KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.01.2016–10.01.2016
Vali Düzgün Gidiyor Mu?
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün, düzenlenecek ilk Valiler Kararnamesi’nde başka bir ilde
görevlendirileceği yahut merkeze çekileceği iddia edildi. Ankara kulislerinden sızan son
bilgilere göre hükümet yeni Kararname’yi oldukça geniş tutacak. 50’nin üzerinde valinin
değişeceği söylenen kararnamenin bu ay içinde çıkması bekleniyor.
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Kıstas FETÖ ile mücadele
Alınan bilgilere göre kısaca FETÖ diye adlandırılan Paralel Yapı ile yeterince mücadele
etmeyen valiler daha küçük illere ya da merkeze çekilecekler.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün de muhabirlerimizin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri
söyleşide gidebileceğinin sinyallerini vermişti. Düzgün “Kayseri, Paralel Yapı’nın güçlü
olduğu bir şehir olarak biliniyor. Sizin görevde bulunduğunuz süreç içerisinde Paralel Yapı’ya
karşı yürüttüğünüz mücadele ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz?” şeklindeki sorumuzu
ise adeta geçiştirerek şu “kaçamak” cevabı vermişti:
Şayet varsa…
“Devletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı değişik planlar içerisinde olanlar varsa,
devletimiz tüm birimleriyle, emniyet teşkilatıyla konuyu takip ediyor. Usulsüz bir şekilde
devletimizin birliğine ve bütünlüğüne yönelik eylem ve hareketlerde bulunanlar varsa
bunların da takibi yapılıyor.
Kararnameye son anda eklenmişti
Vali Orhan Düzgün'ün Kayseri'ye gelişi de ilginç bir döneme denk gelmişti. Dönemin Valisi
Şerif Yılmaz, kendisine bağlı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız’ı keyfi
uygulamalar yaptığı iddiasıyla görevden almıştı. Atsız’a yakın siyasi çevreler ise buna karşılık
kulis çalışmalarını hızlandırarak olayı dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e kadar taşımış
ve Vali Şerif Yılmaz’ın Kayseri’den gönderilmesini sağlamışlardı. Valiler Kararnamesi’nde
yapılan bu son dakika müdahalesi ile Kayseri'de 8 ay gibi kısa bir dönem valilik yapan Şerif
Yılmaz Kütahya’ya gönderilerek yerine Vali Orhan Düzgün getirilmişti.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16033.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

Bayır-Bucak değil köşe bucak Türkmen
Derin Tarih dergisi bu ay Suriye Türkmenleri konusunu masaya yatırıyor. Günümüzde Bayır
Bucak Türkmenleri öne çıksa da yaklaşık bir asırdır Suriye bir Türkmen yurdu. İşte Prof. Dr.
Tufan Gündüz'ün kaleme aldığı yazıdan çarpıcı kesitler...
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Dandanakan Savaşı'nda (1040) Tuğrul ve Çağrı Bey'in Türkmenleri Gaznelilere karşı müthiş
bir zafer kazandıklarında İran'da Gazneliler ve Büveyhoğulları hüküm sürüyordu. Selçuklular
kısa sürede bütün İran'a hakim oldular. Ama bununla kalmadılar; önce Azerbaycan
Türkmenler tarafından dolduruldu. Zağroslar ile Karadeniz dağlarının açtığı gedikten taşan
Türkmenler Anadolu'ya girmeye başladılar ve 1048'de Pasinler önlerinde Bizans ordusunu
yendiler.
Türkmenler “karıncalar ve çekirgeler gibi” batıya doğru akıyordu. Aslında İran'da merkezî bir
yönetim oluşturmaya çalışan Selçuklu idaresinin de ana politikası Türkmenlerin daha batıya
gitmesiydi. Çünkü onlar istikrarsızlık unsuruydular ve sık sık ayaklanma çıkarıyorlardı. Sınır
boylarına gitmeleri ülkenin yeni topraklar kazanmasına vesile oluyordu.
Bu arada kendilerine Navekiyye ya da Yavgıyye denilen bir grup Türkmen Filistin
topraklarına girip yerleşmişlerdi. Kısa zamanda Kudüs yakınlarındaki Remle'yi zaptederek
burayı merkez yaptılar. Kurlu Bey burada bir Türkmen Beyliği meydana getirdi. Ama kısa
müddet sonra Remle Fatımîlerin eline geçtiği gibi Kurlu Bey de vefat etti. Onun yerine geçen
Atsız Bey Remle'yi geri aldı. Bununla kalmayarak beyliğin sınırlarını hızla genişletti. Sur,
Akka, Kudüs, Trablusşam, Humus, Rafendiye şehir ve kaleleri Atsız'ın hakimiyetine girdi.
1076'da ise Dımaşk, yani Şam Mısır Fatımîlerinin elinden alındı. O zamana kadar Dımaşk
camilerinde okunan Şii ezanındaki “Hayya a'lâ hayri'l-amel” ibaresi de kaldırılıp Sünni
ezanına dönüldü.
Pis bir nifak
Selçuklu ailesinin iki kolu, Arslan Yabgu'nun Türkmenleri ile Tuğrul Bey'in Türkmenleri
Suriye topraklarında yeniden birleştiler. Ama güçlü bir ittifak yerine pis bir nifak içine düşüp
birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Halep'e birkaç fersah mesafedeki Aynu Seylem'de Tutuş'un
ordusuyla karşılaşan Süleymanşah yenildi. Tutuş'un karşısına elleri bağlı çıkmayı kendine
yediremeyip bıçağını kalbine sapladı.
Kardeşler savaştı savaşmasına da Kuzey Suriye uzun yıllar Türkmen hakimiyetinde kalmaya
devam etti. Yıllar içinde Zahireddin Tuğtekin, Nureddin Zengî gibi güçlü beyler Türkmenleri
etraflarında toplamayı başardılar. Haçlı baskılarına rağmen Türkmenleri bölgeden çıkarmak
mümkün olmadı. Üstelik Suriye'nin en kuvvetli savunucusu oldular. Bölgede tesis edilen
Memluk idaresinin de en önemli askerî gücünü oluşturdular.
Yassıçemen Savaşı'nda (1230) Harezmşahların Moğollara yenilmesi bölge tarihini derinden
etkileyen bir dizi olayların kapısını araladı. Moğol istilasının önündeki Harezmşah seddinin
yıkılması neticesinde Moğollara sadece Ortadoğu kapısını açılmadı; bu sayede onların
önünden kaçan Türkmenler önce Azerbaycan'ı, sonra Anadolu'yu doldurdular.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi Suriye Türkmenlerini Osmanlı Devleti ile birleştirdi.
Osmanlı idaresi bölgenin vergi gelirlerini yazarken onları Halep Türkmenleri, Şam
Türkmenleri, Salur ve Çoğun Türkmenleri adlarıyla kayda geçirdi.
Büyük felaket
Suriye Türkmenlerinin kaderini belirleyen en önemli olay hiç şüphe yok ki 1. Dünya Savaşı
ve ardından yaşanan Millî Mücadele dönemi oldu. Suriye İngiliz işgaline uğradı. Sonra
Fransızlar geldi. Ama daha büyük felaket 1921'de Fransızlarla imzalanan Ankara
Antlaşması'nda yaşandı. Türkiye ile Suriye arasındaki sınır çizilirken etnik veya dinî hususlar
hiç göz önüne alınmadı.
Fakat Suriye idaresi de Türkmenlerin Türkiye ile bağlarının koparılmasında hiçbir şeyden geri
kalmadı. Türkmenler Müslüman-Suriye vatandaşı kategorisinde ele alınıp kültürel kimlik
haklarından mahrum bırakıldı. Lazkiye bölgesinde yaşayan Türkmenlere buradaki Bayır ve
Bucak adlı iki ilçeden dolayı Bayır-Bucak Türkmenleri deniliyor. Lazkiye bölgesinde yaşayan
Türkmenlere buradaki Bayır ve Bucak adlı iki ilçeden dolayı Bayır-Bucak Türkmenleri
deniliyor. (Yeni Şafak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16034.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

Seyrani muhtarının başarısı ödülle taçlandı
Kocasinan Seyrani Mahallesi Muhtarı Gülten Özdemir’in mahallesindeki başarılı çalışmaları
bir ödülle taçlandırıldı. Özdemir, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin 6. kez düzenlediği
Yılın Yerel Yöneticileri Ödülü’nü kazanan ilk muhtar oldu.
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Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi’nin gelenekselleşen ”Yılın Yerel Yöneticileri Ödül
Töreni”nin altıncısında adeta bir belediye başkanı gibi çalışan Seyrani Mahallesi Muhtarı
Gülten Özdemir de ödüllendirildi. Böylece yarışmada ilk defa bir mahalle muhtarı Yılın Yerel
Yöneticileri ile bir arada ödülünü aldı.
Seyrani Mahallesi’nin Gülten Ablası ise yaptığı açıklamada; “Bugün bu ödülü alan tek muhtar
olarak başarımda büyük katkısı olan Mustafa Çelik Başkanıma teşekkür ederim. Ben masa
başında oturan bir muhtar olmak istemiyorum. Mahallemin insanıyla, yaşlısı olur genci olur
herkesle, iç içe olmak, sorunlarına elimden geldiği kadarı ile çözüm bulmak istiyorum.” dedi.
Kadın, çocuk ve gençlere yönelik çalışma ve etkinlikler gerçekleştiren bunun yanında
mahallenin temel ihtiyaçları ve sorunlarının çözümü konusunda yoğun girişimlerde bulunan
Seyrani Mahallesi Muhtarı Gülten Özdemir, adeta mahallenin de havasını değiştirdi. Aktif,
girişimci ve verdiği sözlerin arkasında duran bir muhtar profili ile ilk kez karşılaştıklarını ve
bundan son derece memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri Gülten Hanım’ın
mahalle için önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını ifade ettiler.

Gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyetlerin harcamalarının büyük kısmını kendi maaşından
karşılayan bir kısmını da yardım severlerden toplayan Gülten Özdemir, Anadolu Yerel
Yönetimler Dergisi’nin 6. Kez düzenlediği Yılın Yerel Yöneticileri Ödülü’nü alan ilk muhtar
oldu.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16035.html
Erişim Tarihi: 04.01.2016

Yılın İlk Bebeği ‘Damla Bebek’
Kayseri'de saat 00.00'da doğan yılın ilk bebeğine Damla adı verildi.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde saat
00.00'da doğan 2016 yılının ilk bebeğine Damla adı verildi. Yağmur-Mehmet Bozkurt çiftinin
ilk bebeği olan Damla, objektiflere poz verdi. Damla'nın annesi Yağmur Bozkurt, ilk defa
anne olduğundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16036.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Hisarcıklıoğlu: “Devletten para, pul
istemiyoruz”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz devletten para, pul
istemiyoruz. Tek istediğimiz rakiplerimizle eşit şartlarla rekabet etmek. Rakibimin üzerindeki
vergi yükü ne, bana da onu yükle. Hangi standartta ham madde, enerji temin ediyor. Ben de
onu kullanayım. 'Gerisini bize bırakın' diyoruz" dedi.
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Hisarcıklıoğlu, Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Eskişehir
Ticaret Borsası (ETB) tarafından bir otelde düzenlenen ''Eskişehir Ekonomi Buluşması''nda
yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan terör olaylarını lanetledi.
Eskişehir'in tarım, sanayi ve yüksek teknoloji kenti olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu,
"Eskişehir havacılık ve raylı sistemde Türkiye'nin kalbidir. Eskişehir ihracatta da önde gelen
kentler arasında yer alıyor. İhracatın büyük bölümü ABD ve AB'ye yapılıyor. Zengine mal
satmak kolay değildir. Eskişehir'de dünya ile rekabet eden bir sanayi var" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin gündeminde şu anda asgari ücretin bulunduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu,
işverenler olarak "işçimiz fazla kazanmasın, asgari ücretin artışına karşıyız" gibi bir algının
oluşmasına karşı olduklarını vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, işverenlerin de çeşitli sıkıntılarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla ben işçime bin 500 lira ödüyorum ama işçimin eline bin lira geçiyor. Ben
diyorum ki 'Bu aradaki 500 lirayı kim alıyorsa işçime verilsin.' Bunu derken bin 300 liranın
işçimin cebine girmesini kıskanır mıyım? İşçimin cebine girse daha fazla harcayacak. Bizim
için daha fazla pazar olacak. Yani 'Kazanmasın' deme şansımız var mı? Biz de bin 500 lira
cepten çıkıyor zaten. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünya birincisiyiz, yüzde 72.
Bizden sonra Almanya geliyor, yüzde 53, ABD ise yüzde 38. "Biz devletten para, pul
istemiyoruz. Tek istediğimiz rakiplerimizle eşit şartla rekabet etmek. Rakibimin üzerindeki
vergi yükü ne, bana da onu yükle. Hangi standartta ham madde, enerji temin ediyor. Ben de
onu kullanayım. 'Gerisini bize bırakın' diyoruz."
Damga Vergisi kaldırılsın
Hisarcıklıoğlu, damga vergisine değinerek, "İnternet üzerinden bir mal aldınız, yüzde yarım
damga vergisi var. Ödemezseniz vergi kaçakçısı oluyorsunuz. Damga vergisi dünyada
olmayan bir vergi. Dünyada olmayan bir verginin karşısındayız. Bunun kaldırılmasını
istiyoruz" diye konuştu.
Yatırım teşvik sistemine bakıldığında makine yatırımlarında 2011 yılının altında
seyredildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Demek ki 81 ile sektörel il ve ilçe bazında teşvike dönmek lazım. Ama yeni teşvik ile
mevcut üretim yapanın arasında haksız rekabet olmaması lazım. Kim üretiyorsa ona teşvik
verin. Yeni teşvik modeli de bu olması lazım. Muhakkak bölgelerin farklılaşması lazım. 'Her
bölgeye her şeyi veriyorum' toptancı anlayışla bu iş olmuyor. Bu kapsamda gittiğimizden
dolayı Türkiye'nin ürettiği buğdayın 3 mislini öğütecek un değirmen kapasitemiz var, atıl
duruyor. Bunlar hepimizin ortak kaynağı."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16037.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

2015’de petrolün hızlı düşüşü sürdü
Geride bıraktığımız yıl dünya piyasalarında en çok konuşulan konuların başında ham petrol
geldi. 2014’ün haziran ayında varil fiyatı 114 dolardan satılan brent petrol yılı 36 dolardan
kapadı. Ancak görünen o ki bu seviye petrolün gördüğü en düşük seviye olmayacak.
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Suudi Arabistan’ın ABD’de kaya gazı tekniği ile üretim yapan şirketlere açtığı savaş sonucu
son 11 yılın en düşük seviyesinde seyreden petrolün 20 dolar seviyelerine kadar inebileceği
belirtiliyor. Suudi Arabistan piyasada arz fazlası olmasına rağmen üretimini düşürmeyerek
petrol fiyatlarını düşük tutmaya devam ediyor. Bu da petroldeki erozyonun 2016’nın
tamamında süreceği yönündeki beklentileri artırdı. Petrol fiyatlarının düşük olması ise petrol
üreten ülkelerin gelirlerinde sert düşüşleri beraberinde getirdi. Yapılan hesaplamalara göre
Ortadoğu’daki petrol üreticilerinin bütçeleri bu yıl 350 milyar dolar açık verecek. 2016’da ise
petrol zengini ülkeler iflas ile karşı karşıya kalacak.
Emtia da çakıldı
Son yıllarda yatırımcılarına sürekli kazandıran piyasalar bu yıl oldukça tatsız bir dönem
geçirdi. Geçtiğimiz yıllarda gerek endeksler ve gerekse de emtia kalemleri iki basamaklı
çıkışlarla dolar milyarderlerinin milyarlarına yenilerini ekledi. Ancak her ne kadar küresel
merkez bankaları bol para politikalarını desteklemeye devam ettiyse de yatırım dünyası
2015’i 3 trilyon dolarlık kayıpla kapadı. Bu kayıplardan Warren Buffett gibi yatırım
dünyasının kurtları da nasibini aldı. Avrupa piyasaları AB Merkez Bankası’nın (ECB) bol
para politikalarıyla yılı artıda kapatmayı başardı ancak kıtanın ekonomik ve sosyal sorunları
piyasaları baskı altında tuttu. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren gündeme oturan terör
ve sığınmacı sorunları Euro Bölgesi üyeleri arasındaki gerilimi de artırdı. 2016’da en az 2
milyon sığınmacının daha beklendiği Avrupa’da sosyal sorunlarla birlikte ekonomik
problemlerin de artması bekleniyor.
2015’te dünya piyasalarına damgasını vuran ülke ise kuşkusuz Çin oldu. Ekonomisini fason
üretimden nitelikli sanayi ürünlerine geçirmek için çok sayıda yeni uygulamayı gündemine
alan ülkede taşlar yerinden oynadı. Dünyadaki tüketimin de beklendiği seviye olmaması
Çin’in üretiminde sert düşüşlere neden oldu. Bu durum da doğrudan ülkenin büyüme
rakamlarına yansıdı. Ülkede işsizliğin düşük seviyelerde seyretmesi için her yıl yüzde 10
seviyelerinde bir büyüme gerekiyor. Ancak ülke ekonomisinde yaşanan dalgalanma büyüme
oranlarının yüzde 7 ve altına inmesine neden oldu. Bu düşüş ülkenin sert bir düşüş yaşayacağı
yönündeki endişeleri tetikleyince küresel borsalar ikisi haziran ve ağustos aylarında olmak
üzere bir dizi sert düşüş yaşadı. Çin ekonomisindeki üretimin düşmesi emtiaya da yansıdı.
Bakır, petrol, demir cevheri başta olmak üzere sanayi metallerinin tamamında düşüşler
yaşandı. Bu kalemlerin yükselişine yönelik satılan türev ürünlerde de son yılların en sert
düşüşü yaşandı.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16038.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Hiçyılmaz’dan 2015 Değerlendirmesi
Kayseri Ticaret Odası’nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve üyelerinden aldığı güçle
çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Hiçyılmaz, “2015 yılı çalışmalarımız üyelerimize
hizmet bakımından oldukça verimli geçti” dedi.
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 2015 yılında
gerçekleştirilen oda faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Hiçyılmaz, üyelere yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerinin altını çizdiği
değerlendirmesinde oda faaliyetleri içinde Meslek Komitelerinin çalışmalarının önde
geldiğini ve üyelere ulaşma noktasında çok başarılı işlerin yapıldığını söyledi.
Yeni hizmet binası yapımı hızla ilerliyor
2015 yılı içinde gerçekleştirilen önemli projelerden biri olan yeni hizmet binası yapım işinin
de hızla ilerlediğini ifade eden Hiçyılmaz, “ Yeni Hizmet Binası Betonarme karkas kaba yapı
inşaatı yüzde 94 seviyesine ulaşmıştır. B Blok Hizmet Bölümü Kısmı son kat tavan tabliye
betonu dökülmüştür. A Blok Sosyal Bölümlerin son kat tavanı tabliye betonunu da
tamamlanmıştır. Betonarme inşaatıyla birlikte duvar, sıva, elektrik işlerine başlanılmış olup,
mekanik işlere başlanılması için de yüklenici firma tarafından son hazırlıklar yapılmaktadır”
diye konuştu.
Üyelere yönelik belgelendirme hizmetleri aksamadan sürdürüldü
Başkan Hiçyılmaz, 2015 yılında üyelere yönelik belgelendirme faaliyetlerinin aksamadan
yürütüldüğünü ve bu çalışmalarda hassas davranıldığını vurgulayarak, “2015 yılı içinde 1800
civarında yeni üye kaydı yapılan odamızda, üye sayısı 17 bini aşmış bulunmaktadır. 2015 yılı
içinde Oda Sicil Birimimiz tarafından 33 bin 170 adet belge düzenlenmiştir” ifadelerini
kullandı.
Meslek komitesi çalışmaları ön planda
Oda üyelerinin kendi sektörlerinin sorunlarını tartışıp, belirlenen sorunlara çözüm
üretebilmeleri için, Meslek Komitesi ve genişletilmiş Meslek Komitesi toplantıları
düzenlediklerini belirten Hiçyılmaz, “2015 yılı içerisinde 40 meslek komitesinde toplam 452
toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılar için 10.918 üye ile telefonla görüşülmüş, böylece hem
üye bilgilerinin güncellenmesi yapılmış hem de üyelerimiz meslek komitesi toplantılarına
davet edilmiştir. Yapılan toplantılarda 896 adet sektörel karar alınmıştır. Belirlenen sorun ve
taleplerin çözümü için yerel yönetimler, kamu kurumları ve hükümet nezdinde 428 girişim
yapılmış ve 195’inden sonuç alınmıştır. Çözüm yolu bulunmasına ilişkin girişimlerimiz
aralıksız sürmektedir” şeklinde konuştu.
Ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliklerde yer aldık
2015 yılı içinde uluslararası ve ulusal düzeyde çok sayıda toplantı ve etkinliğe katıldıklarını
ve çok sayıda toplantı düzenlediklerini belirten Hiçyılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnşaat Sektörü Duayen Ödül Gecesi, Gelecek Kayseri'de temalı Ödül Töreni, Geleceğin
Gücü Girişimciler G3 Forumu ve Coğrafi İşaretler Sempozyumu 2015 yılı içinde
gerçekleştirdiğimiz önemli toplantılar olarak göze çarpmaktadır. Türkiye-Pakistan Yüksek

Düzeyli İşbirliği Konseyi, Singapur ICC B20 toplantıları, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Brüksel Çalışma Ziyareti ve Fransa’da düzenlenen ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’na Legion d'Honneur Madalya Tevdii Töreni gibi uluslararası birçok toplantıda
Kayseri Tüccarı temsil edilmiştir. Bunların yanı sıra Lahor Ticaret ve Sanayi Odası ile
işbirliği ve ORAN Kalkınma Ajansı ile Yöresel Ürünler Fuarı ile ilgili protokoller
imzalanmıştır.”
Dış ticareti geliştirme faaliyetleri
Kayseri’nin ihracat oranının 2023 yılı hedeflerine ulaşabilmesi bakımından dış ticaretin
geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunduklarını belirterek, “Şehrimizin ihracatının
artması için farklı ülkelerle ticari ilişkiler kurulması noktasında çalışmalar yürütüyoruz. Bu
bağlamda, yılın ilk yarısında Fransa ve İtalya’yı kapsayan iş gezisi düzenlemiştik. 2015 yılı
sonuna doğru da İspanya iş gezisini gerçekleştirdik. Afrika Birliği Ülkeleri büyükelçilerini
Kayseri’de konuk ettik ve karşılıklı ilişkilerin gelişmesi için adımlar attık. Kayseri’nin
kalkınmasına katkı sunacak ve ticaretimizi artıracak olan bu tür çalışmalara 2016 yılında da
devam edeceğiz” dedi.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16039.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Isı tasarrufu yaparken dikkat
Havaların sertleşmeye başlaması, kış soğuklarının iyiden iyiye kendini hissettirmesi, akıllara
doğal gaz faturalarını ve ısınma masraflarını getirdi. Yetkililer vatandaşların yanmakta olan
kalorifer radyatörlerini kapatarak tasarruf sağladıklarını düşündüğünü ancak bu yöntemin
doğru olmadığını belirtiyor.

