KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.03.2016–06.03.2016
‘Kayseri Gündem’ 28 Şubat’ta mazlumların
sesi oldu
Gazetemizin 28 Şubat sürecinde genel yayın yönetmeni olan Basın Yayın Enformasyon İl
Müdürü Mehmet Uğurlu ile ‘Kayseri Gündem’in 28 Şubat sürecindeki mücadelesini
konuştuk.
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Mazlumların gönlüne tercüman oluyorduk
‘Kâbus gibi yıllar’ diyerek tanımladığı 28 Şubat sürecini müthiş bir baskının geleceğini
önceden hissettiklerini söyleyen Uğurlu, “O dönemde Kayseri Gündem muhafazakar kesimin
en önemli sesi durumundaydı. Hiç çekinmeden cesurca yayınlar yapıyordu. Mazlum
muhafazakar Anadolu insanımızın gönlüne tercüman oluyordu. Ben de o dönemde gazetenin
genel yayın yönetmeniydim. Bu dönemde Kayseri Gündem’deki haberlerimiz ve köşe
yazılarımdan dolayı hakkımda 300’e yakın dava açıldı.” Dedi.
O dönemin Genel Kurmay 2. Başkanı Çevik Bir ile ilgili bir anısını da paylaşan Uğurlu,
“Bizzat benim hakkımda Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı’na resmi yazı yazarak benim
hakkımda gerekenin yapılması ve kendisine haber verilmesi talimatını vermişti. Bu bir
skandaldı. Bunu daha sonra Şamil Tayyar da yazdı” ifadelerini kullandı.
İnsanlar ‘Kayseri Gündem’ okumaktan korkuyordu
Yapılan zulmü protesto amaçlı her Cuma günü eylemler gerçekleştirdiklerini kaydeden
Uğurlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Sivil polisler beni adım adım izliyordu. Defalarca gözaltına
alındık. Evimize baskınlar oldu. Terörle mücadele tarafından evimize baskın yapıldı.
Mahkemesiz günüm geçmiyordu.
Kayseri’de o dönemde bizim bin abonemiz vardı. 28 Şubat süreci başladığında esnaf ve
sanayiciler Kayseri Gündem’i masasının üzerine koymaktan bile korkuyordu. Abonelerimize
gidip bu durumu konuştuğumuzda, çekindiklerini ve Batı Çalışma Grubu’ndan (BÇG)
birilerinin masalarının üzerinde Kayseri Gündem’i gördüklerinde fişleneceklerini
düşünüyorlardı”
JİTEM ve BÇG baskısı
O dönemde Kayseri Gündem üzerine psikolojik baskıların da olduğunu aktaran Uğurlu, “Bir
gün gazetemize sivil giyimli bir asker geldi. Direkt benim odama girerek, ‘Mehmet Bey
günaydın. Ben JİTEM’den geliyorum. Müdürüm selamını söyledi size… Gazetenizden bir
nüsha vereceksiniz, alıp gideceğim’ diyordu. Ona cevaben, ‘bayilerde gazeteler var. Gidip
bayilerden alsana’ desem de müdürünün bizzat benden almasını tembihlemiş olduğunu

söyledi. ‘Seni Jitem ve BÇG olarak takip ediyoruz. Her gün ensendeyiz. İzini takip ediyoruz.’
baskısını göstermek için bunu yapıyorlardı” şeklinde konuştu.
28 Şubat’da Kayseri’ye damga vuran tek gazete
“Biz milli yayınlar yapıyorduk. Fakat 28 Şubat milli değil, milli olana düşman bir süreçti. Bin
yıl sürecek dediler, ama çok şükür uzun sürmedi” diyen Uğurlu, “O dönemde gazetemizin
sahibi Oğuz Memiş ve yardımcım olarak çalışan Mehmet Sena Kösedağ ile birlikte 3’ümüz
kenetlenerek yapılan bu baskılara göğüs geriyorduk. Dışarıdan Kasım Okut ve Ahmet Taş
hoca da yazılarıyla destek veriyordu. Oğuz Memiş’in desteği çok oldu. Gözaltına
alındığımızda onunla beraber alınmıştık. Kayseri’de ‘Kayseri Gündem Gazetesi’ 28 Şubat’a
damgasını vuran tek gazeteydi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16559.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Türkiye’de Amerika’sız darbe olmaz
Mazlumder ve Asder Kayseri Şubelerinin 28 Şubat post modern darbelerinin 19. Yılı
sebebiyle düzenlediği “28 Şubat Kara Bir Gün” konferansı, Anadolu Yayıncılar Birliği
Başkanı gazeteci yazar Sinan Burhan’ın katılımı ile 27 Şubat Cumartesi günü akşamı Hunat
Kültür Merkezinde yapıldı.
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28 Şubat darbe dönemi mağdurları için düzenlenen fotoğraf sergisini gezen çok sayıda
katılımcı, serginin ardından Hunat Kültür Merkezindeki konferansa yoğun ilgi gösterdi.
Gazeteci yazar Sinan Burhan Türkiye’deki darbe geleneğinin dış kaynaklı olduğunu, özellikle
ABD’nin Türkiye’nin iç ve dış siyasetinde geçmişten bugüne kadar etkin bir rol oynadığını,
27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerinde ABD yetkililerinin
“Türkiye’deki Darbeyi Bizim Çocuklar Başardı” diye ilan ettiklerini söyledi.
28 Şubat 1997 darbe döneminde başbakan Necmettin Ernbakan‘ın D-8 projesini hayata
geçirmesi ve havuz sistemini uygulamaya koyması dış ve iç mihrakların menfaatlerine uygun
düşmediğini söyleyen Sinan Burhan, bunun sonucu Refahyol hükümetini istifaya zorlayarak
iktidardan düşürdüklerini aktardı.
28 Şubat darbesi sonunda temel hakların ortadan kaldırıldığını, bankaların darbecilere peşkeş
çekildiğini, emekli asker darbecilerin hiç anlamadıkları halde bankaların yönetim kurulu
üyeliklerine getirildiklerini de söyleyen Sinan Burhan, bin yıl sürecek denen darbe döneminin
milletin iradesi karşısında tutunamayarak kısa sürede sona erdiğini söyledi. Gazeteci yazar
Sinan Burhan, 27 Nisan muhtırası, gezi olayları kalkışması ve 17-25 Aralık kalkışmalarının
da birer darbe girişimi olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK
Parti hükümetinin gücünü milletten alan dik ve iradeli duruşu ile bu darbe girişimlerini
atlatıldığını dile getirdi.

Türkiye’de bugünkü şartlarda her an darbe olma ortamının bulunduğunu söyleyen Sinan
Burhan, gerekli olanın millet iradesine sahip çıkacak darbeleri önleyecek, bilinçli ve dirençli
toplumu oluşturmak olduğunu dile getirdi.
Anayasa değişikliği yapılmazsa Türkiye’de erken seçime gitmenin beklenen bir durum
olduğunu da söyleyen Sinan Burhan, Türkiye’nin her gelişmeye hazırlıklı olması gerektiğini
bildirdi. Programın sonunda katılımcıların sorularını da cevaplandıran gazeteci yazar Sinan
Burhan, program ve katılım için Mazlumder ve Asder şube yetkililerine teşekkür etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16560.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Niyazi Özkök, vergi başmüfettişi oldu
Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Niyazi Özkök, Maliye Bakanlığı’na Vergi Başmüfettişi olarak
atandı.
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27 Şubat 2016 tarihli 29637 sayılı Resmi Gazete’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ile
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ait bazı kadrolara yapılan atamalar
yayımlandı.
Söz konusu atamalar içerisinde şehrimizde bir süredir Vergi Dairesi Başkanı olarak görev
yapan Niyazi Özkök de yer aldı. Özkök, Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişi olarak Celal
Şahin ve Sıtkı Karslıoğlu ile bu göreve atanan 3 isimden birisi oldu.
Haber: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16561.html
Erişim Tarihi: 01.03.2016

Turan Koç şiire başlama serüvenini anlattı
Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı hemşehrimiz Prof. Dr. Turan
Koç, TYB İstanbul Şubesi'nin merkezi Kızlarağası Medresesinde yapılan "Şiir Durakları"
programında şiire başlama serüvenini anlattı.
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Şiir Durakları" programının bu ayki konuğu
Sabahattin Zaim Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Turan Koç oldu. Şakir Kurtulmuş'un
hazırladığı programda Koç, şiire başlama serüvenini anlattı.
TYB İstanbul Şubesi'nin merkezi Kızlarağası Medresesi'nde yapılan etkinlikte konuşan Koç,
şiirin esnetmeden ve sündürmeden yazılması gerektiğini belirterek, "Bizim şiirimiz, fikre,
ideaya, düşünceye sadakat göstermelidir. Fikirle bağ kurulduğu takdirde sağlam şiirler ortaya
çıkar. Ayağının birisinin bir yerde olması gerekir. Pergel misali. İşte bu fikirdir" dedi.
Koç, şöyle konuştu: "Şiirde söylemek kadar susmak da önemlidir. Ben işte bunlardan
kendime pay çıkardım. Çıkardıkça çekindim de aynı zamanda. Yazmayı erteledim. Şiirin
teşhir dili olmadığına inanıyorum. Şiirin bilgi verici bir dili vardır. Dini dile en yakın dil şiirin
dilidir. Yaşanan şeye, oluşumuza, yapılana, edilene işaret eden dildir bu. Arama felsefenin işi,
şiir bulmanın işidir diye düşünüyorum. Şiirin işi, analoji yani temsil. Kuran-ı Kerim, temsil
olarak anlatır. Temessül ruhun, idealin somutlaşması. O koca ruhları somutlaştırmak şiirin
alanına giriyor."
Etkinliğin sonunda Turan Koç dinleyicilere "Sarmal" adlı şiirini okudu.
Turan Koç
Kayseri Erkilet doğumlu. 1984'te Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçip "Ölümsüzlük
Açısından Ruh Beden İlişkisi" konulu doktora tezini veren, aynı fakültede felsefe
profesörlüğü yapan Koç, halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Dekanı olarak görev yapıyor.
İlk şiiri "Ay" Edebiyat dergisinde, şiir ve yazıları "Diriliş", "Mavera", "Hece"de yayımlanan
Koç'un "Kan Gibi Vakte Düşen", "Din Dili", "İslam Estetiği", "Ölümsüzlük Düşüncesi"
kitapları bulunuyor. (tybistanbul.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16562.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

MHP’de Develi teşkilatı görevden alındı
MHP Kayseri’de olağan üstü kongre krizi büyüyor. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf
Halaçoğlu’nun ardından kongre kararına imza atan Develi ilçe yönetimi görevden alındı.
Görevden alınmalarına tepki gösteren MHP Kayseri Develi İlçe Başkanı Adnan Köksal,
ilçedeki halkın taleplerini dikkate alarak kongre kararına imza verdiklerini açıkladı.
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MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındıkları kendilerine tebliğ edilen Develi İlçe
Teşkilatı Başkanı Adnan Köksal, yazılı bir açıklama yaparak neden görevden alındıklarını
kamuoyuyla paylaştı. Köksal açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Milliyetçi Hareket Partisi
tabanının 1 Kasım seçimleri sonrası yaptığı vicdan muhasebesi sonucu bir genel başkan
değişikliği isteği oluşmuş, ilçemizde de bizlere oy veren insanlar bu doğrultuda yanımıza
gelerek görüşlerini ve taleplerini belirtmiştir. Biz de bu doğrultuda ilçe yöneticilerimiz ve
partililerimizle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde koltuk sevdasına düşmeden
olağanüstü kongre için imza verdik. Vermiş olduğumuz bu imzanın, davamızın selameti,
hizmetinde olduğumuz yüce Türk milletinin ve devletinin bekası için hayati bir öneme sahip
olduğunun bilincindeyiz. Ülkedeki kötü gidişata dur diyebilmenin Ülkücü Hareket'in
iktidarıyla mümkün olacağı ortaya çıkmıştır. Siyasette başarılı olabilmek için toplumsal
algıları iyi okuyabilmek gerekmektedir. Nihayetinde siyasetin sermayesi insandır. Algı
oluşturamıyorsanız oluşan algıyı iyi okuyup değerlendirmek ülkücü iradenin gereğidir.
Göreve başladığımız gün de, görev yaptığımız süre zarfında da görevi devrettiğimiz bugünde
de şahsi ihtiraslarımızın kurbanı olmadık. Sahip olduğumuz ülkücü hassasiyetin gereği olarak
doğru bildiklerimizi söyledik ve savunduk. Dün olduğu gibi bugün de davamıza zarar verecek
hiçbir söylemde bulunmayacağız”
Açıklamasında Develi teşkilatının merhum Türkeş tarafından kurulan Türkiye’nin üçüncü
teşkilatı olduğunun altını çizen Köksal,”Bu süre içerisinde desteklerini esirgemeyen, maddi ve
manevi yanımızda duran değerli ilçe yöneticilerimize, parti üyelerimize, partimize gönül
vermiş arkadaşlarımıza ve Ülkü Ocağı Başkanımız İsmail Salep’e teşekkür ederim.
Partililerimizin haklı taleplerini yerine getirerek, vermiş olduğumuz imza neticesinde
görevden alınmış olmamız kutlu davamıza olan inancımızı zedelememiştir. Ben ve
arkadaşlarım dün olduğu gibi bugün de davamızın emrinde ve hizmetinde olmaya devam
edeceğiz. Yemin olsun Türkiye'm yine bahar gelecek” dedi.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16563.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Suriyeliler hat ve resim sergisi açtı
Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından
Suriyeli Muhacir hattat ve ressamların kendi çalışmalarından oluşan 66 eserlik hat ve resim
sergisi açıldı.
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Hunat Hatun Medresesi içerisinde oluşturulan serginin açılış programına Vali Yardımcısı
Mehmet Aktaş, İL Müftüsü Şahin Güven, Mazlumder Şube Başkanı Ahmet Taş, Kayseri
Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer
Marangozoğlu ile davetliler katıldı.
Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı
Muzaffer Marangozoğlu burada yaptığı konuşmasında, Derneğin adında Suriyeliler ve Ensar
sözcüklerinin bulunması sebebiyle muhacirlere karşı sorumluluklarının büyük olduğunu
düşündüklerini ifade ederek şunları söyledi:
“Kayseri’mizde yaşayan bu kardeşlerimizin acılarına ve sevinçlerine ortak olabildiğimiz gibi
onların sahip olduğu güzellikleri ve hünerleri sergilemek de bizim sorumluluğumuz
dahilindedir. Bu kardeşlerimiz içinde bulundukları zor şartlardan dolayı yalnızca yardım alan
ve yardım bekleyen şeklinde tanındı ve tanıtıldılar. Ancak bu sergimiz ve ilerde yapacağımız
güzel etkinliklerle içlerinde ne denli büyük şahsiyetlerin, üretken ve hünerli güzel sanatçıların
olduğunu ortaya koyacağız inşallah. Burada sanatçıların gözüyle bir toplumun yaşadığı derin
duyguları hissetmek ve siz sanatseverlerle hat ve resmin evrensel boyutunu ve görselliğini
beraberce paylaşmak için bir aradayız. "Allahu teala, bir iş yaptığı zaman kulunun o işi en
güzel şekilde yapmasından hoşnut olur" diye söyleyen Hz. Muhammed (S.A.V.) bizleri bütün
işlerimizde estetiğe düzgün ve ölçülü işler yapmaya teşvik etmektedir. Bunu da en iyi ortaya
koyan hattat ve ressam gibi değerli sanatçılardır.”
Marangozoğlu’nun konuşmasın ardından Suriyeli bir grup öğrenci tarafından “Mehter Marşı”
okundu. Okunan marşın ardından 33 resim, 33 hat sanatından oluşan toplam 66 parçalık sergi
İl Müftüsü Şahin Güven’in duasının ardından açıldı. Davetliler açılış sonrasında ise sergiyi
gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Meraklılarını bekleyen sergi 29 Şubat-07 Mart tarihleri arasında açık kalacak.
Haber-Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16564.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Cinsel istismarda korkutan tablo
Yapılan araştırmalar, kadınların yüzde 95’inin hayatlarında en az bir kez cinsel istismara
uğradığını gösteriyor. Psikiyatri Uzmanı Sümer Öztanrıöver, Ataerkil toplumlarda cinsel
istismarların, yabancı kötü görünümlü kişilerin değil, tanıdık, güvenli kişiler tarafından
yapıldığını söyledi. Her yaş kültür ve sosyoekonomik seviyede en çok kız çocuklarının cinsel
istismara uğradığını vurgulayan Öztanrıöver, cinsel istismarın ancak yüzde 15’inin
bildirildiğini kaydetti.
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Cinsel istismarların, yabancılar tarafından değil, tanıdıklardan gelmesinin nedenlerinin
toplumsal yaşam biçimlerinden kaynaklandığını belirten Öztanrıöver, "Ataerkil aile yapımız
ve hata yapmanın korkunç bir şey olarak görülmesi ve çocuklukta hata yapma hakkının bize
verilmeyişidir. Bizim gibi ataerkil toplumlarda adet olduğu üzere büyüklere tek taraflı saygı
esastır. Çocuktan mutlak itaat beklenir. Sevgi, genellikle şımarıp yoldan çıkacağı korkusuyla
gösterilmez. Hiyerarşik, üstünlük üzerine bir güç dengesi ile verilen mesaj: Büyüklere saygı
duy ve itaat et. Çocuğun hayır demesi, karşı çıkması, farklı bir fikir öne sürmesi sözde onun
iyiliği için şiddetle bastırılır. Böylece çocuğun en temel ihtiyacı olan onaylama-kabul edilme
karşılanamaz. Hata yapmamak, esastır. Hata yaptığında kızılan, cezalandırılan yani reddedilen
çocuk, hata yapmaktan korkar hale gelir ve tabii ki hatalarını gizler." dedi.
Güvendiği kişilerin niyetini anlayamayabilirler
Ailede kazandığı bu yetiler çocuğu, otorite konumundaki kişilere karşı savunmasız bırakır
bıraktığını belirten Öztanrıöver,” Öğretmen-öğrenci ilişkisi de anne-baba ilişkisi gibi
öğretmen lehine bir güç ilişkisidir. Otorite konumundaki bir öğretmen veya ailenin tanıdığı bir
yetişkin, çocuğa bir de ilgi gösteriyorsa, çocuk ondan aldığı kabulün çekimine kolayca
kapılabilir. Tecrübesizliği nedeniyle güvendiği kişinin gerçek niyetini ayırt edemez. Ayrıt etse
bile bazen koşulsuz kabule öylesine susamıştır ki pervane böcekleri gibi gözleri körleşerek bu
çekime kapılabilir. Ta ki istismar ortaya çıkana dek. Ancak ne olduğunu o zaman anlayabilir"
yorumunu yaptı.
Çocuklara hata yapma izni verin
Beynin ahlaki yargı, muhakeme etme, planlama gibi soyut işlevleri yapan bölümü 20 yaşın
sonunda geliştiğini vurgulayan Öztanrıöver ,"Dolayısıyla 20 yaşın altındaki bireylerin
etkilenmesi, kandırılması ve duygusal kararlar vermesi onları istismara açık hale getirir.
Önlemek için ne yapabiliriz. Önce çocuğun ihtiyacını doğru anlamak gerekir. Çocuğun ilk
ihtiyacının sevgi olduğu sanılır, aslında saygıdır ilk ihtiyacı. Saygı, çocuğu hatalarıyla,
fikirleriyle, davranışlarıyla olduğu gibi kabul etmedir. Saygı olduğunda hata yapma izniniz
vardır. Zira hata yapmadan öğrenemezsiniz. Bu izin, başınıza gelen olumsuzluklardan dolayı
kendinize zarar vermek yerine yardım istemenize yol açar. Bazı ailelerde bu denge, yanlış
olarak çocuk lehine dönmüştür. Anne-baba çocuğa sınırsız tolerans gösterirken, çocuk annebabaya saygı göstermez. Kontrolsüz, mutsuz, başarısızlıkları için daima başkalarını suçlayan
olgunlaşmamış insanlar yetişir bu ailelerde. Çocuğun özdeğerini geliştiren ve cinsel istismara
karşı koruyan tutum; ailede karşılıklı saygının olduğu tutumdur. Böyle ailelerde gerek anne-

babanın gerekse çocuğun ihtiyaçları gözetilir, sınırlar buna göre belirlenir ve kurallar koyulur.
Fikirleriyle-hatalarıyla kabul gören, bir çocuk dışarıda bir kabul arayışına ya da çekimine
kapılmayacaktır" dedi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16565.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Balkan Tur’dan çok özel fiyatla Bosna
gezisi

01 Mart 2016 Salı 12:57

Merkezi Saraybosna’da olan Balkan Tur, hala Bosna’yı görmeyenler için çok özel imkanlar
sunuyor. Firma her şey dahil 3 günlük Bosna gezisini 325 Euro’ya gerçekleştiriyor.
Her hafta pazar ve Salı günleri başlayan turlar THY ayrıcalığıyla yapılıyor. Tur kapsamında
başta başkent Saraybosna olmak üzere Travnik, Mostar, Blagay ve Poçiteli gezdiriliyor.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16566.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

