KAYSERİ HABER ARŞİVİ
05.12.2016–11.12.2016
Yola Kayseri’den çıktık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Abdullah Gül kardeşim ile yola çıkışımız Kayseri'de,
burada oldu. AK Parti'nin kuruluşunda ve iktidara gelmesinin ardından icra edilen
çalışmalarda beraber olduğumuz, hatta ilk güçlü mitingimizi yaptığımız il Kayseri olmuştur.”
dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanının doğrudan halkın oyuyla seçimi
uygulamasının milletimiz tarafından bu denli büyük bir muhabbetle kucaklanmasında Sayın
Gül'ün cumhurbaşkanlığı dönemindeki başarıları da katkıda bulunmuştur." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki "Cumhurbaşkanlığı
Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi" açılışında, Türkiye'de siyasi tarih müze geleneğinin
yavaş yavaş oluşmaya başladığını belirtti.
Bu Müze ve Kütüphaneyi söz konusu geleneğin en önemli temsilcisi olarak nitelendiren
Erdoğan, "Burada olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı olarak arzu edilirse tüm eski
cumhurbaşkanlarımız adına kurulacak şahsi müzeleri destekliyor ve gereken her türlü imkanı
da sağlıyoruz." diye konuştu.
"Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş" sözlerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şöyle devam etti:
"Dünyada bırakacağımız hoş sadaların böyle güzel mekanlarda gelecek nesillere aktarılması
aynı zamanda kültürümüze ve medeniyetimize yapılmış en önemli katkıdır. Tarih yapan bir
millet olarak tarihimizi kayda geçirme, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda aynı
başarıyı maalesef gösteremiyoruz. Esasen elimizin altında dünyanın en düzenli ve kapsamlı
devlet kayıtları olan Osmanlı arşivleri gibi bir hazine bulunuyor. Buna rağmen onu bile
şimdiye kadar doğru dürüst değerlendiremedik. Bir dönem Osmanlı arşivlerinde yer alan
milyonlarca belgenin hurda niyetine kilosu 3-5 kuruşa satılmasının utancını dahi yaşadık.
Bunun için, hükümetimiz döneminde arşivciliğin modern versiyonu olan dijital arşiv
konusuna özel önem verdik, tüm kurumlarımızın arşivlerini kalıcı hale getirmesinin yolunu
açtık."
"Gül adeta ayaklı bir kütüphane"
Erdoğan, kişisel arşivlere olan ilginin giderek yaygınlaştığını görmekten duyduğu
memnuniyeti vurgulayarak, Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi'nin bu
ilgiyi daha da artıracağına yönelik inancını paylaştı.
11. Cumhurbaşkanı Gül ile üniversite yıllarından beri yol arkadaşı olduğunu vurgulayan
Erdoğan, "Sayın Abdullah Gül'ü bilimsel çalışmalarının yanında kültür ve medeniyet
hayatımıza dair okumalarıyla adeta ayaklı bir kütüphane olarak biliyoruz." diye konuştu.

Kendisi adına açılan kütüphanenin Gül'ün yarım asrı bulan birikimini de yansıtan bir eser
olacağını belirten Erdoğan, müze kısmındaki sergi alanları, simülasyon ve kişisel arşiv
bölümlerinde Gül'ün kendi hayatı ile demokrasinin Türkiye'deki gelişiminin de takip
edilebileceğine işaret etti.
"Abdullah Gül kardeşimle beraberliğimiz AK Parti'nin kuruluşundan çok öncesine, 1960'lı
yıllara kadar uzanır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği çatısında
başlayan fikri ve şahsi hukuklarının, Gül'ün akademik hayatı ve İslam Kalkınma
Bankasındaki çalışmaları boyunca da sürdüğünü belirtti.
"Abdullah Gül kardeşim..."
Gül ile siyasi yol arkadaşlığının ise onun milletvekili adayı olduğu 1991'den itibaren
başladığını ve kesintisiz devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Refah Partisi'nin ardından Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra kendisinin de aralarında
bulunduğu bir grup arkadaşımızla AK Parti'nin kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdik.
Abdullah Gül kardeşim ile AK Parti'nin kuruluşunda ve iktidara gelmesinin ardından icra
edilen çalışmalarda beraber olduğumuz, hatta ilk güçlü mitingimizi yaptığımız il Kayseri
olmuştur. Yani yola çıkışımız Kayseri'de, burada oldu. Özellikle kendisinin aday olduğu
2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ve sonrasıyla Türk siyasi tarihinin en ibretlik
hadiselerinden birini yaşadık. Cumhuriyet Mitingleri ve 27 Nisan bildirisiyle milletin ve
TBMM'nin iradesine karşı adeta bir meydan okumaya çevrilen bu seçim süreci 367
garabetiyle trajikomik bir hale dönüştürülmüştür. Bu millete bu ülkede bu da yaşattırıldı. Biz
de işte böyle bir dönemde demokrasiye ve milli iradeye karşı girişilen saldırılara cevabımızı
Abdullah Bey'i aday göstermek suretiyle verdik. Birikimi ve partimize olan katkıları sebebiyle
Abdullah Bey'in adaylığı hem kendi camiamızda hem de milletimiz nezdinde hüsnükabul
gördü ve Sayın Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı, cumhurbaşkanlığıyla neticelendi."
Gül'ün cumhurbaşkanlığı görevini yürüttüğü 2007-2014 yıllarında Türkiye'nin çok önemli
değişim, dönüşüm, yeniden yapılanma süreçlerini yaşadığını belirten Erdoğan, şunları
kaydetti:
"Ülkemizde anayasa kitapçıklarının fırlatıldığı dönemleri de gördük, bunlar yaşandı. Tabii biz
cumhurbaşkanlığı makamı ile başbakanlık makamı arasındaki dayanışmayla bu dönemi
başarılarla dolu bir dönem olarak hamdolsun gerçekleştirdik. Bu süreçte yaşanan siyasi,
ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında kendisinin de sergilediği mutedil yaklaşım
daima takdirle birbirimizi anmamıza vesile oldu. Türkiye vesayetin değil, milletin
cumhurbaşkanlığına giden yolun ilk adımlarını işte bu dönemde Sayın Gül ile atmıştır.
Cumhurbaşkanının doğrudan halkın oyuyla seçimi uygulamasının milletimiz tarafından bu
denli büyük bir muhabbetle kucaklanmasında Sayın Gül'ün cumhurbaşkanlığı dönemindeki
başarıları da katkıda bulunmuştur. Ülkemizin son yıllarda yetiştirdiği en önemli siyaset ve
devlet adamlarından biri olan Abdullah Gül kardeşimin çalışmaları ve hizmetleriyle
milletimin kalbinde de müstesna bir yer edindiğine inanıyorum."
“Müzeyi gezenler Türkiye tarihini burada görebilirler”
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuşmasında “Bu müzeyi 24 Temmuz’da açacaktık
ama 15 Temmuz olayından dolayı erteledik.” dedi.
“Benim başlattığım projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da destekledi”
diyen Gül, şunları söyledi:
“Burası sadece şahsımla ilgili müze olmanın ötesinde bir siyasi tarih müzesi olarak da
düşündük. Bu müzeyi gezenler kısa süre içinde Türkiye tarihini burada görebilirler. Acı tatlı
günlerimizi, sıkıntılarımızı görebilirler. Daha sonra da benimle ilgili bölümler var. Benim
siyaset tarzımı, öne çıkarttığım konuları, liderlik yaptığım değerleri de bu müze örnek olarak
sunmaktadır. Her ne kadar benim ismimi taşıyorsa da hepimizin hatıralarını yansıtmakta. 50
yıla yaklaşıyor tanışmamız. Dolayısıyla hükümet içindeki bütün faaliyetlerimiz, sıkıntılı
günlerimiz, AK Parti’yi kuruş yıllarımız, başımızdan geçen bütün dönemler burada var. Omuz

omuza hep beraber siyaset yaptığımız bütün arkadaşlarımızın hatıraları bu müzede
yansıtılmaya çalışıldı. Hep gurur duyduğumuz işler yaptık. Türkiye deki tabuları hep beraber
yıktık ve tarihe gömdük. Tarihte inişler ve çıkışlar söz konusu. Bizim yakın tarihimizde bu tip
inişli çıkışlı dönemler var. Bunları bazen mahcubiyetle anıyoruz. Bunların hepsi ara dönemler
olarak kaldı. Bunların hepsini aştık ve Türkiye’yi bu günkü durumuna taşıdık. 15 Temmuz’da
haince ve rezilce gerçekleştirilen bu olayı da geride bırakacağız. Erol Olçok‘u özellikle anmak
istiyorum. Suçlu ve suçsuzu titizlikle ayıklayıp suçlu olanlara ceza verileceği herkesin emin
olduğu husustur. Demokrasinin reformcu bir niteliği vardır. Nasıl yaptığımız şeyler sürekli
köklü bir reform süreci içinde bizi oluşturdu ve Türkiye’yi ileri taşıdıysak, inanıyorum ki bu
reform sürecini sizlerin liderliğinde gerçekleşecektir. Bu içinde yaşadığımız dönemi süratle
atlatacağız. Bundan hiç tereddüdüm yok.”