01 Ocak 2016 Cuma 16:16

Kış soğukları iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Tüm yurtta etkili olan kar yağışı ile
bununla birlikte düşen hava sıcaklıkları akıllara doğalgaz faturalarının ve ısınma masraflarının
nasıl düşürülebileceği konusunu getirdi.
Isı tasarrufunda doğru bilinen yanlışlar
Uzmanlar başta doğal gaz olmak üzere ısınma için yapılan harcamaların kısılmasının en
kolay yolunun, standartlara uygun malzeme seçimi ile yapılmış doğru ısı yalıtımı
uygulamaları olduğunu belirtiyorlar. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye genelinde 18 ilde 1560
denekle yüz yüze görüşme yöntemiyle bir anket çalışması yapılırken, söz konusu anket
sonucunda , vatandaş doğal gaz faturasını azaltmanın en etkili yolunu 'kullanılmayan odadaki
kaloriferlerin kapatılması' ve 'kaloriferi kısma' olarak görüş belirttiler. Ankete katılanların
yüzde 61 gibi ciddi bir oranda tasarruf yöntemiyle ilgili yanılgısı olduğu ortaya çıktı. Ankete
göre çoklu seçim yapılabildiğinden ikinci seçenek ise yüzde 48 oranında kaloriferin kısılması
olarak seçilmişti. Isı yalıtımı ve mantolama ise yüzde 41 ile ancak üçüncü sırada kendine yer

bulabilmişti. Yetkililer, bir konutta enerji harcamalarının yaklaşık yüzde 85'inin ısıtma ve
soğutmaya harcandığını belirten yetkililer, ısı yalıtımı yapılmak suretiyle alınacak tedbirlerin,
doğalgaz ve elektrik faturalarını düşürecek en etkin yöntem olduğunu, ancak bu gerçeğin
kamuoyunda yanlış bilindiğini dile getirdi.
Mantolamanın yanı sıra kış aylarında yaşanılan mekânın yağmur, kar ve soğuk nedeniyle
zarar görmesini engelleyerek, mekân içi ısı ve enerji kaçaklarını önlemek amacıyla
alınabilecek pek çok önlem bulunuyor.
Kapıları ve pencereleri gözden geçirin
Ev kapı ve pencerelerinin hava boşlukları içermesi, içerideki sıcaklığın dışarı kaçmasına,
dışarıdaki soğuğun da içeri girmesine neden oluyor. Hava boşluklarına neden olabilecek
arızaların mutlaka giderilmesi, arızalı mekanizmaların değiştirilmesi gerekiyor.
Kombinizin bakımını yaptırın
Kombinin düzenli bakımını yaptırarak kombiden yüksek performans alınabilir. Bu da uzun
saatler çalıştırmadan tasarruflu bir şekilde kombiden yararlanılmasını sağlayabilir. Öte yandan
kombide zamanla oluşan kireç cihazın önemli parçalarına zarar verebilir. Yaz boyunca
kullanılmayan kalorifer peteklerindeki su henüz alınmamışsa bunların da tekrar gözden
geçirilmesi gerekir.
Çatıyı kontrol edin
Yağışlar ve kar evlerde çatıları olumsuz etkiliyor. Tavan akması, çatlaklardan soğuğun içeri
süzülmesi en sık karşılaşılan problemleri oluşturuyor. Bu nedenle çatıdaki yalıtımın kontrol
edilmesi böyle bir sorun varsa çatlakların onarılması gerekiyor.
Bacayı temizletin
Binalarda ya da müstakil evlerde baca temizliği önem taşıyor. Özellikle şömineli evlerin
bacasının yılda en az iki kez temizletilmesi gerekiyor. Hem ısınma performansı hem güvenlik
için bu işlem önem taşıyor.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16040.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Büyükkılıç: “Gücümüzü yasalardan alıyoruz”
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2015 yılında 330 bin ton asfalt döktüklerini
ve bin 500 öğrenciye ücretsiz kurs verdiklerini belirterek, "Gücümüzü Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde çıkardığı yasalardan alıyoruz" dedi.
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2015 yılında omuzundan bir operasyon geçirdiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, “Çok koşturduğumuz için omuzlarda kısa süreli yırtılmalar olabiliyor.
Bunun sebebi de yürüyüşte biraz hırçın davranmamız ve doğayla barışık yürümememizden
kaynaklanıyor. Ali Dağına yürüyüş yapıyoruz herkes düz yoldan gidiyor biz dikine gidiyoruz.
Bu arada da zaman zaman kapaklanmalar oluyor. Erciyes’e yürüyüş yapıyoruz bir

bakıyorsunuz oradan koşarak inmeye başlıyoruz. Bu arada birisi bir laf atınca ona bakacağım
derken bir bakıyorsunuz kendinizi yerde buluyorsunuz. Bunun gibi değişik gerek sportif
çalışmalar gerekse doğayla olan birlikteliklerden sonra omzumda ufak bir müdahaleyi
gerektiren pozisyon olmuştu. Öyle bir dönem geçirdik şimdi çok şükür sağlığımız yerinde"
diye konuştu.
"Bazı şeylerin kıymeti yokluğunda biliniyor" diyen Başkan Büyükkılıç, "Varken kıymetini
bilemiyoruz yokluğunda öğreniyoruz tabi bazen iş işten geçmiş oluyor Allah sağlığımızı
elimizden almasın. Yerinden kalkamayanlar, başkasının bakımına muhtaç olanlar bunlar çok
büyük örnekler. O zaman Allah’ın verdiği nimetin ne güzel bir şey olduğunu anlıyoruz.
Ben nöroloji uzmanı da olduğum için bu alanda bunları en iyi yorumlayacak insanım. Tabi
geçirdiğim operasyon sürecinde de koluma takılan bir aygıttan da bu durumu anlamış oldum.
Çok şükür önemli bir şey değildi. Zamana ihtiyacı olan bir tedaviydi geçti gitti. Bu süreçte 1
hafta bir arkadaşımız vekaleten görevi yürüttü ondan sonraki süreçte kolumdaki cihazla
beraber görevimin başındaydım. Çünkü mecburi hissediyorum kendimi. Sahiplenme duygusu
var, sanki vekalet bırakınca işin önemli kısımlarının geriye düşeceği anlayışım var. O
anlamda zaman zaman mülkiye müfettişleri de ‘Her encümen kararında, her meclis
toplantısında muhakkak imzan var maşallah başkanım bunu herkeste göremiyoruz’ diyerek de
bana takdir duygularıyla yaklaşıyorlar" ifadesinde bulundu.
Başkan Büyükkılıç, "Ben imza atmayacağım hiçbir şeye başkasının imza atmasından keyif
almam. Birlikte imza atmalıyız" diyerek şu şekilde konuştu:
"Sorumluluk bir başkasına yıkacak zihniyette bir insan değilim. O anlamda da bir kaygım var.
Mesela yıllık izin nedir bilmem. Hekimlik dönemim de dahil yıllık izin nedir bilmem. Tabi 35 gün görev icabı veya seyahate çıkıp gitme gelme şeklinde yaklaşımım olmuştur ama hiçbir
zaman kendimi yorgun hissetmedim. Hiçbir zaman boş ver mantığıyla hareket etmedim.
Böyle olunca hiç yıpranmazsın, işleyen demir pas tutmaz. Kuran’da da iş değişikliğiyle
dinlenin diyor. Bunlar ciltler dolusu tefsirlerle yorumlarla izah edilecek konular.
Diyelim park bahçeyle ilgileniyorsun yoruldunuz mu fen işlerine yönel, hemen alanı değiştir.
İşte o zaman dinleniyorsunuz. Veya dışarı çıkın veya içeri girin ama mutlaka bir şey yapın.
Hep monoton aynı işi yapmak tabiki yorar, insanın bir kapasitesi vardır. Ama iş değişikliği
dinlendirir. Yorulunca kitap okuyun yada başka bir programı değerlendirin. Asıl yorgunluk
atalettir, asıl yorgunluk boş oturmaktır, asıl yorgunluk boş oturmaktır, asıl yorgunluk
sorumsuzluktur. Fiziki yorgunluk geçer önemli olan zihnen yorgun olmamak, zihnen berrak
olmak. Bir nöroloji uzmanı olarak da söyleyebilirim ki iş değişikliğiyle dinlenmek alzheimer
hastalığının da önüne geçen bir çalışma tarzı. Alzheimer hastalarını aileleri saklıyor gizliyor.
Yoksa toplumumuzda alzheimer hastalığı bilinenden daha fazla. Bu da monotonluktan
kaynaklanıyor. İş değiştirerek dinlenin, yabancı dil öğrenin, faklı kitaplar okuyun, el
sanatlarıyla ilgilenin. İşlerin çeşitliliği beynin daha fazla fonksiyonda çalışmasını ve farklı
bölgelerinin harekete geçmesini, dolayısıyla da bu tür hastalıklara yakalanma riskini daha
azaltılmasını sağlamış olursunuz.
Bir yılı daha geride bıraktık. Her şeyden önce ekibime teşekkür ediyorum. En alt kademeden
en üst kademedeki çalışanlarımıza kadar hepsine minnet duyuyorum ve Allah onlardan razı
olsun diyorum. Elbette eksiğimiz vardır ama geneliyle Melikgazi Belediye çalışanlarından
hepsi pırıl pırıl hepsi gayretli, hepsi iyi niyetli, hepsi güvenilir dost insanlar. Bir işe koşarken
insanların hayırlısı ona hizmet edendir mantığıyla. Bir insanın ezasını, cefasını, sıkıntısını
gidermek amacıyla hareket eden bir yaklaşım sergilediler Ben hep şunu vurgularım,
zamanında ulaştırmadığınız, yapmadığınız hizmet, hizmet değildir. Hizmeti zamanında yapın
dua alın. Ben inanıyorum ki bu anlayış içerisinde arkadaşlarımız zamanında ve güzel hizmet
yaptılar. İhtiyaca, çevreye, şehrimizin daha güzel bir şehir olması yolunda gelişmesini
sağlayacak gayretlerin içerisinde oldular. Bunların hepsini de başardılar. Kamuoyunda da
takdir topladılar. Bizde onların yaptığı bu çalışmalarla bir ağabeyleri olarak, bir büyükleri

olarak, başkanları olarak övünüyoruz. Hizmet yapılırken çalışanının yanında olursan o insan
daha gayretli olur. Kar küreyen kardeşimizin yanında durursam daha gayretli olur. Kar
küreyen kardeşimizin elini sıkar, gönlünü alırsam, duasını alırsam, demek ki başkanım da
bizimle beraber, bizi takip ediyor diye düşünür.
Biz tabi 2015 yılını her sene olduğu gibi dolu dolu geçirdik. Borçsuz bir belediyeyiz. Hiçbir
zaman yaptığımız ihalelerde ve yatırımlarda dostlarımızdan birisi yapsa ne olacak parasını
alamazsın ki gibi bir yaklaşım sergilemedi, sergileyemez. Yeter ki hak etsin, zamanında işini
yapsın. Bu insanları hiçbir zaman mağdur etmedik etmeyiz. Böyle olunca bereket geliyor.
Belediyeciliğin en önemli raconu budur. Mesela daha önce 10 liraya yaptıracağın bir işi,
borcunuzu zamanında ödeyen prestijli bir belediye olarak algılandığınız zaman yatırım daha
fazla oluyor. O zaman 5 iş yaptıracaksanız 6-7 iş yaptırıyorsunuz. Bu da hizmeti getiriyor.
Bereketi, güzelliği getiriyor. Kamuoyundaki güveni getiriyor. Bunu yaparken işin kalitesi
düşsün, baştan savma, yeter ki yapılsın mantığıyla değil."
Başkan Büyükkılıç son olarak, "Melikgazi bölgesinde 2015 yılı itibariyle 330 bin ton asfalt
dökmüş bir belediyeyiz. Çoğu belediye 1 kamyon asfalt verilsin diye ricada bulunurken biz
330 bin ton asfalt döktük. Bu bizim gücümüzü, kalitemizi gösteriyor. Bu hizmetin yerinde ve
zamanında ulaştığını gösteriyor. Yol medeniyettir anlayışını gösteriyor. Kendimizi yenilemeyi
gösteriyor. Hem özel sektörden hizmet satın alıyoruz parasını zamanında ödüyoruz, hem
Melikgazi Belediyesi olarak şantiyemizde ürettiğimiz, kendi ekibimiz tarafından
uyguladığımız işler boyutuyla da bu rakama ulaşıyoruz. Her şeyden önce ben
Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum. Bizim bu
hizmetleri yapmamıza onlar fırsat veriyor. Geçmişte rafinelerden o asfaltın maddesini
alabilmek için yalvarırdık. Parasını önceden yatırdığımız halde gelmezdi. Biz bunları da
yaşadık. Şimdi yeter ki paranızı yatırın anında alıp hizmetinizi sürdürebiliyorsunuz. Geçmişte
paramız olduğu halde hizmet yapamıyorduk. O günler geride kaldı. Cumhurbaşkanımızın çok
güzel bir sözü var ‘ Mazeret üretmeyin, hizmet edin’ diyor. Mazeret üretirseniz gerekçe çok,
hizmet etmek isterseniz mazerete gerek yok. O zaman çalışacaksınız. Bu işleri sosyal
tesisiyle, kaldırımlarıyla, parklarıyla, temizliğiyle, kültürel çalışmalarıyla ki belediyeciliği biz
sadece görsel güzelleştirme olarak görmüyoruz. Melikgazi meslek edindirme kursları olabilir,
sosyal tesisleriyle olabilir. Üniversiteye hazırlanan bin 500 yavrumuz veya meslek lisesi
mezunu yada üniversiteye girememiş sınavlarda başarılı olamamış bin 500 yavrumuza
ücretsiz kurs veriyoruz. Bir boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Biz belediye olarak milli
eğitimle birlikte çalışarak onlara destek oluyoruz. Amacımız halkın çocuklarına daha iyi
eğitim vermek. Donanımlı, eğitimli olursa hem istismara uğramaz, hem kendi kazanır, hem
ailesi kazanır, hem şehrimiz kazanır, toplum ve millet kazanır. Biz gücümüzü
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı zamanında çıkardığı yasalardan
alıyoruz. Bu yüzden belediyeciliğin duayeni Cumhurbaşkanımız bize bu fırsatları verdi bizde
boş durmuyoruz koşturuyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16041.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Sendika başkanının üst geçit öfkesi
Demiryol-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yakup Aslan, sendika hizmet binasının önüne
yapılacak üst geçide tepki göstermek amacıyla yaptığı eylemlere devam ediyor. Sendika
binasında basın açıklaması yapan Yakup Aslan Kocasinan Bulvarına yapılan üst geçide tepki
göstererek“Gerekirse ben bu işi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götüreceğim”dedi.
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Dünyadaki hiçbir belediyenin böyle bir proje yapmayacağını iddia eden Aslan, “Dünyanın
hiçbir yerinde hiçbir belediye çevre yoluna, Nato caddesine bu projeyi yapmaz, yaptırmazlar”
diye konuştu.
'Belki bazı insanlar Yakup Aslan geçmişte bunlara yakındı izin verdi, müsaade etti, onlarda
geldi yaptı diye düşünüyorlar’ diyen Aslan, “İsterse babam, kardeşim olsun; yanlışı kim
yaparsa ona yanlış demeyen Yakup Aslan’a lanet olsun. Bu iş burada kalmayacak. Gerekirse
ben bu işi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götüreceğim. Bu bölgede oturan insanlar
havaalanı yolunda, Nato Caddesinde, Eski Terminal karşısında, tren garı civarında oturan
insanlar yazın çocuklarıyla balkonda oturamayacaklar.” şeklinde konuştu. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16042.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Kepçe Kulak Ameliyatları 5 Yaşından Sonra
Yapılabilir
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Turgut Ortak, kepçe kulak
ameliyatlarının çocukların 5 yaşını doldurmasından sonra yapılmasının daha uygun olacağını
söyledi.
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Kepçe kulakların özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde ciddi bir estetik problemi
oluşturduğunu belirten FBM Tıp Merkezi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
Doç.Dr. Turgut Ortak, “Çocuklar doğduklarından belli bir zaman sonra kepçe kulak durumu
daha belirgin bir hale gelir. Bu durum çocuk okula başlamadan önce tedavi edilmesi gerekir.
Çünkü okul dönemi de çocuklar arkadaşları tarafından alay konusu olabilir. Bu da onların

kompleks sahibi olmasına neden olur. Bir çocukta kepçe kulak varsa ve o kepçe kulak çocuğu
rahatsız ediyorsa mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Tedavide en etkili yöntem de cerrahi
tedavidir” dedi.
Kepçe kulak ameliyatlarının çocukların 5 yaşını doldurmasından sonra yapılmasının daha
uygun olacağını ifade eden Ortak, “Kulaktaki şekil bozukluğu özellikle ilkokula başlamadan
önceki dönemlerde ameliyatı yapılabilen ve çocuğun arkadaşları tarafından dışlanmasını
engelleyen, alay konusu olmasını engelleyen bir durumdur. 5 yaşına kadar kulağımızın
büyümesi, gelişimi 5 yaşında erişkin seviyemizin yüzde 85 boyutuna ulaşır. Onun için
ameliyatı yapma yaşının 5 yaşın ideal olduğunu düşünüyoruz. Birde çocuklar erişkin insanlar
gibi bazı şeyleri tolere edemiyorlar. Ne görüyorlarsa bunu olduğu gibi yansıtıyorlar. Okula
başlamadan önceki yaşla kepçe kulak deformasyonu varsa çocuğun kişiliğini, karakterini
dalga ve alay konusu olmasını önlemek açısından bu yaşlardan itibaren yaptırılabilir. İleri
yaşlarda özellikle kız çocukların bize başvurması, kulak deformasyonunun düzeltilmesi geç
kalmış bir olaydır. Çünkü hayatı boyunca o çocuk saçlarını toplayamıyor. Kulağını saçını
serbest bırakarak saklıyor. 1-1.5 saatlik bir ameliyatla ihtiyacına göre değişik teknikler
kullanarak bu ameliyatlar yapılabiliyor” diye konuştu.(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16043.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Özhaseki Gündemi Değerlendirdi
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki,
gazetelerde çıkan teröre destek veren belediyelere kayyum atanacağı ile ilgili haberler ile ilgili
olarak, “İş makinelerinin valilikler emrine verilmesi ya da belediye başkanların görevlerinden
alınarak yerine kayyum atanması gibi netleşmiş olan bir konu yok” dedi.
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Parti binasında yapılan basın açıklamasına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya
Nergis Atçı ve AK Parti İl Başkanı hüseyin Cahit Özden katıldı.
Basın toplantısında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Hepinizin bildiği 1 Kasım seçimlerinin üzerinden 2 aylık bir
süre geçti. Bizler Ankara’da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hükümetin seçim öncesinde
verdiği epeyce vaatler vardı. İlk 100 gün içerisinde kanun gerektirmeyen Bakanlar kurulu
kararları ile olan çalışmalar devam ediyor. İşte asgari ücretin bin 300 liraya çıkarılması.
Kayseri milletvekilleri olarak kendi aramızda istişareler yapıyoruz. 7 milletvekilimizin
biraraya gelmesi, İl Başkanımızla birlikte istişare yaparak tüm konuları değerlendiriyoruz.
Bizim amacımız Kayseri’ye hizmet. Biz bunları hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da
Kayseri ile ilgili projeleri takip ediyoruz” diye konuştu.

Yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarına değinen Özhaseki, “Belki Türkiye gündemine mal olan
işin esasını ve doğrusunu anlatmayan malumat hakkında bilgi vermek istiyorum. Yerel
yönetimlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hep karşıma çıkan soru? ‘Siz yetkileri yerele doğru
devrediyorsunuz. Avrupa’da böyle, siz yereli güçlendirirken peki bunu kötüye kullanan
birtakım belediyeler var. Bunlar ne olacak’ diyorlar. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir haberde
belediye iş makinalarının, itfaiye yada buna benzer araçların merkeze toplanacağı valilikler
emrine verileceği hatta görevden alınıp yerine kayyum atanacağı gibi birtakım haberler var.
Arkadaşlar işin doğrusunu yapmak lazım. Art niyetli belediye başkanları için bütün
belediyeler cezalandırılmaz. Art niyetli belediyelere bakarak yasa yapılmaz. Yani Türkiye’de
1300’den fala belediye varken bu belediyeler içerisinde büyük bir bölümü gece gündüz
fedakarca çalışırken siz sadece bir elin parmakları kadar olan belediye başkanları için bunların
haklarını kısıtlayamazsınız. Suyu tersine akıtamazsınız bu doğru olmaz. Tabi kötü niyetli
insanlara karşı birtakım tedbirler alınacak. O tedbirlerin ne olacağı konusunda çok değişik
fikirler var. O fikirler hususunda da ileri de yapılacak çalışmalar ile ortaya net bir tavır
çıkacak. Şuan ki belediye yasasının 57. Maddesinde görevini kötüye kullanan belediye
başkanları için çok net tutumlar var. Eğer bir belediye üstüne düşen görevi halkına karşı
yapmıyorsa temizliği yapmıyorsa, suyu akıtmıyorsa veya buna benzer üstüne düşen hizmetleri
yapmıyorsa bir mahkeme tespiti ve İçişleri Bakanlığından alınacak izinle valilerimiz bu
görevi çok rahat bir şekilde yaptırabilirler. Sonra da o yaptırdıkları işin parasını İller
Bankasına yazı yazarak kesebilirler. Bu kanun kötü niyetli birkaç kişi çıkarsa onun önünü
kesmek için yapılmıştır. Yoksa belediye başkanını görevden alıp yerine kayyum ataması için
yapmaz. Bizim yaptığımız çalışma da bunun üzerine dayalı. Bizim amacımız demokrasi
kültürünü geliştirmek . Yerel yönetimleri güçlendirebilmek Bu yoldan tavizimiz yok.
Özyönetim ilan edenlerin başına gelenlerde böyle bir durumdur. Devletin parçalanmasına
kimse razı olmaz. Elindeki kamu malzemelerini teröre yataklık için kullanılmasına kimse razı
olmaz. Devletin kendisine vermiş olduğu iş makinalarını terörün emrine veren insanlara
seyirci kalınmaz. Bu coğrafyada hepimiz birlikte yaşıyoruz, güçlü olmak durumundayız.
Yapılan çalışmalar bunlardan ibaret. Kesinleşmiş bir durum yok. AK Partinin tavır alarak
meclise kadar getirmiş olduğu bir durum yok. Yani araçların valiliklerin emrine verilmesi, iş
makinelerinin valilikler emrine verilmesi yada belediye başkanların görevlerinden alınarak
yerine kayyum atanması gibi netleşmiş olan bir konu yok” şeklinde konuştu.
Bir İmamın ‘Hendek kazmak farzdır’ sözünü de değerlendiren Özhaseki, “İslam tarihine
baştan sona doğru baktım ama hiçbir şekilde hendek kazmanın farz olmasına rastlamadım.
İmam yeniden otursun düşünsün. Doğrusu herkesin inancını hür şekilde yaşadığı bir
ortamdayız. Herhalde imam olayları karıştırmış” dedi.
Paralel yapı operasyonları ile ilgili soruyu da yanıtlayan Özhaseki, “Bu konuda yetkili
arkadaşların ben üstüne düşenleri yaptığını düşünüyorum ama kanun dışında bir şeyin
yapılmasını kimse arzu etmez. Buna kimse hoş bakmaz. Ben Kayseri Valimiz olsun, İl
Emniyet Müdürümüz olsun üzerine düşen hassasiyetin gereğini yaptıklarını düşünüyorum”
ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16044.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