28 Şubatçılar cezasız kalmasın
28 Şubat mağdurlarından Kemal Mete, Diş Tabip Yarbay iken eşi başörtülü olduğu için
görevden uzaklaştırıldığını belirterek, ‘Bunları yapanlar cezasız kalmasın’ dedi.
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Eşi başörtülü diye ordudan uzaklaştırıldı
28 Şubat sürecinde en büyük baskının hissedildiği yerlerden biri de İslami hassasiyetleri olan
ordu mensupları üzerineydi. O dönemde eşi başörtülü olduğu için askeriyeden uzaklaştırılan
Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Kemal Mete de bu
garabetin kurbanlarından biri. Uzun süre başkanlığını yaptığı ASDER’in de kurulma amacı 28
Şubat sürecinde ordudan uzaklaştırılan subay ve astsubaylara sahip çıkmak…

O süreçte Diyarbakır’da Diş Tabip Yarbay olarak görev yaptığını söyleyen Mete, “O
dönemde 3 doktor arkadaşımız re’sen emekli edildi. Bize bu muameleyi yapan komutanımız
ise terfi edilerek General yapıldı.
YAŞ kararıyla resen emekli edildi
Mete, “Silahlı kuvvetler içerisindeki mütedeyyin insanların darbe durumunda karşı çıkacağı
düşünülüyordu. Bu nedenle ayıklanmaları gerekiyordu. Eşi başörtülü olanlar ve namaz
kılanlar takibe alındı. Duyarlılıkları ölçmek için eşlerinin başlarını açmaları istendi. Bu
konuda defalarca uyarıldık.
Eşin başını açacak, sosyal toplantılara katılacak diye uyarılarda bulunuyorlardı. Önce mazeret
uyduruyorsunuz. Ama devamlı öyle olunca dikkat çekiyor. Zaten kendileri de biliyorlar.
‘Eşinizin Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı giyindiği, sosyal faaliyetlerin ordu içerisinde
önemli olduğu bu nedenle sizi uyarıyorum. Eğer katılmazsanız cezai işlem uygulanacak’ ihtar
yazıları geldi. Bu nedenle atılan arkadaşlarımız da oldu.
Bana benzer uyarılar defalarca geldi. Sicillerini bozduklarını sicil yoluyla atıyorlardı.
Sicillerini bozamadıkları çalışkan, dürüst arkadaşları Yüksek Askeri Şura’ya yönlendiriyorlar
ve atıyorlardı. Benim atılma şeklim de böyle oldu. Yoksa defalarca takdirname almış başarılı
bir subayım. Diyarbakır’da 2000 yılında Diş Tabip Yarbay iken resen emekli edildim”
şeklinde konuştu
Bunları yapanlar cezasız mı kalacak?
Ordudan atılanların çok zor durumda kaldığını aktaran Mete, sözlerine şöyle devam etti:
“Bunların iş bulmaları bile engellendi. Özel sektörde bile iş bulsalar oraya baskı yapıldı. Çoğu
insan zor durumda kaldı. Çöpçülük ve seyyar satıcılık yapan birçok arkadaşımız oldu. Ben
Diş Tabip olduğum için geçimimi sağladım. Daha sonra dernek kurarak bu arkadaşlarımıza
yardımcı olmaya çalıştık.
YAŞ kararı ile atılan arkadaşlarımızın bir kısmı 12 Eylül 2010 referandumu ile emekliliği hak
ederek, emekliliğe ayrıldılar. Ya da kamu kurum ve kuruluşlarında görev verilerek
mağduriyetleri giderildi. Ancak o dönemde atılan birçok kişiye tazminat verilmedi. Hatta
bazıları atılırken zorunlu hizmet süresini tamamlamadıkları için tazminat ödemeye mahkum
edildi. Bu mağduriyetlerin de giderilmesi gerekiyor.”
28 Şubat davasının halen devam ettiğine dikkat çeken Mete, o dönemde yaşanan sıkıntıların
birçoğunun tanzim edebilmenin mümkün olmadığını söyleyerek ‘Bunları yapanlar cezasız mı
kalacak?’ diyerek sözlerini noktaladı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16567.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

6 ilde usulsüzlük operasyonu: 12 gözaltı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın SODES projesi ihalesinde usulsüzlük yapıldığı
iddiasıyla başlattığı soruşturma çerçevesinde 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi
gözaltına alındı.
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca SODES kapsamında bir dershaneye verilen ihalenin
kanuna aykırı yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde
Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta operasyon
düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan ve aralarında kamu
görevlilerinin de bulunduğu 16 kişiden 12'si gözaltına alındı. 4 kişinin yakalanması için
çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16568.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Öğretmenler serbest kıyafet istiyor
Eğitim Bir Sen Genel Merkezi tarafından Adil Gür Araştırma Şirketine 31 ilde, öğretmen, veli
ve öğrenciler arasında toplam 6 bin 55 kişiyle yüz yüze yaptırılan ‘Kılık kıyafet'
araştırmasının sonuçları Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mehmet Emin Sofuoğlu
tarafından açıklandı. Sofuoğlu, araştırma sonuçlarının da serbest kıyafet uygulamasının daha
fazla kabul gördüğünü belirtti.
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Araştırma sonuçlarına göre serbest kıyafet uygulamasının, genç ve eğitimli velilerle genç
öğretmenler tarafından daha fazla kabul gördüğüne dikkat çeken Sofuoğlu, “25 yaşın altındaki
öğretmenlerin yüzde 66,3’ü, 26-44 yaş arası öğretmenlerin ise yüzde 64,6’sı serbest kıyafet
istiyor. ‘Fikrim yok’ diyenler dikkate alınmadığında, öğretmenlerin yüzde 57,3’ü, velilerin
yüzde 54,1’i öğretmenlere uygulanan zorunlu kılık ve kıyafet serbestliğinin kaldırılması
halinde öğretmenlerin bunu suistimal etmeyeceklerini düşünüyor. Öğretmenlerin yüzde
54,7’si, uygulanan kılık ve kıyafet zorunluluğunun özgürlüğü kısıtlayıcı olduğunu
düşünürken, velilerin yüzde 35,6’sı, öğrencilerin ise yüzde 47’si öğretmenin özgürlüğünü

kısıtladığını söylemişlerdir. ‘Bu bir hak ihlali mi’ sorusuna da benzer oranlarda cevaplar
verilmiştir.” diye konuştu.
ÖZGÜVEN GETİRECEK
Öğretmenlerin yüzde 30,6’sının serbest kıyafet uygulamasının öğretmenlerin kendine olan
güvenini getireceğini düşündüğünün ortaya çıktığını ifade eden Sofuoğlu şunları söyledi:
“Bunu, yüzde 22,9 ile derslere konsantrasyonun, yüzde 20,9 ile motivasyonun, yüzde 11,4 ile
ders başarısının artacağı düşüncesi takip ediyor. Ayrıca öğretmenlerin yüzde 34,8’i yürürlükte
olan kılık ve kıyafet uygulamasının iklim ve mevsim şartlarına uygun giyinmeye imkan
sağlamadığını dile getiriyor. Öğretmenlerin yüzde 26,1’i, öğrencilerin yüzde 17,6’sı, velilerin
ise yüzde 16’sı öğretmenlere uygulanan kılık ve kıyafet zorunluluğunun kaldırılmasının
öğrencinin başarısını olumlu etkileyeceğini söylemiştir. Öğrencilerin yüzde 23,5’i, serbest
kıyafet giymesi durumunda öğretmeniyle iletişiminin daha da artacağını düşünüyor.
Araştırmanın sonuçları, talebimizin, sadece üyelerimiz değil, toplum tarafından da kabul
gördüğünü ortaya koymaktadır. Yetkililerden, toplumsal bir talebe dönüşen kılık ve kıyafet
yönetmeliğinin değiştirilmesi konusunda bir an önce adım atmalarını bekliyor ve istiyoruz.”
BU SİSTEMDE ÖĞRETMEN NASIL ÖRNEK OLUR?
“Kılık-kıyafeti, tutum ve davranışları sınırlanmış, nasıl giyineceğine bile başkalarının karar
verdiği bir meslek mensubu, bu sistem içerisinde öğrencisine nasıl örnek olacaktır?” diye
soran Sofuoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:
“Öğrenme, bir etkileşim ise, etkileşim de, daha çok rol model olan öğretmenlerin tutum ve
davranışları ile şekilleniyorsa, kendisinin giyim kuşamına bile karar verme noktasında özgür
bırakılmayan çalışanlarımız öğrencilerine nasıl model olacaklar? Kurulduğumuz tarihten bu
yana, aradan geçen 24 yıllık sürede hep mazlum ve mağdurların yanında, yasakların,
yasakçıların karşısında olan bir sendika olarak, tarihinde topluma hep örnek olmuş, sınıfta
lider, öğrenen ve kendisini sürekli geliştirmek zorunda olan öğretmenlerimizin giyim
kuşamına da kendisinin karar vermesi için uzun süredir mücadele veriyoruz. Eğitim-Bir-Sen
olarak, gerek misyonlarının gerekse mensuplarının toplumun en eğitimli kesimi olmaları
dolayısıyla topluma önderlik rollerinin de gereği olarak, ense tıraşı, saç, sakal, favori, bıyık,
tırnak uzunluğu, kot vb. pantolon gibi antidemokratik dayatmalar içeren 1982 model darbe
ürünü köhne kılık-kıyafet yönetmeliği değiştirilinceye kadar mücadele etmeye kararlıyız.
Çünkü hiçbir hak, uğrunda mücadele verilmeden elde edilemez. Geçmişte yasakçılara,
dayatmacılara karşı nasıl mücadele ettiysek, bugün hakkımız olan ve yaşadığımız hayatın bir
gereği olan serbest kıyafet için de verdiğimiz mücadeleyi, gösterdiğimiz çabayı
sürdürüyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16569.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Büyükşehir zabıtasından dilenci
operasyonu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından son bir ay içinde dilencilik yapan
101 kişi yakalandı.
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Dilencilik
yapanlar
hakkında
Kabahatler
Kanunu'na
göre
işlem
yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta ekiplerinin şehrin merkezi noktalarında duygu
sömürüsü yaparak para toplayan, cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara
yönelik denetimleri sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kayacık son bir ay içerisinde yasak olduğu
halde dilencilik yapan 101 kişinin tespit edildiğini belirtti. Yakalanan kişilerin üst
aramalarında çıkan 2 bin 516 TL'nin kamuya aktarıldığını belirten Kayacık, dilencilik
yapanlar hakkında, Kabahatler Kanunu'nun 33. Maddesine göre işlem yapıldığını kaydetti.
Kayacık, ayrıca küçük yaşta çalıştırılan 7 çocuk tespit edildiğini ve bu çocukların Melikgazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine teslim edildiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16570.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Yeni haçlı savaşlarının başladığı
dönemdeyiz
Azerbaycan Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan
Vekili Ganire Paşayeva, Kayseri'de katıldığı konferansta, "Yeni haçlı savaşlarının başladığı
bir dönemdeyiz" dedi.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen konferans, saygı duruşunda
bulunulması, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Azerbaycan
Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan Vekili Ganire
Paşayeva, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve

iki ülkenin bulunduğu coğrafyada yaşanan olayları değerlendirdi. Paşayeva, üniversiteler
haricinde başka yerlerde de konferans tekliflerinin geldiğini söyleyerek, "Üniversitelerde
konferans vermeyi ve öğrencilerle buluşmayı daha çok önemsiyorum çünkü üniversiteler,
ülkelerin gelecekteki aydınlarının yetiştiği yerlerdir. O nedenle üniversitelerde konferanslara
katılmayı önemsiyorum" dedi.
Avrasya'nın üzerinde en çok mücadele verilen yer olduğunu ifade eden Paşayeva, "Burada
300 milyon nüfus yaşıyor. Doğu Türkistan, Kırım, Balkanlar, Azerbaycan gibi devletlerin
bulunduğu bir coğrafya. Azerbaycan'nın yüzde 20'si işgal altında, Hocalı'da nüfusun büyük
bir bölümü katledildi. 1 milyon insan evine dönemiyor. Annesinin veya babasının mezarını
ziyaret edemiyor. Buralardan sonra kalen tek yer son kale Türkiye'dir. Burada da teröre 30
binden fazla şehit verildi. Son dönemde ise 500 şehit verildi. Terörün canlanması için birileri
tarafından silahlar ve paralar verildi. Sıkıntıyı yine masum halk çekiyor. Buralarda yaşanan
olayları çok farklı değerlendirmemiz lazım. Yaşanan olaylara baktığımızda yeni haçlı
savaşlarının başladığı bir dönemdeyiz. 300 milyon insanın yaşadığı Avrasya'da her tarafta
gözyaşı var" diye konuştu.
"Biz Türküz ve o nedenle Hocalı'da katliam yapıldı" diyen Paşayeva, Avrupa ülkelerinin
yaşanan katliamlara, katledilenlerin Müslüman Türkler olduğu için ses çıkarmadığını söyledi.
Paşayeva, "Biz burada Müslüman Türk olmanın bedelini ödüyoruz. Biz ön sınırda olmanın
bedelini ödüyoruz. Bizden sonra gelecekleri yer Türkiye'dir, son kaledir. Türkiye ile bir
sınırımız olsaydı nasıl bir gücümüz olurdu? 100 yıl önce oluşturulan bir senaryonun 100 yıl
sonra bedelini ödüyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sınırı kaldırdılar.
Avrupalıların politikasında devamlı çıkarlar var ve bu çıkarlar için kimsenin gözünün yaşına
bakmıyorlar. Avrupa'nın şirin çocuğu Ermenistan'ın bütün yaramazlıklarına göz yumuyorlar.
Çünkü Ermenistan, Avrupa'nın Asya'ya açılan Hristiyanlığın kapısıdır. Ermenistan'a bu gözle
bakıyorlar.
İnsanımızın ve ülkemizin ne durumda olduğunun farkına vardıktan sonra dünyada adaletin
olmadığını da görüyoruz. Uluslararası hukuk bitmiştir. Birleşmiş Milletler, 5 daimi üyesinin
haklarını koruyor. Şu anki ortam, gücün varsa istediğini yapabilirsin, tank ve tüfeklerinle
istediğin toprağa girebiliyorsun" diye konuştu.
Paşayeva konuşmasının son bölümünde, salonu dolduran gençlere, birlik ve beraberlik
içerisinde olmalarını ve yaşanan olayları iyi analiz ederek ülkenin geleceğinde söz sahibi
olmaya çalışmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16571.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Halaçoğlu ve Ersoy ‘Tarafsız Bölge’de
kapıştı
MHP Kayseri teşkilatı ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun istifa polemiği CNN
Türk televizyonunda Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programına taşındı. Programa
telefonla not bırakan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Halaçoğlu’nu tutarsız olmakla suçladı.
Ahmet Hakan’ın canlı yayında okuduğu nota Halaçoğlu, ”Notu kendi iradesiyle yazmadığını
düşünüyorum” diyerek cevap vermedi.
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MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, genel başkanlıktan istifa ettikten sonra partide
olağan üstü genel kurul çağrısı yapan Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ve Özcan Yeniçeri
ile birlikte CNN Türk Televizyonunda haftada bir canlı yayınlanan Ahmet Hakan’ın sunduğu
‘Tarafsız bölge’ programına konuk oldular. Genel kurul çağrısı yaptığından bu yana vekilini
sosyal medya ve basın açıklamalarıyla istifaya çağıran MHP İl Başkanı Baki Ersoy bu kez
Ahmet Hakan’ın programına telefonla not bırakarak, Halaçoğlu’nun tutarsız davrandığını ve
partiden istifa etmesini istedi. Baki Ersoy’un notunu ciddiye almayan Halaçoğlu canlı yayında
il başkanına cevap vermekten kaçındı.
Ersoy “Tarafsız Bölge”yi aradı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, MHP’den istifaya davet ettiği
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun katılığı televizyon programına not bırakarak,
Halaçoğlu’nun tutarsız davrandığını ifade etti. Ersoy’un programa yazdırdığı not şu şekilde:
“Yusuf Halaçoğlu Hoca için bizler gece gündüz birlikte çalıştık. Milletvekili olarak meclise
gönderdik. Bu davranışını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizler genel başkanımızın yanında ve
emrindeyiz her daim. Artık Halaçoğlu Kayseri’de karşılıksızdır ve yoluna bağımsız olarak
devam etmelidir. Kaldı ki Türkiye’de ilk genel başkanımıza destek açıklaması yaparken
Halaçoğlu’da yanımızda oturuyordu bu ne tutarsızlıktır”
Halaçoğlu, Baki Ersoy ile polemiğe girmedi
CNN Türk ekranlarında yayınlanan ‘Tarafsız Bölge’ programının sunucusu Ahmet Hakan,
Baki Ersoy’un telefonla program asistanlarına yazdırdığı notu canlı yayında okuyarak
Halaçoğlu’na, cevap verip vermeyeceğini sordu. Parti içerisindeki sevgi saygının
kaybolmasından yana olmadığı yineleyen Yusuf Halaçoğlu, Ersoy’a cevap vermek
istemediğini söyledi. Seçimlerde sadece il teşkilatının değil bütün partililerin çalıştığını
vurgulayan Halaçoğlu, “Kayseri il teşkilatımızın başkanı kardeşimiz Baki Ersoy’un bu notu
kendi iradesiyle yazdığını düşünmüyorum. Bu nedenle kendisine cevap vermeyeceğim.
Ancak, şunun bilinmesini istiyorum. Ben üçüncü kez Kayseri’den milletvekili seçildim.

İlk kez seçim çalışmalarına Ersoy ve yönetimiyle başlamadım. Ondan önce de seçim
çalışması yaptık biz halkımızla. Seçimler öncesinde Herkes çalıştı, halkta çalıştı ve bizlere
oyu verende halktır. Özellikle Kayseri’den çok fazla destek telefonu alıyorum” dedi.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16572.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Bir 28 Şubat kurbanı: Abdulmuttalip
Yıldırım
Asder Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Mete, 28 Şubat sürecinde orduda Binbaşı
olarak görev yapan Abdulmuttalip Yıldırım’ın eşinin kapalı ve kendisinin de namaz kılan biri
olması nedeniyle disiplinsizlik gerekçesiyle YAŞ kararıyla ordudan ihraç edildiğini söyledi.
Mete, sivil olarak da çalışmasına izin verilmeyen Yıldırım’ın yaşadığı travmaların ardından
geçirdiği depresyon sırasında canına kıydığını hatırlattı.
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Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Mete, 1997
yılında hayatını kaybeden YAŞ mağduru Binbaşı Abdulmuttalip Yıldırım'ı intihara kadar
sürükleyen nedeni anlattı. Bu acı hikayeyi herkesin bilmesini istediklerini ifade eden Mete,
"Kayseri ili Palas ilçesi nüfusuna kayıtlı hemşerimiz rahmetli Abdulmuttalip Yıldırım, 28
Şubat döneminde Urfa'da görev yapmaktaydı. Eşinin kapalı ve kendisinin de namaz kılan bir
subay olması nedeniyle irticacı-disiplinsizlik gerekçesiyle YAŞ kararıyla ordudan ihraç
edildi" dedi.
Sivil hayatta da peşini bırakmadılar
Arkadaşlarının ihraç sonrası yaşadığı çileli hayatı bildiklerini anlatan Kemal Mete, "geçimini
sağlamak için Urfa Belediyesi’nde alt seviyede de olsa bir işe girdi ve çalışmaya başladı. Bir
süre sonra dönemin baskısı sonucunda belediyedeki işinden çıkartıldı. Uzun süre işsiz kalan
ve hiçbir birikimi de bulunmayan arkadaşımız ailesinin zaruri ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz
hale düştü. Zaten kendisine yapılmış olan baskılardan bunalıma girerek depresyona giren
arkadaşımız, üzerindeki yüke daha fazla dayanamadı. Urfa Öğretmenevi'nin çatısından
atlayarak intihar etti. Geride dul bir eş ve 3 çocuk bıraktı" ifadelerini kullandı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16573.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kayseri polisinden bir ilk
Sosyal medya üzerinden terör örgütü FETÖ ve PDY'yi övdüğü tespit edilen 1 kişi gözaltına
alındı. B.U. isimli şahıs FETÖ ve PDY propagandası yaptığı için Türkiye'de gözaltına alınan
ilk kişi oldu.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü FETÖ VE
PDY'yi övdüğü tespit edilen B.U. (33) gözaltına alındı. B.U., geçirildiği sağlık kontrolünün
ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan operasyonda yakalanarak
gözaltına alınan B.U.'nun, 'Suçu ve suçluyu övme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', ve
'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.U.'nun, terör örgütü FETÖ ve PDY
propagandası yaptığı için Türkiye'de gözaltına alınan ilk kişi olduğu bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16574.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Büyükşehir’den dilencilik operasyonu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından son bir ay içinde dilencilik yapan
101 kişi yakalandı.
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Dilencilik yapanlar hakkında Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekiplerinin şehrin merkezi noktalarında duygu
sömürüsü yaparak para toplayan, cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara
yönelik denetimleri sürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kayacık son bir ay içerisinde yasak olduğu
halde dilencilik yapan 101 kişinin tespit edildiğini belirtti. Yakalanan kişilerin üst
aramalarında çıkan 2 bin 516 TL'nin kamuya aktarıldığını belirten Kayacık, dilencilik
yapanlar hakkında, Kabahatler Kanunu'nun 33. Maddesine göre işlem yapıldığını kaydetti.