“İlk gün olduğu gibi bugün de beraberiz”
Açılışta konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise Kayseri'nin sanayi, ticaret şehri olmasında
büyük katkısı olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Kampüsü'nde açılıyor olmasının ayrıca
önemli olduğunu dile getirdi.
Cumhuriyetin ilk tesislerinden biri olan fabrikanın yıllarca Türkiye'nin kalkınması ve
sanayileşmesi için hizmet ettiğini belirten Yıldırım, bugün de bir başka şekilde milletin
hizmetinde olduğunu ifade etti. Başbakan Yıldırım, "Bu durum Cumhuriyet kurumlarının
devamlılığının da bir göstergesidir. Bu kesintisiz hizmet anlayışını, bu devamlılık zihniyetini,
mensubu olduğumdan gurur duyduğum AK Parti'de de görmek mümkündür. İşte şu an saygı
değer Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan burada ve işte kendileriyle ilk
günden itibaren yol arkadaşlığı yapan AK Parti hareketi iktidarında başbakan, cumhurbaşkanı
görevi yapan Sayın Abdullah Gül Bey burada, diğer bütün yol arkadaşlarımız burada.
Kayseri'de AK Parti hareketini başlatan bütün yol arkadaşlarımız burada. Hep beraberiz,
buradayız, tıpkı ilk gün olduğu gibi bugün de yine yan yana, birlikte hep beraberiz." diye
konuştu. AA-İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21021.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Dolar 4 lira olsa ne yazar?
KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz’da amaçlarına ulaşamayanların
şimdi Türkiye’nin üzerine ekonomi ile geldiklerini söyleyerek, “Maalesef 10-15 gündür
dünyadaki ekonomik güçler Türkiye'nin topla, tüfekle yıkılamayacağını anlayınca dövizle
üzerimize geliyorlar. Dolar 4 lira olsa ne yazar?” diyerek meydan okudu.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) tarafından düzenlenen eğitim seminerleri
çerçevesinde 'Aile şirketlerinde şirket anayasası, şirketlerde nesiller arası yetki devri' konulu
konferans düzenlendi.

KOSB Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan yaptı.
Amaçlarına ulaşamayanlar ekonomi ile uğraşıyor
15 Temmuz’da amaçlarına ulaşamayanların şimdi Türkiye’nin üzerine ekonomi ile
geldiklerinin altını çizen Nursaçan, “Paylaşamadığımız, birlik ve beraberliğimizi
yakalayamadığımız zaman değerlerimizden kopuyoruz. Aileyi bozduğunuz zaman nesli de
bozarsınız, milleti de bozarsınız, şehri de bozarsınız, her şeyi bozarsınız. 15 Temmuz hain
darbe girişimi ile ülkemiz karşı karşıya kaldı. Bugün bize bir şey düşüyor arkadaşlar. Parasını
yitiren bir şeyini yitirir ama ümidini yitiren her şeyini yitirir. Maalesef 10-15 gündür
dünyadaki ekonomik güçler Türkiye'nin topla, tüfekle yıkılamayacağını anlayınca bugün
dövizle üzerimize geliyorlar. Size hodri meydan, dolar 4 bin lira olsa ne yazar. Bu millet
dövizden korkmaz. Bu millet 3 milyon Suriyeli kardeşine insanlığın bittiği bir tarihte insanlık
örneği gösteriyorsa, ekmeğini paylaşabiliyorsa yeter ki birlikte olalım Allah'ın rahmeti,
bereketi bizimle beraber. Bugün dolar 3,5 lira olmuş, olsun. Bu oyunu oynayanların elinde
patlayacaktır. Bugün o silahların arkasındaki güçler ekonomideki Türkiye'nin gelişiminden
rahatsızlık duydular.” dedi.
Nursaçan, her türlü hizmeti verebilmek için canla başla çalıştıklarını kaydederek, "Göreve
başladığımız günden bu yana sizlere daha iyi hizmet verebilmek için şahsım ve yönetim
kurulu tüm çalışma ekibimle birlikte başta eğitim ve kültür faaliyetleri olmak üzere sizlere her
türlü hizmeti verebilmek için canla başla çalışmaktayız. Bu maksatla bugün hazırlanmış olan
seminerimizde sanayicilerimizin çok duyarlı olacağını da inanmaktayım. Aile, toplumun
temel taşı, şirket ise ailelerin ekmek kapısı. Bu iki kavram hayatımızın olmazsa olmazlarının
başında gelir. Aile şirketleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki şirketlerin büyük bir
bölümünü oluşturarak, ülke ekonomisi içerisinde büyük ve önemli bir yere sahip olmuşlardır.
Dünyada ve Türkiye’de aile şirketlerinin rolü ve işlevleri göz önüne alındığında aile
şirketlerinin devamlılığını ve kurumsallaşmasının hem ülkemiz ekonomisi hem de söz konusu
şirketler açısından taşıdığı önem daha da ortaya konmaktadır. Kurumsallaşmasını
tamamlayamamış aile şirketlerinde maalesef büyük oranla kurucuya bağlılık oluşmakta ve bu
durum şirketlerde profesyonel yönetim anlayışının gelişmesinde engel olarak patrona dayalı
şirketler olma sonucunu doğurmaktadır. Bu yüzden şirket sahipleri ve üst düzey yöneticileri
hep aynı kişi olup, bu kişilerin büyük çoğunluğu sağlıkları yerindeyken şirketlerindeki
yetkileri zamanında ve doğru şekilde yapmayarak aile şirketlerinin en büyük sorunu olan
devamlılığı sağlama sorununu ortaya çıkarmaktadır. Her ne kadar ülke olarak şirket anayasası
ve şirketlerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan aile şirketlerinin kurumsallaşması açısından
henüz yolun başında olsak da aile şirketleri anayasalarının hem ülke ekonomisi hem de söz
konusu şirketler açısından devamlılığın ve kurumsallaşmanın başlaması noktasında en önemli
araçlardan biri olduğunu bilerek hareket etmemiz artık zorunludur. Ayrıca aile şirketleri
anayasaları aile fertleri arasındaki ilişkilerin ticari çıkarlar yüzünden yıpranmasının ve bu
yolla ailenin parçalanmasını önleyerek çok önemli bir toplumsal görevi de yerine
getirmektedir. Sonuç olarak: aile şirketlerinde aile anayasasının olması ve şirketteki tüm
tarafların bu anayasaya uyması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.
KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın konuşmalarının ardından Nedim Narlı,
'Aile şirketlerinde şirket anayasası, şirketlerde nesiller arası yetki devri' konulu konferans
verdi. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21022.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Bakan Özhaseki ‘belediyecilikte’ Kayseri’yi
örnek gösterdi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaret etti. Ziyaretinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarından övgüyle söz eden
Bakan Özhaseki, "İnşallah her şehrin belediyesi Kayseri belediyesi gibi olsun." dedi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi
Belediye Hizmet Binası Başkanlık Girişinde karşıladı. Ziyarete Kayseri Milletvekili İsmail
Tamer, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar da katıldı.
"Yuvanıza hoş geldiniz"
Bakan Özhaseki'yi "Yuvanıza Hoş Geldiniz" diyerek karşılayan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 147 yıllık bir belediye olduğunu ve planlı
bir gelişme kültürüne sahip bulunduğunu belirterek, Kayseri'deki belediyeciliğin en önemli
döneminin Özhaseki Başkanlığındaki son 20 yıl olduğunu söyledi. Kayseri'nin her zaman
kendi yağıyla kavrulan bir il olarak bilindiğini dile getiren Başkan Çelik, "İnşallah şimdiye
kadar kamu kaynaklarından biriken alacaklarımızı Bakanımız sayesinde alacağız" dedi. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının desteklerini de dile getiren Başkan Mustafa Çelik, KASKİ'nin 10
yıllık işi 2-3 yılda yapabilmesini sağlayacak bir kaynağın İller Bankasından temin edildiğini
söyledi. Başkan Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi için de kaynak ihtiyacının
desteğini aldıklarını dile getirdi.