İpeksi dokunuşla madalyaya uzanan eller
İlimiz sanayisine pek çok katkısı olan İpek Mobilya Grubu’nun katkılarıyla kurulan Emniyet
Spor Kulubü’nün ‘’İpeksi dokunuşlarla sokaktan madalyaya uzanan eller’’ projesi
faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Proje sayesinde özellikle çeşitli suçlardan zarar
görerek toplum içerisine çıkmaya cesaret edemeyen çocuklar yeniden topluma kazandırılmaya
çalışılıyor.
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Bu proje kapsamında, özellikle suçtan zarar görmüş, suça itilmiş veya sırf maddi
imkansızlıklar dolayısıyla yetenekleri olduğu halde spor yapamayan, 7-14 yaşları arası
çocukların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teaekwondo Federasyonu uzmanları
eşliğinde ele alınan projede, hem sportif hem sosyolojik olumlu etkiler hedeflenmekte.
2020 olimpiyatlarına taekwondo dalında sporcu hazırlamayı hedefleyen Emniyet Spor Kulübü
antrenör ve sporculardan oluşan grubu bir araya getirerek hem kulübün tanıtımı yapıldı hem
de örnek proje hakkında basına bilgiler verildi.
Vefa ve tanıtım adı altında gerçekleştirilen toplantıya Proje ortağı ve İpek Mobilya A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici,
Proje Koordinatörü ve tekvando milli takım antrenörü Hasan Keleş, projeye hizmet veren
antrenörler ile sporcular katıldı.
Proje Koordinatörü ve tekvando milli takım antrenörü Hasan Keleş proje hakkında bilgi
vererek; ‘’Geçtiğimiz hafta yapılan müsabakalarda sporcularımız büyük başarılar elde etti.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.
Proje ortağı ve İpek Mobilya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan ise projenin
önemine değinerek ‘’ Projeye destek verenler ile birlikte şehrimizin gençliğini, milli manevi
değerleriyle beraber, ülkesine ait hissini artırarak, öz güvenlerini çoğaltarak topluma faydalı
bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda gayretlerimiz bundan
sonra da devam edecek. Sporcularımızın yakaladığı başarıdan çok mutluyuz. Şimdiye dek
kazanılan madalyalar sevindirici. Ama hedefimiz 2020 Olimpiyatları. İnşallah oradan da
madalyalar kazanırız ve gurur duyarız’’ diye konuştu.
Diğer yandan Emniyetspor sporcuları 15-16 arlık tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilen
Yıldızlar İl Şampiyonası’nda 9 altın, 13 gümüş ve 18 bronz madalya kazanarak 15-19 ocakta
Nevşehir’de düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Şampiyonası’na katılmaya hak
kazandı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16045.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Sarraflar Asgari Ücret Artışını Olumlu Buldu
Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, asgari ücretin 1300 liraya
yükselmesini değerlendirdi.
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Ömer Gülsoy, "Asgari ücretin şu anda hükümetin aldığı kararla 1300 lira olmasını olumlu
karşılıyoruz. İnsanlarımızın hayat standartlarını yükselmesi ve geçimlerini daha rahat
sağlamaları için bu fiyat normaldir. Ekonomik durumdan dolayı bir külfet getirecekti. Vergi
yükünün yüzde 40'ının devlet tarafından karşılaması bizim için olumlu. 1300 TL asgari ücret
normal bir fiyattır" diye konuştu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16046.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Sendikalar Asgari Ücret İçin Ne Dedi
Türk Harb-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy: - “Asgari Ücrette Yıllardır İlk
Defa Güzel Bir Artış Sağlandı” - “Asgari Ücretten Gelin Vergisi Alınmamasından Yanayız”
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Asgari ücrete yapılan 300 TL’lik zammı değerlendiren Türk Harb-İş Kayseri Şube Başkanı
Özgür Özsoy, “Uzun yıllardır ilk defa güzel denilebilecek bir artış sağlanmıştır. Bizim
görüşümüz, asgari ücretlilerden Gelir Vergisi alınmaması yönündedir” dedi.
“ Güzel bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Bu artış çalışanları mutlu etmiştir” diyerek
değerlendirmesine başlayan Türk Harb-İş Kayseri Şube Başkanı Özgür Özsoy, “Türk Harb-İş
Sendikası olarak bizim görüşümüz, Asgari Ücretlilerden gelir vergisi alınmaması yönündedir.
Uzun yıllardır çalışanların üzerindeki vergi yükü, gelir vergisi adaletsizliği ile imza
kampanyaları, basın açıklamaları, sempozyumlar gibi kamuoyunu bilgilendirmeye ve
yetkilileri bu konularda daha dikkatli olmaya çağırıyor, bu konuşla ilgili değişik faaliyetler
gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Özsoy, “Asgari ücretliler önceden Gelir Vergisi’nde yüzde 20’lik dilime Aralık ayında
giriyordu. Şimdi Eylül-Ekim gibi yüzde 20’ye girecekler. Bu da ücretlerinde yüzde 5 gibi
düşüş demektir” ifadesinde bulunarak şunları söyledi:
“Bununla ilgili Sayın Başbakanımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımızla birlikte
çalışanların ücretlerinde bir düşüş olmaması için bir düzenleme yapılacağını söylüyorlar. Tabi
ki bunlar Asgari ücretle çalışan insanlarımız için güzel gelişmeler. Ayrıca bunun yanında
maliyetlerin yükselmesini gerekçe göstererek işten çıkarmaların olmamasını ümit ediyor,
sendikaların STK’ların ve hükümet yetkililerinin bu konuşa hassasiyet göstermeleri
gerektiğini düşünüyoruz.
Kaldı ki, yapılan bu artıştan doğacak yüzde 30’luk bölümün yani 300 TL’nin yüzde 40’ını
devletimiz destek amaçlı karşılayacağını söylüyor.
Sonuç olarak bu gelişmelerin bizleri sevindirdiğini, fakat önceden belirttiğim gibi devlet
tarafından dar gelirliler üzerinden vergi yükünün kaldırılmasının işverenler tarafından da kar
etmelerini sağlayan bu insanlar için maliyet gibi gerekçelerle işten çıkartmalara son vermeleri
ve karlarının cüzi bir bölümünü çalışanlarıyla kardeşçe paylaşmalarını istiyoruz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16047.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Kayseri Şeker Gölü Buz Tuttu
Kayseri'de hava sıcaklığının eksi On Dokuz’e düşmesiyle Şeker Fabrikası sınırlarında
bulunan Göl üzerinde buz tabakası oluştu. Göl çevresinde yaşayan ve su içmeye gelen kuşlar
için buz kırıldı.
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Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk havalar Kayseri'de de etkisini gösteriyor. Dondurucu
soğuk havalar nedeniyle Kayseri Şeker Gölü buz tuttu. Gölün yüzeydeki buz tutan bir kısmı
ördek ve kuşların suya girmesi için kırıldı. Ördekler suda yüzerken, kuşlarda buzların
kırılması ile su içme fırsatı buldu. Kayseri'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan
bilgilere göre, gündüz en yüksek hava sıcaklığının eksi 6, gece ise - 14 derece olduğu
öğrenildi. Kayseri'de bulunan derecelerden çekilen görüntülerde ise derecelerin bozulduğu
görüldü. Bir derece de gündüz hava sıcaklığının artı 4 derece, başka derecede ise eksi 5 derece
olarak görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16048.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Şehidin Evine Acı Haber Çabuk Ulaştı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit düşen Özel Harekat Polisi Musa Yüce'nin baba evine acı
haber çabuk ulaştı. Acı haberi alan yakınları, Musa Yüce'nin baba evine Türk bayrağı astı.

04 Ocak 2016 Pazartesi 13:05

Diyarbakır'ın Sur İlçesi Fatihpaşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı
teröristler tarafından açılan ateş sonucunda şehit olan Özel Harekat Polisi Musa Yüce'nin,
Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'ndeki baba evine acı haber çabuk
ulaştı.Acı haberi alan ailenin yakınları Musa Yüce'nin baba evine akın ederken, ailenin evinin
önünde 112 ambulansları hazır bekletildi. Şehidin yakınları tarafından evin girişine Türk
bayrağı asıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16050.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Şehit Musa Yüce, Öğretmen Olarak
Atanamayınca Polis Olmuş
Özel Harekat Polisi Musa Yüce'nin şehit olduğu haberini alan yakınları, şehidin baba evine
akın etti. Şehidin yakını olan Salih Karpuz, "Kanı bozuk hainlere karşı bu memleket için
ölmeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" dedi.

04 Ocak 2016 Pazartesi 13:15

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi'ndeki operasyonda şehit düşen evli ve 2 çocuk
babası Musa Yüce'nin İngilizce öğretmeni olduğu ancak atanamayınca polis memuru olduğu
öğrenildi. Şehidin annesi Şerife ve babası Halis Yüce'nin oturduğu evin önüne taziye çadırı
kurulurken, şehidin yakını Salih Karpuz, "Vatan toprağı için çalışacağız, bayrağımız için
öleceğiz bütün 78 milyona mesajımız bu. Güçlü olacağız ezilmeyeceğiz, dik duracağız. Kanı
bozuk hainlerin karşısında bu memleket için ölmeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16051.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

“Komiksin Vali Amca”
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün twitter hesabından paylaştığı tweet öğrenciler arasında
ilginç diyalogların yaşanmasına neden oldu. Vali Düzgün’ün paylaşımı takipçileri tarafından
“Komiksin Vali amca” yorumlarına neden oldu.

04 Ocak 2016 Pazartesi 15:34

Geldiği günden beri Kayserililerle diyaloglarını sıcak tutan Vali Orhan Düzgün sosyal
paylaşım sitelerindeki hesaplarıyla da halk ile iletişimini sıcak tutuyor. Kar yağışının
başladığı günlerde öğrencilerin ‘Okullarımız tatil yap Vali amca” isteklerine, “Bu havalarda
tatil yaparsak, soğuk havalarda ders yapamayız” diyerek geri çeviren Vali Düzgün, 1 Ocak’ta
öğrencilere tatil yapmaları için tweet attı.
Vali Düzgün’ün yılın ilk gününde yayınlanan paylaşımda öğrencilere resmi yılbaşı tatilini “
Çocuklar tatili hak ettiniz. Size üç gün tatil” yazısının sonuna gülücük işareti koyarak yaptığı
paylaşımı takipçilerinin yorumlarına neden oldu. Vali Düzgün’ün resmi yılbaşı tatilini,
valiliğin soğuk hava şartları nedeniyle valilik tarafından verilmiş gibi göstermesi, öğrenciler
tarafından “Çok komiksiniz vali amca” “Espritüel Vali” yorumlarına neden oldu.
Öğrenciler haricinde velilerin de takip ettiği paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.
Takipçilerinin yorum haricinde paylaşımı Retweet yaptıkları gözlendi. Bütün yorumları
olgunlukla karşılayan Vali Düzgün’ün yorumlara cevap vermediği gözlendi. Çocuklarla
beraberken fotoğrafının olduğu paylaşımda öğrencilere yeni yıl mesajını ileten Vali Düzgün,
“Sevgili Çocuklar 2016 yılının sizlere iyilik, sağlık, başarı getirmesi dileklerimle yeni yılınızı
kutlar, kötülüklerden uzak güzel bir yıl geçirmenizi dilerim” temennisinde bulundu.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16052.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Kırşehirde feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı
Kırşehirde, sabah 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının olduğu bölgede iki yolcu
otobüsünün daha yan yatması sonrasında 24 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kırşehir-Ankara karayolunda, yoğun kar yağışı ve gizli buzlanma
nedeniyle iki otobüsün daha şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yan
yattığı öğrenildi. Kazalarda 24 kişinin yaralandığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı
bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16053.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Sahabiye'de sona gelindi
Büyükşehir Belediyesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son aşamaya geldi. Hazırlanan
projelerden üçü halkın beğenisine ve oyuna sunulacak. Projelerin son hali ile ilgili Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e bir sunum yapıldı. Başkan Çelik, son aşamaya gelen
projelerle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki'nin de fikirlerini aldı.
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Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'yi geleceğe taşıyacak projelerle ilgili çalışmalarına aralıksız
devam ediyor. Yeni yılın ilk günlerinde Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili önemli
gelişmeler yaşandı. Finale kalan üç projeyle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'e bir sunum yapıldı. Projelerin son halini detaylı bir şekilde inceleyen Başkan Mustafa
Çelik, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki'nin de projelere ilişkin fikirlerini aldı.
Sahabiye projesi adından söz ettirecek
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi için detaylı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan
Mustafa Çelik, "Bu proje şehrimizi kentsel dönüşüm konusunda dünya ligine kabul ettirecek
ve adından sıkça söz ettirecek bir proje olacak" dedi.
Projede son aşamaya geldiklerini ifade eden Başkan Çelik, "Allah bizlere böylesine büyük bir
projeyi yüz akıyla tamamlamayı nasip eylesin" diye konuştu. Başkan Çelik, hazırlanan üç
projenin halkın beğenisine ve oyuna sunulacağını belirterek, en çok beğenilen projeyi hayata
geçireceklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16054.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Kayseri'de yoğun kar yağışı etkili oldu
Kayseri'de öğle saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu.
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Özellikle şehir merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hem yayalar hem de
vatandaşlar büyük sıkıntı yaşadı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye
göre, kar yağışının hafta sonuna kadar yağmasının beklendiği, Çarşamba ve Perşembe günü
ise karla karışık yağmur yağmasının tahmin edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16055.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Çocuklarına Doyamadan Şehit Oldu
Bölücü terör örgütüne karşı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlarda başından
vurulan Özel Harekât Polisi Musa Yüce şehit oldu. İki çocuk babası şehidin haberi baba ocağı
Bünyan ilçesi Büyük Tuzhisar mahallesindeki evine ulaştı. Şehit Yüce’nin 3 yaşındaki kızı
Zehra, olandan bitenden habersiz olanları izledi. Çocuklarına sarılarak gözyaşı döken Hatice
Yüce ise “Bizi bırakma” diyerek şehit eşine seslendi.
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Diyarbakır'ın Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesi, Yenikapı Sokak'ta yürütülen operasyonlarda,
PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda Özel Harekat Polisi Musa Yüce başından vurularak
ağır yaralandı. Askeri hastaneye kaldırılan ve Kayserili olduğu öğrenilen Musa Yüce, yapılan
tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Musa Yüce'nin evli ve iki çocuk babası olduğu
öğrenildi.
Eşinin Feryadı Yürek Dağladı
Şehidin eşi Hatice Yüce'yi kadın polisler teselli ederken, genç kadın daha fazla
dayanamayarak eşinin tabutuna sarıldı. Tabuta kapanan Hatice Yüce, "Canım, bir tanem, ne
olur kalk bizi bırakmayacağına söz verdin bir tanem. Yaşadığını biliyorum, ne olur gitme,
beni bırakma ne olur. Yaşıyorsun biliyorum" diyerek gözyaşları döktü.
Eşinin tabutunun başından ayrılmak istemeyen Hatice Yüce'yi güçlükle tabuttan
uzaklaştırdılar. Anne Hatice Yüce 10 aylık oğlu Muhammed Ali ve 3 yaşındaki kızı Zehra’yı
kucağında sımsıkı tutarak, ”Bizi bırakma” diye şehit eşine seslendi.
Şehit, Öğretmen Olarak Atanamayınca Polis Oldu

Evli ve iki çocuk babası Yüce'nin şehadet haberi, yetkililerce Bünyan ilçesine bağlı Büyük
Tuzhisar Mahallesi'nde yaşayan anne Şerife ve baba Halis Yüce'ye ulaştırıldı. Acı haber
üzerine şehidin baba evine ve mahalle girişine Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Yüce’nin şehit olduğu haberini alan yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Mahalle
sakinleri ve yakınları, taziye çadırına gelerek aile yakınlarına başsağlığı dilediğinde bulundu.
Şehidin eşi ve çocuklarının Hakkâri’de olduğu öğrenildi. Yakınlarından alınan bilgiye göre;
Yüce'nin Hakkari'de görev yaptığını ve yaklaşık 8 ay önce Diyarbakır'a görevlendirildiğini
söyledi. Yüce’nin İngilizce öğretmeni olmak için çok çaba gösterdiğini vurgulayan Koçer,
"Öğretmen olabilmek için 4 sefer KPSS’ye girdi. Daha sonra özel hareket polisi olmaya karar
verdi. Çok iyi bir insandı. Allah geride kalanlarına yardım etsin. Kimseye böyle bir acı
yaşatmasın" diye konuştu. Şehidin amcasının yeğeni Salih Karpuz da vatan ve bayrak için
ölmeye hazır olduklarına dikkati çekerek, "Bayrağımız için öleceğiz. Gerekirse hepimiz
gidelim. Bizim bayrağımız, vatanımız, toprağımız, canımız, onurumuz, şerefimizdir. Hepimiz
ölmeye hazırız. Vatan hainleri ve kanı bozuklar da ölmek için sırasını beklesin" ifadesini
kullandı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16056.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Yarın iki ilçede okullar tatil!
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde eğitim ve öğretime bir
gün ara verildi.
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Kayseri’de dün gün boyu etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Sarıoğlan
ve Özvatan İlçesi’nde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün tatil edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16057.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Baba Adayları Bu Habere Dikkat!
Kış ortasında nereden bulunur ki can eriği, kiraz, kayısı ya da karpuz? Ama aşeren kadınların
canı nedense olmadık zamanlarda çeker bu meyveleri. Ya yazın portakal, ayva, nar isteyenlere
ne demeli? Gece-gündüz demeden sokaklara düşen baba adaylarına bir müjdemiz var! Elit
Ekonomi Pazarı yahut nam-ı diğer “Aşerenler manavı” işte bu konuda imdadınıza yetişiyor.
İşletmeci Taner Kınık, Kayserili hamile hanımların en çok karpuz ve can eriğine aşerdiklerini
söylüyor.
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Aşerenler manavı baba adaylarının hizmetinde
Hamileliklerinin ilk aylarında aşeren kadınların canlarının hep mevsim dışı meyveleri
çekmesi baba adaylarını çıkmaz bir durumun içine sokabiliyor. “Nereden
bulacağım?”telaşıyla soluğu sokakta alan bu babaların imdadına Hastane Caddesi’nin
Düvenönü girişinde “Aşerenler manavı” olarak nam yapan Elit Ekonomi Pazarı yetişiyor.
Kayseri’de aşeren eşlerinin olmadık zamanlarda isteklerini temin etmek için kendini sokakta
bulan baba adaylarının ilk adresi haline gelen Elit Ekonomi pazarı nam-ı diğer aşerenler
manavının işletmecisi Taner Kınık, mevsim meyvelerinin de içinde bulunduğu 100 kadar
meyve ve sebzeyi sürekli sattıklarını söyledi. Müşterilerinin daha çok hamile kadınlar ve
eşlerinin olduğunu belirten Kınık, “Yerimiz Hastane caddesi üzeri olduğu için hasta ve
yakınları da ağırlıklı müşterilerimiz. Her mevsimde baba adayları kapımızı nefes nefese
çalıyor. Bazen adını dahi duymadığımız meyveleri soruyorlar. Elimizden geldiğince tropikal
meyveler dahil çeşitli meyvelerden bulunduruyoruz. Kış aylarında bulunması zor olan karpuz,
ağaç kavunu, ananas, hindistan cevizi, avokado, mango, red globe üzümü, kamkat ve altın
çilek gibi meyve ve sebze çeşitleri tezgahlarımızda yer alıyor” dedi.
En çok karpuz ve can eriğine aşeriliyor
Kayserili hamile hanımların en çok karpuz ve can eriğine aşerdiklerini belirten Taner Kınık;
kayısı, şeftali, incir, kiraz, dut, ahududu ve yazın ayva, portakal, mandalina gibi aşerilen
diğer meyveleri de tezgahlarında bulundurduklarını dile getirdi. Kınık şunları söyledi:
”Aslında artık seracılık ve ithalat sebebiyle yaz meyvelerinin birçoğunu kışın mahalle
manavlarında, marketlerde de bulmak mümkün. Portakalların, mandalinaların yanında
üzümleri ve çilekleri görmek artık bize şaşırtıcı gelmiyor. İthal edilen bu meyveler her
istenildiği zaman bulunamıyor. Manavlar talep üzerine tezgâhlarına koyabiliyor. Satılmadığı
zaman ise zarar etme durumu var. Bizim adresimiz baba adayları ve hamile kadınlar
tarafından bilindiği için her türlü meyve ve sebzeyi bulundurmak zorundayız”
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16058.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Esnafın karla imtihanı
Dün öğle saatlerinde yoğun biçimde yeniden başlayan kar vatandaşları zor durumda
bırakırken, esnaf da dükkanının önünde biriken karı temizlemek için seferber oldu.
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Geçtiğimiz çarşamba günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı şehrimizde dün de
özellikle akşam saatlerinde etkili oldu. Yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar
oldukça zorlanırken özellikle yürümekte güçlük çektiler.
Yoğun kar yağışını kimileri eğlenceye çevirirken kimileri de ekmek derdine düştü. Öyle ki
şehir merkezinde bulunan Kadınlar Çarşısı esnafı müşteri giriş-çıkışını sağlayabilme adına
karın güçlü yağdığı dakikalarda birbirleriyle yarışırcasına fırça, çekpas, kürek gibi araç
gereçlerle dükkanlarının önüne biriken kar yığınlarını temizlemeye koyuldular.
Belediye görevlilerini beklemeden kendi göbeklerini kendileri kesmeye çalışan esnaf
neredeyse her 15 dakikada bir bu işlemi tekrarlamak zorunda kaldı. Meteoroloji 7. Bölge
Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ise kar yağışının hafta boyunca aralıklarla devam
edeceği öğrenildi.
Haber-Foto: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16059.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Kayserili çıraklar Avrupa’da
AB projesi kapsamından Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi’nden 1 eğitimci refakatinde
20 öğrenci Almanya ve Avusturya’daki işletmelerde ve eğitim kurumlarında uygulamalı
eğitim ve inceleme faaliyetlerini gerçekleştirecek.
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Proje hakkında bilgi veren Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Hakan
Alkan; “Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı; Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), AB’ye üye ve üye olmaya aday ülkelerin teknolojik,
sosyal, kurumsal ve kültürel alanda homojen bir yapıya sahip olmalarını amaçlayan
programları yürütüyor ve bu programların Türkiye’deki işleyişini organize ve kontrol ediyor.
Bu programlardan biri olan Erasmus + Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme
Hareketliliği programı; organizasyon ve içeriği Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin
sorumluluğunda olan ve AB’ne üye ve üye olmaya aday ülkelerin mesleki eğitimlerine
yönelik politikalarını desteklemeye ve geliştirmeye yönelik bir programdır.

Bu program; ülkeler arası işbirliğinin kullanılarak mesleki eğitim sistemleri ile
uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa
boyutunun yükseltilmesini amaç ediniyor” ifadelerini kullandı.
Program çerçevesinde bu sene ilimizde yedi adet proje Avrupa Birliği tarafından
desteklenmeye değer bulunduğuna dikkat çeken Alkan, “Bu sekiz projeden biri de okulumuz
Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi tarafından hazırlandı” dedi.
Alkan, “Ülkeler arası değişim sürecinde gerçekleşmiş olan proje kapsamında Ayşe Baldöktü
Mesleki Eğitim Merkezi’nden 1 eğitimci refakatinde 20 öğrenci, 10 Ocak – 30 Ocak 2016
tarihleri arasında yirmi bir gün boyunca ve yine 1 eğitimci refakatinde 20 adet öğrenci, 23
Ocak – 30 Şubat 2016 tarihleri arasında yirmi bir gün boyunca “Mesleki Ve Teknik Eğitimde
İş Sağlığı Ve Güvenliği Farkındalığının Oluşturulması/Geliştirilmesi Ve Türk İş Sektörüne
Yansıtılması” konusunda Almanya ve Avusturya’daki işletmelerde ve eğitim kurumlarında
proje konusu çerçevesinde uygulamalı eğitim ve inceleme faaliyetlerini gerçekleştirecekler.
Tüm masrafları Avrupa Birliği tarafından karşılanmış olan proje gelişmiş AB ülkelerinin
teknolojik ve kurumsal seviyelerinin bölgemize ve ülkemize transferi amaçlanıyor. Projenin
değişim süreci henüz bitmesine rağmen projeden elde edilmesi planlanan faydalar daha
şimdiden oluşmaya başladı” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16060.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Yetim sponsor aileleri kahvaltıda buluştu
Kayseri İnsani Yardım Derneği (İHH) Şubesi, ihtiyaç sahibi yetimlere sponsor olan aileleri
kahvaltılı bir programda bir araya getirdi.
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Kahvaltıya İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, müftü yardımcılarından Mahmut Taşyapan,
İHH Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Ali Tokluman, Yetim Birimi Başkanı Hatice Kurt ve
çok sayıda yetim sponsor ailesi katıldı.
Program Davut Alkan’ın yetim vurgusu yapan Duha Suresi tilavetiyle başladı. Toplantının ilk
konuşmasını Kayseri İHH Şube Başkan Yardımcısı Tokluman gerçekleştirdi. Tokluman,
“Allah zengindir, mülk onundur. Biz fakiriz. Bazılarının imtihanı zordur, ağırdır. Bunlara
lütfunu, ikramını birilerinin eliyle verir. Bizler bu gün yetimler için şunu yaptık, bunu yaptık
diyorsak sizlerin vesile olması iledir. Çalışma alanımız hızla genişliyor, sizler destekledikçe
bizlere daha çok görev düşüyor” dedi.
İHH Yetim Birimi Başkanı Hatice Kurt ise, bu gün dünya üzerindeki siyasi ve sosyal
gelişmelere bakıldığında dünyanın insanlık için arzu ettiğimiz iyilik ikliminin bir hayli
uzağında olduğunu belirterek; “Her yıl 2.5 milyon çocuğun kaçırılarak satıldığı, 300 binden
fazla çocuğun cepheye sürüldüğü, insan tacirleri, organ ve fuhuş mafyaları, misyoner
kuruluşların hedefi olan bu çocukların sorumluluğu tüm insanlığa aittir” açıklamasında
bulundu.