Kayacık, ayrıca küçük yaşta çalıştırılan 7 çocuk tespit edildiğini ve bu çocukların Melikgazi
İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine teslim edildiğini söyledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16575.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Yahyalı’da Kocaçay deresi düzenleniyor
Yahyalı’da ilçe merkezinden geçen Kocaçay deresinde genişletme ve düzenleme çalışması
başladı.
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Derebağ Şelalesi’nden başlayan ve ilçe merkezinde geçerek Ağcaşar Sulama Barajına
dökülen Kocaçay’ da, bahar ve yaz aylarında oluşabilecek taşkınların önüne geçebilmek ve
çevreyi güzelleştirmek için Yahyalı Belediyesi ve D.S.İ 12. Bölge Müdürlüğü iş birliği ile
genişletme ve düzenleme çalışmaları başlatıldı.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konu ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Kurumlar arası işbirliğinin bereketini, bu çalışma ile bir kez daha
gördüklerini, 7.2 km uzunluğundaki Kocaçay’ ın ilçe için çok önemli bir değer olduğunu
belirten Başkan Öztürk, çalışmalarından dolayı D.S.İ 12.Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür etti.
Kirazlı Mahallesi yolunda yapılan yol genişletme çalışmalarında elde edilen taşların, burada
kullanılacağını belirten Başkan Öztürk, “Az maliyet, çok faaliyet mantığı ile hareket ediyoruz.
Burası, Kirazlı-Derebağ kanyonundan gelen taşkın kanalımız ve zaman zaman karların
erimesi, yağmur sularıyla sel felaketi yaşanabiliyordu. Buradan hareketle D.S.İ. ile gerekli
ölçümleri yaptık ve dere yatağını yaklaşık 10 metre genişletmenin uygun olacağına karar
verdik. Çalışmayla ilgili olarak, D.S.İ 12. Bölge Müdürümüze, Müdür Yardımcımıza ve
Yahyalı Proje Müdürümüze teşekkür ediyorum. Vermiş oldukları destek sayesinde, bu
çalışmaları yapmış oluyoruz. İnşaallah Nisan yağmurları ile sular daha fazla coşmadan, en
kısa zamanda, bu çalışmayı bitireceğiz. Dere yatağını betona boğmak istemiyoruz. Bu
güzelliği bozmamak için, bölgedeki taşlarla düzenleme yapacağız. Tabi buda görselliğe
yansımış olacak. İlçe merkezinden geçen dere sadece Yahyalı’da var, başka ilçemizde yok.
Kocaçay bizim için çok önemli bir değer. Bu güzel çalışma, ilçemizin güzelliğini artıracak.
İlçemize şimdiden hayırlı olsun .” diye konuştu.
Yahyalı Belediyesi ve D.S.İ 12. Bölge Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan Kocaçay genişletme
ve düzenleme çalışması bahar ayları içinde bitirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16576.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kayseri Taekwondo takımı ANALİG’TE
finalde
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar
Ligi (ANALİG) Taekwondo Yarı Final müsabakaları 26-28 Şubat 2016 tarihleri arasında
Nevşehir'de yapılan müsabakalarla tamamlandı. Turnuva sonunda Kayseri Erkek Takımı,
Takım halinde Şampiyon olurken, Bayanlarda ise takım halinde 3. oldu ve adını finale
yazdırdı.
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Nevşehir’in Avanos ilçesinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Yarı Final
müsabakalarına erkeklerde Hatay, Antalya, Mersin, Karaman, Isparta, Kahramanmaraş,
Kayseri, Kırşehir, Ankara, Niğde, Konya ve Kırıkkale, bayanlarda ise Mersin, Antalya,
Burdur, Hatay, Karaman, Isparta Konya, Ankara, Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde illeri
katıldı.
Avanos Atatürk Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek adına
kıyasıya mücadele etti. Yarı Final müsabakalarının ilk gününde tatamiye çıkan, 45 kg'da
Mahir Yunus Sürücü Şampiyon olurken, 41 kg'da Mehmet Samet Kaya ve 33 kg'da Durmuş
Gün 3. oldu.
Turnuvanın diğer günlerinde tatamiye çıkan taekwondoculardan 37 kg'da Yusuf Dursun, 61
kg'da Burak Erdem Şampiyon olurken, 65 kg'da Enes Culfa ve +65kg'da İsmail Kara 2. , 57
Kg'da Yunus Emre 3. Oldu. Bayan sporculardan 29 kg da Sine Sürücü, 33 Kg da Neslihan ve
47 Kg da Hatice Bozkoyun 2. Oldu.
Turnuva sonunda Kayseri Erkek Takımı, Takım halinde Şampiyon olurken, Bayanlarda ise
takım halinde 3. oldu ve adını finale yazdırdı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16577.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

İslami Kavramlar Saldırı Altında
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F. Yılmaz ALTUNÖZ
furkanyilmazaltunoz@hotmail.com

Kavram: eşyanın tanımlanması için onun inanç, felsefe, tarih ve sosyolojik eksende onu ifade
eden kelimelerin adıdır. Her kavram bir kelimedir ancak her kelime bir kavram değildir. Her
inancın/medeniyetin kendisini ifade ettiği kavramlar ve sembolleri vardır. Bireylerin iletişim
dili olduğu gibi toplumlar arası iletişim de daha kapsamlı olarak bunlar üzerinden yapılır.
Hilal inanç olarak İslam’ı ifade ettiği gibi, medeniyet olarak ta Müslümanların medeniyetinin
sembolüdür. Haç Hıristiyanları, siyon yıldızı Yahudileri tanımladığı gibi.
Kavram ya da semboller kimliktir. Bir mekândan hilali ya da diğer sembolleri kazımak, silip
atmak o mekânı kimliksizleştirir ve silikleştirir. Aslında bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Veya
herhangi bir din ve medeniyete ait kavramların içini boşaltmak, tersyüz etmek, başka anlamlar
yüklemek, yasaklamak; o dini/inancı yok etmekle eş değerdir. Dolayısıyla kavram ve sembol
bir kimliktir.
Çünkü kavramlar ve semboller inançların/medeniyetlerin yoldaki işaretleridir. Tarihi güne,
günü geleceğe ileten taşıyıcılardır. Bir insanın aidiyeti, bir milletin kökleridir. Yani varoluşsal
nedenleridir. Birey; Allah, tarih, toplum ve insanlıkla bağını kavramlarla/görsellerle kurar.
Semavi dinlerin hepsi çıkış itibariyle tevhidi, insani ve barış içeriklidir. Ancak İslam hariç
diğerleri egemen güç odaklarının müdahalesi sonucu değiştirilmiş ve bozulmuştur. Kitapları
insan ürünü içerikli olmuştur. Şeytan bu konuda büyük başarı elde etmiştir. Fakat Kur’an’a
müdahale edememiştir. Çünkü Allah’ın onu her türlü şerden koruyacağına dair sözü vardır.
Buna rağmen şeytani akıl(lar) farklı operasyonlara girişmiştir; kavramların içini boşaltmak,
anlam kayması ve şiddetle beraber anmak gibi… İşte İslami kavramlar küresel bazda korkunç
operasyonlarla karşı karşıyadır. Öyleki Müslümanlar Kur’an ve sünnette yer alan ve hayati
önem taşıyan bazı kavramlardan ya uzak kalmak ya da onları kullanamaz duruma
düşürülmüşlerdir.
11 Eylülle başlayan Müslümanlara yönelik sindirme ve imha saldırıları; fiziki, kültürel,
sosyolojik, dini ve askeri olarak tüm hızıyla devam etmektedir. Bu anlamda dinin işaretleri
olan kavramlardan; Takva, İnfak, Hizbullah, Ulul-Emir/Halife, Ümmet, Biat, Cihad, Kıtal,
Tağut, Şehadet öne çıkan ve şiddete bulaştırılan; cihad kavramı bunlardan en önemlisidir.
İslam düşmanlarının tüm saldırı aygıtları (İstihbarat birimleri, medya, siyasi vd.) ile
sürdürdükleri itibarsızlaştırma ve yok edici dilleri zaman ve mekâna göre farklılık
göstermektedir; önceleri fundamentalist, sonraları cihadist/cihadcı Müslümanlar olarak
adlandırılmaları: hâlbuki bu tanımlamalar Kur’an ve sünnette yer almaz. Batılı istihbarat
servislerinin siyaset bilimcileri ve sosyologları eşliğinde ürettikleri ve tükettikleri İslami
kavramlardan cihad için: ABD ve Cihadcı Müslümanların savaşı gibi değerlendirmeler; Küfre
karşı ayakta olan bilinç seviyesi yüksek Müslümanları; önce İslam coğrafyasında sonra kürsel
anlamda mahkum etme ve imha/yok etme operasyonunun adıdır.
Cihad kavramının karşılığı “şiddet” hele “savaş” hiç değildir. Çünkü cihad ile kıtal/savaş
sözcüğü arasında hem nitelik hem de nicelik farkı vardır. Cihad; kutsal bir gaye uğruna
ortaya konulan her türlü fikrî, fiilî ve kalbî çalışmanın ortak adıdır."Cihad" kelimesi ve
türevleri Kur’an’da 41 yerde, ayrıca hadislerde yer almaktadır. Ayet ve hadisler ışığında cihad
bir ibadet türüdür; Namaz gibi, zekât gibi, Hac gibi. Son nebi (s) cihad edemediklerinden
yakınan kadınlara haccı tavsiye etmiş, kendilerinin cihadı hacc olduğunu söylemiştir.
O halde Cihad’ın Ku’an-i bir kavram, anlam ve yaşayış biçimidir. Bir örnek ayet olarak “De
ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar,
kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resûlünden
ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar
bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez” tevbe suresi 24. Ayet gösterilebilir.
Gelinen noktada; yerel ve küresel anlamda “cihad” kavramı diğer kavramlar gibi ciddi bir
saldırı altındadır. İnanılması ve pratiği İman ve İslam’ın şartlarından olan; kabul edilmese

insanı dinden çıkaran “cihad”; egemen güç odakları tarafından Müslümanların hayatından
çıkarılmak istenmektedir.
Hayır! Öyle değil; Cihad Kur’an ayetlerindendir. Ama Müslümanlara düşen şey; onu gereği
üzere anlamak ve muhataplarına anlatmaktır. Müşrik güçlerin saldırısı altında olan ve
itibarsızlaştırmak istenen diğer kavramlardan;
Hizbullah; belli bir görüş ya da unsur çevresinde oluşan topluluk, parti. Kavim, kabile gibi
tarihsel ve toplumsal bir oluşumla ortaya çıkan topluluğa hizb denildiği gibi; bir inanç ya da
düşünceye taraftar olmakla toplumdan ayrışan siyasî ve itikâdî topluluklara da hizb (hizib) adı
verilir. Bu nedenle Kur'ân (Mücadele 22’de) tanımına uygun şekilde Müslümanlar
topluluğunu "hizbullah", tâğut ve şeytanların peşinden giden insanları da "hizbüşşeytan"
olarak adlandırır. Hizbullah, Allah'ın ve Resulü’nün otoritesine boyun eğen, İslâm'a teslim
olan, içlerinden seçtikleri yöneticilere itaat eden, birbirleriyle yardımlaşan, dostluk ve
dayanışma içinde bulunan diğer yandan da en yakın akrabaları da olsa, İslâm düşmanlarını
sevmeyen, onlarla işbirliği yapmayan, onlara yardımda bulunmayan müminler topluluğudur.
Tağut; azgın, sapık, kötülük ve sapıklık önderi, zorba, şeytan, put, kâhin, sihirbaz. Allah'ın
hükümlerine sırt çeviren kişi ve kuruluşların tümünü kapsar. Allah'ın indirdiği hükümlere
muhalif olan ve onların yerine geçmek üzere hükümler icad eden her varlık tağuttur.
Kur’an’da birçok ayeti kerimede yer almaktadır “Dinde zorlama yoktur, kim Tağutu redder ve
Allah’a iman ederse…” ve diğer ayetler Tağut kavramını konu edinmekteler.
Beyat/Biat; Müminlerin kendi aralarından seçtikleri bir Ulû'l-emr'e (siyasî otoriteye) itaat
etmeleri ayet ve hadislerle farz kılınmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerîm' de: " Ey iman edenler!..
Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine (Ulû'l-emr'e) de (itaat
edin).. "(Nisa/59) emri verilmiştir. İslâm'ın temel hedeflerini gerçekleştirebilecek, örgütlü
toplumu oluşturacak ve bu uğurda her türlü engeli aşabilecek vasıftaki insanın tespiti önemli
olaydır. 20. Ve 21.yy da Müslümanların en önemli açmazlarından birinin bu konu olduğu
söylenebilir.
Ümmet; sözlükte ana, yol, din, cemaat, nesil anlamına gelir. Istılahta ise, kendi iradeleriyle
veya bir zorunluluk gereği aynı zamanda veya aynı dine tabi olma neticesinde bir arada
yaşayan örgütlü insan topluluğudur. Âlimlerin çoğu, ümmet kelimesini aynı dine tabii olanlar
yani Müslümanlar için kullanmışlardır. "Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmet
oldunuz. İyiliği emreder, kötülükten men edersiniz ve Allah’a inanırsınız"(Âli İmran /110)
Fransız devriminin yeryüzüne ektiği en kanlı tohum ırkçılık/ulusçuluk tohumudur. O günden
bugüne kadar tüm coğrafyalarda kan kokuyor. Kan kokusunun gül kokusuna dönüşmesinin
panzehiri; Ümmet bilinci olmalıdır.
İslami Kavramlar bazı sözde akademisyen ya da düşünür Müslümanların saldırısı altındadır:
Cihad kavramı yerine özverili çalışma/gayret kelimelerinin kullanılması; hâlbuki
Müslümanların dışındaki tüm insanların da özverili ve gayretli çalışmaları vardır. Ancak bu
çalışmaların kutsallığı veya İslamiliği/ibadet boyutu söz konusu değildir. Ama cihad denilince
Allah ile ilişkilendirilen bir gayret, çalışma akla/gündeme gelmektedir.
İnfak kavramı yerine yardım kelimesinin kullanılması; misyonerlerde yardım çalışmaları
yapıyor; Yahudilerde… Yardım denilince Kur’an ve Hz. Peygamber akla gelmez ama İnfak
denilince İslam ve Müslümanlar; başka bir ifadeyle vakıf medeniyeti namıyla İslam
medeniyeti öne çıkar.
Takva kavramı yerine iyi insan kelimesinin kullanılması; iyi insan her ideolojiden insanı
hatırlatabilir; ama Takva Kur’an’ın ön gördüğü iyi, güzel, adil ve üretken insanı yani
Müslümanı gündeme taşır.
Cennet kavramı yerine has bahçe denilmesi; yeryüzünün her yeri bahçe/güzel bahçelerle
çevrilidir. Aynı zamanda Arapça da “Hadiga” kelimesi bahçe olarak kullanılmaktadır. Bahçe
denilince cennet akla gelmez. Cennet denilince kutsallar kalbe ve gündeme gelir.

İslami kavramlar yerine kullanılan tüm kavramlar seküler bir boyut içermektedir ki egemen
güçlerin hedefi de dünyayı sekülerleştirmektir. Üstelik Kur’an ya da Sünnet kavramlarının;
Küresel anlamda ümmet arasında bir parola rolünü üstlendiği de unutulmamalıdır.
Selam gibi…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16578.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kayseri bir deprem kenti
Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Bülent Üzeltürk, 1-7 mart Deprem Haftası
dolayısıyla yayımladığı mesajında Kayseri’nin sanıldığının aksine bir deprem kenti olduğunu
söyledi.
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Başkan Bülent Üzeltürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehrimizde aletsel dönemden önceki yıllarda meydana gelen 240 yılı, 1205 ve 1717 yılı
Kayseri merkezli, 1835 yılında ise Develi merkezli depremler ile son yıllarda meydana gelen
depremlerde göstermektedir ki şehrimiz bir deprem kentidir. Güneşli Depremi Kayseri
kentinin 1940 yılındaki Erciyes ve Yeşilhisar depremlerinden sonra son aletsel dönemin en
büyük depremidir. MTA tarafından 2012 yılında yayımlanmış olan Türkiye Diri Fay
Haritası'na göre, Kayseri’yi etkisi altına alacak olan Ecemiş Fayı'nın dışında ve Sarız Fayı da
aktif bir fay olarak güncellenmiştir. Sarız fayının aktif ve yaklaşık 200 km uzunluğunda
olması, ve tek parça olması göz önüne alındığında Kayseri ve ilçelerine ait Deprem
Bölgelendirme Haritası'nın muhakkak değişmesi gerekmektedir. Kayseri, Sarız, Pınarbaşı,
Bünyan, Yahyalı Tomarza, Develi bata olmak üzere Deprem Bölgelendirme Haritası 2.
Derece deprem bölgesine dönüştürülmelidir. Sarız Fayı, Sarız ilçe merkezinden, Tomarza,
Yahyalı ve Develinin 40 km, Kayseri il merkezinin ise 80 km yakınından geçmektedir."
Depremden korunmanın doğru bir yapı sistemi ve denetleme ile mümkün olacağını kaydeden
Başkan Bülent Üzeltürk, "Etkin ve bütünlüklü bir yapı denetim sistemi, arsanın imar parseline
dönüştüğü aşamadan başlamak üzere parametreleri iyi belirlenmiş zemin ile bu zemin üzerine
yapılmış afete karşı güvenli yapı süreçlerini denetleyecek bir sistematiğin oluşturulması ile
mümkün olabilmektedir. Yapı Denetim Sistemi bina inşasının denetimine indirgenerek
işletilmiş, temel ve zemin etütleri kapsamında yapılan jeolojik jeoteknik araştırmalar denetim
süreçlerinin dışında bırakılmıştır. Yapı denetim firmalarının bünyesinde, zeminleri ve
davranışlarını en iyi bilen mühendislik grubu olan jeoloji mühendisleri mutlaka yer almalıdır.
Gerekli yasal düzenlemelerle bunun sağlanması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Şehrimizin
önemli bir bölümünde zeminin sorunlu olduğu ve bir deprem kenti olduğu gerçeğini
unutmadan, Deprem Haftası nedeniyle, deprem zararlarına karşı alınacak tedbirler ve
korunma yöntemlerinin nasıl olması gerektiğinin bir kez daha altı çizilerek, şehrin en merkezi
noktasından en ücra köyüne kadar bütün yerlerde deprem etkinlik düzenlenmeli, farkındalık
oluşturmak halkında katıldığı tatbikatlar yapılmalıdır.

Okullarda öğrencilerimiz konuyla ilgili bilgilendirilmeli ve tatbikata önem verilmelidir"
ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16579.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Bu numara sigara içenlerin kâbusu olacak
Kayseri’de Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, Türkiye’de ilk kez sigara içilen kapalı
alanların tespit edilmesi için WhatsApp ihbar hattı kuruldu. 0 505 157 85 38 numaralı telefon
hattına yapılan görüntülü ve fotoğraflı ihbarlar Halk Sağlığı ekiplerince değerlendirilerek
tütün ürünlerinin tüketildiği tespit edilen yerler ve kişiler hakkında ceza işlemi uygulanacak.
İşletmelere 7 bin liraya kadar ceza kesileceği, erken ödemelerde indirim sağlanacağı bildirildi.
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Halk Sağlığı Müdürlüğü toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Vali Orhan Düzgün
ve Halk Sağlığı İl Müdürü Yunus Karadağ uygulama hakkında bilgi verdi. İhbar hattını
kullanmak isteyen vatandaşlar iletişim programı olan WhatsApp uygulamasını internet
hattının bağlı bulunduğu akıllı telefonlar, programın tanımlı olduğu cihazlar ve bilgisayar
üzerinden kullanabilecekler. Ülke genelinde ihbar konusunda ilklere imza attıklarını hatırlatan
Vali Düzgün, uygulaması devam eden trafik ihbar hattından sonra, WhatsApp sigara ihbarı
projesinin de başarıya ulaşılacağına inandığını söyledi.
İhbar hattının kişilerden önce halkın toplu olarak kullandığı kapalı alanlarda tütün ürünlerinin
tüketimini tespit edilmesinde işe yarayacağına dikkat çeken Vali Düzgün, ”Halkın sağlığı için
uğraşan kurumların her yere ulaşması mümkün olmayabiliyor. Vatandaşlarımızın da bu
konuda yardımcı olabilmesi bakımından, suç teşkil eden olaylara rastlaması durumunda, bunu
Halk Sağlığı müdürlüğümüzün yeni oluşturmuş olduğu WhatsApp ihbar hattına iletmeleri ve
gönderilen görüntülerin, delillerin yeterli olması halinde, buralarda cezai işlem uygulaması
yapılabilecek” dedi.
Sigara içme yasağına uymayan kişi ve işletmelerin ihbar edebilmeleri için vatandaşa kolaylık
olsun diye WhatsApp uygulamasına geçtiklerini belirten Halk Sağlığı Müdürü Yunus
Karadağ, ihbarlarda hatalı görülen kişilere bin 700 lira işletmelere ise 7 bin 800 liraya kadar
para cezası verileceğini belirtti. Ceza ödemelerinin erken yapılması halinde yüzde 25 oranında
ceza indirimi olacağını hatırlatan Karadağ,” Sahada 21 tabletle faal olarak çalışan 56 ekibimiz
var. WahtsApp uygulaması ile ekip sayılarını artıracağız. Vatandaşların, 0505 157 8538
numaralı telefon hattına WhatsApp uygulamasına kısa süreli görüntü ve fotoğraf paylaşımı
yaparak, sigara ihlalinin uygulandığı mekanları kolaylıkla şikayet edebilirler. Hattın diğer
ucunda bekleyen ekiplerimiz yapılan bütün ihbarları titizlikle inceleyecek ve kısa sürede
değerlendirecektir” açıklamasını yaptı.