Bakan Özhaseki hizmetler nedeniyle teşekkür etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de belediye başkanlığı döneminde Kayseri için
elinden geleni yaptığını ve bu birikimle bakanlıkta çalıştığını söyledi. Kayseri'de başka illerin
tersine bir uyum kültürü bulunduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "Şehir için elimizden ne
gelirse seferber oluyoruz. Başka illerde kurumlar arasında çekememezlik var. Şükür ki,
Kayseri'de böyle bir durum yok" dedi. Aynı zamanda Kayseri milletvekili olduğu için
Kayseri'nin projelerini takip ettiğini de belirten Bakan Özhaseki, bugüne kadar 15 Temmuz
süreci nedeniyle düşündükleri bazı çalışmaların aksadığını dile getirdi ve bugünden sonra her
15 günde, bir bakanla birlikte Kayseri'ye gelerek o bakanlık bünyesindeki yatırımları takip
edeceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin özellikle ilçelere yaptığı yatırımlar üzerinde
de duran Bakan Özhaseki, "İlçelerimiz ve mahalleleri çok büyük bir yatırımlar alıyorlar. Bu
yatırımlar için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah her şehrin
belediyesi Kayseri'deki gibi olsun." ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21023.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Kurtuluş Savaşı, Türk kadını ile destanlaştı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın Kolları Başkanı Serap Şule Kalın, ‘5 Aralık Türk
Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı’ tanınmasının yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama
yaptı. Şule, “Kurtuluş Savaşı, şüphesiz Türk kadınının desteği ile destanlaşmıştır.” ifadelerini
kullandı.
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Türk tarihinde kadının geri planda kalmadığını belirten Başkan Serap Şule Kalın,
açıklamasında
şu
ifadelere
yer
verdi:
"Nene Hatun, Asker Saime, Hatice Hanım, Rahime Hanım, Fatma Seher Hanım, Binbaşı
Ayşe, Gördesli Makbule, Süreyya Sülün Hanım, Nezahat Hanım ve isimlerini saymakla
bitiremeyeceğimiz Türk kadınları, savaşta ve barışta, bağımsızlığımız ve egemenliğimiz için
son nefeslerine kadar gayret etmişlerdir. Türk milletini ve devletini yok etmek isteyen güçlere
karşı verilen Kurtuluş Savaşı, şüphesiz Türk kadınının desteği ile destanlaşmıştır. Top
mermilerini çocuğunun battaniyesiyle saran fedakar annelerimiz, cephelere kağnıları ile erzak
taşıyan ninelerimiz gibi milyonlarca kahraman kadınlarımız bugün yine aynı ruhla bu
coğrafyada yaşamaktadır. Millet olarak omuz omuza Kurtuluş Savaşı'nı kazanan kahraman
milletimiz, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesini
sağlamıştır. Bu kapsamda, kadınların da oy kullandığı ve 5. Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisinin belirlendiği 8 Şubat 1935'de 17 kadın milletvekili Meclise girmiştir. Türk
kadınlarına verilen seçme ve seçilme hakkı bütün dünya ülkelerinden önce Türkiye'de
gerçekleştirilmiştir. Kadının yeri ve önemi Türkiye için oldukça kadim bir tarihe sahiptir.
Türk kadını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her alanda onurlu bir şekilde
mücadelesini verecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerinin yılmaz bekçileri
olduğunu ve her alanda en ön safta yılmadan çalışacağını her fırsatta gösterecektir."
Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21024.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Başkanlık sistemi partiler üstüdür
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Başkanlık sistemini “Türkiye’nin gelişmesi adına
yapılmış partiler üstü bir hareket" şeklinde niteledi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Yozgatlılar Derneği tarafından düzenlenen
kahvaltı programına katıldı. Dernek Başkanı Ayhan Köklü'den dernek faaliyetleri hakkında
bilgi alan Yıldız, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Taner Yıldız, “15 Temmuzla
beraber yakın siyaset tarihinin ve bundan sonra belki 50’li yıllar boyunca hatırlanacak olan
zihinlerimize kazınmış bir darbe girişiminden çıktık. Bu darbeyi planlayanlar ile darbeyi
gerçekleştirmek isteyenler yalnızca bu ülkede bu işi yapmakla kalmadılar, kaos oluşturmak,
ülkeyi bölmek ve bu ülke üzerinde gözü olanlara karşı da yardımcı olmak maksadıyla bunu
yaptılar. Bu neresinden bakarsanız bakın masum görülebilecek, makul hale getirilebilecek
hiçbir gerekçesi olamaz. Türkiye’deki hükümetler demokratik seçimler ile iş başına gelen
hükümetlerdir. Biz işin başında, ‘Türkiye’deki her türlü vesayete, ister askeri ister yargı
yoluyla isterse dini olsun göz yummayacağız’ dedik. 15 Temmuz ufkumuzdaki insan tipini
dahi değiştirecek tarzda gelişti.” diye konuştu.
Başkanlık sistemini değerlendiren Yıldız, “İnşallah önümüzdeki bütçe görüşmesinden sonra
meclis gündemine Başkanlık sistemi getirilecek. Komisyonu hemen başlatacak olan bir
gelişmemiz var. Partili Cumhurbaşkanı sistemiyle alakalı MHP ile gelinen bir mutabakat
noktası var. Bu Türkiye’nin gelişmesi adına yapılmış partiler üstü bir harekettir. Bunun
faydasını inşallah önümüzdeki süreçte hep beraber müşahede edeceğiz. TBMM’deki
oylamada ve referandum ile beraber bunlar sonuçlanacak. Hep beraber izliyoruz." ifadelerini
kullandı. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21025.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Engelleri önce kafamızda yıkalım..!
Türk Büro Sen Kayseri Şube Başkanı Muammer Öner 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
münasebetiyle yaptığı açıklamada engelleri önce kafamızda yıkmamız gerektiğini söyleyerek,
“Ülkemizde engelli vatandaşlarımızın istihdamlarına özel sektörde gereken önem ve
hassasiyet gösterilmediği gibi, maalesef Kamuda da gerekli istihdam yaratılmamıştır.” dedi
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Yasa gereği toplam personelin yüzde 3’ü oranında engelli personel istihdam etme şartı
olduğunu ve her yıl bunu dile getirmelerine rağmen, kamuda bu sayının hayalden öteye
gitmediğini kaydeden Muammer Öner, “Yaklaşık 2,5 milyon memurun çalıştığı kamuda, yine
yaklaşık 75 bin engelli çalıştırılması gerekirken, bu rakam 2016 rakamlarına göre 49 binler
seviyesindedir.Devletimizin Anayasa ve yasalara rağmen, uymamakta direndiği bu olay
karşısında, özel sektörün engellilere karşı hassas davranmasını beklemek hayalperestlik olur.”
İfadelerini kullandı.
“Kamuda istihdam edilen engelli memurlarımıza maalesef Devletin bakışı, engellidir.” Diyen
Öner, açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Engelleri zihinlerinde yıkamayanlar, engelli
memurlarımıza ikinci sınıf devlet memuru muamelesi yapmakta, sadece 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda yazıldığı için istihdam ediyoruz düşüncesindedir.
Kamuda istihdam edilen engelli memurlara, ‘zaten iş yapmalarını beklemiyoruz’ gibi çirkin
bir düşünceyle, görevleriyle ilgili de hiçbir eğitim verilmemektedir. Devlet yönetimi bu kötü
düşünceden vazgeçerek, istihdam edilen engelli memurlara gerekli eğitimleri vermeli ve
çalışma hayatında engelli memurlarımızın aktif rol almasını sağlamalıdır. Devletin yönetici ve
bürokratlarından, Engelli Memurlara ‘engelsiz bakmalarını’ talep ediyoruz.
Halen Kamuda çalışan engelli arkadaşlarımızın acilen çözülmesi gereken başlıca sorunları,
-Belirli bir mesleği bulunan engellilerin mesleği dışında çalıştırılmaması,
-Mesleği olmayan engellileri, özür durumuna göre yapabilecekleri hizmetlere ait kadrolarda
çalıştırılması,
-Özür artırıcı ve ek özür getirici işlerde çalıştırılmaması,
-Yardımcı hizmetler sınıfında olup da lise ve üstü öğrenim görmüş engelli personelin sınavsız
genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,
-Engelli personelin görevde yükselmelerindeki engellerin kaldırılması,
-Çalışmalarını kolaylaştıracak araç ve gereçlerin sağlanması,
-Engelli personele mesai saatleri dışında görev verilmemesi
Konularında acilen tedbirler alıp bu sorunlar en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır.