Yetimlere sahip çıkan insanların sayısını artırmak, toplumda farkındalık oluşturmak adına,
“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesinin okullarda hızla devam ettiğini kaydeden Kurt,
Kur’an kurslarında ve camilerde de yaygınlaşacağını ifade etti.
Kayseri İHH yarışta önlerde
Yetim Birimi Başkanı Hatice Kurt, Kayseri İHH’nın 2006’dan beri hizmetlerine ara vermeden
devam ettiğini belirterek: “500 yetime sahip çıkıyoruz. 278’ine burs veriyor, 222’sine
dönemsel destek veriyoruz. Bayramlık ve kışlık kıyafet giydiriyoruz. Yakıt ihtiyaçlarını
gideriyoruz. Bayramlarda yanlarında oluyor, ramazan ve kurban sevincini birlikte yaşıyoruz.
Kırtasiye desteği veriyor, karne günlerinde birlikte oluyoruz. Bunlar sizlerin desteği ve güveni
ile oluyor. Siz bizim yanımızda olun, biz de onların. Biz diyoruz ki, yetim gülerse dünya
güler” şeklinde konuştu.
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ise, Hz Muhammed (as) her konuda olduğu gibi yetimlere
davranış konusunda da bizlere örnektir vurgusunda bulunarak; “Hadisler, bizim yetimi
sahiplendiğimizde cennette peygamberimizin kendisiyle birlikte olacağımızı müjdeliyor.
Evlerin en hayırlısının yetimin olduğu, yetime iyi davranılan ev olduğunu öğretiyor. Kalbin
sertleşmesinin, katılaşmasının yetimi okşamakla giderileceğini gösteriyor.”
Peygamber Efendimizin sahiplendiği yetimler olduğunu da anlatan Müftü Güven; “Uhud’ta
şehit olan Akrabe. Hayatta iken bir gün oğluyla gelmişti peygamberimize, yavrum senin adın
ne? Demişti… Hanin demişti. Peygamberimiz, olmaz demişti. Çünkü hanin üzgün, dertli
anlamına geliyordu. Adını değiştirmişti. Müjdeli, neşeli anlamına Beşir olsun demişti… İşte
Uhud savaşı bitmişti. Beşir geldi. Babama ne oldu? demişti. Allah Resul’ünün ağzından,
baban şehit oldu. Allah ona rahmet etsin dedi. Ve hemen sahiplendi. Ben senin baban olayım,
Aişe senin annen olsun istemez misin? Dedi. O da elbette dedi. Peygamberimiz kucakladı
sevdi.”
Güven bu tarihi vakıadan hareketle: “Çocuklarımıza isim vermede hassas olalım. Anlamı iyi
olan, güzel olan isimler verelim” dedi.
Kur’an Kursları’nda yetim projesi başladı
Güven, devam eden yetim projesine de değinerek; “İki haftadır 4-6 yaş grubumuzun olduğu
Kur’an Kurslarımız dahil öğrencilerimizde yetim sponsorluğuna başladı. Sırada camilerimiz
var. Protokol çerçevesinde İnsani Yardım Derneği (İHH) ile birlikte, yetimlerimizin yanında
olacağız. Bizler ülke olarak, çok zengin ülkeler arasında değiliz ama gönlü zengin, yürekli
insanların ülkesiyiz. İnfakta, hayırda ilk sıralardayız. Bu gün her şeye rağmen huzurumuz
varsa, bu hayırların, yetimlerin dualarının sonucu. Dünyanın, insanlığın vicdanı olmalıyız”
dedi.
Sunuculuğunu Genç İHH Başkanı Murat Çakır’ın yaptığı programda yetimlerden ailelere
mektup dağıtımı yapıldı. Bir yetimin mektubu ise ailelere duygulu anlar yaşattı. Çocukların
söylediği ilahi ve ezgiler ise büyük beğeni topladı. Toplantı ailelerin dilek ve temennileriyle
sona erdi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16061.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Mustafa Keser’in İkizi Kayseri’de
Elazığlı sanatçı Mustafa Keser’in Sivaslı ikizini Kayseri’de bulduk. Çaycılık yapan Bilal
Arslan ünlü sanatçıya olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Mermerlihan Geçidi’ndeki bu küçük
çay ocağı, iyi demlenmiş çayının yanısıra Arslan’ın sempatik tavırları ve güler yüzü ile daha
da cazip hale geliyor.
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Geniş repertuvarı, sempatikliği, televizyon ve sahnelerdeki canlı performansı ile dikkat çekip
sevilen ünlü sanatçı Mustafa Keser’in benzeri Bilal Arslan işlettiği küçük çay ocağında
hayatından memnun.
Camii Kebir Mahallesi’ndeki Mermerlihan Geçidi’ndeki ‘Arslan Çay Ocağı’nı 8 yıldır işleten
Bilal Arslan bu mesleği 16 yıldır sürdürüyor. Aslen Sivas’lı olan ve 1990 yılında Kayseri’ye
gelen 48 yaşındaki Bilal Arslan eşi ve beş çocuğunu çay satarak geçindiriyor.
Keser’in tarzını beğeniyorum
Yanındaki sempatik çırağıyla birlikte pazar hariç haftanın 6 günü dükkanını açan Arslan,
Mustafa Keser’e olan benzerliğinden memnun. Aile fertleri, arkadaş çevresi ve birçok
müşterisinin bu benzerliğin farkında olduğunu belirten Arslan, sanatçı hakkında şunları
söylüyor:
“Mustafa Keser’i televizyonlarda severek izliyor, tarzını beğeniyorum. Doğrusu Kayseri’ye
geldiğinde kendisiyle tanışıp yan yana fotoğraf çektirmek isterim.”
Her Sivaslı gibi başta kendi yöresinin olmak üzere türküleri çok sevdiğini de söylemeden
geçemiyor. Gazetemizin bulunduğu Taşhan’ın hemen yanında yer alan ve zaman
kahvaltılarımızı yaptığımız bu küçük çay ocağı, iyi demlenmiş çayının yanısıra Bilal
Arslan’ın sempatik tavırları ve güler yüzü ile daha da cazip hale geliyor.
(Rıfat Yörük-Ramazan Karakuş)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16062.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Kahraman şehidimize son görev
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonrasında şehit düşen Özel Harekat
Polisi Musa Yüce, son yolculuğuna uğurlanırken, şehidin 3 yaşındaki kızı Zehra, eline verilen
polis telsizi ile oynadı.
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Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar mahallesi meydanında öğle namazını
müteakip kılınan cenaze namazına, Vali Orhan Düzgün, Garnizon Komutanı İsmail Yalçın,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, şehidin
babası Halis Yüce, şehidin silah arkadaşları, yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazı öncesinde şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı
döktü.
Şehidin eşi Hatice Yüce gözyaşları içinde dua ederken, kadın Özel Harekat Polisleri kendisini
teselli etmeye çalıştı. Şehidin yakınlarının kucağında bulunan 3 yaşındaki kızı Zehra'ya ise
polisler tarafından oynaması için telsiz ve çiçek verdi.
Şehidin naaşı kılınan cenaze namazı sonrasında Büyüktuzhisar Mahalle Mezarlığı'na
defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16063.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Ahmet Doğan, Başbakan başdanışmanı oldu

05 Ocak 2016 Salı 19:17

Yeni Başbakan Başdanışmanları belli oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu, aralarında
kamuoyunun da yakından tanıdığı 9 ismi Başbakan Başdanışmanı olarak
görevlendirdi. Başdanışman olarak görevlendirilen 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yrd.
Doç. Dr. Ahmet Doğan da STK’lardan sorumlu olacak. Doğan’ın yansıra 9 kişilik liste şöyle;
İskender Pala, Süleyman Seyfi Öğün, Yılmaz Ensaroğlu, Necdet Subaşı, Muhsin Kızılkaya,
Mustafa Şen, Feridun Bilgin ve Ömer Faruk Korkmaz.
Ahmet Doğan Kimdir

1961 Kayseri doğumlu. Erciyes Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunu.
1985’de mezun olduğu fakültede Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını
Erciyes Üniversitesi’nde (1986), doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (1996).
ABD’de New York Eyaleti ’nde Rensselaer Polytechnic Institute’da MBA derecesi
aldı. 1996 yılında Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Anabilim
dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Dekan Yardımcılığı, Müdür Yardımcılığı, Fakülte
Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı gibi çeşitli
kademelerde yöneticilikler yaptı.
Genel Muhasebe ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları adlı iki adet kitabı var.
25. Dönem Kayseri Milletvekili. İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu
Üyesi. Ayrıca şehrimizde bulunan STK’ların faaliyetlerine ve danışma kurullarına katılarak
destek veriyor.
Evli ve üç çocuk babası olan Doğan, İngilizce biliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16064.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

“Başı ağrıyan da kalp krizi geçiren de acil
servise gidiyor”
Sağlık Sen Kayseri Şubesi Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Başı ağrıyan da kalp krizi geçiren
de acil servise gidiyor” diyerek, okullarda sağlık okur-yazarlığı dersinin konulması gerektiğini
söyledi.
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Doğan, Sağlık-Sen olarak, sağlık okur-yazarlığını gündeme getirdiklerini hatırlatarak; “Bu
konuyu sağlık bakanlığı iyi incelemeli. İlkokulda diğer dersler nasıl veriliyorsa, sağlık okuryazarlığı dersi de aynı şekilde verilebilir. Vatandaş, bir hastaneye veya polikliniğe nasıl ve ne
zaman gidilmeli sağlık okur-yazarlığı ile bunlar öğrenilecek” dedi.
Gerçek acillere müdahale engellenmiş oluyor
Acil servislerde çok fazla yoğunluk olduğunu kaydeden Doğan, “Başı ağrıyan da kalp krizi
geçiren de acil servise geliyor. Herkesin acili kendisine amenna… Ama her hastalık acil
değildir. Acil servislerde gelen hastaların durumuna göre yeşil, sarı ve kırmızı gibi alanlar
oluşturuldu. Bunlara dikkat edilmeli. Acili kendinize göre belirlerseniz o zaman diğer gerçek
acillerin hakkını yemiş olursunuz. Onların yaşamına müdahale etmiş olursunuz” ifadelerini
kullandı.
17 yıllık acil servis tecrübesi boyunca benzer problemler çok sık karşılaştığını belirten Doğan,
sözlerine şöyle deva etti; “Bu tür hastalar yüzünden gerçek acillere müdahale edemedik.
Hayatı son bulan hastalarımız oldu”

Sağlık çalışanların da bu durumdan çok muzdarip olduğunu kaydeden Doğan, “Sağlık
çalışanlarımız arasında bir anket çalışması yaptık. Ankette en fazla sağlık okur-yazarlığı talep
edildi. Bu ilkokuldan başlatılarak, ortaokula da taşınabilir” şeklinde konuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin (özel haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16066.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Esnafın Kar Duası Kabul Oldu
Gazetemizde “Pastırmacılar kar Duasında” şeklinde çıkan haberimizden sonra, kentte etkili
olan kar yağışıyla pastırmacıların kar duası kabul oldu. Pastırma satışlarının azlığından
yakınan esnaf kar duası yapmış ve devamında kar yağışıyla satışlarda artış olması, Pastırmacı
Esnafının duasının kabul olduğu şeklinde yorumlandı.
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Kayseri’de işleri durgun Pastırmacı Esnafının kar duası kabul oldu. Son günlerde etkili olan
kar yağışı ile kış turizminin canlandığı kentte, pastırma satışlarında artış görüldü. Pastırmacı
Esnafı Ahmet Sarıçiçek,” Kar’ı kar a çevirdik” dedi.
Kar Yağışları ve beraberinde etkili olan soğuk hava dar geirliyi zora sokarken, turizmciyi ve
esnafın gülen yüzü oldu. Erciyes Kayak Merkezinde biriken kar, Erciyes’te ticaretin
hızlanmasına neden oldu. Kayak severlerin akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezine çevre
illerden gelen vatandaşlar yaptıkları harcamalarla esnafın yüzünü güldürdü.
Pastırma satışları arttı
Kar yağışından umduğunu bulan Pastırmacı Esnafı satışlarını artırdı. Çevre illerden gelen
Kayak severle evlerine dönüşte Kayseri mutfağının lezzetleri olan mantı , pastırma ve sucuk
satın aldı. Satışlardan memnun olduklarını belirten Pastırmacı Esnafı Ahmet Sarıçiçek,”Kış
aylarında pastırma ve sucuk satışlarımızda durgunluk yaşıyoruz. Kar yağışıyla birlikte
Kayseri’ye gelen yerli turistler sayesinde kış aylarındaki satışlarımız artıyor. Kar yağışını kar
a çeviriyoruz” dedi. (Ahmet Bolat)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16067.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Talas'da Tarihe Bir Katkı Daha
Tarihi zenginliklere sahip Talas Belediyesi bu alanda yaptığı restorasyon çalışmalarına bir
yenisini daha ekledi.
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İlçede bugüne kadar Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Okutan Konağı ve Ali Saip Paşa
Sokağındaki 55 geleneksel tarihi konut gibi zenginliklerini restore ederek turizme kazandıran
Talas Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Tarihi yapıları ayağa kaldırma
çalışmaları bu kez tarihi Ali Saip Paşa Sokağındaki Yaren Evi restorasyonuyla sürüyor.
Asırlık iki katkı tarihi binada, kış mevsiminde dahi çalışmalar durmuyor.
Buradaki restorasyonla ilgili bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
Talas'ın tarihi zenginliklere sahip ender yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu
zenginliklerimizi ayağa kaldırarak ilçemizin turizmdeki hak ettiği yere getirme hedefimize
doğru ilerliyoruz" dedi.
Tarihi dokudaki restorasyonların maliyetli ve zaman gerektiren çalışmalar olduğuna dikkat
çeken Başkan Palancıoğlu, Yaren Evi Koruma Kurulu Projesi'nin neredeyse tamamının
belediye bütçesi dışından karşılandığını söyledi. Başkan Palancıoğlu, "Restorasyon projesi
toplam maliyeti 215 bin TL. Bu rakamın yüzde 95'i Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığının Kültür Varlıkları Katkı Payı Fonundan karşılanıyor. Belediye olarak
bütçemizden sadece yüzde 5'lik kısmını karşılayacağız. Çalışmalarımız bu mevsim
koşullarında bile devam ediyor. İnşallah bu yıl içinde restorasyonu bitirmeyi planlıyoruz" diye
konuştu.
Başkan Palancıoğlu, tarihi dokudaki zenginliklerin restorasyonla hem korunduğunu hem de
gelecek kuşaklara miras olarak bırakıldığını anlatarak, "Ecdadımız o dönemin kültürünü ve
yaşantısını hayatlarının her alanına nakış nakış işlemiş. Bizlere düşen de bu eşsiz değerleri
bizden sonraki kuşaklara emanet etmek. Bu noktada Talas'ta bulanan tarihi yapıları tek tek
turizme kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16068.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Başarılı Sporcular Ödüllendirildi
Kayseri Valiliği tarafından geçtiğimiz yıl Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda dereceye
giren ilimiz sporcularına düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.
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İlimize geçtiğimiz yıl gerek yurt içi gerekse uluslararası platformlarda başarı yakalayarak
haklı bir gurur yaşatan sporcu ve antrenörlerine onure etmek ve genç nesilleri spora teşvik
etme adına Valilik Konferans Salonu’nda ödül töreni gerçekleştirildi.
Törene Vali Orhan Düzgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcu ve
antrenörler katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici müdürlük olarak her zaman sporun ve
sporcunun yanında olmaya çalıştıklarının ifade ederek; ‘’Alınan sonuçlar ve elde edilen
başarılar şehrimiz adına son derece sevindirici bir durum. Emeği geçenleri kutluyorum’’ dedi.
Vali Orhan Düzgün ise Kayseri’nin nüfusuna göre 80 bin kişinin lisans çıkartmasının gurur
verici olduğunu belirterek; ‘’ Başarılı sporcularımızı ne kadar çok ödüllendirirsek, kamuoyu
nezdinde onları ne kadar çok ön plana çıkartırsak onların topluma örnek olma derecesi de o
ölçüde artacaktır. Onları yönlendiren ailelerini tebrik ediyorum. Onları yetiştiren
antrenörlerini kutluyorum. Çünkü okul, aile, antrenör olmasa gençlerimizin bu spor dallarına
yönelmeleri zor olacaktır diye düşünüyorum. Sevinçler paylaşıldıkça artar, üzüntüler ise
paylaşıldıkça azalır diye bir sözümüz var. İlimizin gururu olan bu gençlerimizin sevinçlerini
paylaşmak, onların yurtiçinde ve yurtdışında kazandıkları başarıları paylaşmak onların moral
ve motivasyonlarını arttıracaktır. İnşallah bundan sonraki yapılacak dönemlerde
müsabakalarda onların başarılarına başarı katacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün tarafından yaklaşık 15 branşta başarıya ulaşan 72
sporcuya çeşitli hediyeler verilirken, antrenörlere ise teşekkür belgeleri verildi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16069.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Telefondaki Sahte Polis Yakalandı
Kayseri'de telefon açtığı kişilere kendisini polis olarak tanıtarak hesaba para yatırmasını
isteyen dolandırıcı aldığı paralarla yakalandı.

06 Ocak 2016 Çarşamba 13:59

Son günlerde sıkça görülen telefon dolandırılara karşı halkın bilinçli olduğu görüldü.
Telefonla insanları arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, aradığı kişiye terör
örgütüne para aktardığını tespit edildiğini söylüyordu. Ceza almamalrı için karşılığında kendi
verdikleri hesaba para yatırmaları isteniyordu. Bir çok kişini mağdur olduğu ve
dolandırıcıların bulanamdığı olaylar geride kaldı. Halkı bilinçlendiren bu konuda gün boyu
aktif ekiplerle oluşturan emniyet güçlerinin sayesinde dolandırıcılar yakalnmaya başladı. Bu
olayın en yakın örneği Talas ilçesinde yaşandı.
Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Y.A.
kendisini polis olarak tanıttığı 53 yaşındaki H.V.'yi, bilgilerinin terör örgütü tarafından ele
geçirildiğini söyleyerek kandırdı. Kendisini polis olarak tanıtarak H.V.'nin 80 bin TL
değerinde altın ve paralarını alan zanlı Y.A., olay yerinden uzaklaştı.
53 yaşındaki H.V.'nin ve yakınlarının ihbarı sonrasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma
başlattı. Yapılan çalışmalarda zanlı Y.A., olayı gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra
yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Y.A., hastanede
doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16070.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Agü'de, Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı
Ulusal Bilgi Günü Düzenlendi
Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) Ar-Ge ve Yenilik Ofisi ve TÜBİTAK Uluslararası
İşbirliği Dairesi Başkanlığı’nın işbirliğinde, Avrupa Birliği’nin araştırma ve inovasyonu
teşvik eden 80 milyar avro bütçeye sahip araştırma programı olan Ufuk 2020 Programı
(Horizon 2020) hakkında ulusal bilgi günü düzenlendi.
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Sümer Kampüsü, Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen seminere, AGÜ’den öğretim
üyeleri ve öğrencilerin yanı sıra, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (ORAN) yetkililer katıldı.
Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı’nın da hazır bulunduğu seminerin
açılış konuşmasını yapan Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan,
AGÜ’yü tanıttıktan sonra AGÜ’nün Ar-Ge ve Yenilik Ofisi ve nanoteknoloji alanında AGÜ
bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra TÜBİTAK, AB Çerçeve Programları Müdürü Selda Ulutaş Aydoğan, Ufuk 2020
Programı hakkında detaylı bilgiler verdi ve TÜBİTAK’ın bu konuda başvuru sahiplerine
sunduğu destek ve ödül programları hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.
Aydoğan sunumunda, Türkiye’nin de katılım sağladığı Avrupa Birliği Programları arasında
en fazla bütçeye sahip olan ve bilimsel mükemmeliyet, endüstriyel liderlik ve rekabetçilik ve
toplumsal sorunlara çözümler başlıkları altında finansman desteği sunan Ufuk 2020 projesinin
üniversiteler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları için sağlayacağı hibe desteklerini anlattı.
Aradan, TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı Hasan Burak Çiftçi Nanoteknoloji, İleri
Malzeme, İleri İmalat ve Üretim Teknolojileri - Yeni Gelişen Teknolojiler alanında Ufuk
2020 kapsamında desteklenecek proje ve konulara değindi.
Seminerin sonunda yetkililer, akademisyenlerin proje ile ilgili sorularını da yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16071.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Hainler Bir Gün Akıttıkları Kanda
Boğulacaklar
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Özel Harekât Polisi Musa YÜCE’nin
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit edilmesinin üzerine terör örgütü ve terör destekçilerine sert
tepki gösterdi.
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Türk milletinin terör belasından kurtulabilecek güçte olduğunu ifade eden Başkan Gülcüoğlu”
Eli kanlı hainler ve destekçileri unutmasınlar ki bir gün akıttıkları kanda boğulacaklar” dedi.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu;”Özel Harekât Polisimiz Musa YÜCE’nin Diyarbakır’ın Sur
ilçesinde hain bir terör saldırısı neticesinde şehit olmasından derin bir üzüntü duydum.
Bünyan’ımıza ve Türk milletinin yüreğine bir ateş daha düştü. Terörün her türlüsünü
lanetliyorum, kınıyorum. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını
kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin ailesine, yakınlarına, Türk Polis
Teşkilatı mensuplarımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.
‘Eli kanlı hainler ve destekçileri unutmasınlar ki bir gün akıttıkları kanda boğulacaklar’ diyen
Başkan Şinasi Gülcüoğlu;” Bin yıllardır süre gelen kardeşliğimizin arasına nifak tohumu
ekmek isteyen karanlık odaklar bilmelidir ki besledikleri terör odakları bir gün namluları
kendilerine doğrultacaktır. Terörün dini, dili ve ırkı olmadığını bilmeliler. Her ne olursa olsun
azizi milletimiz hainlere istediklerini vermeyecek, bir birine daha sıkı kenetlenerek gereken
cevabı verecektir. Bir kez daha hain saldırılarda şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimize
Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Büyük Türk milleti bu beladan
kurtulabilecek güçtedir. Kandan beslenen şer odakları hak ettiğini bulacaktır. Bünyan’ımızın
ve milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16072.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Asansör Güvenliği Türkiye'de %23,
Kocasinan'da %70
Başladığı her işi; kaliteli, zamanında, sağlam ve güvenli bir biçimde yapmak için yoğun
gayret sarf eden Kocasinan Belediyesi, asansör güvenliğinde Türkiye geneline göre yüzde 328
daha fazla başarı elde etti.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanların sağlığına, huzuruna,
mutluluğuna ve güvenliğine önem verdiklerini, bu nedenle asansör denetimi ve güvenli
kullanımı konusunda son derece titiz çalıştıklarını söyledi.
Yaptıkları her işin, hazırladıkları her projenin insan odaklı olmasına özen gösterdiklerinin
altını çizen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “İnsan canı ve güvenliği hiçbir değerle, parayla
ölçülemez. Asansör, canımızı emanet ettiğimiz çok önemli bir parçadır. İnsanlar güvenerek
bindiği asansörden emin olmalı. Asansörlerin bakımı, arızalanmaması için periyodik onarımı,
yanlış kullananların dikkatinin çekilmesi ve halkın bilgilendirilmesi gibi birçok hususta
çalışıyoruz. Asansörlerimiz sıhhatli, sağlam ve kaliteli olmalı” dedi.
Kocasinan Belediyesi sınırları içinde yer alan her türlü asansör denetimlerini Royal Cert
isimli firma vasıtasıyla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar," Kocasinan'da
yaptığımız denetimlerle toplam 2 bin 348 asansörden yüzde 70'ine denk gelen bin 644
asansörümüzü güvenle kullanılabilir hale getirdik. Geri kalanların eksiklerinin tamamlanması
için yoğun gayret gösteriyoruz. Resmi kaynakların yaptığı açıklamalarda Türkiye genelinde
asansörlerin yüzde 77'sinin kullanılamaz, sakıncalı ve güvensiz ancak yüzde 23'ünün güvenli
olduğu belirtiliyor. Bu rakamlar göz önünde bulundurulursa Kocasinan'daki asansörlerin
Türkiye genelinden 3 kat daha güvenilir olduğu görülmektedir. Bu bizim için önemli bir
başarıdır ama yeterli görmüyoruz. Biz bu rakamları 2016 yılında İnşallah yüzde 90'lara
taşımayı hedefliyoruz. Vatandaşın sağlığı ve güvenliği için elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Asansör denetimlerinde işi sıkı tutmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16073.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Kayseri Şekerden Bayırbucağa Gönül Köprüsü
Kuruldu
Türk Kızılayı organizasyonu ile Bayırbucaktaki Türkmen kardeşlerimiz için başlatılan yardım
kampanyası seferberliğine Kayseri Şeker Fabrikası ve çalışanlarımızın da katkılarıyla 1 tır
dolusu kışlık giysi başta olmak üzere battaniye, kuru gıda ve ayakkabı yanısıra 1 tır ile de
şeker yardım yapıldı.
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Bayırbucak yardım tırlarını, Kayseri pancar Kooperatifi Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri,
Kayseri Şeker Fabrikası
Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kızılay yetkilileri ve
çalışanlar Kayseri şeker Fabrikası önünden dualarla uğurladılar.
Yardım kampanyası ile ilgili olarak konuşan Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay;Suriye'de yaşanan iç çatışmalar nedeniyle zor şartlarda hayatta
kalmaya çalışan, yerinden yurdundan edilmiş, soğuk kış şartlarında yaşam mücadelesi veren,
yardıma muhtaç Türkmen kardeşlerimiz için başlatılan yardım kampanyasına Kayseri şeker
olarak, Yönetim Kurulu üyelerimiz, tüm çalışanlarımız ve 80 bin çiftçimizden oluşan Büyük
Kayseri şeker ailesini temsilen 1 tır ile 25 ton şeker ve 1 tır ile de Ayçiçek yağı, battaniye,
ayakkabı, konserve ve çocuk bezleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini belirtti.
Başkan Akay konuşmasında; Ülkemiz dünyanın en zor coğrafyasında yer alıyor. Milletimiz
Anadolu ya geldiği 1070 yılından beri hep bu coğrafyada varolma ve güçlü olma mücadelesi
veriyor. Çok güçlü olduğumuz dünyaya hükmettiğimiz zamanlarda oldu. Onları her zaman
gurur ile yad ediyoruz. Bugün ve bundan sonrada Türk milletinin güçlü olması gerekiyor.
Devletimizin güçlü olması gerekiyor. Çünkü biz sadece kendi sınırlarımızın içinden sorumlu
değiliz.
Cenabı Allah bizim milletimize farklı bir misyon yüklemiş. Bu misyonun gereğini Türk
milleti her bir aşamada yerine getirmek durumunda. Bunu sadece devletten, askerden, polisten
beklemek yeterli değil. Top yekûn herkesin bu konuda devletine yardımı olması lazım.
Biz kendi içimizde birlik bütünlük sağlamamız yanında gönül coğrafyamızda mazlum
insanların hepsine yardımcı olmak görevini yerine getirmekten imtina edemeyiz. Biz bu işten
vazgeçtik diyemeyiz. Dersek kendi kendimizi inkar etmiş oluruz.
İşte bu anlayış içerisinde bizde Kayseri Şeker ve Kayseri Pancar Kooperatifi olarak bu konuda
üzerimize düşen görev ne ise onu hakkıyla, layıkıyla yapma konusunda bir adım attık. Çok
değerli arkadaşlarımız, personelimiz, bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız bir kampanya
başlattılar. Bu tüm çalışanlarımız içerisinde bu işe gönül verenler karınca kararınca para
topladılar ve onlardan oluşan bir yardım paketi oluştu. Kayseri Şeker Fabrikası da personelin
bu vefasına ilgisiz kalamazdı. Kayseri şeker de bir tır şeker doldurdu. Bu tırlardan birisi izin
alınan şekerlerden oluşurken diğer tırda ise yiyecek ve giyecek maddelerinden oluştu.
Bu bir başlangıç. Biz bunu daha önce Van depreminde de yapmıştık. Bizim sosyal sorumluluk
çerçevesinde bu ve buna benzer işleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
Bu arada gönül coğrafyasında bulunan insanlara sevgimizi, saygımızı, bağlılığımızı ve onlara
olan duyarlılığımızı göndermiş bulunuyoruz. Bu tırlar sadece şeker ve gıda maddesi