Kayseri’de, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında
Kanun kapsamında, 2015 yılında yapılan denetimlerde, 249 işletme ve 534 kişiye 487 bin TL
para cezası uygulandığı bildirildi. Bu sayının WhatsApp uygulamasıyla iki katını bulması
bekleniyor.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16580.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Fıkra gibi bankacılık
Müşterisinden ‘dekont ücreti’ adı altında 5 lira alan Akbank, tüketici hakem heyeti kararı
üzerine parayı iade etmemek için Tüketici Mahkemesine 226 lira masrafla dava açtı.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin bankanın fıkra gibi uygulaması karşısında
Akbank Kayseri Merkez Şubesi önünde basın açıklaması yaparak yardım kampanyası başlattı.
Açıklama sonunda Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Sezer’in yardım
kutusunda toplanan paraları banka güvenlik görevlisine vermeye çalıştığı an ilginç
görüntülere sahne oldu.
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BDDK’nın son düzenlemeleriyle tüketiciyi koruyan kararlarının ardından bankalar değişik
isimlerde müşterilerden para kesintileri yapma çabasına giriyor. Yaptığı işlem sonrasında
müşterisine hesap işlem belgesi vermesi zorunlu olan bankalar, tüketiciden ‘dekont ücreti ‘
adı altında para almaya başladı. Bu uygulamayı haksız bulan Akbank müşterisi konuyu
Tüketici Hakem Heyetine götürdü. Heyet bankanın parayı iadesine karar verdi. Tüketici
Mahkemesine 226 lira masraf ederek dava açan Akbank, hakem heyetinin kararının iptalini ve
paranın iadesine ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Akbank Kayseri Merkez Şube önünde
yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında bankanın tutumunu eleştiren
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketiciye 5 lira para iadesini vermek
istemeyerek sıkıntıya düştüğünü belirttiği Akbank için yardım kampanyası başlattıklarını
söyledi.
Banka önüne yardım kutusu koydular
Akbank’ın Bankalar Caddesi’ndeki merkez şubesi önünde yönetim kurulu
üyeleriyle bankanın tüketici karşısındaki tutumunu eleştiren Mahmut Şahin,” Bankalar kar
etme şekillerini çok iyi bilen ve bunu profesyonel danışmanlarıyla başarılı şekilde yürüten
kurumlar haline geldi. Bu kar etmenin başında da banka işlemleri için zorunlu verilmesi
gereken dekont ücretleri gelir. Küçük bir kağıda 5 liradan 100 liraya kadar ücret alan bankalar
var. Akbank bu işi bir adım ileriye taşıdı. Tüketiciden beş lira dekont ücreti kesince müşterisi
Tüketici Hakem heyetine başvurdu. Heyet paranın iadesine karar verince Akbank hakem
heyetinin kararının iptali için Tüketici Mahkemesine dava açtı. Dava açma hakkıdır. İlginç
olan bankanın 5 liranın ödenmesini engellemek için mahkemelere 226 lira para harcamış
olmasıdır. 5 lirayı tüketiciye vermemek için ciddi bir gayret içine girmiş. Mahkemeden tedbir

kararı alarak tüketiciye parayı iade etmeme çabasına girdi. Tüketiciye 5 lira ödememek için
sıkıntıya giren Akbank’a yardım etme ihtiyacı hissettik. Yardım kutusuna ilk parayı biz
atacağız” dedi.
5 lira paranız bizde!
Açıklama sonrasında karton kutu üzerine ‘Yardım Kutusu’ yazan Tüketiciler Birliği Yönetim
Kurulu Üyeleri ceplerindeki metal paraları çıkarak temsili yardım kutusuna attı. Banka
yetkililerine seslenen Mahmut Şahin, ”Tüketiciye vermemek için uğraştığınız parayı yardım
kampanyasıyla topladık. Paranız bizde! İstediğiniz zaman alabilirsiniz ve kasanıza
koyabilirsiniz. 5 lira için mahkemeleri uğraştırmaktan ve oyalamaktan vazgeçin” diyerek
çağrıda bulundu.
Toplanan para güvenlik görevlisine verilmeye çalışıldı
Basın açıklaması tamda bitti derken plan dışı bir hareketle temsili yardım kutusunda biriken
paraları alan Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Sezer, metal
paraları Akbank güvenlik görevlisine vermeye çalıştı. Ne olduğundan haberi olmayan
görevli şaşkınlık içerinde eline bırakılan parayı Ergün Sezer’e iade etti. İkili arasında
yaşananlar basın mensupları ve Tüketiciler Birliği yönetimi arasında gülüşmelere neden oldu.
Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16581.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“O yumruk bakan Yıldız’a değil Türk
sporuna atıldı”
Kayseri’nin yetiştirdiği milli boksörlerden Faruk Hasetçi ile hayatı ve hayatını adadığı boks
sporu üzerine konuştuk. Türkiye’deki boks sporunun eski Bakan Taner Yıldız’a bir boks
antrenörünün attığı yumrukla itibar kaybına uğradığını söyleyen Hasetçi, spor adamlarıyla
spor tüccarlarını birbirinden ayırmak gerektiğini belirtti. Hasetçi, boksun futboldan daha
güvenli bir spor dalı olduğunun da altını çizdi.
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1974 yılında bir gösteri maçıyla ilk müsabakasına çıkan Faruk Hasetçi 1983 yılında milli
oldu. Akdeniz Olimpiyatlarında, Balkan Şampiyonalarında, uluslararası turnuvalarda
bulunarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden Hasetçi, 1989 yılında hac dönüşü bıraktığı
sakalla birlikte bu sporu da bıraktı. Gerekçesi ise, Peygamber efendimiz Muhammed
Mustafa’nın (S.A.V) simgelerinden biri olan sakala yumruk vurdurtmama arzusuydu. Ancek
antrenörlüğü sürdürdü. Türkiye Boks Federasyonunda yöneticilik de yapan Faruk Hasetçi,
amatör sporların istediği desteği alamadığından yakındı.
Bakana atılan yumruk boks sporunu geriletti
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız’a bir boks antrenörünün yumruk
atmasının Türkiye ve Kayseri’de boks sporunun üvey evlat muamelesi görmesine neden

olduğunu belirten Hasetçi,” Taner beye yumruk atan maalesef bir boks antrenörüydü.
Mesleğinin boks olması bu spora ağır darbe vurdu. Oysa boks karşındakine değil kendi
nefsine yumruk atmaktır. Boks antrenörünün bakana yumruk atmasını kabul etmiyor ve
kınıyorum. Boks, ibret alınacak kıvamda bir spor branşıdır. Bir bakana yumruk atılmasının
sonrasında Kayseri’nin resmi kurumlarındaki boks sporu branşları tamamen kapatıldı.
Türkiye boks sporunda dünyada istediği yerde değil. Kayseri’de de Türkiye’de de istediğimiz
yerde değil. Sebepleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının bu işe el atmamış olmasıdır.
Kayseri’de bu işi idare eden arkadaşlarımızın boksu spor olarak kabul etmeyişlerinden
kaynaklanıyor. Ama Türkiye’nin dünyada istenilen yerde olmayışının ana nedeni federasyon
başkanlıklarının oy sistemi ile seçilip, Türk boksunu, bokstan anlamayan kişilerin
yönetmesidir.
Boksun
içinden
gelmeyen
insanların
yönetici
olmamasından
kaynaklanmaktadır. Bu sistemde seçim devam ettikçe boks için çabalayan, üreten, sporcu
yetiştirenler her zaman dışarda kalıyor. Ülke olarak olimpiyatlara sporcu göndermemizin
altında yatan temel sorun budur. Bütün spor branşları için geçerlidir” dedi.
Spor için projeler üretilmiyor
Ülkedeki amatör sporun geliştirilmesi için proje üretilmediğine değinen Faruk Hasetçi,
”Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne proje verilmiyor. Diğer bir eksiğimiz de çocukları spora geç
başlatmamız ve yetenekleri ile adale yapısını … Halbuki sporu 4-6 yaş grubundan
başlatmalıyız. Türkiye’de çocuklar yetenekleri ve adale yapısı göz önünde bulundurulmadan
spora yönlendiriliyor. Türkiye’de ilk olarak 7 yıl önce Kayseri Birlik ve Gençlik spor kulübü
adı altında çocukların adale yapısı ve özelliklerine göre spor yapmalarını sağlayan kurum
olduk. Çocukları bir dizi testlerden geçirdikten sonra yapısal ve yetenek özelliklerine göre
yapabilecekleri sporlara yönlendiriyoruz. Sporu bilimsel olarak yapıyoruz” açıklamasında
bulundu.
Boks futboldan daha güvenli bir spor
Hasetçi boks hakkında da şunları söyledi;
“Boksu biz amatör yaptığımız için kask kullanıyoruz. Kask ile yapılan sporlarda, sporcunun
kafasına aldığı darbelerde beyninde sorun yaşamadığına dair bilimsel raporlar var.
Futbol topu karşıdan geliyor, sporcu kafa vuruyor, boksörün en güçlü yumruğu 300 kilo,
ancak 300 kilometre hızla giden topa futbolcu kafa vurduğu zaman 100 tonluk etki yapıyor.
Dolayısıyla futbol tehlike olarak her zaman önünde yer almıştır. Boksta darbeyi her zaman
gördüğümüz için, boks sporu bu konular gündeme geldiğinde hep hedef olmuştur. Dünyaca
ünlü boksör Muhammed Ali’nin Parkinson hastası olması, boksörlerin hepsinin bu hastalığa
yakalanacağı hissiyatı doğmuştur. Oysa Parkinson kalıtsal bir hastalıktır. Darbeler sonucu
ortaya çıkan bir hastalık değildir. Binlerce Parkinson hastasını değerlendirdiğinizde içinden
iki veya üç tanesi boksör çıkıyor. Diğer 97-98 parkinsonlu hayatı boyunca yanlışlıkla dahi
olsa kafasını direğe bile çarpmamış insanlardır. Bu boks sporu hakkında yanlış bilinen bir
durumdur.”
“Yumruğu önce nefsimize atarız”
Sporda iki çeşit adam olduğunu belirten Faruk Hasetçi şunları söyledi;
“Birincisi spor adamları, ikincisi spor tüccarlarıdır. Biz çocuklara spor yaptırırken, karşı
tarafa yumruk atmanın daha ötesinde önce kendi nefsine yumruk vurması gerektiğini
öğretiyoruz. Saygıyı, sevgiyi , size yumruk atanlara bile saygı duyulması gerektiğini
öğretiyoruz.
Kayseri’nin bütün varoş mahallelerinde, Eskişehir Bağları, Barbaros Hayrettin, Battal
Gazi’de, Talas’ta spor salonları açtım. Sporculardan hiç para almadan bu işi yapıyorum.
Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü destek veriyor. Yıl içerisinde çocuklarla antrenman
yaparken, milli ve manevi duyguları öğrenmeleri karşılığında eşofman ve spor malzemeleri
hediye ediyoruz. 2007 yılından bu yana yaptığım bu çalışmalarla, boks sporuna hem sporcu,

hem de beyefendi kimlikli sporcular kazandırdım. Siz niyetinizi halis tutunca şampiyonluklar,
başarılar kendiliğinden geliyor. Yani spor adamı, kendisi de spor yapmış adamlardır.
Spor tüccarları
Spor tüccarları ise, sporcuların üzerinden siyasi, ticari iktisadi rant sağlayan şahıslardır.
Kişinin sporculuğu, antrenörlüğü ve idareciliği ile kendisini ispatlaması gerekir.
Kanıtlayamayan ve spordan geçinen kimselere de sporun tüccarları diyoruz. Spor camiasında
bu tür insanlar hep vardır. Birilerini bu konuda isim vererek suçlamak niyetinde değilim. İyi
bir spor adamı olduğumu iddia ediyorum. Sporun tüccarı değilim. Çocuğunuz spor yapması
için götürdüğünüzde maalesef kayıt parası, elbise parası, kuşak parası derken piyasanın üç
katı para alırlar. Bu işi ticarete dökmüşlerdir. Çocuğun ahlakı, edebi, başarısı ve sağlığıyla hiç
ilgilenmezler. Ceplerine girecek paranın hesabını yaparlar.”
Tavsiyeler
Hasetçi, söyleşimizde son olarak gençlere de şu tavsiyelerde bulundu:
“Bütün gençlerimize mutlaka bir spor branşıyla uğraşmalarını öneriyorum Spor, insanı
ahlaka, ayakları üzerinde dik durmaya, kişilikli olmaya yönlendirecektir. Özellikle boks
branşının kendi başına karar verme yeteneğinin artmasına, özgüveninin güçlenmesine,
başkalarına yardım etme psikolojine faydalı olacağına inanıyorum. Yine bir fırsat olsa,
yeniden sporcu olmayı ve İstiklal Marşı’nı dünyanın her yerinde söyletme zevkini yeniden
yaşamak isterdim. Kendimi bir gazi olarak görüyorum. Amerika Barbados, Çin, Moskova
Yunanistan, Fransa İtalya, Almanya’da milli marşımızı dinletmenin hazzını yaşadım. Milli
formayla yaşadıklarımı yeniden yaşamak isterdim.”
Faruk Hasetçi kimdir?
1972 yılında ağabeyi Ali Hasetçi’nin boksa başlamasıyla bu sporla tanıştı. 1974 yılında ilk
defa bir gösteri maçına çıkarak boks hayatına başladı. 1982 yılında milli oldu. Uluslararası
ve ulusal şampiyonalarda çeşitli madalyalar kazanmış olup bu şampiyonalarda pek çok defa
en teknik boksör seçildi. Boks milli takımında defalarca milli formayı
giymiş olan Hasetçi’nin kariyerinde yaptığı 79 maçta 72 galibiyeti, 7'de mağlubiyeti
bulunmaktadır. 1989 yılında boks milli takım antrenörlüğüne başladı. 1996–2008 yılları
arasında Türk Boks Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Uluslararası müsabakalarda
Milli Takım idarecisi olarak Dünya'nın birçok ülkesinde İstiklal Marşı'mızı defalarca dinletti.
Türkiye' ye boks antrenörü olarak Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, Dünya ikincisi,
Avrupa üçüncüsü ve birçok Türkiye Şampiyonu sporcular yetiştirdi. Arapça ve İngilizce
bilmekte olan Milli Boksörümüz evli ve üç çocuk babasıdır.
Halen Türkiye Boks Federasyonu As Başkanlığı görevine devam etmekte ve Kayseri Birlik
Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde Boks, Kick Boks , Güreş , Tekvando , Wushu , Judo ,
Muay Thai ve Masa Tenisi branşlarında mili antrenörlerimiz tarafından çocuklarımıza ve
gençlerimize eğitim verilmesini sağlamaktadır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16582.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Hata yapanın yanında olmayız”
Aydın Kalkan, son zamanlarda eğitim liderleri ve öğretmenler hakkında sürekli
olumsuzlukların medyaya yansıdığını belirterek, hata yapanın yanında olmayacaklarını fakat
büyük bir fedakarlıkla öğrencilere hizmet vermeye çalışan binlerce öğretmen ve okul
müdürünün bireysel hatalardan dolayı töhmet altında bırakılmaması gerektiğini söyledi.
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Eğitim Bir Sen kayseri 1 No’lu Şube, Kayseri’nin en büyük taşra ilçesi olan Develi’de tüm
okul müdürleriyle eğitimin problemleriyle ilgili istişare toplantısı yatı. Toplantıya Develi
Eğitim Bir Sen Yönetim Kurulu adına Başkan Kadir Yağlıoğlu ev sahipliği yaptı. Develi
merkez ve mahallelerindeki okullarda idarecilik yapan altmışın üzerinde eğitim lideri bir
araya geldi.
Toplantıya Kayseri Eğitim Bir Sen 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, Yönetim Kurulu
üyeleri Abdullah Karabulut, Abudder Elbey, Latif küçük, Hacı Sarı, Mehmet Emin Aslantürk
ve Ahmet Kucur katıldı. Develi Eğitim Bir Sen Başkanı Kadir Yağlıoğlu, ilçelerinde eğitim
öğretim kalitesinin iyi seviyede olduğunu, boş geçen derslerinin olmadığını, sosyal ve kültürel
çalışmalara ağırlık verildiğini dile getirdi.
Aydın Kalkan yaptığı konuşmada, ilçelerdeki eğitim liderlerinin ve işyeri temsilcilerinin
sendikalarının uçbeyleri olduğunu dile getirdi. Kalkan, sadece il merkezlerinde değil
Kayseri’nin tüm ilçelerinde ve mahallelerinde çocuklarımızın kaliteli eğitim almaları adına
sendika olarak üyelerinden aldıkları güçle çalıştıklarını anlattı.
Aydın Kalkan, son zamanlarda eğitim liderleri ve öğretmenler hakkında sürekli
olumsuzlukların medyaya yansıdığını belirterek, hata yapanın yanında olmayacaklarını fakat
büyük bir fedakarlıkla öğrencilere hizmet vermeye çalışan binlerce öğretmen ve okul
müdürünün bireysel hatalardan dolayı töhmet altında bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.
Toplantı Develi’deki eğitimcilerin talepleri, özlük haklarındaki iyileşmeler ve beklentilerin
konuşulmasıyla devam etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16583.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Muhasebe Haftası’nda konserli kutlama
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Türk Halk Müziği Korosu Oda Hizmet
Binası Konferans Salonu'nda Muhasebe Haftası münasebetiyle konser verdi. Konsere Kayseri
SMMM Odası Yönetimi ve çok sayıda serbest muhasebeci mali müşavir aileleriyle birlikte
katıldı.
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Kırk kişilik serbest muhasebeci, mali müşavir, meslek mensubu ve çeşitli mesleklerden
koristten oluşan Kayseri SMMM Odası Türk Halk Müziği Korosu, koro şefi Ahmet Anbar
yönetiminde toplam iki bölüm ve çeşitli yörelere ait 18 türküden oluşan bir repertuarla
davetlilerle buluştu.
Katılımın çok yoğun olduğu konserin bitiminde bir konuşma yapan Kayseri SMMM Odası
Başkanı Baki Gümüşoluk, oda ve yönetim olarak tüm katılımcıların muhasebe haftasını
kutladığını söyledi. Amaçlarının eğitimli, hukuk bilinci gelişmiş, saygın, vizyon sahibi bir
meslek mensubu profiline ulaşmak olduğu kadar aynı zamanda bu tür aktivitelerle sosyal,
iletişimi güçlü bir meslek mensubu profili sağlamak olduğunu da söyleyen Gümüşoluk, Koro
Şefi Ahmet Anbar’a çiçek, kendisi de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Meslek Mensubu
olan Genel Koordinatör Özkan Ulu’ya da yaptığı katkılar anısına plaket takdim etti.
Oda Başkanı Baki Gümüşoluk; Koro Şefi Ahmet Anbar ve Genel Koordinatör Özkan Ulu
başta olmak üzere konsere katılan ve destek olan herkese teşekkürlerini sunarak koronun
çalışmalarına devam edeceğini ve bir sonraki konserinde yine aynı güzellikte geçmesini
temenni etti.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16584.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Sivas caddesi genişletiliyor
Büyükşehir Belediyesi Sivas Caddesi'nin Mimarsinan Kavşağı ile Harikalar Diyarı arasındaki
bölümünü genişletmek için çalışma başlattı.
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Başkan Mustafa Çelik, sabah erken saatlerde yol genişletme çalışmalarını gerçekleştiren
işçilere simit ve peynir ikram ederek onlarla birlikte kahvaltı yaptı. Çalışmaları yerinde
inceleyen Başkan Mustafa Çelik, gidiş geliş ikişer şerit olan yolun üçer şeride çıkarılacağını
söyledi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir içi trafiğini daha da rahatlatmak için çalışmalarına
devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Caddesi'nin Mimarsinan Kavşağı ile Harikalar Diyarı
arasında yapılan yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik yerinde inceledi. Sabah erken saatlerde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerini
ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, ekiplere simit ve peynir ikram ederek onlarla birlikte
kahvaltı yaptı. İşçilerle sohbet eden Başkan Çelik, daha sonra yol genişletme çalışmaları ile
ilgili Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal'dan bilgi aldı.
Çalışmaların yapıldığı yolun doğu-batı aksındaki en önemli geçiş noktası olduğunu belirten
Başkan Mustafa Çelik, "Mimasinan Kavşağı ve Harikalar Diyarı arasında bulunan 1.850
metre uzunluğundaki iki gidiş ve iki geliş olan yolun genişletilmesi için çalışmalara başladık.
Gurbetçilerin yoğun olarak geldiği yaz mevsiminden önce bu yoldaki çalışmalarımızı
bitirelim istiyoruz. Çok kısa sürede bu yolu üç gidiş üç geliş olarak yeniden tanzim edeceğiz.
Güzergahtaki mülk sahiplerini yolun genişletilmesi konusunda muvafakat verdiler.
Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16585.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Mera yasası değişmeli”
Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, çiftçilerin mera ile ilgili sorunlarının çözülmesi için
Mera Yasası’nın değişmesi gerektiğini söyledi.
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Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, ilçenin Türkiye’de küçükbaş hayvancılıkta önemli bir
yerinin olmasına rağmen çiftçilerin mera yasası ile ilgili sıkıntı yaşadığını dile getirdi ve
ekledi: “Mera yasasının yeniden gözden geçirilmesi şart!”
Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, 2014-2015 yılında yapılan hizmetler ile 2016 yılında
hayata geçirilecek projeleri anlatmak üzere basın mensupları ile Elmacıoğlu İskender’de bir
araya geldi. Açıklamalarında bazı sıkıntılardan da bahseden Başkan Ergül, mevcut mera
yasası ile çiftçilerin hayvanlarını otlatma konusunda büyük sıkıntı çektiğini ifade etti.
Çiftçilerimiz hayvanlarını nerede otlatacaklar?
“Şu anda 85 bin hayvan Akkışla’nın dağına çıkamıyor, çünkü dağda kar var. Bu nedenle
çiftçimiz hayvanlarını Şarkışla, Gemerek ya da daha sıcak olan Avanos tarafına götürüyor ve
gidiş gelişlerde bir sürü sıkıntı çekiyor. İşin daha da kötüsü yasa gereği çiftçi 30 Mart’a kadar
meraya çıkamıyor. Meraya çıkamayan çiftçi hayvanını nerede otlatsın?” diyen Ergül şunları
söyledi:
“Büyüklerimizden Mera Yasası’nı yeniden gözden geçirmelerini ve çiftçilerin söylemlerini
dikkate almalarını istiyoruz. Türkiye’de bu konuda sayılı ilçelerdeniz. Valilik bu konuyla
ilgili düzenleme yapıyor ve 1 ay ileri alıyor ama o da Nisan ayına denk geliyor ve yine iklim
şartlarından dolayı çiftçilerimiz Akkışla’nın meralarına çıkamıyor. Devlet büyüklerimizin,
Mera Yasası’nın çiftçilerin istekleri doğrultusunda kısmen de olsa değiştirilmesi yönünde
çalışmada bulunmasını istiyoruz.”
Ergül ayrıca hayvancılık ve bahçe tarımı ile ilgili olarak, çiftçinin toprağına bağlanması
amacıyla, ilçeye, ilgili bölümlerde üniversite açılmasını istediklerini sözlerine ekledi.
Yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı
Konuşmasına ilçede yapılan ve yapılacak olan hizmetler ile yeni dönemde hayata geçirilecek
projeler hakkında bilgi vererek devam eden Başkan Ergül; “Pınarbaşı’nı Şarkışla’ya
bağlaması noktasında bir etüt çalışması yaptırdık. Geldiğimiz durumda, 35 kilometre bir yol
açıldığında Şarkışla yoluna bağlanmış olacağız. Siyasilerimiz bu işi takip ediyor, önümüzdeki
günlerde bunun da çözüleceğine inanıyoruz” dedi.
TOKİ Projesi çok önemseniyor
TOKİ projesini çok önemsediklerini ve Akkışla için olmazsa olmazlardan olarak kabul
ettiklerini dile getiren Ergül; “Dosyamız kabul edildi, önümüzdeki günlerde zemin çalışması
yapılacak. Bunu da idarecilerimizin desteği ile vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Diğer projeleri sıraladı
Ergül TOKİ haricinde İlçede faaliyete geçirmeyi planladıkları projeleri ise şu şekilde anlattı:
“Emniyet Müdürlüğümüz yoktu, Kaymakamlık binasının içindeydi. İl Emniyet Müdürümüz
ile görüştük, 2016 yılında binamız ve memurlar için lojmanlarımız yapılacak. Yine Emniyet
Müdürlüğümüz, kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz marifetiyle ilçemizin değişik
yerlerine MOBESE kamera konulması için çalışma yaptık, 2016 yılında bu hizmeti de