Türk Büro-Sen olarak, engelli Kamu çalışanları adına bugüne kadar vermiş olduğumuz
mücadelemize, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
Her kişinin potansiyel birer engelli adayı olduğunu hatırlatarak, engelli vatandaşlarımızın
yılda bir defa değil 365 gün yanlarında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21026.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Ağırnaslı üreticilerden bir ilk!
Ağırnaslı istiridye mantarı üreticilerinden İsmail Yılmaz ve Arif Balkaya bir ilki
gerçekleştirerek kendi tasarımları olan kompost dolum makinasını faaliyete geçirerek üretim
yapmaya başladı.
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Çalışmalarla ilgili bilgi veren İsmail Yılmaz ve Arif Balkaya Ağırnas Mahallesinde bulunan
30 ton kapasiteli işletmelerinde 3 flaşta 9 ton üretim yapabildiklerini, işletmenin ayrı bir
bölümünde kompost dolum alanı oluşturduklarını, günde 1,5 ton (buğday sapından) ila 2 ton
(pamuktan) kompost dolumu yapabilecek kapasiteye ulaştıklarını söylediler. Sistemin
kendilerine getirisinden bahseden Yılmaz ve Balkaya, kompost temininde özel firmalara bağlı
kalıp yüksek maliyetler ödemekten, nakliye esnasında kompostta oluşacak olumsuzluklardan
kurtulduklarını, işgücü ve zamandan tasarruf sağlayıp 10 kişi ile 3-4 günde yapılacak kompost
dolumunu 1 günde 2 kişi ile gerçekleştirebildiklerini söylediler. Ayrıca kendi kompostlarını
üretmenin dışında ilimizde aktif üretim yapan 16 istiridye mantarı üreticisine de dönem
dönem kompost temin edebildiklerini ifade ettiler.
İsmail Yılmaz ve Arif Balkaya ayrıca Üretim ağına yeni katılmalarına rağmen kısa zamanda
çok yol kat ettiklerini ve bu anlamda kendilerinden desteklerini eksik etmeyen Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, istiridye mantarı üretiminin
Kayseri'de
güzel
bir
gelecek
vadettiğini
düşündüklerini
dile
getirdiler.
Kayseri Gündem
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21027.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Avrupa Birliği’ne yalvarma dönemi bitti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yatırım ve Hizmetleri Değerlendirme Çalıştayı’nde konuşan
Bakan Mehmet Özhaseki, “Bazı iyi değerler varsa Avrupa Birliği’nden almak için kapısını
zorlayacağız. O standartları almak için elimizden geleni yapacağız. Ama ezilip, bozulup ‘Bizi
alın’ diye el açıp yalvarma devri de bitti. Hiç de umurumuzda değil” ifadelerini kullandı.
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Kentte bulunan bir otelde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Yatırım ve Hizmetleri
Değerlendirme Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Vali Süleyman
Kamçı, “Çevre sorunlarının ele alınacağı bu çalıştayın dünyanın problemi olduğunu hepimiz
görüyoruz. Bu problemlerin insanlığın geleceğine yönelik etkilerini ve alınması gerek
tedbirlerin ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların elbette hayata geçirilmeye
çalışılıyor. Bu anlamda sayın bakanımızın Fas’ta bir toplantıya katılmış olması, dünyanın da
bu iş üzerinde önemle durduğunun göstergesidir. Bu anlamda ilimizde yapılan bu toplantının
faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü çevreye muhtaçlığımız son derece önemli. Çevre bize
emanet ve bu emaneti çocuklarımızı daha da iyi olarak devretmek zorundayız. Bu
sorumluluğun bilincinde olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı bu çalışma takdire
şayandır” dedi.
“Dünyayı kirletenler bize direktif veriyor”
Dünyayı en çok kirleten batılı ülkelerin Türkiye’ye direktifler gönderdiğini kaydeden Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise “Çevreyi tahrip etmeden yatırımlar yapılacak.
Hangi yatırımlar yapılacaksa sağlamamız gerekiyor. Hem yatırımları yapacağız, hem de
çevreyi koruyacağız. Bu iki dengeyi bir arada götürebilirsek bizden daha iyisi yok. Çünkü
çevre bize Allah’ın emanetidir. Batı çevrenin adını bilmezken, vahşi şekilde tahrip ederken
bizim medeniyetimize bir bakın. Dalı bile kırdırmazlardı. Böyle bir medeniyetin
temsilcileriyiz. Batı şimdi bize bolca çevre üzerinden ders vermeye çalışıyor. Dünyayı
kirletenlerin başında Çin, Amerika geliyor sonra yüzde 1’in bile altında çevreyi kirlettiğimiz
halde bize direktifler gönderiyorlar" diye konuştu.
Türkiye'nin AB üyeliğinin dondurulması ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle
tamamladı:
“Suriye’de bir savaş var. Tam 3 milyon insan geldi ülkemize. 25 milyar dolar para harcadık
biz bunlara. O insanlar Avrupa’ya gelmek istediklerinde siz kapıları kapatıyorsunuz, tel
örgüler örüyorsunuz. Onlardan 400 tanesi gelsin mi gelmesin mi diye senelerce tartışmalar
yapıyorsunuz. O insanların ölmesine siz göz yumuyorsunuz. 30 sene sonrası küresel
ısınmadan dolayı bazı balık çeşitlerinin yok olacağı tehlikesine karşı 200 ülke toplanıyor,
milyarlarca dolar harcanarak tartışılıyor ama şuanda denizlerde ölen insanları görmüyorsunuz.
Çok da umurlarında değil. ikiyüzlü tavır devam ediyor. ama biz de bunları söyleyeceğiz. Göz
yumuyorlar. Niye? Oradaki insanların kimliğinden dolayı. Müslümanlar ya. Biz bunları
gülerek karşılayacağız, bunların farkında olarak hareket edeceğiz. Bunları bileceğiz ama
düşmanlık etmeyeceğiz. Bazı iyi değerler varsa Avrupa Birliği’nden almak için kapısını
zorlayacağız. O standartları almak için elimizden geleni yapacağız. Ama ezilip, bozulup ‘Bizi
alın’ diye el açıp yalvarma devri de bitti. Hiç de umurumuzda değil." İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21028.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Şekerde 'kota' daha çok tartışılacak
Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği (NÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Rint Akyüz, AB'de
2017'de her türlü şeker üretiminde kota uygulamasının kalkacağını belirterek "Bu karara
paralel olarak, Türkiye'de de kotalar kaldırılmalı ve serbest piyasa ekonomisi tesis
edilmelidir" dedi.
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Küresel şeker üreticilerini ve sanayicilerini bir araya getiren Uluslararası Şeker Örgütü'nün
(ISO) 25. Konferansı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Nişasta ve Glikoz Üreticileri
Derneği (NÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Rint Akyüz, dünya ve Türkiye'deki şeker sektörüne
ilişkin bilgiler verdi.
ISO'ya üye 87 ülkenin, dünya şeker üretiminin yüzde 86'sını, tüketiminin yüzde 68'ini, dünya
şeker ihracatının yüzde 94'ünü ve ithalatının yüzde 41'ini temsil ettiğine dikkati çeken Akyüz,
ISO Seminerlerinin dünya şeker üreticileri ve devlet yetkililerini bir araya getirerek
uluslararası iletişim ve iş birliğini artırmayı, dünya şeker ekonomisini iyileştirmeyi, dünya
şeker ve tatlandırıcı pazarları hakkında bilgi alışverişi ile ticarete destek olmayı amaçladığını
vurguladı.
Akyüz, bu yıl düzenlenen konferansta en önemli gündemin "şekerin geleceği" olduğunu
belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) 2017 yılında her türlü şeker üretiminde kota uygulamasını
kaldıracağına dikkati çekti. Akyüz, bu gelişmenin Avrupa’nın dünya şeker piyasasındaki
konumunu hem arz, hem talep yönünden değiştireceğini, dünya şeker ticaretinin geleceğini
ciddi şekilde etkileyeceğini söyledi.