götürmeyecek bu tırlar bizden onlara gönül bağı götürecek. Bizim sevgimizi, saygımızı onlara
götürecek. Bu kış gününde yalın ayak bombardıman altında mücadele veren, kendi
namuslarını, ülkelerini savunan insanlara bunu vermek en güzelidir.
Kayseri şeker personeli, yönetimi, çiftçisi bu duyarlılığı gösterdi. Bu tırları inşallah yola
çıkartacağız. Türk Kızılay'ı bu konu ile ilgili bir organizasyon yapıyordu. Bizde herhangi bir
yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için Kızılay'a müracaat ettik ve bu meşru yolu
gerçekleştirmiş olduk. Ben inşallah bu karınca kararınca olan yardımın oraya ulaşmasını ve o
insanlara yardımcı olmasını diliyorum. Gıda olarak faydadan çok, moral olarak faydalı
olacağını düşünüyorum. Ben katkı sağlayan herkese huzurunuzda teşekkür ediyor ve bu işin
devam etmesini istiyorum dedi yapılan duaların ardından tırlar yol koyuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16074.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Pamuk Han’ın Son Pamukçusu Dertli!
600 yıllık tarihi Pamuk Han’da yün ve pamuk ticareti yapan Mustafa Hamurkaroğlu harap
hale gelmiş yapıda ticaretini sürdürmeye çalışıyor. Hanın ‘son pamukçusu’ hazır yatak ve
yorganlardan dolayı azalan satışların yanısıra kamulaşmadan dolayı gelen tahliye kararıyla
sıkıntılı günler yaşıyor.
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Yıldırım Beyazıt’ın üçüncü eşi, dönemin Kayseri Valisi Hızır Beyin Kızı Şah Hatun
tarafından on beşinci yüzyılın başlarında yaptırılan Pamuk Han içinde 45 yıldır yün ve pamuk
ticareti yapan 66 yaşındaki Mustafa Hamurkaroğlu, ticaretinin hazır ürünlerden dolayı iyi
gitmediğini söyledi. Hazır yatak ve yorganların çıkmasıyla müşteri sayısının düştüğünü
belirten “son pamukçu” Hamurkaroğlu,”hatırladığım zamanlarda bu han köylerden alışverişe
gelen halkın yattığı, hayvanların bağlandığı bir mekandı. Zamanla bizler buraları
ticarethaneye çevirdik. Ticaret merkezi olarak yıllarca kullandık. Önceden şehrin her yerinden
müşteriler gelir, yün ve pamuk alırdı. Hazır yaylı yataklar ve yorganlar çıktıktan sonra eski
ticaretimiz kalmadı. Herşeye rağmen rızkımızı çıkarmaya, günlük kazancımızla geçinmeye
çalışıyoruz” dedi.
“Boşaltmamız isteniyor”
Ticaretin haricinde kendisini başka bir sıkıntının beklediğini dile getiren Mustafa
Hamurkaroğlu,”Pamuk Hanı kamulaştırmadan dolayı restorasyon yapılacağı için bizden
buraları boşaltmamızı istiyorlar. 45 yıldır burada ticaret yapıyorum. Bütün müşterilerimiz bizi
burada biliyor, Pamuk Han’da arıyor. Buradan sonra nerede ticaret yapacağımız konusunda
bir fikrim yok. Sadece bu hanı boşaltmamızı istiyorlar. Mahkeme süreci devam ediyor.
Mahkeme kararı çıkarsa mecburen buradan ayrılacağız” diye konuştu. (Ahmet Bolat)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16076.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Kayseri Şeker Hizmet Etmekten, Birileri De
İftira Atmaktan Bıkmadı
Hacı Yakışıklı
haci-kayseri@hotmail.com
07 Ocak 2016, 11:55

Kayseri Şeker Fabrikası’nın başından geçenleri Kayseri’de bilmeyen yoktur. Şimdi tek tek
bunları yazmayalım…
Vedat Ali Özışık’ı da bilen bilir, Hüseyin Akay’ı da bilen bilir…
Biz Hüseyin Akay’ı “Kayseri Şeker’i ayağa kaldıran adam” olarak biliyoruz.
Hatta kendisi “Ben iş yapacağım, benim ve fabrikamızın ismini yaptığımız işlerle zikretsinler,
eski yönetim falan geride kaldı, adımızı yan yana bile yazmasınlar, biz çiftçi için yolumuza
bakacağız” diyen bir kişi..!
Ama birileri rahat durmuyor.
Algı yönetimini gayet güzel yapıyorlar.
MASAK ile ilgili ve mevcut Başkan Hüseyin Akay döneminden önce gerçekleşen bir olayı
sanki yeni yönetimin işiymiş gibi sunuyorlar.
Benim de yakından tanıdığım ve sevdiğim bazı gazeteci ağabeyler MASAK’ın paralel ile olan
bağlantısını anlatmışlar. Buraya kadar tamam…!
Ancak birileri de tutmuş, MASAK olayından sonra gelen yeni yönetimi de işin içine katmaya
çalışıyor. Yani gazeteci ağabeyleri de sanki Akay’ı eleştiriyormuş gibi gösteriyor.
Kayseri Şeker kimsenin babasının malı değil, yeni yönetim veya eski yönetim de bizi
ilgilendirmez; bizi ilgilendiren kısım bu yönetimlerin ne yaptığıdır.
Bakıyorsun Vedat Ali Özışık dönemine, ha bire borç, borç, borç…!
Var mı aksini iddia eden?
Hüseyin Akay döneminde ise borç ödeme, yatırım, yatırım, yatırım…!
Bu konuda da her şey ortada!
Ben eminim Hüseyin Akay bu yazıdan rahatsız olacak, çünkü o eski yönetimle bırakın şahsen
yan yana gelmeyi, isminin bile zikredilmesinden hazzetmiyor.
Zaten “paralel iddiaları” üzerine Hüseyin Akay’a Ak Partili vekiller de destek verdiler. Sayın
Akay’ın herhangi bir paralel yapıyla işinin olmadığını tescillediler.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, o dönemde Ak Parti Grup Başkan Vekili olarak Kayseri
Şeker’i içerisinde bulunduğu durumdan kurtarmak için 1163 Sayılı Kooperatifler Yasası’nda
değişiklik yapmak üzere yasa tasarısı hazırlamış ve bu tasarı yasalaştıktan hemen sonra Vedat
Ali Özışık ve ekibi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevden alınmıştır.
Yani Vedat Ali Özışık’ı görevden alan “paralel yapı” değil, mevcut hükümet!
Paralel yapılanma her yere bulaştığı gibi Şeker’e de bulaşmış olabilir, ancak bunu yeni
yönetimle ilişkilendirmek yanlış olur.
MASAK işini elbette konuşun, ama Hüseyin Akay bunun hiçbir yerinde yoksa ona niçin
haksızlık yapıyorsunuz?
Şimdi diyeceksiniz ki “Kardeşim Şeker’i niye savunuyorsun?”

Ben Kayseri Şeker’i veya Sayın Hüseyin Akay’ı değil yaptıkları güzel işleri savunuyorum,
çiftçiyi savunuyorum. Eğer Hüseyin Akay fabrikayı zarara uğratmış olsa, çiftçinin borcunu
ödemese, paraları yurtdışındaki gazinolarda çatır çatır yeseydi elbette ona da karşı çıkardık!
Ancak bugün Hüseyin Akay, batmış bir fabrikayı kâra geçirmiş, ciroyu yükseltmiş, fabrikayı
2016’da milyarlar kulübüne aday yapmış, çiftçiye borcu ödemiş, yabancı bankalara borcu
ödemiş, yepyeni yatırımlara imza atmış….! Yaptıklarını tek tek saysam bırakın köşe yazısını,
gazetenin tüm sayfaları buna yetmez! Türkiye için yapılan her hizmet önemlidir, çiftçi için ve
gariban vatandaş için yapılan her hizmet önemlidir. Hizmet eden daima desteklenmelidir.
Şeker Fabrikası’nı Türkiye’nin sayılı fabrikalarından biri haline getiren Hüseyin Akay’a atılan
iftiralar onu durdurmaz, bilakis hizmet yolunda daha güçlü kılar.
Yalanların “ortaya çıkmak” gibi bir huyu vardır. Her yalan bir gün ortaya çıkar. Siz doğru
olun yeter!
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16077.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Başbakandan raylı sistem sözü
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, kentte görev yapan basın mensuplarıyla
bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamasında, "Raylı sistem aşağıdan giderse onun da
üstünü kapatarak iki şeritli yol yapabilirsek trafiği rahatlatabilir miyiz düşüncesindeyiz. 11
kilometresini de Başbakanımız söz verdi” dedi.

07 Ocak 2016 Perşembe 12:10

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda İl Başkan Hüseyin Cahit Özden,
kentte görev yapan basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti. İlde
yapılan çalışmalar hakkında basın mensuplarını bilgilendiren Özden, soruları da cevapladı.
Özden programda yaptığı konuşmada, “Sizleri ziyaret edecektik. Fakat bu ziyaretlerde tek tek
dolaşacağımıza başkanımızın organizasyonunda beraber oturalım, sohbet edelim diye
düşündük. Sizler de geldiniz, hepinize teşekkür ederim. Arka arkaya 3 seçim atlattık. 3 seçim
boyunca sizler de bizler gibi koştunuz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle
beraber olmak istedik, burada buluşmamızın sebebi bu” şeklinde konuştu.
“KIRIKKALE-ANKARA ARASI GEÇİLİRSE HIZLI TREN KAYSERİ’YE DE GELİR”
Basın mensuplarının hızlı tren projesinin son durumunu sorması üzerine Özden, “Benim
anladığım şu, Kırıkkale-Ankara arası geçilirse hızlı tren olarak öbür taraflar biter, gider.
Kayseri de bağlanır, Sivas da bağlanır. O arada herhalde nasıl geçeceği uğraşılıyor” şeklinde
konuştu. Kentteki tramvay hattının yeraltına alınması konusuna da değinen AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Bizim Başbakanımızla düşündüğümüz şey başka. Eğer Sivas
Caddesi’nden geçen yeri alta, metro gibi değil, şöyle tarif edeyim üstünü kapattık alttan
tramvay geçti, üstü yol oldu. Raylı sistem aşağıdan giderse onun da üstünü kapatarak iki
şeritli yol yapabilirsek trafiği rahatlatabilir miyiz düşüncesindeyiz. 11 kilometresini de
Başbakanımız söz verdi” ifadelerini kullandı.

Programa Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve kentte görev yapan ulusal
ve yerel yayın yapan basın mensupları katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16078.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

İl Müdürleri Toplantısı Yapıldı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün Başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarında idarede birliğin
ve koordinasyonun sağlanması, yapılan veya yapılacak olan işlerin gözden geçirilmesi, kamu
kurum ve kuruluşlarının birbiri ile koordineli bir biçimde çalışması gibi konuların
değerlendirildiği Kayseri’deki genel idareye bağlı kamu hizmet birimlerinin yöneticilerinin
katıldığı toplantı yapıldı.
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İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen İl İdare
Şube Başkanları Toplantısı’na Vali Orhan Düzgün’ün yanı sıra, Vali Yardımcıları Mehmet
Emin Avcı, Gökhan Azcan ve Mehmet Aktaş ile kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il
müdürleri katıldı.
Vali Düzgün, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince gerçekleşen
toplantının açılışında, hem 2015 yılının değerlendirmesini yapmak hem de 2016 yılında
yapılması gereken iş ve işlemlerin değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.
Vali Düzgün, 2015 yılında İl genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının uyumlu bir şekilde
huzur içinde çalıştığını belirterek, 2016 yılında da bu uyumlu çalışmaların devam edeceğine
inandığını ifade etti.
Kamu hizmetlerinin zamanında ve en iyi şekilde yürütülmesinin kaliteli hizmet anlayışı ile
birebir ilişkili olduğunu dile getiren Vali Düzgün, bu yüzden vatandaş odaklı kaliteli hizmet
konusunda belli bir standartın yakalanması gerektiğini ifade etti.
Kamu kurumunda çalışan tüm personelin kaliteli, hızlı ve sağlıklı hizmet verme noktasında
daha verimli çalışmaları gerektiğini söyleyen Vali Düzgün, "Hepimiz kamu görevi yapıyoruz
ve kamuya karşı belli sorumluluklarımız var. Bu bilinç içerisinde işimizi layıkıyla yapmak ve
yaptığımız işin hakkını vermek zorundayız. Bu nedenle kamu personelinin vatandaşa hizmet
verme noktasında daha dikkatli ve daha verimli çalışması gerekiyor" dedi.
Toplantıya ev sahipliği yapan İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ve İl Halk Sağlığı Müdürü
Dr. Yunus Karadağ birer sunum yaparak, Kayseri’de sağlık alanında gerçekleştirilen
yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç yaptığı sunumda, Kayseri’de 2015 yılında toplam 18
milyon 595 bin TL tutarında 13 sağlık yatırımın hizmete açıldığını, 1607 yataklı Şehir
Hastanesinin de içinde bulunduğu 4 yatırımında inşaat halinde olduğunu ifade ederek, ihale
aşamasında 4, yatırım ve proje aşamasında ise 2 sağlık yatırımının bulunduğunu anlattı.
İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Yunus Karadağ ise müdürlüğüne bağlı birimlerin 2015 yılında
yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, gerek yabancı misafirlerimize uygulanan

taramalar gerek uyuşturucu madde bağımlısı vatandaşlara yönelik çalışmalar gerekse çocuk
ve kadın sağlığı hakkında yapılan çalışmaların değerlendirmesini yaptı.
Karşılıklı görüş alış verişinin de yapıldığı ve ilde yürütülen çalışmalardan diğer kamu
yöneticilerinin de haberdar olması ve birden fazla müdürlüğü ilgilendiren kamu hizmetleri ve
yatırımların koordinasyon sağlanarak etken ve süratli bir şekilde gerçekleştirilmesinin
hedeflendiği toplantılar her ay bir kurumun ev sahipliğinde devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16079.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Halk Sigorta Genel Müdüründen Kayseri
Şeker'e Ziyaret
Halk Sigorta Genel Müdürü Bülent Somuncu Kayseri Şeker’in 2015 yılında İSO
sıralamasında karlılıkta 38 nci, Ciro da 97 nci sıraya yükselmesi, Kayseri’de vergi rekortmeni
olması ve önceki döneme ait borçlarını bitirme konusunda gösterdiği gayretlerden dolayı
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür etti.
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Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli, Halk sigorta Şube
Müdürleri ve Halk Bank Ticari Şube Müdürü de hazır bulundu.
Ziyaret esnasında konuşan Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay; Kayseri Şeker’deki gelişmeleri sadece Kayseri değil Türkiye’deki banka , finans ve
sektör temsilcilerinin de yakından izlediğini belirterek Halk Sigorta ve Halk Ban adına üst
düzeyde gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16080.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Ahmet Doğan’a Tam Destek
25. Dönem Kayseri Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan’ın Başbakan Başdanışmanı
olarak atanması başta Kayseri olmak üzere ülke çapında büyük yankı yaptı.
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Haber: Bünyamin Gültekin
Kayseri’nin önde gelen kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile siyasetçileri, Doğan’ın
Başdanışmanı olarak atanmasını olumlu karşıladılar. Birçok sivil toplum örgütü yöneticisi ve
siyasetçiler de Doğan’ın STK’lardan sorumlu olarak görevlendirilmesinden duydukları
memnuniyeti dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16081.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Cinsel İstismar Sanıklarına 19 Yıl Hapis Cezası
Kayseri’de ‘Çocuğun Nitelikli İstismarı’ suçundan yargılana iki sanığa toplam 19 yıl 2 ay
hapis cezası verildi.
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3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan sanık E.D.
mahkeme salonunda hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan diğer sanık G.S., duruşmaya
katılmadı.
Sanık E.D., yaptığı son savunmasında, “Suçlamaları kabul etmiyorum. F.D. her zaman
yalancıydı. Yine yalan söylüyor” dedi.
Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonrasında suçun sabit görüldüğü ve sanık
G.S.’ye cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 2
yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Diğer sanık E.D.’ye ise Cinsel istismardan 10 yıl hapis cezası verildi.
8 Ağustos 2008 tarihinde meydana gelen olayda G.S.’nin mağdure F.D.’yi kendi evine
götürerek kucağına oturttuğu ve taciz ettiği, sanık E.D.’nin ise mağdureyi uyurken taciz ettiği
bildirildi. Mağdure F.D.’nin babası K.D.’nin de verdiği ifadesinde kızının sık sık yalan
söylediğini belirttiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16082.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

Oran Kalkınma Ajansı İle Toplantı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile ortak
toplantı yaparak yapılabilinecek projeler ve yatırımlar hakkında bilgi alış verişinde
bulunulduğunu söyledi.
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Oran toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları Serdar Öztürk, Yüksel Kahraman ve Mustafa
Türkmen ile ORAN Program Yönetim Birim Başkanı Mehmet Okur, Tanıtım ve İş Geliştirme
Birim Başkanı Fazıl Güler, Program Yönetim Birimi Uzmanı Özay iştirak ettiler.
Kalkınma Ajansların, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki
işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek suretiyle, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren
kuruluşlar olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi.
"Orta Anadolu katlına Ajansı ile Melikgazi Belediyesi olarak ortak yapılan projeler ile
yapılabilinecek projeler hakkında detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyesi
projesi bol olan ve buna uygun olarak yatırımı çok olan bir belediyedir. Çok geniş alanda çok
konumlu bir belediyeyiz. Yani organize Sanayi bölgeleri, Üniversite hastanesi, Özel sağlık
kurumları, büyük alış veriş merkezleri, tarihi mekanların büyük bir kısmı, eğitim kurumları,
doğal ve turistlik merkezleri, esnaf siteleri gibi çok geniş bir hizmet alanına sahiptir. Hizmet
yelpazesi geniş olunca bir o kadarda yatırım ve uygulama projesi oluşmaktadır. Ancak önemli
olan yatırım ve hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılmasıdır. Bu açıdan akılcı yatırımlar
için ORAN ile ortak çalışıyoruz "
Melikgazi Belediyesi olarak kamu kurum ve kuruluşlar ile ortak ve dayanışma içerisinde
çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, özellikle tarihi
mekânların korunma projesi ile atıkların geri dönüşüm projesinde ortak yatırımlar
yapılabilineceği kararı alındığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16083.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

“Kapıları Açmak” İçin Gün Sayıyorlar
Türk hikâyeciliğinin yaşayan en büyük değerlerinden olan Mustafa Kutlu'nun 'Kapıları
Açmak' hikâyesi ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak. Yaşar Elmas yönetimindeki Oyunbozan
Atölye ekibi tarafından sahnelenecek oyun 15 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Sefaköy Kültür
Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.
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Tiyatro hayatına Sivas'ta başlayan ve 20 yılın ardından İstanbul'a taşınan Yaşar Elmas
yönetimindeki Oyunbozan Atölye ekibi, Mustafa Kutlu'nun 'Kapıları Açmak' hikâyesini
tiyatro sahnesine taşımak için gün sayıyor. Ekip, Türk yazarların eserlerini sahneleyecek.
Bütün oyunlarında "yerli / milli" kavramına vurgu yaptıklarını belirten oyunbozan atölyesi,
geleneksel batı formundaki tiyatro anlayışından kendi tiyatro kültürümüze giden yolda
deneysel formüller üzerinde çalıştıklarını ifade ediyor. Geleneksel Türk temaşa sanatlarındaki
formu bulmak korumak ve günümüze uyarlamak anlamında ışık, ses, müzik ve videolarla
desteklenen oyunlarının amacının ise insanların kalbine dokunabilmek olduğunu belirten ekip,
Mustafa Kutlu'nun hikâyesi olan "Kapıları Açmak" hikâyesini sahnede, geleneksel el sanatı
hat-ebru ve anlatıcı öğelerini kullanarak çağdaş bir hikaye dili seyirciyle buluşturmanın
heyecanını yaşıyor.
Ekip İstanbul'da sahneleyecekleri ilk oyunda Mustafa Kutlu'nun 'Kapıları Açmak' adlı
hikayesini sahneye taşıyacak. Oyun 15 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Sefaköy Kültür
Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.
Taşrada yapamadık
“Tiyatroda Yerli İmzalar” adlı projeyi hayata geçirmek için yola çıkan Oyunbozan Atölye'nin
kurucusu Yaşar Elmas, taşrada tiyatro yapmanın zor olduğunu dile getirerek orada varolma
savaşını kaybettiklerini bu yüzden de artık İstanbul'da tiyatro yapacaklarını söyledi.
Çözüm yerli yazarlar
"Yerli İmzalar" projesiyle bir işaret fişeği yakmak istediklerini dile getiren Elmas, “Benim
kaleme aldığım oyunlar oynanıyordu, bunun dışına çıkalım istedik. Yerli duruşu önceleyen
yazarlara yöneldik ve akla ilk gelen isim Mustafa Kutlu oldu. Türk tiyatrosunda büyük bir
repertuar sıkıntısı var. Biz bunu kendimizce yerli edebiyatçıların eserlerini sahne diline
çevirerek aşabiliriz diye düşündük. Mustafa Kutlu, bu anlamda müthiş bir kaynak” dedi.
Elmas bu projede ilk olarak neden Kutlu'yu seçtiklerini ise şu sözlerle anlattı: “Osman
Sınav'ın 'en önemli eserim' dediği Uzun Hikaye bize en somut örnek. Kutlu hikayelerini
okurken her sahne zihnimizde filmografik açıdan canlanır. Kutlu, beslendiği bu toprakların
hikayesini evrensel bir dille anlatır.”
Kendi hikayemiz
“Kendi hikayelerimizi kendi insanlarımızdan dinleyeceğiz” diyen ekip sırasıyla Nazan
Bekiroğlu, İskender Pala, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören gibi isimlerin eserlerini sahneye
uyarlamayı hedefliyor. Bugüne dek 100'e yakın yapımda yer alan Yaşar Elmas, “Türk
tiyatrosu kavramına yakışan işler yapmak istiyoruz. Diyaloglar, gerilimler, üstten olan

oyunculukların yerine anlatıcıların olduğu geleneksel unsurların üzerine modern tiyatronun
imkanlarını kullanarak bir dil oluşturma peşindeyiz” şeklinde konuşuyor.
İslamofobi’ye cevabımız sanatla olacak!
Sahneyi bir plato olarak görüp oyunlara kaligrafi, video, şiir de eklemek istediklerini belirten
Elmas, “Yeni bir üslup oluşturmak peşindeyiz. İslamofobiye verilebilecek en etkili cevabın
sanat aracılığıyla verilebileceğine inanıyorum. Sıradan bir insana siyasetle, ekonomiyle
ulaşamazsınız” diyor.
Şiirler eşliğinde yolculuk
Oyun sahnede geleneksel el sanalarımızdan hat-ebru ve anlatıcı öğelerini kullanarak çağdaş
bir hikaye dili oluşturmayı amaçlıyor. Bir Anadolu kasabasında geçen oyunda aşk ve kader
kavramı ele alınıyor. Zehra ve Cihan'ın hikayesine Sezai Karakoç, Hilmi Yavuz, Turgut Uyar,
İbrahim Tenekeci, Şengil Süzer ve Ahmed Erhan şiirleri de eşlik ediyor. 80 dakikalık oyunda
Ahmet Kırmalı, Coşkun Turan, Emre Şahin, Fatih Şimşek, İlayda Şahin, Mehmet Serdar
Çıtlakoğlu, Savaş Kesici ve Soner Ansal sahne alıyor.
(İstanbul Ajansı-Yeni Şafak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16084.html
Erişim Tarihi: 07.01.2016