vereceğiz. Kapalı Pazar yerimiz yakın zamanda hizmete girecek. Bununla birlikte mesire alanı
yaptırıyoruz. Hem Gömürgen hem de ilçe merkezimizde iki arıtma tesisimiz var, yakın
zamanda faaliyete geçecek. Park ve meydan düzenleme projemiz için Kültür ve Turizm
Bakanlığı’ndan talepte bulunduk, projemizi de sunduk. Vekillerimizin desteği ile kısa
zamanda park ve bahçelerde de düzenleme yapacağız. Mezarlığımızın yanına taziye evi
yaptıracağız, her mahallemizde de bu hizmeti sunacağız. Akkışla’nın sol tarafı kesik bir dağ,
şemsiye görünümünde. Bununla alakalı 2007 yılında bir çalışma yapılmış. Buraya jeoloji
mühendisleri geldi ve bir çalışma yapıldı, Bakanlığa da sunuldu. Burası kullanabilir alan
statüsüne geçtiğinde Akkışla’nın çarşısını buraya taşıyacağız. Akkışla’nın içerisinden geçen
Acısu kanalımız var. Buranın ıslah edilmesi için de gerekli girişimler yapıldı. DSİ tarafından
yapımına başlandı. İnşallah bu yıl sonuna kadar bitirileceğini düşünüyoruz.
Başka konulardan biri de entegre hastanesi. Bunu zaman zaman vekillerimizle görüştük ancak
bürokratik engellerle karşılaştık. Bu engelleri aşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki entegre
hastanesi onaylandığında, belediye binası olan yurdu sağlık ocağı binası ile takas edip,
vatandaşlarımıza kolaylık sağlaması adına merkeze almaya çalışıyoruz.”
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16586.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Boydak Holding yüzde 13 büyüme
hedefliyor
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Boydak, Holding’in 7 milyar TL'ye
varan cirosuyla Türkiye'nin önemli gruplarından birisi konumunda olduğunu dile getirerek bu
yıl %13’lük bir büyüme beklediklerini söyledi.
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Capital Dergisi’ne hem Boydak Holding ile ilgili hem de ülke ekonomisiyle ilgili
değerlendirmelerde bulunan Mustafa Boydak, Boydak Holding’in 7 milyar TL'ye varan
cirosuyla Türkiye'nin önemli gruplarından birisi olduğunun ve bu yılki hedeflerinin yüzde 13
büyüme ile birlikte 7,8 milyar TL’lik ciro olduğunun altını çizdi.
Eğer bir işten uzun süre kâr etmiyorsak, o işten çıkarız” diyen Boydak, ”Anadolu'dan çıkmış
bu güçlü grubun ajandasında "kârlı büyüme" var. "Vazgeçmediğimiz prensipler var. Birincisi
kârlı büyüme. "Türkiye büyürken Boydak'ın da büyümesi lazım. Hatta Türkiye'nin de
üzerinde büyümemiz lazım. Tüm işlerimizde en az yüzde 12 özkaynak kârlılığı hedefleriz”
diye konuştu.
Anadolu'daki yatırım iklimi ve grubun büyüme hedeflerini anlatan Boydak sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Gündemde, hükümetimizin son seçimlerden sonra açıkladığı kısa ve orta vadeli programlar
var. Bu programları yakından izliyoruz. Özellikle dünya ekonomisinde yaşanan

gelişmeleri.Tabii ki bu gelişmeler, Türkiye'yi olduğu gibi bizleri de etkiledi. Özellikle geçen
yıl hem seçimler hem konjonktür anlamında sıkıntılı bir yıldı. Ama şunu görmek lazım: Hala
Türkiye olarak Avrupa'nın üç katı büyüyoruz. Avrupa yüzde 1,5 büyürken Türkiye yüzde 4
büyüyor. Bu durum, önemli potansiyeli ortaya koyuyor. Kayseri ve bölgeye baktığımızda ise
ihracatta biraz düşüş var. Bu düşüş miktar olarak çok fazla değil. Ama emtia fiyatlarındaki
düşüş nedeniyle değersel olarak ihracat yüzde 13-14 aşağı çekildi.Öncelikle yatırıma ve
üretime çok ciddi destek olan bir hükümet var. Bu önemli bir fırsat. Hükümetin bu konudaki
icraatlarını takdir ediyoruz. Başbakanımızın ilk 100 gün içinde yapacağını söylediği işlerin
büyük kısmının yapıldığını gördük. Örneğin, AR-GE, tasarım reform paketleri meclisten
geçti. Bunlar iş dünyası için çok önemli gelişmeler. Türkiye sanayisi olarak artık katma
değerimizi yükseltme zamanı geldi. İşçiliğin çok ucuz olduğu ülkelerle yarışacak noktada
değiliz. Bu doğru bir strateji değil. Hükümet de bunu gördü ve önemli destekler açıkladı.
Hepsi olumlu gelişmeler. Asgari ücretin artışı iş dünyasının omzundaki yükü doğal olarak
biraz daha artırdı. Ama tabii iş dünyası olarak bunları bir şekilde tolere etmemiz lazım.
Verimlilik artışlarıyla bunu tolere edebileceğimizi düşünüyorum. Değişken ve dalgalı piyasa
koşulları özellikle KOBİ'ler için önemli bir risk. Büyük gruplar bir şekilde bu risk
yönetimlerini yürütüyor. Ama KOBİ'lerin eğitime, bilgilenmeye, finansal enstrümanları
öğrenmeye ihtiyacı var.”
Avrupa yüzde 1,5 büyürken Türkiye yüzde 4 büyüyor
Aynı zamanda Kayseri Sanayi Odası’nın da 11 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yapan
Mustafa Boydak, "Türkiye’nin ekonomik anlamda hala Avrupa'nın üç katı büyüdüğünün
altını çizerek “Avrupa yüzde 1,5 büyürken Türkiye yüzde 4 büyüyor. Bu durum, önemli
potansiyeli ortaya koyuyor" diyen Boydak, Anadolu'daki potansiyelin altını ise özellikle çizdi
ve ekledi: ''Benim hayalim, Türkiye en az bir 5 yıl daha yıllık yüzde 6'lık büyümeyle
ilerlemesi. Böylece Avrupa ile aramızdaki mesafeyi biraz daha kapatabiliriz" dedi.
Ekonomide sıçrama yapmanın formülünün KOBİ'lerden geçtiğini belirten Boydak, "Türkiye
eğer büyüyecekse KOBİ'lerle büyüyecek. Başka yolu yok. Ülke olarak temel hedefin bu
olması gerekiyor” dedi. Anadolu'daki şirketleri ve özellikle KOBİ'leri finansal risklere karşı
uyaran Boydak, "Sanayicinin, işadamının işi bankacılık değildir. Özellikle KOBİ'lerin ticari
hayatının daha sağlam olabilmesi için finansal enstrümanların daha yaygın kullanılması lazım.
Aksi halde kötü sonuçlar, mağduriyetler oluyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16587.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Sanayide kâr adaletsizliği var
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Orta ölçekli ve
küçük firmaların da pazardan gerekli paylarını alması gerektiğini belirterek; "Bugün
marketlerde bir üreticinin kazandığı paraya bakın, bir de satıcının kazandığı paraya bakın. Kar
adaletsizliği var. Bu sanayide de var. Üretici para kazanmakta zorlanıyor. Bunu da kontrol
mekanizmalarının devreye girip kontrol etmesi lazım" dedi.
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ORAN Kalkınma Ajansı ve Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından imzalanan
protokol kapsamında düzenlenen, 'Kamu Destekleri Bilgilendirme Günleri' toplantısında
konuşan KOSB Başkanı Tahir Nursaçan; “Her zaman özlenen hadise devletin ve milletin el
ele olmasıydı. Allah’a şükürler olsun ki biz bu özlemi gidermiş durumdayız. Bugün iğneyle
kuyu kazar gibi üretim yapan kıymetli sanayicileri burada görmek beni son derece mutlu
ediyor. Eskiden bu üretilen ürünleri bize gelip ‘Üretebilir misiniz’ deselerdi, ‘Mümkün değil,
hatta hayal bile edemeyiz’ derdik. Şimdi her şeyin üretildiğini, ASELSAN’a Kayseri’den
yedek parça ve yan sanayi ürünlerin üretildiğini gördük ve çok mutlu olduk. Biz yeni organize
sanayi bölgesi yönetimi olarak ‘Rakip kültürünü bitirmemiz, komşuluk ve meslektaş
kültürünü bir araya getirmemiz’ gerekiyor dedik. Çünkü bizim bir hamurumuz var. Bizim bir
bağımız var. Anadolu toprakları çok verimli topraklardır. Bu topraklarda siz rakip kültürünü
geliştirmeye kalkarsanız başarısız olursunuz. Bu toprakların özünde ve mayasında muhabbet
var, sevgi var ve samimiyet var. Genç ve dinamik bir ORAN Kalkınma Ajansımızın genel
sekreteri var. ORAN Kalkınma Ajansının genç ekibi de beni son derece ümitlendiriyor ve
mutlu ediyor. Bugün küçümsenemeyecek bir noktada ki rakamı da Kayseri esnafıyla,
sanayicisi ile buluşturmak istiyorlar. Bu gayretlerinden dolayı genel sekreterime ve
yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ORAN PROJELERE 17 MİLYON TL DESTEK VERECEK
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil Taşcı da, Kayseri'nin girişimci bir şehir
olduğunu söyleyerek, "Geldiği günden beri ajansımıza verdiği desteklerinden dolayı
başkanımıza çok teşekkür ederim. Başkanımız harika ve sanayicilerimiz çok iyi. Kayseri zeki,
sanayici ve girişimci bir kent. Bu kent için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kayseri
kimliği olan bir kent. Dünyada ilk fuarın yapıldığı ve tıp alanında ilk medreseye sahip bir yer.
Kayseri, binlerce yıllık bir kültürü olan kent yani dün kurulmuş bir kent değil. Kayseri’nin
çok ciddi bir kurumsallığı ve potansiyeli var. Biz kalkınma ajansı olarak bunu desteklemek
istiyoruz. Kayseri’de bazı alanlarda geliştirilmesi gereken hususlar var. Elde ettiğimiz ihracat
miktarları gayri safi bölgesel alanlarda ki miktarı gerçekten çok düşük düzeyde. Kayseri için
bu coğrafya avantajını değerlendirmemiz lazım. Haritada Hatay hattına bir çizgi çizdiğimiz
zaman Doğu Türkiye ve Batı Türkiye olarak ikiye ayırabilirsiniz. Burada yaklaşık 685 milyar
doları Batı Türkiye üretiyor. Geri kalan yaklaşık 180 milyar doları da geri kalan 50 tane ilimiz
üretiyor. Bu haritada gerçekten Türkiye’de batı ve doğu kırılımını açıkça ortaya koyan bir
haritadır. Burada bizim ilimizde Doğu değil, batıda yer alan bir ilimiz" ifadelerini kullandı.
Taşcı ayrıca, "Mali destek programları kapsamında 2014-2015 yılları arasında yaklaşık 56
milyon TL tutarında ki proje bedeli tuttu. 78 projeye destek verdik. ORAN Kalkınma Ajansı
olarak bugüne kadar 92 milyon TL destek vererek yaklaşık 200 milyon TL tutarında ki

kaynağı harekete geçirdik. Bu çok önemli bir miktardır. 2016 yılında mali destek programları
kapsamında 17 milyon TL destek vereceğiz. Burada gelişen sanayi destek programımıza 8.5
milyon TL ayırdık. En fazla desteği buraya ayırdık" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16588.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Atlas Glober Dergisi’nden Talas güzellemesi
Havayolu ulaşımında belli başlı şirketler arasında yer alarak, sektörün öncülerinden
AtlasGlobal’in yayın organı olan “Glober” dergisi son sayısında Kayseri’nin Talas İlçesi’ne
geniş yer vererek, gezip görülebilecek tarihi yerler arasında gösterdi.
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İç ve dış hatlarda tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere Atlas Jet adıyla
ruhsatlandırılan, 2015 yılının Ocak ayında ise isim değişikliği sonrasında Atlasglobal adını
alan firmanın uçak içi dergisi Glober şubat sayısında, Tarihi Kentler Birliği üyesi olan
Kayseri’nin Talas İlçesi’ne geniş yer verdi.
Farklı destinasyonlar, makale ve röportajlar, dünyadan ve Türkiye’den haberler, gezmeyi ve
keşfetmeyi sevenlerin ilgisini çeken farklı yazılar ile AtlasGlobal’le ilgili güncel haberlerin,
özel fırsatların yer aldığı dergide Talas’tan övgüyle bahsedildi.
Talas’ı “Erciyes’in eteğindeki tarihi ve kültürel miras” başlığıyla tanıtan dergi, ilçeyi seyahat
edilebilecek yerler arasında gösterdi.
Dergi Talas’a 6 sayfa ayırırken, Amerikan Koleji, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi,
Gömeçler Konağı, Ali Saip Paşa Çeşmesi, Rıfat Parlak Evi, Rum Panaya Kilisesi’nden
fotoğraf ve bilgilere yer verdi.
Glober dergisine AtlasGlobal'in web sitesinden de erişilebiliyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16590.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Boydak Holding'in üst düzey yöneticilerine
gözaltı
Kayseri'de paralel yapı iddiasıyla başlatılan operasyonda mali finans sağladıkları gerekçesiyle
Boydak grubunun 4 üst düzey yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıktı. Polis ekipleri Boydak
Holding merkezinde arama yaptı. Boydak Holding Ceosu Memduh Boydak, holdingin
Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Erol Boydak ve
Muraz Bozdağ gözaltına alındı. Şirkette aramalar sürüyor.

04 Mart 2016 Cuma 08:59

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “FETÖ/PDY” soruşturması kapsamında,
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah
saatlerinde Boydak Holding'in Organize Sanayi Bölgesi'ndeki merkezinde arama yaptı.
Bünyesinde bir çok mobilya markasını barındıran Boydak Holding merkezindeki aramada
ekipler bilgisayar hard disklerinin imajını ve muhasebe kayıtlarını inceleyip kopyalarını aldı.
Operasyonda Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, şirket CEO'suMemduh
Boydak, Yönetim Kurulu üyeleri Erol Boydak ve Murat Bozdağ gözaltına alındı.
Boydak Holding CEO'su ve TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Memduh Boydak daha önce de
Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak arsa tahsisi şikayetleri üzerine
gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.
Kaynak: Hürriyet
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16591.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Efsane İslami dergiler internet ortamında
İLEM (İlmi Etüdler Derneği) gerçekleştirdiği “İslamcı Dergiler Projesi” ile 1960-1980 yılları
arası İslami düşünceye yön vermiş birçok dergiyi sanal ortama taşıdı. Aralarında Büyük
Doğu, Sebil, Gölge, Hareket, Diriliş, Hilal olmak üzere birçok derginin içeriği internet
ortamında idp.org.tr sitesinden takip edilebilecek. Yeniden Milli Mücadele dergisi yayınladığı
500 sayı ile başı çekerken dergilerde en fazla yazan ismin 2 bin 900 yazı ile Necip Fazıl
Kısakürek olduğu tespit edildi.
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Proje kapsamında incelenen toplam 50 dergiye ait 2 bin 500 sayı taranarak dijital platforma
aktarıldı. Ayrıca proje kapsamında 8 bin 600 yazar hakkında bilgi verildi. Yeniden Milli
Mücadele dergisi yayınladığı 500 sayı ile başı çekerken dergilerde en fazla yazan ismin 2 bin
900 yazı ile Necip Fazıl Kısakürek olduğu tespit edildi.
Üç aşamada gerçekleştirilecek projenin ikinci aşaması ise bu yıl içinde gerçekleştirilerek 1960
öncesi İslami dergiler dijital platforma aktarılacak. Projenin 2017 ve 2018 yıllarında
gerçekleşecek üçüncü aşamasında ise 1980 sonrası çıkarılan dergiler incelenerek İnternet
ortamına aktarılacak. Projenin tanıtımıyla ilgili olarak Üsküdar'da bulunan İLEM genel
merkezinde düzenlenen tanıtımın ardından projenin hazırlanmasında emeği geçenlere birer
plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16592.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Ruslar Türkmen Dağı’na saldırmasa
Halep’i alırdık”
17 terör örgütüne karşı savaşıyoruz Kayseri’den Bayırbucak’ta kurulan Abdulhamit
Tugayı’na katılan Bekir Bıyık (26), gazetemize Türkmenlerin son durumunu anlattı. DAEŞ,
PYD gibi terör örgütlerinin de aralarından bulunduğu 17 terör örgütüne karşı savaştıklarını
söyleyen Bıyık, “Rusya’nın bizim sınırı bilerek ihlal ettiğini ve uçağını bilerek düşürttüğünü
düşünüyorum. Eğer Ruslar Türkmen Dağı’nı bombalamasaydı Halep’e kadar alırdık” dedi.
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Yaklaşık 1 aydır Bayırbucak Türkmenleri ile birlikte savaşan Bıyık, 5-6 günlüğüne memleketi
Kayseri’ye geldiğini söyledi. Bıyık, bu süre içerisinde Bayırbucak’ın ihtiyacı olan yardımlar
ile ilgili çalışmalar yapacağını aktardı.
Ateşkesten önce 20 şehit
Bıyık, “Türkmenlerin elinde bulunan yerlerin % 90’ı ben gitmeden önce kaybedilmişti. Şu
anda aynı durum devam ediyor” ifadelerini kullandı. ABD ve Rusya’nın anlaşması ile
Suriye’de ateşkes ilan edilmeden 3 gün önce 20’ye yakın şehit verdiklerini anlatan Bıyık,
“Bizimle beraber savaşan çok farklı oluşumlar var. Aramızda yaşanan en büyük sıkıntı ise
koordinasyon” dedi.
1 aydır Türkmenlerle birlikte savaşıyor
‘Sultan Abdulhamit Tugayı’na bağlı ekipteyim. Ben ülkücü görüşlü biriyim.’ diyen Bıyık,
“Sahil Tümenine gidecektim. Oradan yardımcı olmadılar. Daha sonra tesadüf eseri sosyal
medya üzerinden biriyle tanıştım. Onun aracılığıyla Sultan Abdulhamit Tugayı’na geçtik. 1 ay
orada bulundum” şeklinde konuştu.
PYD, Suriye rejimi ile hareket ediyor
Bölgedeki son durumu da aktaran Bıyık sözlerine şöyle devam etti, “Bizim bulunduğumuz
bölgede Esat rejimi, Ruslar ve onlara destek olan İran var. Bunların içerisinde PYD’liler de
bulunuyor. PYD, Suriye rejimi ile beraber savaşıyor. Keskin nişancılar hep Rus. Giriştiğimiz
mücadelede yakın zamanda bir arkadaşım şehit oldu.”
Ruslar devreye girmeseydi Halep’i alırdık
Türkiye ve Rusya arasında yaşanan krizin bölgeye yansımaları ile ilgili de bilgi veren Bıyık,
“Türkiye, sınır ihlali yapan Rusya uçağını vurduktan sonra, Rusların yaptığı saldırılar
sonucunda Türkmenlerin yaşadığı 30 köy 2 günde boşaldı. Eğer bombalama olmasaydı
Halep’e kadar alırdık. Rusya’nın bizim sınırı bilerek ihlal ettiğini ve uçağını bilerek
düşürttüğünü düşünüyorum. Bu olaydan sonra onlar istediği birçok şeyi elde etti. Uçak krizi
Bayırbucak Türkmenlerini çok zor duruma düşürdü” dedi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16593.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Ağırnas’ta Yeni Sinanlar Yetişecek”
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Murat Doğan, Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Ağırnas
Koramaz Vadisi Meslek Yüksek Okulu ile ilgili olarak Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ile birlikte araştırma ve inceleme gezisinde bulundular. Büyükkılıç yapılan
çalışma ile ilgili “Yeni Mimarsinanlar yetiştirilmesine öncülük edilecek” ifadelerini kullandı.
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İnceleme ve Araştırma Gezisinde Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas
Bölgesinde yer alan Koramaz Vadisi’nin bir doğal sit alanı olması yanında bundan böyle halı,
kilim ve restoratör konularında bilimin ve sanatın merkezi olacağını bildirdi.
Meslek Yüksek Okulu için gerekli dershane, sosyal tesis, idare binası ve atölyeler gibi
yapıların tamamlandığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Koramaz Vadisi Meslek
Yüksek Okulu için öncelikle YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Erciyes Üniversitesi
Rektörü Muhammet Güven ile İdare Kadrosuna ve özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz" dedi.
Büyükkılıç, "Ağırnas Bölgesi sadece özgün mimarisi, doğal güzellikleri ile bundan böyle
eğitim merkezi olarak bilinecek ve hizmet edecektir. Ağırnas Bölgesinde yer alan Koramaz
Vadisi için ön çalışma yapılarak adını taşıyan bir meslek yüksek okulu kurulmasına karar
verildi. Erciyes Üniversitesi ile koordineli çalışma yapıyoruz. Koramaz Vadisi Meslek
Yüksek Okulu’nda halı, kilim ve restoratör konularında uzman ve öğrenci yetiştirilecektir.
Ağırnas Bölgesinde yer alan ortaokul binasını yenileyip hizmete sunacağız. Dolayısıyla
Ağırnas Bölgesi bundan böyle bilime de hizmet edecektir. Yeni Mimarsinanlar
yetiştirilmesine öncülük edilecek yöresel el sanatları ve kültürün yaygınlaştırılması
sağlanacaktır. Yöresel zenginlikler bilimsel ortamda değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16594.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kırım davasına emek verenler için dua
Kırım davasına büyük hizmetleri bulunan ve hayatını kaybeden Kırım Tatarları için
Ankara’da Barbaros Camii’nde dua okutulacak.