Türkiye'de de Şeker Kanunu'nun amacına uygun olarak rekabetçi bir pazar için devletin elinde
bulunan șeker fabrikalarının özelleștirilmesinin yapılması gerektiğinin altını çizen Akyüz,
"AB’de 2017 yılında șeker kotalarının kaldırılması kararına paralel olarak, ülkemizde de
kotalar kaldırılmalı ve serbest piyasa ekonomisi tesis edilmelidir. Geçiș sürecinde kotalar
kaldırılana kadar, giderek artan talebi karșılayan kayıt dıșı arzın kayıt altına geçirilebilmesi
için mısır șekeri kotalarının büyüyen gıda sektörü artan talebine uygun olarak düzenlenmesi
elzemdir." diye konuştu.
Akyüz, Türkiye'nin, AB'de kotalar kalkınca kota sisteminin uygulandığı tek ülke olarak
kalacağını ifade ederek, şeker piyasasında, dünyada 150 senedir uygulanan borsa sistemine
geçmek gerektiğini, şekerin vadeli işlem borsasında işlem görmesi gerektiğini bildirdi.
"Şeker açığı ithalat ve kayıtdışı üretim ile tamamlanıyor"
Türkiye'de nişasta bazlı şekerin (NBŞ) mısırdan üretildiğini dile getiren Akyüz, şeker sanayi
olarak Türkiye'de üretilen mısırın yüzde 20-22'sini kullandıklarını ifade eden Akyüz, başlıca
hammaddeleri olan mısırın fiyatının devlet tarafından belirlendiğini, ancak fiyatın arz ve
talebin buluştuğu noktada serbest piyasada belirlenmesi gerektiğini ifade etti.
"Şeker fabrikaları özelleşirse fiyatlar da rekabetçi düzeye iner"
Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda da görüşlerini dile getiren Akyüz, şeker
üretim kotalarının fabrikaların geçmiş üretim performanslarına göre belirlendiğini ancak
özelleştirme kapsamında yeni yatırım yapılmadığı için geçen 12 yılda Türkiye Şeker
Fabrikaları AŞ'nin (TÜRKŞEKER) yaklaşık 600 bin ton kota kaybına neden oluğunu bildirdi.

Akyüz, özelleştirmelerde kotanın ton başına değerinin 2 bin dolar civarında olduğunu dile
getirerek, bu dönemde TÜRKŞEKER'in toplam kaybının yaklaşık 1 milyar 200 milyon
doların üzerinde olduğunu söyledi.
"Şeker haksız bir itham ile karşı karşıya"
Akyüz, NBŞ sektörüne "Türkiye’de GDO’lu mısırdan glikoz üretiliyor" diye karalama
yapıldığını belirterek, Türkiye'deki Biyogüvenlik Kanunu ile insan tüketiminde GDO mısırın
yasaklandığına dikkati çekti. Kendilerinin 4 senedir Türkiye’deki tüm üretim alanlarında mısır
analizi yaptırdıklarına dikkati çeken Akyüz, "Analizlerde GDO'lu tek bir örnek yok. Bunu
korkudan, mecburen yapıyoruz. Çünkü bulaşı halinde bile hapis cezası var. " ifadelerini
kullandı. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21029.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Hanım Kamçı ve Çelik ‘Koruyucu Aile’yi
ziyaret etti
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik’in eşi İkbal Çelik ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri
Koordinasyon Merkezi Müdürlüğüne bağlı 0-3 yaş gurubu çocukların bulunduğu Çocuk
Evlerini ve Koruyucu Aile’yi ziyaret etti.
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Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla bir süre vakit geçiren ve Bayan Kamçı ve Bayan Çelik
evlerde görev yapan bakıcı annelerden bebeklerin sağlık durumları ve gelişimi hakkında bilgi
aldılar.
Çocuk Evlerinde kalan çocukların her türlü bakımlarının titizlikle yapıldığını ve çocukların
büyümesi ve sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılması için her türlü desteğin verildiğini
ve verilmeye de devam edeceğini ifade eden Bayan Kamçı bebekleri kucağına alarak onlarla
yakından ilgilendi.
Bayan Kamçı ve Bayan Çelik daha sonra Koruyucu Aileyi de ziyaret ederek, Aile ve
çocuklarla bir süre sohbet etti. Kurumsal Haber
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21030.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

İslam’ı anlatan eller
İslam’ı Anlatan Eller Derneği’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen
etkinlikte işitme engelli vatandaşlar işaret dili ile Kur’an-ı Kerim okudu.

05 Aralık 2016 Pazartesi 09:56

Dernek binasında açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Neciyullah Kocabıyık, engellilere
fırsat verildiğinde yapamayacağı bir iş olmadığını söyleyerek, onları sadece bir günde
hatırlamak onların yok sayıldığının göstergesi olduğunu ifade etti. İşaret diliyle yaptığı
açıklamada Kocabıyık, “Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Dünyada 1 milyar
ülkemizde ise 9 milyon engelli yaşamakta, bunlardan 3 milyonu işitme engelli. Kayseri’de ise
7 bin civarında işitme engelli kardeşimiz var. Engellilerin dünyada ve ülkemizde birçok
sorunları bulunmaktadır. Bizler, engelli kardeşlerimize her alanda yardımcı olmak
zorundayız. Bize düşen görevler, engelli arkadaşlarımıza saygı duymaktır. Unutmayalım ki
bizler, sefere giderken yerine vali olarak görme engelli olan bir sahabeyi bırakan bir
peygamberin ümmetiyiz. Engellileri sadece 1 gün hatırlamak engellileri yok saymaktır.
Hepimiz birer engelli adayı insanlarız. Engelli arkadaşlara fırsat verildiği taktirde
yapamayacağı işler yoktur. Fırsat verildiği taktirde her meslek grubunu yapabilecek
kapasitedelerdir. Bizler gördük ki, toplumumuzda birçok kimse Kur’an-ı Kerim okuyamaz
iken, imkan verilen işitme engelli arkadaşlarımız Kur’an-ı Kerim’i işaret dili ile
okuyabilmektedirler. Bu kardeşlerimize bu şekilde yardımcı olmak bizleri ziyadesiyle mutlu
etmektedir. İşitme engelli olup da Kur’an-ı Kerimi ve diğer dini bilgileri öğrenmek isteyen
bütün işitme engelli kardeşlerimizi derneğimize bekliyoruz” dedi.
Açıklamanın ardından işitme engelli vatandaşlar, işaret diliyle Kur’an-ı Kerim okudu.İ HA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21031.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Engelleri "polis ağabeyleri" ile aşacaklar
Kayseri'de 15 engelli genç, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube
Müdürlüğünün, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında
verdiği takı tasarım kursuyla iş engelini aşacak.
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İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Kocasinan Halk Eğitim
Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü iş birliği yaparak, 15 engelliye yönelik, Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları tesislerinde 28 Kasım'da istihdam garantili
takı tasarım kursu başlattı.
Yaklaşık 1,5 ay ve 232 saat sürecek derslerin ardından sertifikalarını alacak engelliler, kurs
sonunda iş sahibi olarak kendi ayakları üzerinde durabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.
Proje sorumlularından polis memuru Mesut Eroğlu (42), yaptığı açıklamada,
rojeyle gelecekte 15 engelli gence iş imkanı sunacak olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını
söyledi.
Projeye oldukça
güzel
tepkiler
aldıklarını
belirten
Eroğlu, "Mahalle
polisi
arkadaşlarımızla engelli vatandaşlarımızı tespit ettik. Bu engellilerimizi birebir görüşerek
kursumuza davet ettik. Çalışmalarımız sonucunda 15 engelli vatandaşımız kursumuza başladı
ve şu an eğitimlerine devam ediyor." diye konuştu.
Eroğlu, talep olması halinde bu tip çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek, şunları
söyledi:
"Kurs bitiminde katılımcılara sertifika verilecek ayrıca tüm kursiyerlerimize
İŞKUR tarafından iş imkanı sağlanacaktır. Bu çalışmamızdan dolayı kursiyerlerimizin aileleri
de oldukça memnun kaldı. Bu tip çalışmalarımız sadece kursiyerlerimizi ya da ailelerini değil,
bizleri de oldukça mutlu ediyor. Umarım kurs bitiminde çalışmaya başladıklarında iş
hayatlarında da burada ki gibi başarılı olurlar. Şu an hepsi çok mutlu, inşallah hep böyle mutlu
olurlar."
Kurs öğretmeni Zehra Salman da böyle bir projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu ve
engelli kursiyerlerin de son derece istekli gözüktüğünü dile getirdi.