CHP Kayseri Kurultay Delegelerinden
Kılıçdaroğlu'na Tam Destek
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, CHP Kayseri Kurultay Delegeleri'nin de altına
imza attığı deklarasyon ile 35. Olağan Genel Kurultay'da mevcut Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu'nun yanında ve destekçisi olduklarını bildirdi.
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CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, yaptığı yazılı açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi
Kayseri İl Başkanlığımızda 02.01.2016 tarihinde yapılan kurultay delegeleri toplantımız
sonucunda, oy birliği ile bu deklarasyonun yayınlanmasına karar verilmiştir. Cumhuriyet Halk
Partisi Kayseri Kurultay Delegeleri olarak partimizin bir lider sorununun olmadığını
düşünmekte ve 16 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan 35. Olağan Kurultayımızda, genel
başkanlığımıza yeniden aday olan, mevcut Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun
yanında ve destekçileriyiz" ifadesinde bulundu.CHP Kurultay Delegeleri Feyzullah Keskin,
İbrahim Kaan, M.Oğuz Özsoy, Ayhan Gülsoy, Aşkın Genç, Ali Karaali, Kemal Nakipoğlu,
Aksoy Parlak, Yelda Orhan, Mustafa Aslan, Mehmet Sağıroğlu, Sadık Atila, Seçkin Akıncı,
Songül Yıldız, Şehriban Peker, Tülin Temel, Türker Ok ve Umut Erdemir'in imza attığı
deklerasyon şu şekilde:
"Ülkemiz Cumhuriyet Tarihi ile, dünya mazlum milletlerine önder olmuş bir tarihin
sahibiyken çarpık sapkın din ve düşünce anlayışları ile mağdurlar mazlumlar yaratmamalıdır.
Ki bu anlayış dünyadaki kıt imkanların ele geçirilmesi adına ve ne baharı adına yapılırsa

yapılsın cumhuriyetimiz birkaç şahsi menfaat düşkününün elinde sadece kendi milletimizin
değil tüm dünya milletlerinin birliğine varlığına tehdit eder bir hal almıştır.
Ülkemizde doğu meselesi öncelikle ekonomik sorun olmak boyutundan ayrılıkçı boyuta
taşınma amacını açıkça ortaya koymuştur. Ülkemizin her yöresindeki her insanı çok
değerlidir, söz sahibidir, saygındır. Hiçbir sapkın, bağnaz, çağdaş insanlık kavramından,
evrensel insanlık kültüründen Nasibini almamış zihniyete ülkemiz teslim edilmemelidir.
Cumhuriyetimizin hiçbir vatandaşında, bölge ayrımcılığı ile bayraktan, milli marştan,
komşuluktan, akrabalıktan rahatsızlık duyacak, birlik ve beraberlikten, ülke geleceğinden
ümidini kesmiş halklar yaratılmamalıdır. Cumhuriyetimiz en zor yerde en güçlü inşa edilmiş
bir barış heykelidir. Ülkemizin değerlerini, büyüğünü, küçüğünü, geçmişini tanımayan,
resmiyette farklı sokakta farklı, atasına şükretmediği gibi küfür etmekten de geri durmayan,
mirası yemekten de geri durmayan, her bir vatandaşımızın anasının ak sütü gibi hakkı olan
halkın mallarını, tek bir anlayışa sahip birkaç ailenin eline geçirmek yolunda hukukun
üstünlüğünü ayaklar altına alan, hukuku saldırgan iştahlarına engel gören anlayışa karşı ancak
her vatandaşımız ile el birliği ile mücadele etmemiz gereken bir zamanda yaşadığımızın da
bilincindeyiz. Bu şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi taşıdığı temel ilkeleri ile değil ülkemizin,
dünyanın ihtiyacı olan evrensel değerlere sahip tek partisidir. Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün
bir dünya dehası olarak oluşturduğu ilkelerin bugün de yarın da ihtiyaç olduğuna yürekten
inanmaktayız.
İnsanı birey yapan, kadını ve erkeği ile her zaman ve her yerde en güçlü iradeyi ortaya
koyabilen, ülkenin her insanını sahiplenip halkın ordusuna ölmeyi emredebilecek duygu
bütünlüğünü sağlayan, her türlü canavara dur diyebilecek Atatürk gibi bir dehaya sahip olan
milletimiz bu tarihi serveti ile güçlünün değil mazlumun yanındaki yerine dönmelidir.
Cumhuriyet Halk Partisi için, eşitlikçi ve devrimci anlayış ile gençlerin, yarınların, teknolojik
başkalaşımın önünde, bir dünya mimarı olması insanlık adına kaçınılmaz bir görevdir
Bu çerçeveden bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisinin Genel başkanlık sorunu yoktur.
Cumhuriyet Halk Partisinde üretken ve taşıyan bir parti meclisi ile ülkenin her noktasına
ulaşmak mümkündür. Ülkesinin her vatandaşını kardeşi gibi gören, kavrayan, kardeşinden
önce kardeşini savunan, günü kurtarmanın değil yarınların hesabı ile çocuklarımıza,
torunlarımıza ve daha nice nesillerimize yakışan bir ülke var etmek ve bırakmak kaygısında
olan, parti politikasına başını koymuş, ülkenin her köyünü kendi köyü gibi sahiplenen, adalet
duygusunu öncelikle partisinde kuran ve yaşatan örnek bir parti meclisi oluşturulması ile
bizler halkımızın aradığı beklediği siyasetçiler olabileceğimize inanıyoruz.
Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU her insanımızın kardeşçe hayali olan barışın,
adaletin, dostluğun, eşitlikçiliğin, huzurun, dürüstlüğün ve güvenin temsilcisi olan bir liderdir.
Günümüz kabadayılık, parsayı toplama, dünya nimetlerini alıp evine götürme günü değildir
Bizler siyasetin bir İNSANLIK DAVASI olduğuna inananlarız.Bizler bakışları kartal, kalbi
güvercin, elleri Aslan, ayaklar bir Bebek adımları kadar masum ve kararlı olan liderlerle
ülkemize ve dünyamıza katkı koyacağımıza inananlarız. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisinin,
Genel Başkanımız Kemal KILIÇDAROĞLU başkanlığında ve bu düşüncelere yürekten
inanan gerçek partililerimizden oluşacak bir Parti Meclisi ile bunu başaracağına
inanıyoruz.Partimizde, liderlik sorunu değil parti meclisi sorunu olduğunu, partimizin
kurultay sürecinde bu beklentiler ile hareket edeceğine, Olağan Kurultayımızın bu durumu
aşarak daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi için seçici davranıp, görev vereceğine
inancımız tamdır. Bu düşüncelerimizi hayata geçirmek için gayret ve görev alma arzumu,
desteğimizi, tavrımızı koyacağımızı partililerimize, kamuoyuna saygı ile bildiririz.04.12.2016
Kayseri Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay Delegeleri"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16085.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Vatandaş Ne Umdu Ne Buldu
Rusya kapıları kapadı, sebze-meyve almıyor. "İhracat nedeniyle fiyat artıyor" bahanesi artık
geçersiz. Ancak vatandaş ucuzluk beklerken fiyatlar yüzde 40 zamlandı.
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Rusya'nın Türkiye'den gıda ithalatını yasaklaması, beklendiğinin aksine, Türkiye'de sebze ve
meyve fiyatlarını ucuzlatmadığı görüldü. Rusya'nın yasaklama kararını ilan ettiği 30
Kasım'dan itibaren Türkiye'deki sebze meyve fiyatlarında yüzde 40'a varan oranda artış
meydana geldi.
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev'in 30 Kasım'da yaptığı açıklamayla fiilen başlayan ve 1
Ocak'tan itibaren de resmen yürürlüğe konan ithalat yasağı, Türkiye'de sebze ve meyve
fiyatlarında beklenen ucuzluğu getirmedi. Aralık ayı başından itibaren Rusya'nın sebze-meyve
yüklü TIR'ları geri çevirmeye başlamasıyla kamuoyunda fiyatların düşeceği beklentisi hakim
olmuştu.
Önceki yıllarda fiyat artışlarına gerekçe olarak ileri sürülen, "Rusya'ya ihracat yapılıyor, fiyat
o nedenle artıyor" gerekçesinin ortadan kalktığını gören vatandaş filesini daha ucuza
doldurmayı beklerken, yüzde 40'a varan fiyat artışıyla şoke oldu.
Her şey zamlandı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) her ay açıkladığı üretici-hal-pazar-market fiyatları
istatistiklerine göre, gıda fiyatlarına yine zam üstüne zam yağdı. Bir aylık sürede, kabak fiyatı
yüzde 37, patlıcan yüzde 26, sivri biber yüzde 16, salatalık yüzde 15, karnabahar fiyatı yüzde
13 yükseldi.
Domates zirvede
Rusya'ya ihraç edilen gıda maddelerinin başında domates yer alıyor. Türkiye Rusya'ya her yıl
ortalama 350 milyon dolarlık domates ihraç ediyor. Yasaktan önce Rusya'ya 2015'in ilk 9
ayında 280 milyon dolarlık domates ihraç edildi. Rusya'nın Türk ürünlerine gümrükleri
kapatmasıyla domates ihracatının bıçak gibi kesilmesine rağmen, iç piyasada fiyatları artmaya
devam etti. 30 Kasım'da 3.60 TL olan bir kilo domatesin market fiyatı, 5 Ocak'ta ortalama
3.90 TL'ye yükselerek 4 liraya yaklaştı. Domatesin fiyatı bir ayda yüzde 8 oranında artış
gösterdi.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16086.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Uçak Düşürmeden Sonraki İlk Evlilik
KAYSERİ’YE RUS GELİN: Türkiye’nin sınır ihlali yapan uçağı düşürmesiyle Rusya ile
ilişkilerin bozulmasına aldırmayan Kayserili Asım Burul, Rus İrina Rotchenko ile evlendi. İki
ülke arasında ilişkilerin düzelmesini dileyen yeni çift Türk bayrağıyla poz vererek
evliliklerinin barışa vesile olması temennisinde bulundu.
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“Bizim Rus halkıyla tarih boyu hiç sorunumuz olmadı” diyen 57 yaşındaki Asım Burul
gönlünü kaptırdığı 40 yaşındaki Rus İrina Rotchenko ile hayatını birleştirdi. Türkiye-Rusya
ilişkileri son günlerde bozulsa da bu durum ikinci baharını yaşayan yeni çiftin gelecek
planlarını engellemedi. Çift imzayı Kocasinan Nikah Salonu’nda attı.
Sade bir nikah töreni tercih eden Asım Burul, “Tarihi incelediğimiz zaman Ruslarla hiçbir
zaman problemimiz olmadı. Uçak düşürme olayından sonra yapılan ilk evlilik bizim evlilik.
Zaten halklar arasında bir problem yok, barışa vesile olur diye düşünüyorum” dedi.
Kayseri’ye gelin gelen İrina Rotchenko ise “Ben Kayseri’ye geldikten sonra uçak düşürme
olayı oldu. Ülkeme dönmedim ve burada kaldım. Burayı tercih ettim. Umarım bu barışa vesile
olacaktır, ben en iyisini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
Evlilik cüzdanını alan çift, Kocasinan Belediyesi’nin hediye ettiği Türk bayrağı ile poz verdi.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16087.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Umreden Gelen Hastada Mers Virüsüne
Rastlanmadı
Kayseri'de, Umre ziyaretinden döndükten sonra rahatsızlanan ve MERS virüsü taşıdığı
şüphesiyle tedaviye alınan hastanın laboratuvar analiz sonuçlarında MERS virüsüne
rastlanmadı.
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Edinilen bilgiye göre, Umre ziyareti sonrasında rahatsızlanan 89 yaşındaki C.Ş.'nin
rahatsızlandıktan sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye
alındığı öğrenildi. 89 yaşındaki C.Ş.'nin Türkiye Halk Sağlığı Mikrobiyoloji Referans
Laboratuvarı tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre MERS - COV ve H1N1 virüsü
taşımadığı belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16088.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Kayseri 2015’te 13 Sağlık Tesisi Kazandı
Vali Orhan Düzgün, kolay, erişilebilir ve etkili sağlık hizmeti sunulabilmesi ve fiziki
mekânların daha da genişletilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2015 yılında
Kayseri'de 18 milyon 595 bin TL tutarında 13 sağlık yatırımının tamamlanarak hizmete
sunulduğunu, halen 4 sağlık tesisi yatırımının devam ettiğini açıkladı.
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Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, toplum sağlığının korunması ile oluşan sağlık sorunlarının
giderilmesinin büyük önem taşıdığını, devletin en önemli görevlerinden birinin de bu yöndeki
ihtiyaçları karşılamak olduğunu söyledi.
Kayseri'nin sağlık sektöründe hem hizmet kalitesi hem de fiziki yeterlilik açısından çevre
kentlere de hizmet veren bir noktada olduğunu belirten Vali Düzgün, il genelinde 1.299
uzman hekim, 651 pratisyen olmak üzere toplam 1950 hekimin görev yaptığını kaydetti.
İl genelinde 2015 yılının ilk 9 ayında bir uzman hekim başına düşen nüfus sayısının 1018
olduğunu belirten Vali Düzgün, ana branşlarda doktor eksikliği bulunmadığına işaret ederek,
kent merkezi kadar ilçelerin de sağlık hizmetlerinden layıkıyla yararlanabilmesi için önemli
çalışmalar yapıldığını dile getirdi.
Vali Düzgün, Kayseri’deki ambulans filosunun her geçen gün arttığını ve tam donanımlı bir
şekilde hizmet verdiğini ifade ederek, 4 adet tam donanımlı kar paletli ambulans ile 2015 yılı
ilk 11 ayında 40 hastanın taşınmasına olanak sağladıklarını; ayrıca helikopter ambulans ile
2015 yılının ilk 11 ayında toplam 132 hastanın, uçak ambulans ile toplam 11 hatanın naklini
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Kayseri’de yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kurumları arasında üniversite hastanesi, kamu
hastaneleri, askeri hastane ve özel hastaneler olduğunu belirten Vali Düzgün, toplamda 32
hastanenin vatandaşlarımıza hizmet verdiğini ve bu hastanelerin yatak kapasitelerinin 4091
olduğunu, ayrıca bu hastanelerde ayda ortalama 1 milyon hastanın muayene olduğunu ifade
etti.
Son 5 yıl içerisinde Sarıoğlan, Melikgazi, Talas, İncesu, Develi, Yahyalı, Pınarbaşı, Felahiye,
Yeşilhisar ve İncesu ilçelerinde aile sağlığı merkezi, devlet hastaneleri, sağlık evleri ve ek
binalar yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydeden Vali Düzgün, Kayseri'de
hali hazırda devam eden 4 sağlık yatırımına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanlarının çok daha geniş ve modern mekânlarda
hizmet alabilmesi ve sunabilmesi için özel sektör yatırımlarının yanı sıra devlet yatırımlarımız
da devam ediyor. 1607 yataklı şehir hastanesi ile birlikte Yeşilhisar’da 25 yataklı ilçe Devlet
Hastanesi, Pınarbaşı’nda 25 hasta odalı ilçe Devlet Hastanesi, Felahiye’de 10 yataklı ilçe
Entegre Hastanesinin inşaatları devam etmektedir. Bu hastanelerimizde tamamlandıktan sonra
vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden faydalanması noktasında daha ileri standartlarda
hizmet verilmeye başlanacak.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16090.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesinin Bilimsel
Başarısı
ERÜ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANADABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.
DR. ABDURRAHMAN OĞUZHAN’IN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ VAKA,
DÜNYANIN EN PRESTİJLİ TIP DERGİSİNE YAYIN OLDU!
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Abdurrahman Oğuzhan’ın, 77 yaşındaki bir kadın hastanın akciğer ana atardamarlarından
mekanik yöntemle pıhtı çıkartma görüntüsü, ABD’de iki asırdır yayında olan dünyanın en
prestijli tıp dergisi ‘The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE’ yayın oldu. Dünyaca
önemli haftalık tıp dergisinde Türkiye’den bugüne kadar vakasına yer verilen ikinci
kardiyolog olan Prof. Dr. Oğuzhan, “Daha önceki yayın klinik çalışmadan oluşuyordu.
Görüntü dalında dergide yayınına yer verilen ilk kardiyolog ben oldum. Bu yayın Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri ve Türkiye’nin dünya tıp alanında tanıtımı açısından da
oldukça önemli” dedi.
ERÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Oğuzhan, konuyla ilgili
açıklamasında, 7 Ocak 2016 tarihinde ‘The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE’ de
yayınlanan vakası ile ilgili şunları söyledi:
“Geçtiğimiz 2015 yılında Tıp Fakültemiz Acil Servisine göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı
şikâyetleri ile 77 yaşında bir kadın hasta başvurmuştu. Elektrokardiyografisinde kalp krizini
düşündüren bulgular tespit ettik. Acilde solunumu ve kan dolaşımı duran hastaya önce acil
hekimlerimiz müdahale etti, ardından hastayı biz kliniğimize devraldık. Hastanın bu
durumunun kalbinden kaynaklandığını düşünerek hastaya kalp anjiyografisi yaptık.
Anjiyografi işleminde hastanın kalp damarları normal çıktı. Sonra yine anjiyografi yöntemi ile
hastanın akciğerindeki ana atardamarlarını görüntüledik. Hastanın akciğer ana
atardamarlarının içerisinde ‘pulmoner emboli’ denilen yoğun pıhtı oluşumu tespit ettik.
Hastanın akciğerlerinde kan dolaşımı durmuştu. Sonra mekanik yöntemle katater adını
verdiğimiz borucuk vasıtasıyla hastanın akciğer ana atardamarlarına girdik ve akciğer ana

atardamarındaki pıhtıyı parçalara ayırıp dışarı aldık. Bu işlem sırasında yine kateter vasıtası
ile hastanın akciğer ana atardamarının içerisine pıhtı eritici ilaç enjekte ettik. Aynı zamanda
hastada bu işlemin tamamını görüntüledik. Bu görüntüler daha önce hiçbir hastada bu derece
net tespit edilemediğinden orjinaldi. Görüntüleri hastanın öyküsü ile birlikte yayınlanması için
dünyanın en prestijli tıp dergisi olan The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE’ne
gönderdik. Dergi yaklaşık 1 yıllık incelemenin ardından vakamızı görüntü dalında
yayınlamaya uygun görerek, 7 Ocak 2016 tarihinde çıkan sayısında yayınladı. Vaka
görüntümüzün olgu sunumu ile dünyanın en prestijli tıp dergisinde yayınlanması için bizim
için büyük gurur oldu. Çünkü dünya genelinde tanınırlılığa sahip oluyorsunuz. Türkiye’den
daha önce bu dergide kardiyoloji kategorisinde bir yayın çıkmış, fakat o yayın da klinik
çalışmadan oluşuyor. Bizim çıkan bu yayınımız görüntü kategorisinde Türkiye’den ilk.
Dolayısıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri ve Türkiye’nin tanıtımı açısından bu
yayın oldukça önemli.
SESSİZ KATİL ‘PULMONER EMBOLİ’
Açıklamasında Prof. Dr. Oğuzhan, pulmoner embolinin hastanede yatan hastalarda ölüm
nedenleri arasında 3. sırada yer aldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Oğuzhan, “Biz buna sessiz
katil de diyoruz. Aniden ortaya çıkabiliyor. Akciğerin neresine ulaşacağı ve yapacağı tahribat
belli olmuyor. Akciğer ana atardamarlarını tamamen tıkadığında hastayı aniden öldürebiliyor.
Tıkanma daha küçük damarlarda ise hastada nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve öksürükle
kan tükürmeye yol açıyor. Pıhtının kaynağı sıklıkla bacakların derinindeki toplardamarlar.
Burada oluşan pıhtı akciğere doğru hareket ediyor. Bacaklarda, özellikle baldırda ortaya çıkan
şişlik, kızarıklık ve ağrı durumunda uyanık olmak ve hemen doktora başvurmak gerekiyor.
Peki, nedenleri neler? Büyük ameliyatlar özellikle kalça ve diz ameliyatları sonrası, obezite,
sigara, hareketsiz yaşam, doğum kontrol hapları, hamilelik, varisler, uzun otobüs ve uçak
yolculukları pulmoner emboli oluşumunda yatkınlık oluşturuyor. Pıhtı oluşumuna neden olan
genetik hastalıklar da mevcut. Ancak bazı vakalarda ise hiçbir sebep bulunamıyor. Sigarayı
bırakmak, fazla kilolardan kurtulmak, düzenli egzersiz ve uzun süren yolculuklarda molalarda
yürüyüş yapmak ve bol su tüketmek riski azaltıyor. Özel durumlarda ise pıhtı oluşumunu
engellemek için kan sulandırıcı ilaçlar kullanılabiliyor. Eğer koruyucu önlemler alınmazsa;
erken tanı ve tedavi uygulanmaz ise pulmoner embolinin ölümcül bir hastalık olabileceğini
hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16091.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Ahmet Doğan’a Destek Sürüyor
25. Dönem Kayseri Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan’ın Başbakanlık Başdanışmanı
olarak atanmasına yönelik destek mesajları sürüyor.
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Kayseri’nin önde gelen kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile siyasetçileri, Doğan’ın
Başbakanlık Başdanışmanı olarak atanmasına yönelik duygu ve düşüncelerini gazetemizle
paylaştılar.
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç: “Son derece isabetli bir atama”
Kayseri’de üniversite ve sivil toplum kuruluşlarındaki başarılı çalışmalarından tanıdığımız 25.
Dönem milletvekilimiz muhterem Ahmet Doğan’ın sayın Başbakanımız tarafından
”başdanışmanlık” görevine getirilmesinden memnuniyet duydum. Özellikle Sivil Toplum
Kuruluşlarından sorumlu olarak bu göreve atanmasının son derece isabetli olduğunu
düşünüyorum. Kendisini tebrik ediyor, bu zor görevin de üstesinden başarıyla geleceğine;
Kayserimiz, ülkemiz ve İslam alemi için hayırlı, güzel hizmetler vereceğine inanıyorum.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel: “Hepimiz için büyük kazanç”
Ahmet Doğan hem akademik kariyeri itibariyle hem de milletvekilliği yaptığı dönemdeki
çalışmaları ve dava için yaptıklarıyla bu görevi hak etmiş bir büyüğümüz. Üniversitede
akademisyen olarak görev aldığı dönemde gençler için yaptığı fedakarlıklar ve yol
göstericiliği hepimizin malumudur. Kendisi aynı zamanda şehit olacak bir bilince ulaşan
Furkan Doğan’ın babasıdır. Bu bilince ulaşmasında bir baba olarak emeği büyüktür. Oğlunu
şehit verdikten sonraki ferasetli duruşu ile hepimize örnek olan bir büyüğümüz, hükümetimiz
ve Kayserimiz için büyük bir kazançtır. Tebrik ediyor ve hayırlı hizmetler temenni ediyoruz.
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: “Başarılı hizmetler yapacaktır”
Üniversitede aynı dönemde görev alarak birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz değerli Ahmet
Doğan hocamızın böyle bir göreve gelmesinden dolayı son derece mutlu olduk. Ahmet Doğan
beyin, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancımız tam. İnşallah
Kayserimiz, ülkemiz ve STK’lar için başarılı bir hizmetler yapacaktır.
Memur Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan: “Çok isabetli bir karar”
Ahmet Doğan beyi yıllardır tanırım. Erciyes Üniversitesi’ndeki ilk üyelerimizdendir. Sivil
toplumun içerisinde olan bir ağabeyimiz. Bu nedenle STK’lardan sorumlu olmasının çok
önemli yansımaları olacaktır. Başbakan Ahmet Davutoğlu’na STK’ların düşüncelerinin daha
doğru bir şekilde yansıtılması sağlanacaktır. Çok isabetli bir karar olmuş. 7 Haziran’da
milletvekili olup, 1 Kasım’da tekrar aday gösterilmemesi nedeniyle hakkın teslim edildiğini
düşünüyorum.
25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış: “Atandığı makama önemli
katkı sağlayacaktır”
Sayın Ahmet Doğan beyefendinin Başbakanlık Başdanışmanlığı görevine atandığını
sevinerek öğrenmiş bulunmaktayım. 25.Dönem milletvekilliğimiz sırasında kendisi ile
çalışma şerefine eriştiğimiz Sayın Ahmet Doğan; beyefendi kimliği, akademik, titiz ve ileriyi
gören kişiliği ile gerek iç gerekse dış siyasette donanımlı biri olarak atandığı makama gerçek
anlamda katkı sağlayacak, başarılı olacaktır.
Uzun yıllardır şehrimizde STK’ların çoğu hizmetlerinde katkısı olan, STK’larımızın
yapılarını, her türlü ihtiyacını, sorununu bilen biridir. Böyle bir göreve getirilmesi aynı
zamanda Kayserimize de güç vermiştir. Kendisini tebrik eder, görevinin hayırlara vesile
olmasını dilerim.
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkanı Oğuz Memiş: “Milletvekilliğinden daha önemli
bir görev”
Ahmet Hoca sivil toplum ve gençlik faaliyetlerinin aktif olarak içerisinde olan ve bu
duyarlılığa sahip bir kardeşimiz. Bu nedenle STK’lardan sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı
olması yerinde bir karar olmuştur. Türkiye’nin belirli duyarlılığa sahip böyle insanları
hakkettiği yerlerde tutmaya devam etmesi son derece güzel bir tutum. Hocamıza bu yeni
görevinde başarılar diliyorum. Yapacağı hizmetler açısından bu görevin milletvekilliğinden
daha önemli olduğunu düşünüyorum.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: "Yakışacağı bir makama geldi”