04 Mart 2016 Cuma 12:17

Ankara’da 5 Mart 2016 Cumartesi günü, öğle namazından sonra Prof. Dr. Hakan Kırımlı
tarafından Dr. Zuhal Çiçek Kırımlı ve Dr. Ahmed İhsan Kırımlı için Balgat girişi Eskişehir
yolu üzerindeki Barbaros Camii’nde dua okutulacak.
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada,
“Başta Dr. Zuhal Çiçek Kırımlı ve Dr.Ahmed İhsan Kırımlı olmak üzere Kırım davasına
büyük hizmetleri bulunan Saim Osman Karahan, Av. Nurettin Mahir Altuğ, Hamdi Mert,
Numan Yüksel, Erdoğan Duvarcı, Mesut Eriş, Ahmet Demir Yüce ve Gülseren Nas ile
birlikte yakında kaybettiğimiz Gülten Günönü ve kıymetli dava arkadaşlarımızın aramızdan
ayrılan yakınları için de yapacağımız duaya bütün dostlarımızı davet ediyoruz” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16595.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Büyükşehir Belediyesi 18. sırada
ORC Araştırma Şirketi’nin yerel yönetimler performans araştırmasına göre Kayseri
Büyükşehir Belediyesi 30 büyükşehir arasında 18. sırada yer alabildi.
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Araştırmanın Mart 2014 yerel seçimlerinden bu yana geçen 2 senelik süreçte, vatandaşların
Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ile ilgili kanaatlerini tespit etmek amacıyla, 20 Şubat-1 Mart
2016 tarihleri arasında 30 Büyükşehirde toplam 17.560 kişi ile yüz yüze görüşme ve
bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilirken, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’nin sıralamadaki yeri şaşırttı.
Şirketin web sitesinden duyurduğu araştırmaya göre Ankara Büyükşehir Belediyesi %
65.3’lük başarı oranıyla ilk sırada yer alırken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi % 62 ile
ikinci, Aydın Büyükşehir Belediyesi ise % 60.5’lik oranıyla üçüncü oldu. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ise % 50.1 ile sıralamada 18. olabildi.

Listenin son üç sırasında ise % 28.6 ile Mardin Büyükşehir Belediyesi, % 26.0 ile Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi, % 25.8 ile Van Büyükşehir Belediyesi yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16597.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Tolunay Kafkas Kayserispor'dan istifa etti
Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, takımın kötü gidişatı nedeniyle görevi bıraktı.
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Spor Toto Süper Lig'de son dönemde kötü sonuçlar alan Kayserispor'da Tolunay Kafkas ile
yollar ayrıldı. Görevden ayrılmak isteyen Kafkas'ın istifasının kabul edildiği ve başarılı
çalıştırıcı ile yolların ayrıldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz günlerde yönetim kurulundan isimlerle basın toplantısı düzenleyen Kafkas, takımı
Süper Lig'de tutacakları yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
Başkan Vekili Ortaköylüoğlu: Kafkas'a teşekkür ederiz
Kayserispor Başkan Vekili Oğuz Ortaköylüoğlu, Teknik Direktör Tolunay Kafkas'tan istifa
konusunda talep geldiğini belirterek, "Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Teknik
Direktör Tolunay Kafkas'a verdiği emeklerinden dolayı yönetim olarak teşekkür ederiz" diye
konuştu.
23 haftada 23 puan
Tolunay Kafkas, 7 Temmuz 2015 tarihinde Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Kafkas yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'de 23 hafta geride kalırken topladığı 23 puanla
15. Sırada yer alıyordu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16598.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Kış Turizmi'nin kalbi Erciyes’te attı
Araştırma şirketleri bu kış kayak severlerin en çok tercih ettiği kayak merkezlerini inceledi.
Ocak ayında en yüksek bilet satış rakamını yakalayan Kayseri – Erciyes, tüm şehirler arasında
geçen seneye göre satış oranını % 72 artıran tek kayak merkezi oldu.

04 Mart 2016 Cuma 13:21

Turizm şirketleri ve tur operatörleri kayak severleri en ünlü kayak merkezleri ile buluşturdu.
İnternet alışveriş ve rezervasyon sitesi ‘NeredenNereye.com’ üzerinden geçen sene kış
aylarına göre bilet alan yolcu sayısı % 34 artarken, kayak severlerin bu yıl en çok tercih ettiği
kayak merkezi ise Kayseri – Erciyes kayak merkezi oldu. Satış oranını bir önceki sezona göre
% 72 artıran Kayseri, Erciyes Kayak Merkezi’nin popülerliği ile en fazla ziyaret edilen iller
sıralamasında zirvenin sahibi oldu.
Kayak sezonunda tercih edilen 5 kayak merkezi; Kartalkaya, Uludağ, Palandöken, Kartepe ve
Erciyes'in bağlı olduğu iller arasında yapılan araştırmada, Erciyes'ten sonra en çok tercih
edilen kayak merkezi Palandöken oldu. Palandöken kayak merkezini sınırları içerisinde
bulunan Erzurum satış oranını geçen seneye göre % 17 artırırken, üçüncülüğü ise % 12 artışla
Kartepe - İzmit elde etti. % 3 artışla Bursa Uludağ 4. sırada tercih edilen kayak merkezi
olurken, 5 kayak merkezi içerisinden kadın yolcuların en fazla tercih ettiği Kartalkaya ise
geçen seneye göre kayak sezonunda satış rakamını % 32 düşürerek en az tercih edilen kayak
merkezi oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16599.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

İstanbul üniversiteleri Kayseri’nin
ilçelerinde tanıtıldı
İstanbul Kayder Gençlik Komisyonu, Kayseri İlçelerinde lise son sınıf öğrencilerine
İstanbul’daki üniversitelerin tanıtımı, ders çalışma metotları ve öğrencilerin motivasyonları
konularında sunum yaptı. Akkışla ile başlayan program Sarıoğlan, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar
ilçeleri liselerinde devam etti.
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Kayder Gençlik Komisyonu üyeleri, 09 Şubat; Akkışla Çok Programlı Anadolu Lisesi ve
Sarıoğlan Şehit Hacıbey Anadolu Lisesi, 10 Şubat; Develi Ayhan Yıldırım Anadolu Lisesi ve
Develi İMKB Fen Lisesi, 11 Şubat; Yahyalı Ömer Emine Akın Anadolu Lisesi, Yahyalı
Mustafa Koyuncu Fen Lisesi ve Yeşilhisar Anadolu Lisesi, Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip
Lisesi, Yeşilhisar Çok Programlı Anadolu Lisesi 12 sınıf öğrencileriyle bir araya geldiler.
Üç günlük program çerçevesinde beş ilçede belirlenen lise son sınıf öğrencilerine
İstanbul’daki üniversiteler ve bu şehirde okumanın yararları anlatıldı. 500 civarında öğrenciye
eğitim veren gençlik komisyonu üyeleri, üniversitelerin yanı sıra, Kayseri İli Yardım Derneği
İstanbul Şubesi’nin faaliyetlerini bir sunumla anlattı. Gençlik komisyonu üyeleri, bunun yanı
sıra ders çalışma metodu ve motivasyon konularında da eğitim verdi.
Kayder Gençlik komisyonu Başkanı Tayfur Gürbüz, yaptığı açıklamada amaçlarının
İstanbul’da üniversite okumayı hedefleyen gençlere yardımcı olmak ve ufuklarını açmak için
böyle bir program düzenlediklerini belirtti. İstanbul gibi büyük bir metropolde okumanın
faydalarını ve avantajlarını lise son sınıf öğrencilerine anlattıklarını kaydeden, Gürbüz,
‘Öğrencilerin İstanbul’da iyi bir üniversite seçmeleri için bilgileri bir sunumla anlattık.”
Programda yıllardır İstanbul ve çevresinde okuyan Kayserili üniversite öğrencilerine burs
veren derneğin faaliyetlerinden de bahsedildi. Ayrıca Derneğin, İstanbul ve çevresinde
okuyan 600 öğrenciye burs verdiği anlatıldı.
Dernek yöneticileri, Kayseri valiliğinden alınan izinle 9.’su düzenlenen eğitim projesinde üç
gün boyunca sağlanan ulaşım imkânı araç ve şoför tahsisi için Kayseri Kızılay Başkanı Ayhan
Uzandaç’a, ilçe milli eğitim müdürlerine ve okul müdürlerine teşekkür ederek İstanbul’a
döndü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16600.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Hizmet-İş’den Kayseri’ye 1 milyon tl’lik
proje
Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde Kayseri’de işsiz gençlere dönük Avrupa Birliği projesi
başladı.
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Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Avrupa Birliği hibe projeleri
kapsamında 12 aylık bir genç istihdamının teşviki projesini Kayseri’de uygulamaya koydu.
"Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcılar Yetiştirme Projesi" adını
taşıyan AB projesi, yeterliliğe dayalı eğitim programları uygulayarak gençlere mesleki beceri
ve yeterlilik kazandırmayı; gençlerin işgücüne katılımını sağlamayı ve akredite olmuş sınav
ve belgelendirme sistemi yoluyla MYK belgesi almalarına imkân sunmayı hedefliyor.
Sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon ve
Mali Yardımlar Dairesi olan proje, "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

- IPA IV. Bileşeni" altındaki "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi
(PYE-II)" Hibe Programı kapsamında 12 ay boyunca Kayseri’de yürütülecek proje
kapsamında, Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı ve meslek liselerinin makine bölümlerinden mezun
işsiz 80 gence, İş Sağlığı, İş Güvenliği, İletişim Becerileri, 480 saatlik Makine Bakımcı
(Seviye 4) Mesleki Eğitim Kursu verilecek. Proje sonunda, proje eğitim programını
tamamlayan 80 genç kursiyer, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) onaylı Makine Bakımcı
(Seviye 4) sertifikası alabilmek için sınava tabi tutulacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, projenin sahibinin HİZMET-İŞ Sendikası ve
proje ortağının Kayseri Seyyid Burhaneddin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olduğunu
belirterek ''12 ay sürecek bu projenin bütçesi, 1 milyon TL’yi aşıyor. Proje kapsamında
kullanılacak bilişim, makine, mobilya ürünleri ile eğitim araç ve gereçlerinin tamamının
Kayseri esnafından temin edilmesine özen göstereceğiz. Dolayısıyla Kayseri esnafına da katkı
sağlayacak olan bu proje, iş bulmakta zorlanan gençlerimizin yeni bilgi ve beceriler ile
donatılarak Kayserimize ve ülkemize kalifiye birer eleman olarak kazandıracak. Yakın bir
tarihte ilimizde yapacağımız proje açılış ve tanıtım toplantısında yerel ve ulusal kamuoyu,
projenin faaliyetleri ve hedefleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacak'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16601.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Pancar tarımına talep artıyor
Kayseri Şeker’deki olumlu gelişmeler, bölgede şeker pancarı tarımına olan ilgi her geçen gün
artırıyor.
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Kayseri Şeker Çiftçi eğitimlerinde, pancardaki şeker oranını artırıcı uygulamalardan;
Münavebeye riayet, ön bitkinin seçimi, pancar ekim şekli, pancar çıkışından itibaren
yapılacak olan çalışmalar, sulama, bitki sıklığı, gübreleme, yabancı ot mücadelesi, hastalık ve
zararlılarla mücadele konularında çiftçiler bilgilendirilerek 2016-2017 kampanya döneminde
yetiştirilecek pancardaki şeker oranının artırılması amaçlanıyor.
Kayseri Şeker'e bağlı Pınarbaşı bölge toplantısında Sarız bölgesinde daha önceden pancar
eken çiftçiler adına konuşan Ömer Akpınar, Sarız çiftçilerinin Kayseri Şeker'e ve
yönetiminize artan güvenden dolayı yeniden pancar ekimi yapma taleplerinin olduğunu
söyledi.
Çiftçilerden bazıları ise pancar para etmediği için pancar ekimini bırakmak zorunda
kaldıklarını ancak son zamandaki Kayseri Şekerdeki olumlu gelişmeler ve Kayseri Şeker

pancar çiftçilerinin Şeker pancarına artan ilgisi sonucu kendilerini yeniden pancar ekimine
yönelttiğini belirttiler.
Başkan Akay ise Kayseri Şeker'e bağlı bölgelerde şeker pancarı tarımına karşı artan talepleri
dört grupta değerlendirdi.
Birinci grup; Fabrikanın ilk yıllarından itibaren pancar ekimi yapanlar daha sonradan çeşitli
nedenlerle ve pancar tarımından çiftçinin yeterince gelir elde edemeyişinden dolayı bırakanlar
yeniden pancar ekmek istiyor.
İkinci grup; Halen ekim yapan çiftçiler daha çok ekmek istiyor.
Üçüncü gruptakiler de Bölgemize devletimizin getirdiği baraj ve sulama göletleri sayesinde
sulu tarıma geçildiğinden dolayı o bölgedeki çiftçiler de şeker pancarı ekmek istiyor.
Dördüncü grup ise Şeker Pancarı tarımından memnun olanları gören ve hiç pancar ekmemiş
olan diğer çiftçiler de biz de pancar ekelim diyorlar.
Bu dört grup çiftçinin hepsinin de beklentilerine cevap vermenin ve Kayseri Şeker çiftçisinin
daha çok üretim yapma isteğini karşılamanın yolunun ancak ilave kota alınması ile hakkaniyet
ölçüleri içerisinde taleplerin karşılanabileceğini ve sabırlı olunması gerektiğini söyledi.
Pınarbaşı Ziraat Odası Başkanı Deniz Yağan tarafından Pınarbaşı çiftçisine katkılarından
dolayı Başkan Akay ve Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer'e teşekkür
plaketi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16602.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Çocuklara “teknolojik sınır” şart!
Zaman değişiyor. Artık eskiden olduğu gibi evde bulduğu araç gereçlerle yaratıcı oyunlar
oynayan, mahalle arkadaşları ile sosyal ilişkiler geliştiren çocuklara pek rastlamaz olduk.
Şimdilerde daha çok elinde bir tabletle oyalanan, bilgisayar oyunlarıyla kendinden geçen,
karne hediyesi olarak ailesinden telefon talep eden ya da televizyon başından kalkmamak için
direnen çocuklar karşımıza çıkıyor. "Çocuklarımızı teknolojiden tamamen mahrum etmek
mümkün olmasa da mutlaka bir sınırlama olmalı" diyen Liv Hospital Uzman Klinik Psikoloğu
Ceren Aydın ailelere önerilerde bulunuyor.
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Sosyal beceriler köreliyor
Yapılan araştırmalara göre fazla televizyon izleyen, bilgisayar oyunu oynayan çocuklarda
dikkat ve konsantrasyon eksikliği ile beraber öğrenme güçlüğü görülebiliyor. Uzun süre ekran
başında oturmak fiziksel olarak görme ve duruş bozuklukları ile obezite riskine yol
açabiliyor. Uzun süreli kullanım ileriki dönemler için bağımlılık riskini de beraberinde
getiriyor. Bilgisayar, oyun ya da televizyon bağımlısı olan çocuklar sosyal ilişkilerde ve

akademik performansta gerileme, sorumluluklarını yerine getirememe, engellendiğinde yoğun
öfke duyma gibi çeşitli problemlerle karşılaşıp ailesi ile daha fazla çatışma içine girebiliyor.
Birebir ilişkiler kurmak yerine çocuğun kendi başına ekran başında zaman geçirmesi sosyal
becerilerin körelmesine ve içe kapanmaya yol açabiliyor.