"Eve kapanmak istemiyorum"
Kursiyerlerden Gizem Duran (22) ise kurs sonunda çalışacağı için çok heyecanlı olduğunu
aktardı.
Engelli olmasından dolayı eve kapanmak istemediğini vurgulayan Duran, "Arkadaşlarım ve
bütün engelli vatandaşlar adına çok teşekkür ederim. Ailelerden ricam, engelli arkadaşlarımızı
lütfen eve kapatmasınlar. Kurs bittikten sonra çalışmak istiyorum. Eve kapanmak
istemiyorum. Kendim ve arkadaşlarım adına bu kurs sayesinde işe gireceğimiz için çok
mutluyum." dedi.
"Eve tutsak olmaktan kurtuldum"
İbrahim Korkmaz (22) da bu kurs sayesinde hayata bağlanmaya çalıştığını ifade ederek, "Eve
tutsak olmaktan ben de kurtuldum. Devamlı evde oturuyordum. Bu kurs sayesinde hayata
bağlanmaya çalışıyorum." dedi. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21032.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

"Bizden daha muhtaçlar var" deyip
yardımları almıyor
Konya'da damı akan iki odalı evde 4 çocuğuyla yaşayan Ramazan Yarım, Hadim
Kaymakamlığının aylık para, gıda ve ev yardımı teklifini, "Bizden daha muhtaç insanlar var."
diyerek kabul etmiyor. Yarım, kendinden habersiz bir tanıdığının girişimi üzerine Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından karşılıksız verilen 3 bin lirayı da "borç" sayılması
şartıyla aldı.
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Sosyal güvencesi bulunmayan ve eşinden dört yıl önce ayrılan Ramazan Yarım (42), Hadim
ilçesinde başkasına ait, akan damını brandayla kapattığı iki odalı, toprakla sıvanmış evde zor
koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. En büyüğü 17 yaşında olan dört çocuk sahibi Yarım,
ailesinin geçimini sağlamak için kısıtlı imkanları doğrultusunda hayvancılıkla uğraşıyor.
Az sayıda keçiyle hayvancılığa başlayan ve zamanla keçisi çoğalan Yarım, borçlarını
ödeyemediği için hayvanlarını satmaya karar verdi. Yarım'ın borçlarını ödemek için
hayvanlarını satmaya çalıştığını öğrenen arkadaşı, "gönlü zengin" dostunun haberi olmadan
durumu Hadim Kaymakamı Ömer Büyükergene'ye anlattı.
Hiçbir geliri olmamasına rağmen 5 keçisi 7 oğlak doğurunca kendisini "zengin" hisseden
Yarım, Hadim Kaymakamlığının aylık nakdi, gıda ve ev yardımı teklifini zor durumda olan
insanların hakkını alacağı düşüncesiyle geri çevirdi.
Tüm ısrarlara rağmen ikna olmayan Yarım, borcu daha fazla olmasına rağmen Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından karşılıksız verilen 3 bin lirayı "borç" sayılması
şartıyla kabul etti.
İki çocuğu da rahatsız
Boyun ve bel fıtığı nedeniyle inşaatlarda çalışmayı bırakmak zorunda kalan Yarım, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle ayrıldıktan sonra hayatını çocuklarına adadığını ve tek
isteğinin iki kızının okuması olduğunu söyledi.
Oğullarından birinde epilepsi, diğerinde bel fıtığı rahatsızlığı bulunan Yarım, "Epilepsi hastası
oğlumun tedavisini yeşil kartla yaptırdım. Neredeyse bir yıl düzenli hastaneye gidip geldim.
Günlerce hastanede kaldı, bizden hiç para almadılar." dedi.
Başına bir şey gelmesi halinde devletten başka çocuklarına daha iyi bakacak kimse olmadığını
düşündüğü için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gittiğini aktaran Yarım, şöyle
konuştu:
"Ölürsem çocuklarım ortada kalmasın istedim. Benimle çok iyi ilgilendiler. Evime denetime
geldiler, yardım etmek istediler. Evin iyi olmadığını söyleyip, iki kızımı almak istediler.
Çocuklar gitmek istemedi. Müfettişlere çocuklarım olmadan yapamayacağımı, onların da
bensiz kalamayacağını söyledim. Çocuklarım olmazsa dünyayı bana verseler ne yapayım. O
zaman 5 keçiydi gelir kaynağım. İki çocuğum için 6 ay boyunca verilen parayı, 5 keçim 7
oğlak doğurunca 'Artık zenginim, bize verdiğiniz parayı başkalarına verin' diyerek istemedim.
Devletime yük olmam. Aldığım para beni çok rahatsız etti. Emek karşılığı olmadan, bankadan
para çekmek beni yıktı. Çocuklarıma mahcup oldum. Bu yüzden parayı iptal ettirdim."

Hayat felsefesinin kimseden para almadan kendi yağıyla kavrulmak olduğunu dile getiren
Yarım, bir tanıdığının çocukları için burs başvurusu yapacağında, binlerce öksüz ve yetimin
hakkını gasbetmekten korktuğu için sıcak bakmadığını bildirdi.
"Borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim"
Bir ara çok borçlandığından kaymakamın haberi olduğuna işaret eden Yarım, şunları kaydetti:
"Çok utandım. Böyle şeylere alışkın değiliz. Yardım yapmak istediler. Hayvanlarımı satıp
borcumu ödeyecektim. Kaymakamımız çok ilgilendi, para almaya ikna etti. Tabii borç
kaydıyla. 5-6 bin lira borcum vardı. Aldığım 3 bin lirayla borcumun bir kısmını
ödedim. Keçilerimin sütünü satıyor, peynir yapıyorum. Borcumu en kısa zamanda
ödeyeceğim. 'Ev yapalım' diyorlar. Evi ne yapayım. Çevremdekiler 'çocukların hakkını neden
almıyorsun' diye kızıyor. Bunun hak olmadığını söylüyorum. Rızkı Allah veriyor. Belediye ve
kaymakamlık hep arkamızda. Çocuklarıma 'ben olmasam bile devlet var' diyorum. 'Üç bin
lirayı devletimize ödeyeceğiz' diye borç hanemde yazıyor. Kimseye muhtaçlığımız yok."
"Çok mahcup bir hali vardı"
Kaymakam Ömer Büyükergene de ekonomik yönden güçlük çekenlerin kendilerinden yardım
talebinde bulunduğunu söyledi.
Yarım'ın kendilerine doğrudan yardım talebi olmadığına dikkati çeken Büyükergene,
"Durumunu bize arkadaşı bildirdi. Yardım yapmaya karar verdik. Bizi ziyaretinde çok
mahcup bir hali vardı. Yardım yapmak istediğimizde, 'Ekonomik durumu benden daha kötü
insanlarımız var. Bizim için önemli olan o insanların öncelikli olması. Buradan aldığım parayı
borç kabul ediyorum.' dedi. Onur duyduk, mutlu olduk." ifadelerini kullandı. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21033.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Görme engelli öğretmen sıkıntıları anlattı
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla basın
açıklaması düzenlendi. Kendisi de görme engelli olan Tarih Öğretmeni Orhan Yalçın,
engellilerin acınmak değil hataya tutunmak istediklerini söyledi.
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Dünya nüfusunun yüzde 10’unu, Türkiye nüfusunun ise yüzde 12’sini engelli vatandaşların
oluşturduğunu belirten Orhan Yalçın, “Ülkemizde yaklaşık olarak çeşitli engelleri olan
yaklaşık 7 buçuk milyon vatandaşımız var. 7 buçuk milyon engelli vatandaşımızın 2 milyon
230 bininin konuşma, bir milyon 274 bin 900’ünün eğitilebilir zeka geriliği, 127 bininin
görme
engelli,
382
bininin
işitme
engelli
durumdadır.”
dedi.
Toplumun önemli bir kesimini oluşturan engelli vatandaşların, günlük hayatını
kolaylaştıracak tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Orhan Yalçın, “Sarı çizgili
yürüyüş yollarının, otobüslerde sesli uyarı sisteminin, trafik ışıklarındaki sesli uyarı
uygulaması, kaldırımlara araç park edilmesi konularda yöneticilerimizin ve insanlarımızın
duyarlı olmalarını istiyoruz. 3 Aralık Engelliler günü önemlidir. Fakat bir günde hatırlanmak

değil engellilerle ilgili 365 gün duyarlı olmamız daha önemlidir.” ifadelerini kullandı.