1 Kasım’da tekrar milletvekili adayı olarak gösterilmemesine çok üzülmüştüm. Her yönüyle
yakışacağı bir makama geldi. Başarılı işler yapacağına olan inancım tam. Allah utandırmasın.
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz: “STK’lardan sorumlu olması önemli”
Çok değerli bir öğretim üyesi olan Ahmet Doğan kardeşimizin Başbakanımızın Başdanışmanı
olması çok olumlu bir gelişme. Sayın Başbakan’a yakın olarak çalışması ilimiz, kendisi ve
Başbakan için çok önemli.
STK’lardan da sorumlu olması bizim için ayrı bir önem ifade ediyor. Ahmet Bey ile sık sık
bir araya gelip, problemlerimizi kendisi ile paylaşmamız ve bu konuda görüşlerimizi
Başbakana ulaştırması bizim sorunlarımızın çözümü bakımından fayda sağlayacaktır.
Tüketici Birliği Başkanı Mahmut Şahin: “Zekice bir tercih yapıldı”
Konum itibari ile Ahmet Doğan çok doğru bir seçim. Burada sanki STK’lara bir avantaj ya da
katkı gibi gözükse de aslında daha çok mevcut hükümet tarafından yapılan zekice bir tercihtir.
STK’lar bizzat halkın kendisidir. Hükümet aradaki aracıları kaldırıp direkt halkla temas
halinde olacak. STK’lar fakslar, e-postalarla ulaşmaya çalıştığı hükümete direkt ulaşacaktır.
Allah yardımcısı olsun. Yeni görevinde başarılar dilerim.
Kayseri Alperen Ocakları Başkanı Mahmut Cömert: “Başarılar dilerim”
Ahmet Doğan beyin üstlendiği bu görevde itinalı bir şekilde, vatanımıza, milletimize hayırlı
işler yapmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz.
Anadolu Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dt. İlhan Karacalar: “Makamın
hakkını verecektir”
Hemşehrimiz, kardeşimiz Sayın Ahmet Doğan’ın Başbakan’ımızın Başdanışmanı olarak
görevlendirilmesini büyük memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Kayserimize ve ülkemize
faydası olacağından şüphemiz yoktur. Şehrimize katma değer sağlayacağına can-ı gönülden
inanıyorum. Gayretli, donanımlı, bir kardeşimizin bu makamın hakkını tam manasıyla
vereceğine inancımız tamdır. Rabbim, ülkemiz için, ümişler yaptırmayı nasip etsin. Allah
hayırlı mübarek eylesin, yar ve yardımcısı olsun.
Hilalder Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Celil Tekcan: “Mazlumların sesi olacaktır”
Hilal Derneği olarak Ahmet hocamızla her zaman istişare halindeyiz. Hem akademik
hayatında hem de STK’lar ile yakın istişarelerinden dolayı topluma faydalı aktif, faydalı bir
insan olduğunu biliyoruz. Seçim sürecinde sadece Kayseri’ni adayı değil aynı zamanda Gazze
ve Filistin’in de adayı olduğunu söylemişti. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Kayserimizin
ve mazlum coğrafyanın sesini duyuracağına inanıyoruz.
Haber: Bünyamin Gültekin/Ahmet Ceylan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16092.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Gençlerle İlgili Bir Proje Varsa Biz Onun
Yanındayız
Kocasinan Belediyesi tarafından Tam Öğrenme Merkezleri Projesinin birinci dönem kapanış
programı yapıldı.
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Osman Düşüngel Ortaokulunda yapılan birinci dönem kapanış programına Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu,
ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bizim dağıtmış olduğumuz TEOG setleri ile ilgili
biliyorsunuz bir ara döneme geldik. 3 dene sınavı yapıldı. Bu deneme sınavlarından sonra
inşallah önümüzdeki dönem yenileri devam edecek. Bizlere ara döneme kadar sizlerin neler
yaptığına bakmak için İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte buraya kadar geldik. Herhalde bu
yapılan uygulamadan son derece memnunsunuzdur” diye konuştu.
Çolakbayrakdar ayrıca, “Bildiğiniz üzere bu deneme testlerinin dağıtımına sizlerle birlikte
başlamıştık. Öğrencilerimiz bizim dağıtmış olduğumuz bu testlerde Matematik, Türkçe, Fen
Bilimleri, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Din Bilgisi dersleri ile ilgili hem konu anlatımları hem
deneme sınavlarının olduğu birtakım etkinliklerle programlarını yapıyorlar. Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün denetiminde devam eden bu iş okullarda sürüyor. Bu iş ayrıca
öğretmenlerimizin de özverili gayretiyle yapılıyor. Milli Eğitimimizin bütün kademesindeki
öğretmen arkadaşlarımız bu işe özverili gayret ettikleri için iyi sonuçlar alacağımıza
inanıyorum. Daha önceki dönemlerde bunun uygulamaları ufak olarak yapılmış. Bu
uygulamalar sonucunda da büyük başarılar elde edilmiş. Bu dönemde bu projeyi Milli Eğitim
Müdürlüğümüz ile birlikte daha geniş bir tabana yayarak ilçemizde bulunan 48 ortaöğretim
okulunda 8. sınıftaki yaklaşık 7 bin öğrenciyi bu kitaplarla buluşturarak iyi bir çalışma
sergilediğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
‘Bu sene ki uygulamamız inşallah verimli olur’ diyen Çolakbayrakdar, “Gelecek sene bu
başarı grafiği yükselirse bu uygulamayı şehrimize yayarız. Kayserimizde TEOG’dan
başlamak üzere gelişimi arttıracak bir seviye olmasını arzu ediyoruz. Gençlerle ilgili bir proje
varsa biz onun yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Ölçe değerlendirme sınavları
neticesinde birinci dönem karnelerinizi aldıktan sonra birinci, ikinci ve üçüncü olmuş
kardeşlerimizi ödüllendireceğiz. Yine ikinci dönemde de aynı dereceleri alan öğrencilerimizi
ödüllendireceğiz ve iki dönem sonunda birinci olan kardeşimize de sürpriz bir hediyemiz
olacak. Burada da bunun müjdesini verelim” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
başatmış olduğumuz tam öğrenme projesi kapsamında Kocasinan Belediyemiz ilçede bulunan
8. Sınıf öğrencilerine tam öğrenme setlerini dağıttı. Bu Kocasinan bölgesindeki başarıyı
arttıracağı aşikardır. İlk aldığımız verilerde bize bunu gösteriyor” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ile selfie çekindi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16093.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Başkan Memduh Büyükkılıç Gülük Halkı ve
Esnafı İle
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gülük Mahallesinde Cuma namazı sonrası
vatandaşlar ile sohbet etti. Belediye çalışmaları hakkında memnuniyetlerini sordu. Gülük
Mahallesinde gerçekleştirilen etkinliğe Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın
yanı sıra, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami KADIOĞLU, Belediye Meclis üyeleri, daire
müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Kaldırım ve yol çalışmaları yerinde denetledi...
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Gülük mahallesinde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen
Başkan Memduh Büyükkılıç, Gülük semtlerinde halk ve esnaf ile sohbet ederek yapımı
tamamlanan bazalt taşlı kaldırım ve cadde alanlarını gezdi.burada faaliyete gecen melikgazi
çarşısını gezdi . Çarşıda bulunan 51 esnafa hayırlı olmasını dileyerek sıkıntıları olup
olmadığını sordu.Her zaman elimizden gelen yardımda bulunacağız dedi.
Melikgazili olmanın farkını yaşıyor.
Başkan Büyükkılıç ” Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem
de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyorum. Bugün Gülük mahallesini gezerek esnaf ile
sohbet ettik. Gülük eski bir semt olmasına rağmen kentsel dönüşüm ile yenilenen bir
mahallemizdir. Mahalle daha çok iş merkezli ve esnaf ağırlı olup belediye olarak Gülük Cami
ve çevresini tarihe doku içerisinde yeniden düzenleyeceğiz. Gülük hamamını onarıyoruz.
Gülük Camisi Çeşmesinden yeniden su akmasını sağlıyoruz. Belediyemizce yapılan
yatırımlar ile şehir merkezine yakışır hale getireceğiz. Kayseri kültür Yolu Projesine katkı
sağlayacağız. Gülük Mahallesi Melikgazi’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi Melikgazili
olmanın farkını yaşıyor.” dedi.
Gülük Hamamı ve Çeşmesi
Mahalle halkı ve esnafları ile sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç’’a gerçekleştirilen
çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler, Başkan Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara ve esnaflara
aşure ikramında da bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16094.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Bünyan Yeni Toki Konutları İçin Başvuru
Süresi Uzatıldı
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan’da yapılacak olan yeni TOKİ konutları
için başvuru süresinin 31 Ocak 2016 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.
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Yakın bir zamanda fizibilite çalışmaları tamamlanarak başvuruların alınmaya başlandığı
Bünyan yeni TOKİ konutlarında başvuru süresi 31 Ocak 2016 tarihine kadar uzatıldı.
Konuyla ilgili konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu vatandaşlardan gelen
talepler doğrultusunda başvuru süresinin bir ay daha uzatıldığını kaydetti.
Bünyan’da yapılan yatırım atağı, değişim ve dönüşümü göz önünde tutarak gelecekteki
Bünyan’a hazırlık yaptıklarını belirten Başkan Şinasi Gülcüoğlu:” Bünyan Belediyesi olarak
attığımız adımlar ve başlattığımız kalkınma hamlesi değişim ve dönüşüm atağının yanı sıra
ilçemizde yapılan bazı kamu yatırımları var. Bu çerçevede yapılan bilimsel araştırmalar ve
resmi rakamlar gösteriyor ki ilçemizde ilerleyen yıllarda ciddi bir nüfus artışı yaşanacak. Tabi
bu artış beraberinde konut ihtiyacını da getirecek. Mevcut şartlarda ilçemizde bir konut
ihtiyacı var. Bizler hem şuan ki ihtiyacı gidermek hem de gelecekte yaşanabilecek sorunların
önüne şimdiden geçmek için bir TOKİ projesi hazırlayarak, gerekli alt yapı çalışmalarını
yaptıktan sonra Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne sunduk. Proje kabul gördü ve başvurular
alınmaya başlandı. Geçtiğimiz ay sonunda başvuru süresi sona ermişti ancak
vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu sürenin 31 Ocak 2016 tarihine kadar
ertelenmesi yönünde bir kararı alındı” diye konuştu.
Ev sahibi olmak için Kayseri İli Nüfusuna Kayıtlı Olmak Yeterli
Başkan Gülcüoğlu; isteyen ve durumu olan herkesin ev sahibi olabilmesi için aranan nitelik
ve şartların oldukça kolaylaştırıldığını ifade ederek; “ Dar gelirli vatandaşlarımızın uygun
koşullarda ev sahibi olmalarını istiyoruz. Bu nedenle ısrarcı girişimlerimizle süreyi ikinci kez
uzattık. Başvuru şartlarında bazı değişiklikler yapılmasını sağladık. Bunlardan biri C1 tipi
dediğimiz 3+1 konutlar için ev sahibi olan ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın bu
imkândan faydalanması oldu. Ayrıca 3+1 konut almak isteyen vatandaşlarımızın Kayseri ili
nüfusuna kayıtlı olması yetiyor. Yani ikamet şartı aranmıyor ” dedi.
Bünyan’da yapılacak olan TOKİ konutlarından ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar 31 Ocak
2016 tarihine kadar 2+1 daireler için 4 bin TL, 3+1 daireler için 6 bin TL peşinat bedelini
Ziraat Bankasına yatırmaları gerekiyor. Vatandaşlar Konuya ilişkin detaylı bilgi ve evraklara
Bünyan Belediyesi tarafından oluşturulan TOKİ başvuru ofisinden www. bunyan.bel.tr
adresinden ya da 0352 712 10 40 numaralı telefonlardan ulaşabilecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16095.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Melikgazi Belediyesi Kayseri'de 1. Türkiye'de 4.
sırada
ORC Araştırma Şirketince ülke genelinde büyükşehir, il ve metropol ilçe belediyelerinde
yapmış olduğu ankette Kayseri ilinde ilçeler bazında birinci olurken Türkiye çapında yer alan
ilçeler bazında MELİKGAZİ BELEDİYESİ 4. sırada yer aldı.
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Melikgazililerin Oyları İle
Bu araştırma 20 Aralık 2015 - 4 Ocak 2016 tarihleri arasında 30 Büyükşehir’in tüm
ilçelerinde toplam 20 Bin 680 kişi ile ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. En Başarılı Belediye Başkanları listesinde, %50’nin üzerinde
başarı oranı yakalayan Belediye Başkanları yer almaktadır
20 Aralık 2015 - 4 Ocak 2016 Tarihleri Arasında Yapılan
Büyükşehir Belediyeleri kapsamında bulunan metropol ilçe belediyeler arasında Yerel
Yönetimlerde Başarı Araştırmasında ilçe halkı ile yapılan anket değerlendirmesinde İstanbul
Esenler Belediyesi % 61.8 ile birinci olurken Kayseri Melikgazi Belediyesi % 57.3 ile 4.
Sırada yer aldı.
MELİKGAZİ BELEDİYESİ; Kayseri de 1. Türkiye de 4. Sırada…
7 Ocak 2016 tarihinde açıklanan ve ORC Araştırma Şirketinin yapmış olduğu ankette
Melikgazi Belediyesi Kayseri ilinde ilçeler bazında birinci olurken Türkiye çapında yer alan
ilçeler
bazında
MELİKGAZİ
BELEDİYESİ
4.
sırada
yer
almıştı.
% 57.3 ile
Melikgazi Belediyesi ilçeler bölümünde, Kayseri ilinde 57.3 ile birinci ilçe aynı yüzde oranı
ile ise Türkiye ilçeler arasında 4 üncü sıra da yer aldığını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç “ 30 Büyükşehir'in tüm ilçelerinde 20.680 kişi ile yapılan ankette Melikgazi
Belediye Başkanı olarak % 57.3 oran ile 2015 yılının En Başarılı 4. Belediye Başkanı
seçildik. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Hizmet sevdalısı güler yüzlü Melikgazi
Belediyemizin ekibine, hizmet etmekle onur duyduğum tüm hemşehrilerimize teşekkür
ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16096.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Başkan Çelik ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yatırımları yerinde incelemek ve 2016 yılında
yapılacak yatırımları planlamak üzere yaptığı ilçe ziyaretlerine Develi ile devam etti. Başkan
Çelik, 2016 yılını ilçelerden gelen talepler doğrultusunda planlayarak ilçelerdeki yaşam
kalitesini artırmaya çalışacaklarını kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi programına İlçe Kaymakamı Harun
Başıbüyük'ü ziyaret ederek başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Develi'de yapmış olduğu
yatırım ve hizmetlere ilçesi adına teşekkür eden Kaymakam Harun Başıbüyük, "Yapılan
hizmetlerden dolayı müteşekkiriz. İnşallah bundan sonra da yatırımlar devam edecektir" dedi.
İlçe Kaymakamı Harun Başıbüyük, Develi'nin tespit ettikleri problemleri ile ilgili de
açıklamalarda bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Develi'nin Kayseri'nin büyük ilçelerinden
olduğunu ve ilçedeki kent konforunu artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
Doğalgazın Develi'yi bir tık ileri taşıdığını da vurgulayan Başkan Çelik, ilçelerden gelen
talepleri değerlendirerek 2016'yı planlayacaklarını kaydetti. Başkan Çelik'in Kaymakamlık
ziyaretine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet
Durukan da katıldı.
"HER ZAMAN HALKIMIZLA BERABERİZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi Kaymakamlığı'nın ardından İlçe
Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Çelik, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında
ziyaret ettikten sonra belediye binasında yapılan yatırım toplantısına geçti. Toplantıya
Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Develi Belediyesi bürokratları ve meclis üyeleri de
katıldı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Başkan Çelik'e Büyükşehir Belediyesi'nin
yatırımlarından dolayı teşekkür ederek, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız" diye
konuştu. Develi'de gördükleri güler yüze ve sıcak ilgiden dolayı teşekkür eden Başkan
Mustafa Çelik de "Halkımızla sürekli iç içe olma gayretindeyiz. Sorunları yerinde tespit
ederek gidermek için gayret gösteriyoruz" dedi.Yatırım Toplantısında daha sonra Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerine yapılan
yatırımlar ve yapılmasını istedikleri hizmetlerle ilgili bir sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan yatırımları anlatan Cabbar, Aksu Mesire alanı ve Kadın ve Gençlik
Merkezi'nin bitme aşamasında olduğunu, Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının sürdüğünü, 10
mahallede kanalizasyon, 8 mahallede arıtma tesisi projesinin devam ettiğini, 26 mahallede 95
bin metrekare kilitli parke yapıldığını, 70 kilometrelik asfalt yolun bitirildiğini, 49 mahallede
309 kilometre arazi yolu açıldığını, 7 su deposunun bakımının tamamlandığını, sulama
kanalları, kapalı sulama kanalı ve sulama göleti yapıldığını ve morglu cenaze aracının hibe
edildiğini belirtti. Başkan Cabbar yeni dönemde yapılmasını istedikleri yatırımlar hakkında da
bilgi verdi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediyesindeki yatırım
toplantısının ardından yapılan yatırımları yerinde inceledi. Öncelikle tamamlanma aşamasına
gelen Kadın ve Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Başkan Çelik, çok amaçlı salon,
kapalı yüzme havuzu, cep sineması gibi birimleri tek tek gezdi. Başkan Çelik daha sonra yine

bitme aşamasına gelen Aksu Mesire Alanını gezerek incelemelerde bulundu. Cuma namazını
Develi Çarşı Camii'nde kılan Başkan Mustafa Çelik, namaz sonrası cemaatle bir süre sohbet
ederek AK Parti İlçe Başkanlığına geçti. Başkan Çelik'in ilçe teşkilatı ziyaretine AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden de katıldı. İlçe Başkanı Mehmet Durukan, ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşkilatı adına Develi'ye yapılan yatırımlar için
teşekkür etti. Başkan Mustafa Çelik de Develi'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek,
"Tek gayemiz sizlere daha iyi hizmet edebilmek. Her zaman bu gayretin içinde olduk ve
olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16097.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Tekstil fabrikasında yangın
Kayseri’de bir tekstil fabrikasının kullanılmayan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri
tarafından söndürüldü
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinin Osman Kavuncu Mahallesi Mensucat Caddesi’nde
bulunan bir tekstil fabrikasının kullanılmayan bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle
oluşan duman şehir merkezini kaplarken, yangına Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye
ekipleri tarafından müdahale edildi. Neden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen yangın,
itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16098.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

İmdat Şimşek Eşini Kaybetti
Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri il temsilcisi İmdat Şimşek’in eşi Nilgün Şimşek
kaldırıldığı hastanede kalbine yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. 61 yaşında hayatını
kaybeden emekli öğretmen Şimşek in kalp krizi geçirdiği bildirildi.
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Nilgün Şimşek’in cenazesi Hunat Camisinde de kılınan namazdan sonra şehir mezarlığın da
toprağa verildi. Cenazeye CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık CHP Kayseri İl Başkanı
Feyzullah Keskin eski AK Parti Milletvekili Ahmet Öksüzkaya CHP eski İl Başkanı Mustafa
Ayan katıldı. Siyaset ve iş dünyasını buluşturan cenaze ye çok sayıda vatandaş katıldı. Eski
CHP İl başkanlığı da yapan İmdat Şimşek taziyeleri kurulan cenaze çadırında kabul etti.
Şimşek’in öğrencisi olan TÜSİAD başkan yardımcısı işadamı Memduh Boydak cenaze
çadırında merhumeye kuran okuyarak dua etti. (Haber merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16099.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

“Şeker”deki Köstebek Yakalandı
Kayseri Şeker'de bilgi ve belge sızdıran personelin kurumla ilişkisi kesildi. Köstebeğin bu
bilgileri “Paralel Yapı” adına mı sızdırdığı yoksa şahsi mi hareket ettiği hakkında ise henüz
yeterli bilgiye ulaşılamadı. Şahıs hakkında yargı süreci de başlatıldı.
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Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye bağlı lisanslı depoculuk şirketi Lidaş'ın Finans ve Muhasebe
Müdürü olarak çalışmakta olan K. Y.’nin kuruma ait belge ve bilgileri dışarı çıkarttığı tespit
edildiği için işine son verildiği öğrenildi. Köstebeğin bu bilgileri “Paralel Yapı” adına mı
sızdırdığı yoksa şahsi mi hareket ettiği hakkında ise henüz yeterli bilgiye ulaşılamadı. Şahıs
hakkında yargı süreci de başlatıldı.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16100.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Taş Fırın Kadınları
Tarihi dokusunun yanı sıra örf ve adetlerin de gelecek nesillere aktarıldığı Talas ilçesinde
kadınların mahalle fırınlarındaki imece usulü geleneği devam ediyor. Her mahallede bulunan
taş fırınlardan ücretsiz faydalanan kadınlar nefis ekmekler pişiriyor.
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Talas ilçesinde kadınlar mahalle fırınını ele aldı. Katkısız ve lezzetli ekmek üretimi ilçenin
takdirini kazandı. Aslında bu durum, Cebir mahallesinde 15 yıldır devam eden bir gelenekle
imece usulü ekmek ve unlu mamuller üretiliyor. Evden getirdikleri malzemeleri kullanan
kadınlar fırıncı ustaları gibi ocak başında büyük fırıncı küreklerini kullanarak taş fırına hamur
sürdü. Grubun diğer kadınları ise hamur açıp pişen ekmekleri topladı. Mahalle kadınlarının
her gün bir aile için bacasını tüttürdükleri fırın talep üzerine İl Özel İdare Müdürlüğü
tarafından yaptırılarak mahalle halkının kullanımına sunuldu. Kullanım şekilleri mahalle
muhtarı Muhtar Kocamaz tarafından belirlenip kontrol ediliyor.
Pişen ekmeklerinin bölgede bilinen bir lezzeti olduğunu belirten Muhtar Kocamaz,
”Kadınlarımız unlarını ve hamurlarını alarak fırında sıraya girer. Herkes tezeğini ve
yakacağını getirir. Kadın elinin değmesi ve katkısız oluşundan dolayı ekmeğimiz lezzetli olur.
Ekmeğin asıl lezzeti içine koyulan patateslerden olur. Mahallemize gelenlere ikram ettiğimiz
kişiler sürekli ekmek istiyorlar. Lezzeti bölgede bilinen ve arana bir tadı vardır. Mahallemizde
gelenek haline geldi. Kadınlarımız evlerinin bütün hamur işlerini burada yapıyor.
Bayramlarda baklava yapıyorlar. Taş fırında pişen baklavanın lezzeti çok güzel oluyor”
açıklamasında bulundu.
Haber : Ahmet Bolat
Foto : Oguz tuncay Göktepe
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16101.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Yağmurla Gelen Aile Dramı
Talas Harmanlı mahallesinde yaşayan üç çocuklu Çıtak ailesinin yaşadıkları üç odalı
gecekondunun damı gece yarısı uçtu. Aile fertlerinin uykuda olduğu bir zamanda meydana
gelen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Ancak, evleri kullanılamaz duruma gelen
mağdur aile soğuk havada sokakta kaldı. Yetkilerden yardım bekleyen 5 kişilik Çıtak ailesi
geçici olarak akrabalarına sığındı.
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Haber/Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kayseri’de etkili olan kar yağışı ve ardından gelen yağmur 5 kişilik bir ailenin evlerinin
damının uçmasına neden oldu. Daha önce de üç odalı evlerinin diğer iki odasının damı uçarak
kullanılamaz hale gelen Çıtak ailesinin beş yıldır kaldığı evlerinin toprak damı gece yarısı
büyük bir gürültüyle odanın içine çöktü. Üç çocuğun uykuda olduğu sırada meydana gelen
olayda, odanın tavanında bulunan yuvarlak kalaslardan bir tanesi kar ve yağmur sularından
dolayı çürüyerek aile odanın içindeyken düştü. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı
yaşanmadı.
Oda ameliyatlı babanın üzerine uçtu
3 metre uzunluğundaki kalas apandisit ameliyatı olduğu için yatarak evinde tedavisine devam
eden işsiz baba 38 yaşındaki Memili Çıtak’ın üzerine düştü. Sabah okula gidecekleri için
erken yatan yaşları 7 ila 13 arasında değişen çocukların uyuduğu bir zamanda meydana gelen