2 yaş altındaki çocukların televizyon izlemesine izin vermeyin, 2 yaşından büyük
çocuklar en fazla 1-2 saat eğitici bir program izleyebilir.
Çocuklarınıza teknolojide var olan olası riskler ve zararları hakkında anlayacağı bir
dille bilgi verin.
Kumandayı çocuğun eline verip onu televizyon karşısında yalnız bırakmayın. Ne
izleyebileceğini o değil, siz belirleyin.
3 yaş altındaki çocukların bilgisayarla tanışması için henüz erken olduğunu
unutmayın.
İnternet erişimini mutlaka denetleyin ve uygun olmayan sitelere erişimi denetlemek
için aile koruması uygulayın.
Teknolojik araçları tamamen yasaklamak yerine kısıtlama getirin. Bu konudaki
kurallarınızı gerekçeleri ile birlikte ve net bir dille çocuğunuza ifade edip kararlılıkla
uygulayın.
Teknolojiye erişimi bir ödül mekanizması olarak kullanmayın. (Örneğin ödevini
yaparsan bir saat fazla televizyon izleyebilirsin gibi)
Teknolojik araçların, lego, kitap, oyun hamuru ve yaşa uygun eğitici, hayal gücünü ve
gelişimi destekleyici oyuncakların yerini almasına asla izin vermeyin.
Çocuklarınızın gelişim dönemine uygun içerikleri tercih edin. Erotizm, korku ve
şiddet içeren içeriklerden çocuklarınızı uzak tutun.
Çocuğunuza sosyalleşebilmesi ve boş zamanlarını değerlendirebilmesi için yararlı
alternatifler sunarak internete duyduğu ihtiyacın önüne geçmeye çalışın.
Çocukların en önemli öğrenme kaynaklarından biri model almadır. Bu nedenle
ebeveynler olarak ilk önce siz çocuğunuza model olun ve konuya yönelik
davranışlarınızda tutarlılık gösterin.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16603.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Yeryüzü Doktorları Azez'de klinik açtı
Suriyeli mültecilere sağlık hizmeti götürmeye devam eden Yeryüzü Doktorları, sağlık
hizmetlerinden yoksun 10 bin kişinin sığındığı Azez'deki Haremeyn Kampı'nda klinik açtı.
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Suriye'nin Halep Bölgesi'nden göç ederek Türkiye sınırındaki Haremeyn Kampı'na sığının 10
bin Suriyeli göçmenin imdadına Yeryüzü Doktorları yetişti. Temiz su, altyapı, hijyen ve
sağlık hizmetlerinden yoksun kampta Yeryüzü Doktorları, birinci derece sağlık hizmeti veren
bir klinik açtı. Yeryüzü Doktorları Kliniği, Haremeyn Kampı'ndaki tek sağlık kliniği olması
bakımından çok önemli bir görev üstlenmiş oldu.
Bir doktor ve hemşirenin görev yaptığı kliniğe günde 100 hasta geliyor. Klinikte aynı
zamanda ücretsiz eczane hizmeti de sunan Yeryüzü Doktorları, bölgeye ilaç gönderimlerini de
sürdürüyor. Azez'deki Haremeyn Kampı'nda yaşayanların çoğunluğu; Kadınlar, yaşlılar ve
çocuklardan oluşuyor. Suriye'deki son olaylardan sonra Azez bölgesine 50 bin Suriyeli göç
etmiş ve 9 kampa sığınmıştı. Haremeyn Kampı Türkiye sınırına en uzak kamp olması
nedeniyle, mülteciler, sağlık hizmetlerinden yoksun ve çok zor şartlar altında yaşıyordu.
Bölgede açılan tek klinik olan Yeryüzü Doktorları Azez Kliniği, sunduğu sağlık hizmeti
nedeniyle bölge haklı için büyük önem taşıyor.
Yardımlar artarak devam edecek
Yeryüzü Doktorları Derneği Başkanı Dr. Yahyahan Güney, Azez Kliniği'nin Haremeyn
Kampına sığınan 10 Bin sığınmacı için büyük bir önem taşıdığını belirterek, kliniğin çok hızlı
bir şekilde hizmete girdiğini söyledi. 2011 yılının Mart ayından itibaren Suriye'ye yardım
götürdüklerini ifade eden Güney, "Hem Suriye içinde hem mültecilerin sığındığı bölgelerde
hem de Türkiye'deki kamplarda ilk günden beri Suriyelilere sağlık hizmeti götürmeye devam
ediyoruz. Türkiye'nin doğusuna ve batısına göç eden mülteciler için devam eden sağlık
hizmetlerinin yanı sıra Bayırbucak bölgesindeki Yamadı Hastanemiz de sağlık hizmeti
vermeye devam ediyor. Son olarak Azez bölgesindeki Haremeyn kampında ihtiyaç üzerine bu
kliniği açtık. Yardım çalışmalarımızı bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16604.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Türkçe'nin ortak kelimeleri toplanıyor
Türkiye, Azerbaycan, Kazak, Türkmen, Kırgız ve Özbek Türkçelerinin ortak 6 bin kelimesi
bir araya getirildi.
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Azerbaycan Bakanlar Kurulu Terminoloji Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sayalı
Sadıgova, yaptığı açıklamada, Türk dünyasında ilk kez olarak Türk dillerinin ortak
terminolojisinin oluşturulması için çalışma başlatıldığını ve 6 bin kadar kelimenin toplandığı
bildirildi.
Ortak terminoloji için yalnız uluslararası önem taşıyan terimlerin toplandığını kaydeden
Sadıgova, ilk olarak teknik alanda terminolojinin oluşturulacağını kaydetti.
Yeni terminolojide terimler ilk olarak Türkiye Türkçesi ile sunulacak daha sonra,
Azerbaycan, Kazak, Türkmen, Kırgız ve Özbek Türkçesi ile karşılığı verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16605.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

“Koltuklarımızı değil ayakkabılarımızı
eskiteceğiz”
Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Meral Akşener, Aksaray’da partililerle bir
araya geldi. Partililere seslenen Akşener; “İçinde bulunduğum süreç benim genel başkanlık
mücadelem olarak anılmamalı. Her birimiz koltuklarımızı eskitmeyeceğiz, ayakkabılarımızı
eskiteceğiz” dedi.
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Kültür Merkezi’nde partililerle buluşan Akşener, yaptığı açıklamada, MHP Genel Merkezi
yönetimine seslenerek cevap beklediklerini söyledi.
Akşener, “Esasında içinde yaşadığım süreci Meral Akşener’in genel başkanlık mücadelesi
olarak tanımlamak mümkün değildir. Her biriniz, her birimiz koltuklarımızı eskitmeyeceğiz,
ayakkabılarımızı eskiteceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi büyük delegasyonu ve milliyetçi

irade, Türkiye’nin bu sürüklenişe karşı bir inisiyatif alma kararı vermiştir. Doğru olan ve
yakışan odur ki bunun ilk ayağı Milliyetçi Hareket Partisi’nin büyük kongresinin
toplanmasıdır. Bunun için hukuki şartlar tamamlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Merkezi Yönetiminin bu çağrıyı, bir kez de Aksaray’dan yaptığımız bu çağrıyı Türkiye adına
cevaplamasını halen bekliyoruz. Bu çağrımız aynı zamanda genel başkan ve genel merkez
yönetimine bir güven tazeleme imkanını da sunmaktadır. Siyaseti bir şey olmak için değil, bir
şey yapmak için kullananlara sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak gelin bir yol
bulalım. Şüphesiz zaman milliyetçi iradenin iktidarına bugünden daha fazla ihtiyaç
duyulduğuna şahitlik etmemiştir. Eğer bugün millete bir sesleniş yapılmayacaksa bu ne zaman
yapılacaktır. Açıkça belirteyim ki, Türk milliyetçilerinin iktidar talebini tutku yerine
tutsaklığa dönüştürme hakkı da kimseye verilmemiştir, müsaade de edilmeyecektir. Bize talep
ettiğimiz yol açılırsa, Cenab-ı Hak nasip ederse, Allah’ın izni ile ülkemizin ve milletimizin
içine sürüklendiği durum inşallah kutlu bir doğum sancısına dönüşecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16606.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Boydaklara şok baskın
Kayseri’de 'paralel yapı' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah düzenlenen
operasyonda, FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) yapılanmasında mali finans sağladıkları
gerekçesiyle Boydak grubunun 4 üst düzey yöneticisi polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis
ekipleri Boydak Holding merkezinde arama yaptı. Boydak Holding Ceosu Memduh Boydak,
holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Erol
Boydak ve Murat Bozdağ adliyeye sevk edildi.
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Aralarında Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜSİAD Yönetim Kurulu
üyesi olan Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak’ın da bulunduğu işadamları ev ve
işyerlerinden alınarak Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
İşadamlarına sabah operasyonu
Sabah saatlerinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi'nde bulunan Boydak Holding'in yönetim binasında arama yaptı. Operasyon
kapsamında Boydak Holding CEO'su ve TÜSİAD Yönetim Kurul üyesi Memduh Boydak,
holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, Şirketin yönetim kurulu üyelerinden Erol
Boydak ve Murat Bozdağ gözaltına alındı. Holding girişinde nöbet tutan polislere ‘içeriye
kimseyi almayın’ talimatı verildi.
Bünyesinde birçok mobilya markasını barındıran Boydak Holding merkezindeki aramada
ekipler bilgisayar hard disklerinin imajını ve muhasebe kayıtlarını inceleyip kopyalarını aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından savcı karşısına çıkarıldı.

Geçtiğimiz Eylül ayında, Kayseri'de eğitim kurumlarına yapılan operasyonda gözaltına
alınan Boydak Holding CEO'su ve TÜSİAD Yönetim Kurul üyesi Memduh Boydak, ilk defa
FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınarak sorgulanıyor.
"Umarım daha fazla rencide edilmezler”
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri’de bu sabah düzenlenen operasyonda Boydak
Holding’in üst düzey dört yöneticinin gözaltına alınışı ile ilgili yaptığı değerlendirmede,
“Türkiye’nin önemli sanayicilerinden. Ümit ederim ki daha fazla rencide edilmezler” dedi.
11. Cumhurbaşkanı Gül, Maslak’taki Orman Bölge Müdürlüğü içinde yer alan Fatih Ormanı
Camisi’nden cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gül,
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "FETÖ/PDY" soruşturması kapsamında
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, şirket CEO'su Memduh Boydak,
Yönetim Kurulu üyeleri Erol Boydak ve Murat Bozdağ’ın gözaltına alınması ile ilgili soruya,
“Boydak Ailesi, çalışkanlığı, dürüstlüğü, hayırseverliği ile bilinen bir ailemizdir. Ümit ederim
ki daha fazla rencide edilmezler” diye cevap verdi.
TÜSİAD açıklama yaptı
Kayseri'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Memduh Boydak ile ilgili
TÜSİAD da yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Memduh
Boydak’ın bu sabah gözaltına alındığı haberi karşısında Yönetim Kurulumuz derin bir üzüntü
ve kaygı duymaktadır. Memduh Boydak iş dünyasının itibarlı, saygın ve değerli bir
mensubudur, Memduh Boydak’ı, hakkındaki soruşturmadan aklanarak, bir an önce aramızda
görmeyi umut ediyoruz. Bu üzücü olay vesilesiyle, iş dünyasını ağır ithamlarla sürekli
tedirgin eden kasvetli atmosfere dikkat çekmek ve bu gidişin son bulması gerektiğinin altını
çizmek istiyoruz. Hukuk devletinde iş dünyası dâhil hiçbir kurum ve kişi yasal her hangi
denetim ve soruşturmadan muaf değildir ve hesap verebilir olmalıdır. Bununla birlikte, tüm
vatandaşlarımız için her zaman dile getirdiğimiz gibi iş dünyası için de adil yargılanma hakkı,
itibarın ve kişilik haklarının zedelenmemesi gereği ve ceza soruşturması süreçlerinin süratle
sonlandırılması ihtiyacı esastır. Sorumlu bir iş dünyası temsil örgütü olarak yasal süreçlerin
bu hassasiyetlere uygun olarak yürütülmesinin takipçisi olacağız. TÜSİAD Yönetim Kurulu
olarak Memduh Boydak’a, Boydak ailesine ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileriz"
denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16607.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

İddialı dernek İddialı şeyh!
Kayseri Serçeönü Mahallesi’ndeki iş hanında faaliyet yürüten bir dernek oldukça iddialı
ismiyle dikkatleri çekiyor. “Dünyada Cenneti yaşadıklarını” iddia edenlerce kurulan derneğin
başındaki zatın da “Allah’ın yeryüzündeki vekili, Peygamberimiz (sav)’in vârisi olduğu”,
“Allah’tan aldığı irşad vazifesiyle İslam’a hizmet ettiği”, “Yeryüzünde eşi benzeri olmadığı”,
“21. yüzyılın kutup yıldızı olduğu” iddialarında bulunuluyor.

“Dünyada Cenneti Yaşayanlar Derneği”, merhum Kıbrıs’lı Şeyh Nazım Kıbrisi’nin Kayseri
Vekili Kırıkkale’li Şeyh Mehmet Çavuş Pehlivanlı’yı sevenler tarafından Kayseri’de hayata
geçirilmiş. Derneğin girişinde aralarında Mehmet Pehlivanlı’nın eserlerinin de yer aldığı
müritlere tavsiye edilen kitapların afişleri yer alıyor.
İddialı cemaate iddialı Şeyh!
“Dünyada Cenneti yaşadıkları”nı varsayan iddialı cemaatin şeyhinin tanıtıldığı “hayzum.com”
sitesinde ise Pehlivanlı için “Allah’ın yeryüzündeki vekili, Peygamberimiz (sav)’in vârisi”,
“Allah’tan aldığı irşad vazifesiyle İslam’a hizmet ediyor”, “Yeryüzünde eşi benzeri olmayan”
gibi oldukça iddialı ifadeler bulunuyor. Sitede Şeyh Pehlivanlı’yla ilgili şu bilgiler yer alıyor;
“Seni Allah seçmiş!”
“Şeyh Nâzım Kıbrısî Hazretlerinin dergâhına dâhil olup şeyhinden nasihât istediğinde Şeyh
Nazım Kıbrısî Hazretleri Efendimiz Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hazretlerine: “Bizim sana
söyleyecek sözümüz yoktur, seni Allah seçmiş, sen tamamsın inşallah” buyurmuştur.
Şeyhimiz, Kâinat Sultan’ı Peygamberimiz (sav)’in vârisi, Allah’ın yeryüzündeki vekilidir.
Onun sohbetleri nice ölü kalpleri diriltmiş, binlerce insan huzura tasavvufla ermiştir.
Efendimiz Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hazretlerinin bir nazarı hidayet vesilesi, duâsı şifa
reçetesi, varlığı dünyada cenneti yaşama sebebidir.
O, 21. yüzyılın kutup yıldızıdır; onu tanıyıp nasihâtlerini dinleyenler, dünya ve âhiret
saadetine ermiştir.
Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hazretleri, Allah’tan aldığı irşad vazifesiyle İslam’a hizmet etmekte,
ahir zamanda şeytanın ve nefsin tuzağından insanları kurtarıp cennet ve Cemâlüllah’a götüren
Hakk Yoluna dâhil olmaları için tebliğ görevini îfa etmektedir.
Kayseri, o Sultan’ın görev alanı değil sadece ikamet yeridir; O tüm dünyayı nuruyla sarıp,
âlemler ötesinde de hizmet eden bir Allah dostudur.
Yeryüzünde eşi benzeri olmayan Efendimiz Şeyh Mehmet Pehlivanlı Hazretlerinin manevi
sofrasına dâhil olup himmeti ve bereketiyle kuşanmanız duâsıyla…”
Haber:Rıfat Yörük- Mehmet Şirin Karpuz
Fotoğraflar: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16608.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Sarıçiçek’den katkısız çörek otu yağı
Sucuk-pastırma sektöründe hizmet veren Sarıçiçek Pastırma, bugünlerde bambaşka bir ürünü
müşterilerine sunmanın mutluluğunu yaşıyor. İşyeri yetkilileri Ankara’dan getirttikleri bir
makine ile katkısız çörek otu yağı hazırlayarak müşterilerinin hizmetine sunuyor.
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Pastırma ve sucuk satışı ile yetinmeyen Sarıçiçek Pastırma yetkilileri, gilaburu, şifalı bitkiler,
hamur işlerinden sonra şimdi de katkısız çörek otu yağı satmaya başladı.
Firma yetkilisi Abdullah Sarıçiçek, piyasada satılan çörek otu yağlarının renginden de
anlaşılacağı üzere içerisinde katkı maddesi olduğunu dile getirerek, “Katkısız bir çörek otu
yağını nasıl elde edebileceğimizi uzun uzun düşündükten sonra Ankara’dan Lokman Akman
firmasından bir makine bulduk. Biraz maliyetli oldu ama değdi. Amacımız çörek otu yağını
müşterilerimize katkısız bir şekilde ulaştırmaktı. Şu an sadece bizde olduğunu
biliyorum. Bunu başardığımız için mutluyuz” dedi.
Müşterinin isteğine göre hazırlanıyor
Çörek otu yağını müşterinin isteğine göre hazırladıklarını anlatan Abdullah Sarıçiçek, “1 kilo
çörek otundan yaklaşık 250 gram yağ elde ediyoruz. Müşterilerin yanında çörek otunu
makinamıza koyarak yağ haline getiriyoruz. Yani her şey onların gözleri önünde şeffaf bir
şekilde gelişiyor. Dolayısıyla hiçbir katkı maddesi konulmadığını görmüş oluyorlar. Başlayalı
fazla olmadı. İlerleyen dönemde insanların bizi keşfedeceğine inanıyorum” diye konuştu.
El değmeden tamamen katkısız olarak hazırlanan % 100 doğal çörek otu yağının 250 gramlık
cam kavanozu 50 TL’den satışa sunuluyor.
Çörek Otu yağının faydalarından bazıları şunlar:
-A, B, ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi değerli
bileşenleri içerir.
-Yaraları iyileştirici özelliği vardır.
-Baş ağrısına iyi gelir.
-Bağırsak kurtlarını düşürücü etki yapar. Bağırsak parazitlerini geçirir.
-Sindirim sistemini rahatlatır. Gaz giderici özelliği vardır.
-Kabızlığı gidermeye yardım eder.
-Dizanteriye karşı fayda sağlar.
-Hemoroid yani basur için de iyileştirici özelliği vardır.
-Burun tıkanıklığını giderir.
-Astım ya da alerjik reaksiyonları olan kişilere de fayda sağlar.
-Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Özellikle kış hastalıkları olan nezle, grip için etkilidir.
-Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır. Kolesterolü dengeler.

-Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı direnç sağlar.
-Diş ağrılarını geçirmeye yardım eder.
-Gebelikten sonra emzirme dönemini arttırır, doğum yapmış annelerde süt artışı sağlar.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16609.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Canlı bombayı tanımanın 10 yolu
Son günlerde teröristlerin saldırı şekli olan ‘canlı bomba’ taktiği herkesi tedirgin etmeye
yetiyor.Bu tür saldırılar için hazırlıklı olmakta yarar var. Bu yüzden canlı bombalar hakkında
bilgi sahibi olmak son derece önemli. Böylece terörist saldırılarını ortadan kaldırmak için
yıllardır uğraşan güvenlik birimlerine yardımcı olabilir, sizinkiyle birlikte pek çok kişinin
hayatını da kurtarabilirsiniz. Ancak intihar bombacıları her zaman tek bir ırk, inanç ya da
cinsiyette olmuyor. Her boyda, şekilde ve kılık değiştirerek ortaya çıkıyorlar. Peki onları nasıl
tanıyacağız? Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, canlı bombayı
tanımanın 10 yolunu ve fark edince neler yapılacağını anlattı.
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UYUMSUZ GİYİM TARZI: Aşırı bol giysiler patlayıcı dolu intihar yeleğinin gizlenmesine
yardım eder. İlkbaharda ya da yaz mevsiminde, bir kişinin kalın bir palto, mont giymesi bir
işaret olabilir. Hiç kar yağışı görülmeyen bir şehirde yaşıyorsanız, bu durum ciddi bir işarettir.
ROBOT GİBİ YÜRÜRLER: Bombacılar fazladan yaklaşık 18 kilogramlık bir ağırlık
taşıdıkları için robot gibi yürürler. Ayrıca çoğu bombacı hedefine yönelmeden önce
uyuşturucu almaktadır. (ham afyon standarttır ve sakız arasına ya da yanağın içine
sıkıştırılmış olarak alınır) Böylece ister fazla yük nedeniyle, ister kafası iyi olduğundan ya da
her iki nedenle intihar bombacılarının yürüyüşü tuhaftır.
TEDİRGİNLİK, TERLEME, TİKLER, SİNİRLİ DAVRANIŞLAR: Bu insanlar hayatlarının
son anlarını yaşamaktadır. Acı duyma korkusu içinde; zihinleri uyuşturulmuş haldedir.
Davranış nedeni artık önemli değildir, ne de birinin inancına saygı duymak değer taşır. Ölmek
üzeredir, ölümün yaklaşmakta olduğunu görür ve daha önce kesinlikle böyle bir şey
yapmamıştır. Stress gözle görülür hale gelir. Tedirgindirler, terlerler, tikleri vardır, sinirli
davranışlar sergilerler.
HIZLI NEFES ALIP VERİRLER: Bombacı nefes nefese kalır, hızlı nefes alıp verir. Nefesini
kontrol etmeye de çalışmaz.
DİK BAKIŞLAR: İntihar bombacıları bir hedefe kilitlenmiş şekilde dimdik karşıya bakarlar.
Belki tünel görüşü yüzünden belki her şeyi bırakıp yaratıcısı ile karşılaşmak üzere oluşundan.
Kendilerini patlatmadan önce alınan tüm görüntülerde bombacıların tamamen aynı şekilde
baktığı görülmektedir.