Kayseri sıkıntılı
Ayrıca Orhan Yalçın, son dönemde okullarda asansör ve engelli rampası gibi uygulamalar
olsa da, engelli öğretmen ve öğrencilerin eğitim hayatına dair sorunlarının tamamının
çözülmediğini vurguladı. Orhan Yalçın, diğer kentlerle karşılaştırıldığında, engellilerin
hayatını kolaylaştıracak tedbirlerin Kayseri’de daha az oranla alındığını ifade etti. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21034.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Elmalı’dan engelli öğrenciye GS forması
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü dolayısıyla,
Kocasinan 75. Yıl Rezzan Has İlkokulu 2/D sınıfı öğrencisi Muhammed Yusuf Koç’u evinde
ziyaret etti. Elmalı, Muhammed Yusuf’a bir de Galatasaray forması hediye etti.
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Ziyarete İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdür Ercan
Duran, Kocasinan Rehberlik Araştırma Müdürü Mahmut Işıksoy katıldı.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından kombine ümmin yetmezlik tanısı konulan ve
bundan dolayı evde eğitim alarak eğitim öğretimine devam etmesi sağlanan 75.yıl Rezzan Has
İlkokulu 2/D sınıfı öğrencisi Muhammed Yusuf Koç’a İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı
çeşitli hediyeler verdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “3 Aralık günün tüm dünyada engellilerin topluma
kazandırılması ve haklarının tam ve diğer insanlara eşit ölçüde sağlanması amacı için
çalışılması gereken bir gün olarak tüm dünyaya duyurulmuştur. Söz konusu güne ilişkin
farkındalığı artırmak, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve toplumun hassasiyetini ve
desteklerini sağlamak için ve ayrıca öğrencimiz Muhammed Yusuf Koç ve ailesinin moral ve
motivasyonunu artırmak üzere bu ziyareti yapmaktayız. Bu duygularla öğrencimiz ve ailesine
geçmiş olsun dileklerimi iletirken, öğrencimiz Muhammed Yusuf en kısa zamanda sağlığına
kavuşmasını yüce rabbimden dilerim.” dedi.
GS forması hediye
Ziyaretin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı fanatik Galatasaraylı olduğunu
öğrendiği Muhammed Yusuf’a bir de Galatasaray forması hediye etti. İHA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21035.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Kapadokya'da "beyaz" güzellik
Peribacaları, doğal kaya oluşumları, mağara otelleri ve kayadan oyma tarihi mekanlarıyla ünlü
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı sonrası beyaz bir örtüye
büründü.
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Bölgede iki gündür etkili olan kar yağışının ardından adeta "beyaz gelinlik" giyen peribacaları
ve vadilerde, güzel görüntüler ortaya çıktı.
Peribacaları arasında gezinti yapan turistler, doğal yeryüzü oluşumları önünde bol bol hatıra
fotoğrafı çekerek, karın keyfini çıkardı.
Çinli turist Tiengo Yean, karla kaplı Kapadokya'nın manzarasından çok etkilendiğini
belirterek, "Türkiye'yi gezilecek yerleri araştırdığımda broşürlerde gördüğüm Kapadokya
fotoğrafları beni çok etkiledi. Buraya geldiğimde karşılaştığım kar ile buluşan yapılar tahmin
ettiğimden daha güzel." dedi.
Türkiye'yi ve Kapadokya'yı çok sevdiğini vurgulayan Yean, ülkesine döndüğünde
çevresindekilere burada gördüklerini anlatacağını söyledi. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21036.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Aksaray'da "Aşmak İçin Hareket"
kampanyası
Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen "Aşmak İçin Hareket" kampanyasını tanıtmak ve
farkındalık oluşturmak için, Türkiye Beyazay Derneği Aksaray Şubesi tarafından tanıtım
programı düzenlendi.
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Aksaray Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan AK Parti Aksaray Milletvekili
Mustafa Serdengeçti, 14 yıllık AK Parti iktidarında engelliler için çok büyük kolaylıklar
sağlandığını söyledi.
Yapılanların asla yeterli kabul edilemeyeceğini ifade eden Serdengeçti, şunları kaydetti:
"Engellilik konusunda toplumun bilinçlendirilmesi çok önem arz ediyor.

umhurbaşkanımızın himayesindeki bu hareketi çok anlamlı buluyorum. Sadece devlet erkanı
değil toplumun da engelleri normal bireyler olarak kabul etmesi kucaklaması gerekir. "Aşmak
İçin Hareket'i engelliler ve engelsizleri bir araya getiren bir kampanya olarak gayet manidar
ve anlamlı buluyorum."
Down sendromlu çocukların şiir ve şarkılar söylediği resepsiyonda Beyazay Derneği Aksaray
Şube Başkanı Mustafa Kayıhan Erbaş tarafından "Aşmak İçin Hareket" kampanyasının
tanıtımı yapıldı.
Resepsiyona, Vali Aykut Pekmez ile eşi Yeşim Pekmez, AK Parti Aksaray İl Başkanı
Abdulkadir Karatay, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Jandarma
Komutanı Albay Gazi Demir, Emniyet Müdürü Selami Hüner sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ve davetliler katıldı. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21037.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Kur'an öğrenmedeki engeli işaret diliyle
kaldıracaklar
Kırşehir'de işitme engelli cemaatlerine de Kur'an-ı Kerim ve din eğitimi vermek isteyen iki
imam, işaret dili öğrenmeye başladı.
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Halk Eğitim Merkezinin açtığı işaret dili kursuna katılan Üniversite Camisi imam hatibi
Mahmut Saratlı ile Bağbaşı Mahallesi Yenievler Camisi imam hatibi Eren Akın, işaret dilini
öğrenerek, işitme engelli cemaatlerine yardımcı olmayı hedefliyor.
Saratlı, yaptığı açıklamada, cemaatten bazı kişilerin işitme engellilere de din eğitimi ve
Kur'an-ı Kerim öğretilmesi için talepte bulununca işaret dili kursuna gitmeye karar verdiğini
söyledi.
Zor bir göreve talip olduğunu düşündüğünü aktaran Saratlı, açılması için 2 yıl bekledikleri
kursu
başarıyla
bitireceğine
inandığını
belirterek,
şöyle
konuştu:
"İşaret dili eğitimimizi başarıyla bitirdikten sonra cemaatimize daha faydalı olacağıma
inanıyorum. İşitme engelli olup da Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen, dinini tam olarak
öğrenmeyi arzu eden engelli kardeşlerimiz var. Onlara faydalı olmayı düşünüyoruz. İşitme
engelli kardeşlerimizin ilmi konularda sormak istedikleri sorular oluyordu. İnşallah, burada
işaret dilini öğrenip onlara faydalı olacağız. Kurs bizim için bir başlangıç oldu."
Eren Akın da cemaatin talepleri doğrultusunda kursa başladığını ifade ederek, dini eğitimi ve
Kur'an-ı Kerim'i işitme engelli kişilere de öğretebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile
getirdi.
Kursa katılarak adeta ikinci bir lisana sahip olacağına dikkati çeken Akın, şöyle devam etti:
"Geçen yıllarda işaret dili kursuna kayıt olmamıza rağmen eğitmen olmadığı için istifade
edememiştik. Halk Eğitim Merkezinin girişimiyle kursumuz bu sene açıldı. Biz de katıldık.
Cemaatimizdeki engelli kardeşlerimizin gerek dini eğitimleri gerekse sosyal hayattaki

konumları itibarıyla dışlanmamaları için bu eğitim önemli. Kursumuza devam ediyorum. Çok
istifade ettim. Kendimi sanki ikinci bir lisan öğrenmiş gibi mutlu hissediyorum. Pratik
yaparak geliştirmeyi istiyorum. Genellikle cemaatimizde ve mahallemizde işitme engelli olan
kardeşlerimizin dini eğitimlerinin aksamaması için böyle bir eğitim almayı kendime görev
edindim."
Kurs eğitmeni Neriman Kılıç ise kursiyerler arasında din görevlilerinin dışında jandarma,
polis, öğretmen, muhabir ve öğrencilerin de bulunduğunu dile getirdi.
İşaret dili eğitimlerine ilginin giderek arttığına dikkati çeken Kılıç, sınıfının 40 kişiye kadar
çıktığını, ilginin daha da artmasını beklediklerini söyledi.
Kursa katılan gazeteci Abdurrahman Dulkadir de yaptığı bir haber sırasında işitme engelli
kişiyle iletişim kurmakta zorluk çekince kursa katılmaya karar verdiğini belirtti. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21038.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Niğde'de Hamsi Şenliği
Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen "5. Geleneksel
Hamsi Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.