olaydan baba bacağındaki hafif sıyrıklarla kurtuldu. Gürültüye uyanarak korkan çocuklarını
dışarıya çıkaran Çıtak ailesi, akrabalarının evine sığındı.
Evin yıkılmadık yeri kalmadı
Çıtak ailesinin 5 yıldır kaldığı üç odalı gecekondunun odaları uçma olaylarından dolayı
kullanılamaz hale geldi. İşsiz baba ”Daha önceleri evin üç odasını da kullanıyorduk. İki yıl
önce evin küçük odasının toprak damı yıkıldı. Daha sonra da diğer oda yıkılarak kullanılamaz
hale geldi. Son bir yıldır evin tek odasını beş kişilik ailemle oturma ve yatak odası olarak
kullanıyorduk. Son yağışlara evin damı dayanmadı. Yağışlarla ağırlaşan toprağı tavan
taşıyamayacak duruma geldi. Yer yer evin içine toprak düşüyor. Ev kullanılmayacak
durumda. Eşyalarımızı koyacak yerimiz yok. Geçici olarak akrabalarımızın yanına sığındık.
Soğuklarda çocuklarla perişan olduk ”dedi.
Çıtak ailesi yardım bekliyor
Soğuk havada üç çocuğuyla gecekonduları kullanılamaz hale gelerek akrabalarına sığındığını
dile getiren baba Çıtak, ”Apandisit ameliyatı olduğum için son bir aydır çalışamıyorum.
Hastaneden yeni taburcu oldum. Tedavim bitip çalışır duruma geçmeyi beklerken başımıza bu
olay geldi. Birikimimiz de olmadığı için başka eve geçemiyoruz. Akrabalara sığındık. Onların
da soğuk havalarda kısıtlı yaşamları var. Yine de sokakta bırakmadılar. En kısa sürede
akrabaları mağdur etmeden yeni bir ev bulmamız gerekiyor. Sağlığım yerinde olmadığı için
nasıl başaracağımı bilmiyorum. Bu zor zamanımızda yetkilerden ve hayırseverlerden yardım
bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16102.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Doğan’a bir tebrik de MÜSİAD’dan
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şubesi, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
Başdanışmanı olan Ahmet Doğan için tebrik mesajı yayınladı.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Başdanışmanı olan Ahmet Doğan’a tebrikler sürüyor.
Doğan’ın başdanışman olması birçok sivil toplum kuruluşu tarafından memnuniyetle
karşılanırken MÜSİAD Kayseri Şubesi de temennilerini aktardı.
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun
STK’lardan sorumlu başdanışmanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Ahmet Doğan’ı tebrik
ederek, büyük memnuniyet duyduklarını ayrıca hemşerileri olması hasebiyle de ayrıca
gururlandıklarını ifade etti.
“Engin bilgi ve tecrübesi ile şehrimize katkı sağlayan Sayın Doğan’ın ülkemiz için de önemli
hizmetlerde bulunacağından eminiz” diyen Başkan Olgunharputlu açıklamasında şu ifadelere
yer verdi:
‘’Özgürlüğün ve demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olarak toplumsal hayatımızın odak
noktasında yer alan sivil toplum kuruluşları, demokrasiye yaptıkları katkının yanında sosyal

alanda da önemli işlevler görmekte. Hem toplum hem de ülkeler açısından büyük önem arz
etmekte. Bu bağlamda, küresel sivil toplumdan konuşulan günümüzde, hocamızın Sivil
Toplum Kuruluşlarından sorumlu başdanışman olması, bugünün ve geleceğin Türkiye’si için
ayrı bir önem ve anlam taşımakta. Son on yıldır değişen, kabuğunu kıran, ufkunu layık olduğu
şekilde uzaklara taşıyan Ülkemiz için, Sayın Doğan’ın etkin çalışmalar yapacağına bütün
kalbimizle inanıyor ve kendisine başarılar diliyoruz.’’
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16103.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Sebze fiyatları tavan yaptı
Özellikle dar gelirli vatandaşların sofrasını süsleyen sebzeler son zamanlarda sofralara daha
az gelmeye başladı. Nedeni ise yapılan zamlar. Öyle ki sebze fiyatlarına kasım ayının son
günlerinden bugüne kadar yüzde 40’lara varan zam yapıldığı görülüyor.
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Vatandaş artık sebzeye daha fazla bütçe ayırmak zorunda kalacak. Çünkü özellikle domatesin
fiyatı bir çok yerde 5 lirayı aştığı görülüyor. Uzmanların düşüncesi ise fiyatların önümüzdeki
günlerde düşeceği yönünde.
Ziraat Odaları Birliği açıkladı
30 Kasım'dan itibaren Türkiye'deki sebze meyve fiyatlarında yüzde 40'a varan oranda artış
meydana geldiği yetkililerce vurgulanmıştı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin her ay açıkladığı üretici-hal-pazar-market fiyatları
istatistiklerine göre bir aylık sürede, kabak yüzde 37, patlıcan yüzde 26, sivri biber yüzde 16,
salatalık yüzde 15, karnabahar ise yüzde 13 yükseldi.
Hani Rusya yüzündendi ?
Önceki yıllarda fiyat artışlarına gerekçe olarak ileri sürülen, "Üretimin büyük bir kısmı
Rusya'ya ihracat yapılıyor, fiyat o nedenle artıyor" gerekçesinin ortadan kalktığını gören
vatandaş filesini daha ucuza doldurmayı beklerken, yüzde 40'a varan fiyat artışıyla adeta şoke
oldu.
Yetkililer ne dedi?
Peki yaşanan zamları yetkililer neye bağlıyor? İşte cevabı.
Er: Yüksek maliyetler neden oldu
Tüm Bostan Sebze Meyve Komisyonu ve Tüccarlar Konfederasyonu Başkanı Burhan Er,
meyve ve sebzedeki hızlı fiyat artışının seralardaki maliyetin yüksekliğinden kaynaklandığını
savunarak; ‘’Bu fiyatlar önümüzdeki günlerde elbette bir düzenleme gelecektir. Fiyat artışının
bir değil birden fazla nedeni var aslında’’ diye konuştu.
Altıntop: Birden fazla nedeni var
Kayseri Sebze Meyve Gıda Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Altıntop ise
artışın nedenini elverişsiz hava şartlarından dolayı ürün miktarındaki düşüşe bağladı.

Artışın tek bir sebebinin olmadığını dile getiren Altıntop; ‘Bilindiği üzere Antalya bölgesi
sebze üreticiliğinin merkezi konumunda. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava orada da
kendini gösterdi. Hal böyle olunca da ürün az çıkıyor. Diğer bir etken ise seralarda ısıtma
maliyetinden dolayı ortaya çıkan fiyatlar. Üretici mecburen seraların bakımını yaptırmak ve
gerekli şartları yerine getirmek zorunda. Böyle olunca da doğal olarak maliyet artıyor buda
fiyatları ister istemez etkiliyor.
Başkan Altıntop Rusya’ya yapılan ihracaatın bu aylarda değil özellikle 2. ve 3. aylarda
yapıldığını ve bu nedenle Rusya gelişmesinin fiyat artışıyla ilgisinin olmadığına vurgu yaptı.
İlerleyen günlerde düşecek Başkan Altıntop şu anki fiyatların tavan sayılacak fiyatlar
olduğunu ve fazla sürmeyeceğini dile getirerek önümüzdeki haftadan itibaren fiyatların
neredeyse yarı yarıya düşeceğini beklediklerini sözlerine ekledi.
Hal de ile market arasında büyük fark
Uzmanlar fiyat artışlarının nedenlerini sıralasa da meyve sebzede Hal ile market fiyatı
arasında büyük fark olduğu gözlendi. En çok tüketilen domatesin fiyatı halde 1 buçuk ila 3 TL
arasında olduğu belirtilirken, marketlerde ise 5 buçuk ila 6 TL arasından satışa
sunulduğu görüldü.
Bakan Elitaş da rahatsız oldu
Son dönemlerde sebze meyve fiyatlarındaki hızlı artış Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın da
gözünden kaçmadı. Elitaş bir televizyon programında yaptığı açıklamasında Hal fiyatları ile
market fiyatları arasında uçurum olduğunu belirterek; sektör yetkililerine "fırsatçılıktan
vazgeçin" uyarısında bulundu. Bakan Elitaş, bizzat markete giderek fiyatları incelediğini
söyleyerek; " Hal fiyatları ile market fiyatları arasında büyük fark var. Marketlerin kar
oranlarının yeniden gözden geçirerek ona göre değerlendirme yapmaları gerekir diye
düşünüyorum. Geçen Pazar günü bir markete gittim domates ve biberin çok pahalı olduğunu
gördüm. Domates 6 TL civarındaydı. O fiyatların gerçekten çok fazla olduğu intibası oluştu.
O yüzden insanların bu dönem içerisinde fırsatçılıktan vazgeçmeleri gerekiyor diye
düşünüyorum. İstikrar bu işte çok önemli. Yani dolardaki oynaklığın fazla olması gelecekle
ilgili beklentileri rahatsız ediyor. 2.90-3.00 arasındaki kur reeldir diye düşünüyorum.
Buralarda kalması hem ithalatımız için hem de ihracatımız açısından olumlu olacaktır’’ dedi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16104.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Etki Altında Kalan Öznelliği Yakalayamaz
Şair-Yazar Erkaz Öztürk il özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Edebiyata, ‘Başkaları yapıyorsa
ben neden yapa mıyım?’ diyerek başladığını söyleyen Öztürk; “Etki altında kalan öznelliği
yakalayamaz” dedi
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Şair-Yazar Erkaz Öztürk il özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Edebiyata, ‘Başkaları yapıyorsa

ben neden yapa mıyım?’ diyerek başladığını söyleyen Öztürk; “Etki altında kalan öznelliği
yakalayamaz” dedi.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Aslını sorarsanız kendini anlatmayı sevmeyenlerdenim ama bu soru sorulduğunda nezaket
gereği her zaman cevap vermişimdir. Nevşehirliyim ama 1994 yılından beri Kayseri’de
yaşıyorum. Orta öğretim ve liseyi Kayseri’de okudum. Üniversite eğitimini sırasıyla Isparta
ve Nevşehir’de tamamladım. Muhasebe, dış ticaret ve işletme mezunuyum. Şu an özel bir
şirkette müdürüm.
Yazarlık/şairlik serüveniniz nasıl başladı?
Şiire lise yıllarında Özdemir ASAF okuyarak başladım, sonra neden ben de şiir yazmayayım
dedim ve şiir yazmaya başladım. Lise bittikten sonra Isparta’da eğitimime devam ederken
şiirle olan ilgimi üniversiteye taşıdım. Edebiyat öğretmenimin ısrarları sonucunda ilk
kitabımın temelini edebiyat öğretmenimle birlikte attık, o bana inandı bende öğretmenimin
inancına inandım ertesi sene ilk kitabım olan Bulutsuz Yağmur’u yayımlandı ve kitabım aynı
yıl Kültür Bakanlığı tarafından yılın en iyi şiir kitaplarından seçildi. Böylelikle de yazarlık
serüveni başlamış oldum.
Yazarlık/şairlik serüveninizde sizi etkileyen isimler kimlerdir?
Biz buna etkilenmek demeyelim çünkü etki altında kalan öznelliği yakalayamaz. Ben
edebiyata sadece o yapıyorsa ben de yaparım diye başladım hala yapmaya devam ediyorum.
O derken de tekil şahıs olarak algılanmasın. Genel olarak söylüyorum. Kalemini, dilindeki
lisanı sevdiğim kişiler yok değil tabi ama isim vermeyi çok doğru bulmuyorum. Ülkemizde
birbirinden değerli yazarlar, şairler var şimdi birinin adını söylemez unutursam unutkanlığım
edebiyatın ilk dört harfine sığmaz.
Hangi tür eserleri takip edersiniz?
Tür ayırt etmem sadece kalem ayırt ederim.
Yazar/şair, çalışılarak mı? Yoksa doğuştan kazanılmış bazı yeteneklerle mi olunur?
Yazarlık ile şairlik farklı dünyalardır. Yazarlık çalışarak, araştırarak ve okuyarak ilerletilebilir
ama şairlik doğuştan gelir.
Günümüz dünyasını ve ülkemizin yazar ve şairler için avantajlı ve dezavantajlı yönlerini
sıralar mısınız?
En büyük avantajı insanlarla olan iletişim olanaklarının gelişmiş olması. Daha büyük kitlelere
yazdıklarımızı çabasız ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasıdır. Buna örnek ise sosyal ağlardır.
Dezavantajı ise iki satır okuyup bir satır yazan herkesin ben şairim ben yazarım edasıyla
ortaya çıkmalarıdır. Ben onlara hormonlu yazarlar diyorum. Daha olgunlaşmadan o ham
halleriyle eline su dökülemeyecek yazarlarla, şairlerle kendilerini aynı kefeye koymaları o
kıymetli edebiyatçılara yapılmış bir hakaret olarak görüyorum.
Bulunduğunuz şehir, yazar/şair olabilmek için avantajlı bir ortam sunuyor mu? Neden?
Hiçbir şehir insanı yazar veya şair yapmaz, kişi bir şeyi istiyorsa o kendi yapar kendi olur.
Sadece yazar/şairlik yapılarak geçinebilmek mümkün mü?
Mümkün tabi, edebiyatla geçimini sağlayan birçok insan var.
Yazar/şair olmak isteyenlere veya henüz yolun başında olanlara neler tavsiye etmek
istersiniz?
Okusunlar, çok okusunlar.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Kıymet bilelim, kalp kırmayalım, daha çok okuyup daha çok dua edip daha çok şükredelim.
İlginize için teşekkür ederim.
Söyleşi: Ramazan Karakuş-Kaan Seyfi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16106.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Talas’ın yeni müftüsü Yapıcı
Talas Müftülüğüne atanan Nevşehir Hacıbektaş Müftüsü Esat Yapıcı görevine başladı.
Yapıcı’nın makamındaki ilk ziyaretçileri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl Müftü Yardımcıları Mahmut Taşyapan, Tandoğan Topçu,
Galip Koçer ile Salih Sezik oldu.
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İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Talas İlçe Müftülüğüne atanan Esat Yapıcı’ya hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Müftüsü Yapıcı Talas
İlçesi ile ilgili projelerini paylaştı.
İl Müftüsü Güven, Talas’da görev yapacağı süre içerisinde İlçe Müftüsü Esat Yapıcı’nın
görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını belirtti.
Ziyarette İl Müftü Yardımcıları Mahmut Taşyapan, Tandoğan Topçu, Galip Koçer, Salih
Sezik ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da hazır bulunarak Müftü Yapıcı’ya
hayırlı olsun dileklerinde bulundular. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16107.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

İdeolojik bir yapılanma değiliz
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla
verilen yemekte konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ‘ideolojik bir
yapılanma değiliz” dedi.
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Kalkan, "Bugün bizimle beraber olmanız çok anlamlı. Biz STK'ların yapmış olduğu
faaliyetlerimizi sizler aracılığı ile kamuoyuna duyuruyoruz. Eğer sizler bizim yapmış
olduğumuz faaliyetleri kamuoyu ile paylaşmazsanız, bizim yapmış olduğumuz her faaliyet
havada kalacak. Biz Kayseri basınımızı çok seviyoruz" dedi.
Kalkan, "27 Haziran'da olağanüstü genel kurul ile Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi'nin yönetim
kurulunu yeniledik. Eğitim Bir-Sen ve Memur Sen'in ideolojik bir yanı yoktur. Mazlumdan
yana, zalimin karşısındadır. Bizler yönetimimiz ve ekibimizle beraber koşturuyoruz.

İnsanların iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yemekte konuşan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenecek olan etkinlikler hakkında bilgiler vererek, Aydın
Kalkan'a teşekkür etti. Haber merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16108.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Basın Yayın ve Enformasyon'a yeni Genel
Müdür
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'ne (BYEGM) Başbakanlık
Başmüşaviri Ahmet Göktürk İnan getirildi.
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Cemalettin Haşimi, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevini İnan'a devretti.
1963'te dünyaya gelen İnan, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamladı.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde master eğitimi alan İnan, özel
sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. İnan, 2014'te Başbakan Başmüşavirliği görevine
atandı. Evli ve 3 çocuk babası İnan, Almanca ve İngilizce biliyor. (Yeni Şafak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16109.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Melikgazi Belediyesi’nden Engelli Empati
Parkuru
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisince
Beyaz Baston Haftası’nda ilginç bir program düzenlenerek görmeyen vatandaşlara sahip
çıkılmasını istendiğini söyledi.
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Görme engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntı ve zorlukları anlatan ve bu yönde oluşturulan
Engelli Empati Parkuru’nu düzenli bir şekilde tamamlayanlara hediye verildiğini belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi sosyal belediye hizmetlerini yerine
getirirken toplumda bu yönde bir oluşum sağlanmasına önem verir. Yani katılımcı ve
birleştirici bir hizmet ile toplumun her kesimine hizmet vermektedir. Beyaz Baston Haftası
sebebi ile düzenlenen etkinlikle görme engelli vatandaşların sahiplenilmesi, onlara çarşı,
Pazar ve parklarda yardımcı olunması amaca ile bir yürüyüş parkuru düzenlenmiştir. Burada
amaç görme engellilerin yaşadıklarını ve hissettiklerini beraber yaşamaktır. Engelli Empati
Parkurunda gören vatandaşların gözlerine siyah bir bant bağlanarak beyaz baston ile bu
parkuru tamamlamaları istenmiştir. Amaç bu toplumda herkesin yeri ve hakkı olduğunu
belirtmek ve hatırlatmaktır” dedi.
Melikgazi Engelliler Ünitesi bünyesinde kurs verilen öğrencilerin de hazır bulunduğunu ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu etkinliğin sonunda görme engelli yerel sanatçı Ersin
Çimen’in mini bir konser verdiğini sözlerine ekledi. Kurumsal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16110.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Elitaş'tan çelik sektörüne destek sözü
Son iki yıldır üretim ve ihracatını kısıtlayan birçok sorunla mücadele eden Türk çelik
sektörünün içinde bulunduğu olumsuz koşullar Ekonomi Bakanlığı’nı harekete geçirdi.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve bakanlık yetkilileri ile bir araya gelen Çelik İhracatçıları
Birliği yönetimi, yaptıkları sunumda sektörün yaşadığı sorunları dile getirdi. Ekonomi
Bakanlığı'ndan sorunların çözümü konusunda öncelik ve destek sözü alan çelik sektörü,
belirlenecek yeni stratejiler ile birlikte sektörün eski gücüne kavuşacağına inanıyor.
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Türkiye sanayisinin bel kemiği niteliği taşıyan çelik sektörünün son dönemde üretim ve
ihracatta yaşadığı sıkıntılı sürecin çözümü konusunda Ekonomi Bakanlığı'ndan destek geldi.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ve Bakanlık yetkilileri, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Namık Ekinci ve Yönetim Kurulu Üyeleri bir araya gelerek sektörün
sorunlarını dinledi.
Türk çelik sektörünün mevcut durumunu ve sorunlarını bakanlık yetkililerine aktaran birlik
temsilcileri, başta MENA bölgesindeki pazar daralması, sektöre yönelik haksız yere açılan
damping ve koruma önlemi davaları, pazar daralmasının etkisiyle üretimin düşmesi ve ithalat
artışı, ana pazarlar arasında yer alan gelişmekte olan ülkelerin bazılarının kendi çelik
sanayilerini kurmaları ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayan agresif ihracat
politikasının neden olduğu haksız rekabet koşullarından dolayı bir süredir üretim ve ihracatta
ciddi düşüşler yaşandığını paylaştı ve çözümü için destek istedi.
Çelik sektörünün içinde bulunduğu zorlu koşulları değerlendiren Ekonomi Bakanlığı
yetkilileri, tüm sorunların en kısa sürede çözümlenmesi amacıyla sektöre öncelik verileceğini

ve ilgili bakanlıklarla çalışmalara başlanacağının sözünü verdi. Bakanlığın desteğini arkasına
alan sektör, alınacak tedbirler ve belirlenecek stratejiler ile birlikte olumsuz koşulların 2016
yılından itibaren son bulmasını bekliyor.
Ekonomi Bakanlığı'nın çelik sektörünün yaşadığı sorunlara kayıtsız kalmayarak önümüzdeki
dönemde yapılacak çalışmalarda sektöre öncelik ve destek verileceğinin ifade edilmesinden
dolayı son derece memnuniyet duyduklarını dile getiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Namık Ekinci, "Çelik sektörümüzün içinde bulunduğu olumsuz koşullar
Ekonomi Bakanlığımızın da dikkatini çekti ve sorunlarımızı dinlediler. Bu sorunların çözümü
konusunda tüm ilgili bakanlıklarla iletişime geçileceğine dair destek sözü aldık. Kendilerine
ilgileri ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 2016 yılı içerisinde üretim ve ihracatımıza
engel oluşturan olumsuzlukların giderilmesine yönelik adımlar atılacağına inancımız tam,
Bakanlığımıza ve hükümetimize güveniyoruz. Böylece Türk çelik sektörü olarak eski
gücümüze tekrar kavuşabilir ve Türkiye ekonomisine, ihracatına değer yaratmayı
sürdürebiliriz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16111.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

Kayseri’den Yavuz Bahadıroğlu geçti
Büyükşehir Belediyesi her ay ünlü yazarları Kayseri'ye getirmeye devam ediyor. Bu
kapsamda Kayseri'ye gelen Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu, üç ayrı programda sohbetlere
katıldı ve önemli açıklamalar yaptı.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Tarihçi Yazar
Yavuz Bahadıroğlu, ilk olarak Hunat Kültür Sanat Merkezi'nde söyleşi programına katıldı.
Tarih biliminin geçmişi hatırlatmak, doğru olaylardan ilham almak ve yanlış olaylardan da
ibret alarak tekrarını yapmamak için var olduğunu belirten Bahadıroğlu, kendisinin de tarihi
doğru anlatmaya çalıştığını belirtti. Toplantıda Osmanlı ve Türkiye'nin bölgemiz için önemini
de vurgulayan Yavuz Bahadıroğlu, "İngiltere'nin 150 senelik projesi içinde Osmanlı
Devleti’ni yok etmek birinci sıradadır. Osmanlı Devleti ve onun mirasçısı Türkiye İslam
aleminin yıldızıdır. Burada Türkiye'yi hesaba katmayan her hesap yokluğa mahkumdur" dedi.
Yetiştirdiğimiz insanları doğru anlatamadığımıza da değinen Bahadıroğlu, "Sadece Mimar
Sinan'ın eserlerini dünyaya anlatsak hayranlıkla bizim medeniyete katkılarımızı izlerler" diye
konuştu.
Tarihçi Yazar Yavuz Bahadıroğlu daha sonra kitaplarını imzaladı. İmza gününe özellikle
gençler büyük ilgi gösterdi. Yavuz Bahadıroğlu Genç KAYMEK'in TOKİ Tesisleri ile Gevher
Nesibe Kız Öğrenci Yurdu'nda da iki ayrı söyleşi programına katıldı.
Kayseri ile ilgili görüşlerini de dile getiren Bahadıroğlu, "Kayseri bir Selçuklu kenti. Bir sürü
tarihi eser var. Tarihi kentlerin içinden geçerken insan tarihin içinden geçer gibi oluyor. O

bakımdan Kayseri'ye gelmek keyifli bir ziyarettir. Bizim toplum olarak ürünleri değil
insanları öne çıkarmamız gerekir. Maddi kalkınmaya insani ve vicdani kalkınmayı destek
yapamazsanız sürdürülebilir olmaktan çıkar. Para biter geriye cehalet kalır. O bakımdan
kültür programlarını önemsiyorum. Özellikle belediyelerin bu konudaki çabalarını tebrik
etmek lazım. Artık insana değer vermeye başladık. İnşallah bu bizi manevi kalkınmaya da
götürecektir. Bu anlamda Kayseri başı çeken belediyeler arasında. Kayseri bir kültür şehridir
ve bize Mimar Sinan'ı armağan etmiştir. Kayseri'ye kültür şehri olmak da yakışır"
dedi. Kurumsal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16112.html
Erişim Tarihi: 11.01.2016