SON DUASINI EDER: İntihar bombacısı eylemini dini bir gerekçeyle yapıyorsa ölmeden
önce dua okur. Hayatta kalan tüm görgü tanıkları, kızılca kıyamet kopmadan önce
bombacıların, görünür dudak hareketleriyle sürekli bir dua mırıldandıklarını söylüyor.
BÜYÜK BİR ÇANTA TAŞIRLAR: Taze dinamit, özel olarak hazırlanması gereken patlayıcı
kapsüllerden oluşan stabil bir patlayıcıdır. Bu kapsüller, bir elektrik kaynağı ve bir düğmeye,
kablolarla bağlanmıştır. Bu işi yapacak dokuz voltluk bir pil ya da geniş kare bir pille birlikte
tüm bunları cepte taşımak çok ağır olacaktır, bu nedenle bir çanta gereklidir. Canlı bombalar
bu yüzden çanta taşır.
ELLERİNİ GİZLERLER: Bu kişilerin ellerini göremezsiniz. Eğer bir kişinin elleri sürekli
çantanın içindeyse, bir düğmeye basmak için bekliyordur. İlk başlarda, intihar bombacılarının
kolları iki yandan sımsıkı sarılarak tutulur, düğmeye basmaları engellenirdi. Artık bombacılar
ellerini çanta içinde profesyonelce tutmayı öğrendiler. Hatta yeni ve daha basit düzenekler
geliştirdiler. Canlı bombalar, artık uzaktan kumanda ile de patlatılabiliyor.
YENİ KESİLMİŞ SAKALLAR: Bombacı erkekse ve dini bir gerekçe ile bu eylemi
yapıyorsa, kalabalıkta fark edilmemesi için sakalları kesilir. Bu onları ele verir. Uzun süre
sakalı olan birisi sakalını kestiğinde bu hemen belli olur. Çünkü sakallarını tıraş ettiklerinde
sakalın olması gereken yerde daha açık renkli bir ten rengi kalıyor. Yüzün alt kısmı soluk
oluyor, çünkü bir kez bile güneş ışığına maruz kalmamış.
GÜZEL KOKU SÜRERLER: Dini bir gerekçeyle eylem yapan canlı bombaların genellikle
güzel kokular sürdüğü gözlemlenmiş. Batılılar, cennete gideceğini düşünen eylemcinin
yaratıcının karşısına güzel kokularla çıkmak istediği için bunu yaptığını düşünüyor. Tabi bu
kokular trend olmuş ünlü markaların parfümleri değildir. Bunlar esans ya da hacı yağı temalı
kokulardır.
BU ÖZELLİKLERİ TAŞIYAN BİRİNİ GÖRDÜĞÜMÜZDE NE YAPMALIYIZ?
Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, canlı bombayla karşılaşırsak
kendimizi güvenlik güçlerinin yerine koymamamız gerektiğini vurgulayarak şu tavsiyelerde
bulunuyor:
"Asla en yakındaki büyük bir şeyi alıp kafasına indirmenizi önermeyeceğim. Eğer elleri
tetiğin üstündeyse erkenden bırakıp bombayı patlatmasına neden olabilir. Önerebileceğim en
iyi şey oradan yavaşça uzaklaşıp, kendinizle şüpheli arasına tercihen bir bina girdikten sonra,
güvenlik güçlerini arayarak, şüpheli görünen bir kişi ihbarında bulunmak olmalı.
Sübjektif belirtilere dayanarak bir kişi hakkında karar vermek zor olsa da kesinlikle yetkililere
haber vermek gerekir. İçgüdülerinize güvenmeli ve bunu yapmalısınız. Asılsız ihbar yapmış
olma durumuna düşmekten çekinmeyin. Onlarca kişinin hayatı sizin ihbarınızla kurtulabilir.
Sonra da mümkün olduğunca hızlı bir şekilde o kişiden uzaklaşın. Eğer cep telefonunuz ya da
fotoğraf makineniz varsa farkettirmeden fotoğrafını ya da videosunu çekmeye çalışın. Yandan
ya da arkadan da olsa çekin."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16610.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

''Allah sanal alemin de Rabbidir''
Cuma vaazında sanal alemde yaşanan istismarlara değinen Müftü Güven, “Sanal alemde
insanlar Allah yokmuş gibi hareket ediyorlar. Orada her türlü bilgilerini paylaşıyorlar. Allah
sanal alemin de sahibidir” dedi.
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Kadına değer vermeliyiz
Hunat Camii’nde merkezi sistemden Cuma vaazında bulunan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven, “Anne eş ve kardeş olarak kadın” konusunu anlattı. ‘Kadına anne, eş ve kızımız
olarak değer vermeliyiz’ diyen Güven, “Biz bir şekilde karşı cinsimizden istifade etmeye
çalışırken onun da bir başkasının kızı, annesi veya kız kardeşi olduğunu bilmek
durumundayız” dedi.
Ahlak hem kadın hem de erkek için geçerlidir
İnsanların karşı cinsinden istifade etmek için istismarda bulunduğunu kaydeden Güven,
“İstismarların önüne geçmek için en önemli yol ahlaklı bir nesil yetiştirmek. Ahlak hem kadın
hem de erkek için geçerlidir. Her ikisi de ahlaklı hareket etmelidir. Müslüman erkekler ve
kadınlar birbirlerinin hayırda yardımlaşan dostlarıdırlar” ifadelerini kullandı.
Sanal alemdeki paylaşımlara dikkat çekti
Vaazında sanal alemde yaşanan istismarlara da değinen Müftü Güven, “Sanal alemde insanlar
Allah yokmuş gibi hareket ediyorlar. Orada her türlü bilgilerini paylaşıyorlar. Allah sanal
alemin de sahibidir. Allah’u Teâla orada da sizi görüyor. Bu nedenle daha sonra yüzümüzü
kızartacak bir takım paylaşımlarda bulunmayalım. Erkekler ve kadınlar namusunu
korumalılar” şeklinde konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16611.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Bilim Merkezi açılışa hazırlanıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'deki en önemli bilim merkezlerinden birini
Kayseri'ye kazandırdı. TÜBİTAK ile işbirliği halinde Kayseri'ye kazandırılan Bilim
Merkezi'nde sergilenecek cihazlar çocukların kullanımına sunularak test edildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Harikalar Diyarı içine yaptırılan Bilim Merkezi'nde
açılış hazırlıkları sürüyor. Bilim Merkezi'nde sergilenecek cihazların bir bölümü Kayseri'ye
geldi. Ahmet Kirazgiller İlkokulu öğrencilerinin ziyaretiyle birlikte; Hayatın Hareketi,
Gözlerinizdeki Yıldızlar, Hava Kabarcığı Yarışı, Dev Sabun Tabakası, Gezegen Yörüngeleri,
Ses Tüpü, Karınca Kolonisi, Oksijen Fabrikası gibi cihazlar bizzat öğrencilerin kullanımıyla
test edildi.
Öğrenciler, eğlenceli bir geziyle ses dalgalarının nasıl hareket ettiği, hayatın ağır çekim
görüntüleri, göz ve ellerden kalp atış hızları, sıvıların yoğunluk farkı, canlıların yaşamları ve
fotosentez gibi olayların nasıl gerçekleştiğini öğrenme şansı yakaladı.
Öğrenciler ayrıca Bilim Merkezi için alınan ve sergilenen F4 uçağını da gezerek uçağın
yapısını öğrendi. Ahmet Kirazgiller İlkokulu Müdür Yardımcısı Fatih Yıldırım, hayatımızda
bilimin önemi ve yeri konusunu uygulamalı olarak öğrenmek için 38 öğrenciyle Bilim
Merkezi'ni ziyaret ettiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu
çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir merkez olmuş. Çocukların ufkunu
açacak bir merkez olacağını düşünüyorum" dedi.
Bilim Merkezini gezen öğrenciler de çok eğlendiklerini ve bu gezi sırasında çok şey
öğrendiklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16612.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Bünyan Belediyesi Gilaburu Çayı imal etti
Bünyan Belediyesi doğal Gilaburu suyundan sonra ‘Gilaburu Çayı’nın da tanıtımını yaptı.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti’nde sallama olarak ilk kez imal edilen ‘Gilaburu Çayı’nı
kamuoyuna anlatan Başkan Şinasi Gülcüoğlu, Gilaburu konusunda Akkışla Belediyesiyle
ortak hareket edebileceklerini söyledi.
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Bünyan Belediyesi ve Akkışla Belediyesi arasında tanıtım yarışına konu olan Gilaburu
meyvesinin doğal sıkma suyundan sonra Türkiye’de ilk kez sallama çay olarak imal edildi.
Doğal kullanıldığında birçok hastalığa iyi geldiği klinik testler ve araştırmalarla ispatlanan
Gilaburu Çayı’nı Dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu,"Bilindiği üzere gilaburu meyvesi Kayseri özgü bir meyvedir. Bugüne kadar
yapılan faaliyet türü sadece festivalini yapıp avuç dolusu para dökmekten ibaretti. Ama
gilaburuyu ulusal kamuoyuyla tanıştırma faaliyeti bugüne kadar olmamıştı. Bu konuda başta
gilaburunun sıkılarak yüzde 100 doğal şekliyle piyasaya tanıtım amaçlı arzını belediye olarak
temin ettik. Bununla da yetinmedik. Yaklaşık bir ay kadar önce belediye olarak imalatını
tamamladığımız gilaburu çayının ilerleyen dönemlerde profesyonel kurumlarca pazarlama ve
dağıtımlarını sağlayacağız” diye konuştu.
Akkışla Belediyesiyle gilaburu meyvesiyle alakalı ortak hareket edebileceklerini de sözlerine
ekleyen Gülcüoğlu, “Bu değer bizim hepimizin değeridir. Bunun geliştirilmesi ulusal ve
uluslararası boyutta tanıtımı adına gereken her şeyi yaparız. Böyle bir tesisleşme olursa ve
projelendirilirse elbette Bünyan Belediyesi olarak bunun içerisinde seve seve yer alırız.
Yararlı da olacağı kanaatindeyim. Önümüzdeki yıllarda gilaburu çayının daha profesyonel
ellerde satışı olacak. Talep sahiplerine hem tadına bakmaları, hem denemeleri hem de
kamuoyu oluşturmak adına piyasada olacaktır. Çayın patentiyle alakalı müracaatımız var.
Gerekli çalışmalar başlatıldı. Daha fabrikasyon olması bakımından da bir takım çalışmaları
başlattık. Gilaburudan sıkılarak yapılan içecek ise tamamen doğaldır. Yüzde 85 oranında
gilaburu meyvesi yüzde 15 oranında da su karışımından ibarettir. Herhangi bir kimyasal veya
farklı bir madde kullanmadık, kullanmayı da düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16613.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

23 bin kişi kendi işini kurdu
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Recep Biçer şu
ana kadar 410 bin kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verildiğini belirterek, "Bunlardan da
23 binin üzerinde girişimcimiz kendi işlerini kurmuş durumda" dedi.
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Recep Biçer
yaptığı açıklamada, Türkiye'de bulunan 3,5 milyon işletmenin yüzde 99'unun KOBİ vasfında
olduğunu, destek verdikleri sektörler itibarıyla KOBİ sayısının da 3 milyon civarında
bulunduğunu söyledi.
3 milyon KOBİ'nin yaklaşık yüzde 25-30'unun veri tabanlarına kayıtlı durumda olduğunu
vurgulayan Biçer, "800 bini geçtik, şu anda 820-830 binlerdeyiz. Tabii sayıdan çok bizim
desteklerden istifade eden KOBİ'lerin sayısını artırmak önemli. Yani her yıl kaç tane KOBİ'ye
hangi miktarda destek verebiliyoruz, bu önemli. Veri tabanına önceden kayıt olmuştur ama 35 senedir belki işlem görmüyordur, KOBİ'yle ilgili desteğimiz yoktur çünkü bu müracaata
göre yapılıyor. KOBİ, kendi başvurmadığı, projesini sunmadığı müddetçe destek vermemizin
imkanı yok" diye konuştu.
"Kadınlara daha çok destek veriyoruz"
Bu rakamın çok önemli bir oran olduğuna dikkati çeken Biçer, şunları söyledi:
"Şu ana kadar 410 bin civarında insanımızı bir şekilde uygulamalı girişimcilik eğitiminden
geçirmiş durumdayız. Bunlardan da 23 binin üzerinde girişimcimiz kendi işlerini kurmuş
durumda. Bunların yarıya yakını işletme sahibi kadınlarımızdan oluşuyor. Kadınlara, normal
destek oranlarımızın üzerinde yüzde 20 ilave destek veriyoruz. Dolayısıyla kadınlarımız
özellikle yeni girişimcilik desteğimizden daha fazla istifade ediyorlar. Girişimci sayısı, 5 yıl
için azımsanacak bir rakam değil, oldukça başarılı bir rakam. Hem açılabilir işletmelerin
sürdürülebilmesi anlamında hem de 5 yılda 400 bin insana eğitim vermek, çok azımsanacak
bir şey değil."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16614.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Tramvay duraklarında bahar temizliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’nin şehir içi ulaşımda kullanılan tramvaylara ait
istasyonlarda hijyen sağlama amacıyla bahar temizliği yaptırdığı görüldü.
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Vatandaşlara hızlı ve güvenilir ulaşım sunmayı kendisine görev edinen Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım A.Ş. hijyeni de elden bırakmıyor.
Her gün onlarca kişinin giriş çıkış yaptıkları istasyonları daha temiz hale getirmek için
köpüklü su ile temizliğini yaptıran Ulaşım A.Ş. ‘nin bu çalışması vatandaşlar tarafından
memnuniyetle karşılanıyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16615.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Hayattan süzülen 41 damla
Kayseri İmam Hatip Okulu yıllarımda “Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis
ezberleyen, âlimlerle haşr olur.” Cümlesini hatırlatarak ve bu hadisleri ezberlememi sağlayan,
beni mana âlemine taşıyan, ağabeyim Abdullah Özgönüller’in elli yıllık birikiminin neticesi
olarak ortaya çıkan bir eser,”Hayattan Süzülen 41 Damla.” Üçüncüsü yayınlanan kitapları ile
ilgili Ankara seyahatimde bir söyleşi yaptım. İşte bu söyleşimi siz değerli okuyucularımla
paylaşıyorum.
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M. Orhan CEBECİ: Yayınlanan bu kitaplarınızdan dolayı önce sizi tebrik ediyorum. Emekli
olduktan sonra vaktinizi değerlendirip bu eserleri insanlığın hizmetine sunduğunuz için sizi
kutluyorum. 3 cüsü yayınlanan bu kitapları yazmanızın sebebi neydi? Ne amaçla yazdınız?
Abdullah Özgönüller: Her Cuma kendilerine mail gönderdiğim dost ve kardeşlerim, sayı
olarak 41 kişi olduğu için kitabın isminde 41 rakamını kullandım ve her kitapta 41 konu
işledim. Özetle bilgi vermek gerekirse;
“Bu 41 kişinin her biri ile manevî kardeşlik bağım olduğu için, konular işlenirken, özellikle
onların gönül duygularına hitap eden bir üslup kullanmaya özen gösterdim. Konuların
açıklamalarında dile getirilen örnekler ve ibret tabloları bu açıdan değerlendirilmelidir.

Okuyucuların, bu hususu dikkate alarak kitabı okumaları önemlidir. Bu kitap bir başucu
kitabıdır. İçinde 41 konu başlığı vardır. Günde bir, iki en fazla üç konu okumanız tavsiye
olunur. Kitap hakkında genel bilgi sahibi olmak için önce önsözü okumalısınız”
M. Orhan Cebeci: Son kitabınıza “Takriz” yazan Prof. Dr. Kemal Atik Ağabey var. Sizinle
ilgili anılarını paylaştıktan sonra… Kitapla ilgili şunları yazmış.”Hiçbir kitap yalnızca
yazarının eseri değildir. Yazarımız yetişmesinde, eğitiminde katkıda bulunmuş ve
davranışlarıyla örnek olmuş bilge insanlarında payları vardır. Kitabı okuduğunuz zaman
başkalığı ilginizi çekiyor. Daha fazlasını bilmek istemenizi sağlıyor. Bu süreçte, değişim
süreci, bağlılık, doğruluk, kin ve ön yargılardan arınma, en yüksek gayeye ulaşmamıza engel
olacak olan her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arınarak ruhumuzu yüceltme erdemliği
dile getiriyor.”Diye özetliyor.”Kitabın Anadolu irfan öğretisine katkı vereceğine inanıyorum”
diyerek, Yüce Allah’tan hayırlara vesile olmasını niyaz ediyor.
“Hayattan Süzülen 41 Damla”isimli ilk kitabını okuduğumda büyük bir mutluluk hissetmiş.
İşte hayata bağlılığın, azmin ve sabrın ürünü olan bir kitap demiştim.”Diye anlatıyor. İkinci
“Takriz’i” yazan Prof. Dr.Celal Kırca hoca.”İsminden de anlaşılacağı üzere kitapları, hayatı
merkeze alan insan anlayışını çeşitli yönleriyle ele almakta,kısa ve özlü anlatımlarla
okuyucusuna ufuk açıcı ve yol gösterici bilgiler sunmaktadır.Özellikle bu kitaplarda insanın
Allah ve insanın insanla olan ilişkilerine yönelik verdiği bilgilerdeki ufuk açıcılığın ve yol
göstericiliğin belirgin oluşu ,daha da dikkat çekici bir nitelik arz etmektedir.Okuyucusuna
huzur verici böyle bir kitap kazandırdığı için kardeşime teşekkürlerimi sunarım.”
M. Orhan Cebeci: Kısaca kendinizi okuyucularımıza tanıtır mısınız?
Abdullah Özgönüller: 28. 11. 1945 tarihinde Kayseri’de doğdum. İlkokulu Kütahya’da
okudum ve hıfzımı bu şehirde tamamladım. 1961-1967 yılları arasında Kayseri İmam - Hatip
Okulunda okudum, 1971 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun oldum.
M. Orhan Cebeci: İlk göreve nerede başladınız?
İlk resmi göreve Kütahya Altıntaş İlçesinde başladım. Diyanet işleri Başkanlığına bağlı
olarak Edirne Keşanda,Tekirdağ Merkez ve Çorlu ilçesinde,Kırklareli Babaeski
ilçesinde, Gaziantep Merkezde, Kayseri Yeşilhisarda ve Diyanet İşleri Merkez Teşkilatında
değişik görevlerde bulundum.
M. Orhan Cebeci: Diyanetten Milli Eğitim Bakanlığı’na geçtiniz. Bu süreci anlatır mısınız?
Abdullah Özgönüller: 1976 yılı Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel
Müdürlüğüne Şube Müdür Yardımcısı olarak atandım. Şube. Müdürlüğünde görevli iken
1981-1985 yılları arasında Bakanlar Kurulu Kararı ile Yurt dışında görevlendirilen 41 kişilik
kadronun içinde yer aldım ve Almanya Batı Berlin Şehri Başkonsolosluğunda Ataşe
Yardımcısı olarak Türk Şehitlik Camisi’nde 4 yıl süre ile görev yaptım.
M. Orhan Cebeci: Yurt dışından gelince ne yaptınız?
Abdullah Özgönüller: Yurt dışı görevi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünde Eğitim Uzmanı olarak göreve başladım. Şube Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı
görevlerinde bulundum. 2003 yılı Nisan ayında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire
Başkanlığına atandım.
M. Orhan Cebeci: Daire başkanlığı görevinizde ne gibi hizmetleriniz oldu?
Abdullah Özgönüller: İmam-Hatip Liselerinin her türlü işlemlerinin geliştirilmesi ve
okulların faaliyetleri konusunda mahallinde inceleme ve araştırmalar yapmak üzere ülke
genelinde Edirne’den Kars’a kadar yapılan ekip çalışmalarında aktif görevlerde bulundum.
Özellikle bölgeler arası mesleki eğitim ve öğretim alanında Kur’an-ı Kerim okuma
yarışmalarındaki faaliyetlerin organizatörlüğünü yaptım. Bu görevi yürütürken 29. Kasım.
2010 tarihinde emekliye ayrıldım.

M. Orhan Cebeci: Birinci ve ikinci kitabınızın mevcudu kalmadığını biliyorum. Basılarak
yeniden insanlara ulaşması gerekir diye düşünüyorum. Okuyucularınız , ”Hayattan Süzülen
41 Damla’nın” dört, beş diye devam etmesini bekliyorlar. Söyleşi için teşekkür ediyorum.
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Neşet Ertaş ismi Kültür Merkezi’nde
yaşatılacak
Bozlak geleneğinin devamı için Kırşehir’de ‘Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’ kuruluyor.
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Kırşehir’de kurulacak olan ve Merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş’ın adına yapımı devam
eden kültür merkezi, modern tasarımı ve mimarisi ile İç Anadolu Bölgesinin en önemli kültür
ve sanat merkezi olacak.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 4 yıl önce hayatını kaybeden Bozlak Ustası Merhum Neşet
Ertaş’ın öncülük ettiği kültürün devamını sağlamak ve Kırşehir’de Kültür Merkezinin
eksikliği nedeni ile başlatılan proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,
binanın Anadolu'nun en önemli kültür merkezlerinden biri olacağını söyledi.
Kırşehir’de Merhum Neşet Ertaş’ın öncülük ettiği kültürün devamını sağlamak ve merhumun
yolundan giden gençlerin daha bilgili yetişmelerinin gerekli olduğunu dile getiren Belediye
Başkanı Yaşar Bahçeci, “Büyük usta Neşet Ertaş’ın adını da yaşatacak olan Neşet Kültür ve
Sanat Merkezi modern tasarımı ile şehrimize yakışır bir nitelikte tasarlandı. Yüzde 58
oranında bitirilen Kültür Merkezi; 250 ve bin kişilik çok amaçlı salonları, sergi alanları,
arkeoloji müzesi, dernek odaları, kurs odaları ve yönetim biriminin olduğu 6 bin metre kare
oturum alanı ve bin 800 metre karelik bir inşaat alanı ile Kırşehir halkına hizmet verecek.
Çalışmalarda tüm ince işler devam ediyor. Cephe kaplamalarına başlanılarak binanın elektrik
ve mekanik tesisatları tamamlandı. 250 ve bin kişilik çok amaçlı salonların iç tefrişatına
başlandı.” diye konuştu.
Yapılan çalışmalarla kültürel gelişime önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci
yapımı devam eden proje hakkında şunları söyledi:
“Sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği, Kırşehir’e yakışır bir kültür merkezi yakın
bir zamanda tamamlanacak. Sergi salonları, arkeoloji müzesi, dernek ve kurs odaları ve
modern mimari ile Kültür Merkezimiz Anadolu’nun ikinci büyük kültür merkezi olacak.
Projemiz ilerleme olarak yüzde 58 olup inşaat kendini gösterir hale gelmiştir. Program
çerçevesinde çalışmalar hızla devam etmektedir.

Projemizi yakında tamamlayarak bütün vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal etkinliklerle
buluşmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız yaptığımız Kültür Merkezimizle her alandaki
kültürel aktivitelere doyacak. Yaptığımız hizmetler ile Kırşehir büyüyüp gelişiyor, değişiyor
ve güzelleşiyor. Kırşehir’i kültür şehri yapmak adına birçok yatırımı hayata geçirdik. Kültür
Merkezimiz de hizmet vermeye başladığında tam bir kültür şehri olacağız. ”
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Boydaklar tutuklandı
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst
Yönetici Memduh Boydak tutuklandı
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile
Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Boydak, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince,
FETÖ/PDY'ye finans desteği sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına
alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen Boydak Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hacı Boydak ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yönetici Memduh Boydak
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Holding yöneticilerinden Erol Boydak ile Murat Bozdağ ise mahkemece adli kontrol şartı
getirilerek serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16618.html
Erişim Tarihi: 18.03.2016

Emniyet Müdürü Kulular ile özel söyleşimiz
yarın Kayseri Gündem'de
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Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimiz
yarın Kayseri Gündem'de... Kayseri Gündem almayı unutmayın...
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