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Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, davul zurna eşliğinde halaylar çekildi,
horon tepildi.
Niğde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Uysal,
gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl geleneksel hale getirdikleri hamsi şenliğinin 5'incisini
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Uysal, şenlik kapsamında Pazar günü Kent Ormanı'nda hamsi ikram edeceklerini belirterek,
"Niğdeliler'e hamsi ikram edeceğiz. Etkinliğimiz tanıtmak amacıyla da böyle bir tanıtım
yaparak duyuralım istedik. Niğde'de yaşayan Karadenizli 250 aile var onları burada bir araya
getirdik." dedi. AA
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21039.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

“Kayseri emeğin, alın terinin şehri”
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile onbinlerce vatandaş katıldı.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplam değeri 1 milyar TL’yi aşan 104 eserin
toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan
Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi
Avcı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı
Taner Yıldız, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı
belediye başkanları, bürokratlar ile onbinlerce vatandaş katıldı.
Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım dünyada olup bitenlere rağmen Türkiye'nin
kalkınmaya ve büyümeye devam ettiğini belirterek, "Bugünlerde ekonomi üzerinden ülkemize
vurmaya çalışan belirli odaklar olduğunu görüyoruz. Siz 15 Temmuz'da boyunuzun ölçüsünü
aldınız, bu millet size bu alçak Fetoculara, bu alçak bölücülere hak ettiği cevabı verdi mi?
Şimdi hiç şüpheniz olmasın Türk ekonomisi her türlü saldırıya karşı, her türlü tezgaha karşı
güçlüdür." dedi.
Yıldırım, Kayseri'nin emeğin, alınterinin, helal rızık ve helal lokmanın şehri olduğunu
söyledi. Emek üreten insanların kimseye boyun eğmediğini dile getiren Yıldırım, emeği ve
alınteriyle geçindiği için her Kayserilinin başının da Erciyes Dağı kadar dik olduğunu
kaydetti. Yıldırım, "Bu şehrin bizim gözümüzdeki en büyük özelliği kendi kendine yeterliliğe
sahip olmasıdır. Bu şehir iş aleminin doğurduğu topraklarla, şehrine borcunu ödediği bir
şehrimizdir." diye konuştu.
Kayserililerin 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı
demokrasiye sahip çıktığını vurgulayan Yıldırım, "Demokrasiye 15 Temmuz'da verdiğiniz
destek, yazdığınız destanlar bütün Türkiye'ye ün saldı. Demokrasinin, güvenin, istikrarın
değerini bilen Kayserililer her seçimde 'ille de istikrar, ille de güven' demiştir."
değerlendirmesini yaptı.
Başbakan Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün memleketi Kayseri'nin kendilerinin
de memleketi olduğunu ifade ederek, "AK Parti olarak 2002 yılında ilk hükümeti
kurduğumuzda uzun ince bir yolda büyük bir mücadeleye girdik. Geçen 14 yıllık büyük
mücadele yürüyüşünde Kayseri her zaman bizimle beraberdi. Size minnet borçluyuz, teşekkür
borçluyuz. Bizi asla yalnız bırakmadınız, her zaman öncü oldunuz." ifadesini kullandı.
Yıldırım, 14 yılda Kayseri'nin ihracatını 5 kat arttırdığına dikkati çekerek, "İşte üreten,
ürettiğini ülkenin refahına dönüştüren Kayseri'ye onun için minnettarız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben, "Bugün burada geleceğin Kayserisine
yakışan birçok tesisi uğurlu ellerinizle açmış olacağız." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:
"Resmi açılışını yaptığımız 104 eserin maliyeti 1 milyarı geçiyor. Helali hoş olsun Kayseri'ye,
hayırlı uğurlu olsun. Bu açılışların içinde hizmet binaları var, spor salonları var, kadın gençlik

merkezleri var, ibadethaneler var, okullar var, öğrenci yurtları var. Ayrıca Yeşilhisar,
Pınarbaşı, Felahiye ilçelerinde de kazandırdığımız hastaneler var. Bütün bu eserler
Kayserimize hayırlı olsun."
"Kayseri'yi diğer bölgelerden geri bırakmadık"
AK Parti hükümetleri olarak Kayseri'yi 14 yıllık hizmet yarışında asla diğer bölgelerden geri
bırakmadıklarını söyleyen Yıldırım, bu süre zarfında 13,5 milyar yatırım yaptıklarını kaydetti.
Yıldırım, şehrin ihracatının 350 milyon dolardan 1,5 milyar doların üzerine çıktığını dile
getirerek, 8 hastane, 18 spor tesisi, 51 dere ıslah projesi, 4 binin üzerinde sınıf, 13 bin 500
konutu
tamamlayarak
vatandaşın
hizmetine
sunduklarını
anlattı.
Kayseri'ye iki üniversite kazandırdıklarını ve doğalgazın getirildiği ilk illerin başında
Kayseri'nin bulunduğunu belirten Yıldırım, 515 kilometre bölünmüş yol yapılan Kayseri'yi
çevre illere bölünmüş yollarla bağladıklarını vurguladı.
Yıldırım, Kayseri ve iki ilçede hastane yapımlarının sürdüğünü kaydederek, kente hızlı treni
de getireceklerini ifade etti. Yapılan hizmetlerin Kayseri'ye bir lütuf olmadığına işaret eden
Yıldırım, Kayserililerin bu hizmetleri hak ettiğini ve hizmetlerin artarak devam edeceğini dile
getirdi.
Yıldırım, şunları söyledi:
"Biz bölücü siyaset değil, biz birlik siyaseti, eser siyaseti, hizmet siyaseti yapıyoruz.
Dünyadaki olup bitenlere rağmen Türkiye kalkınmaya, büyümeye, dev projeleri birer birer
hayata geçirmeye devam ediyor. Bugünlerde ekonomi üzerinden ülkemize vurmaya çalışan
belirli odaklar olduğunu görüyoruz. Siz 15 Temmuz'da boyunuzun ölçüsünü aldınız, bu millet
size, bu alçak Fetoculara, bu alçak bölücülere hak ettiği cevabı verdi mi? Şimdi hiç şüpheniz
olmasın Türk ekonomisi her türlü saldırıya karşı, her türlü tezgaha karşı güçlüdür."
Hükümetin gereken tedbirleri de alacağına dikkati çeken Yıldırım, "Bugünler gelip geçecek
ve sizin iktidarınız, AK Parti iktidarı 'Durmak yok, yola devam' diye hizmetlere devam
edecektir." dedi.
"Siz istedikten sonra her şey olur"
14 yıldır dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini ifade eden Başbakan
Yıldırım, "Türkiye'de bir çok reformları yapan partinin adı AK Parti'dir. Değerli kardeşlerim,
şimdi en büyük reformu yapmaya hazır mı Kayseri? Başkanlık sistemini, cumhurbaşkanlığı
sistemini getirmeye hazır mısınız? İşte Kayseri'ye yakışan da budur. Siz istedikten sonra her
şey olur." diye konuştu.
En büyük güçlerin halk ve Hak olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Hakkın gücüyle, Hakkın yardımıyla, sizlerin sevgisiyle, samimiyetiyle aşamayacağımız
engel yoktur. Bize ders vermeye çalışanlar, bize yön vermeye çalışanlar şunu iyi bilmelidir ki
bu millet, bu aziz millet gücünü Hak'tan alır, imanından alır. İnşallah bizim derdimiz
üretimdir, gelişimdir, kalkınmadır. Bizim gönlümüz millet sevgisiyle, Kayserili
hemşehrilerimizin sevgisiyle çarpar.
Erzincan'da Erzincanlıyla, Edirne'de Edirneliyle, Rize'de Rizeliyle, Konya'da Konyalıyla,
İzmir'de İzmirliyle, Hakkari'de Hakkariliyle beraber Türkiye'yi şehir şehir, ilçe ilçe, köy köy
kalkındırmaya, bölgenin parlayan yıldızı yapmaya emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin
ihtiyacı olan yeni anayasamızı da inşallah kısa zamanda sizlerin desteğiyle yapmış olacağız.
Bir oldukça beraber oldukça, Türkiye için tek yürek oldukça bizim hızımızı hiç kimse
kesemez, hiç kimse önümüze engel çıkaramaz. Felaket tellallığı yapanlara hiç kulak asmayın,
onlara 'Nörüyon hemşerim' deyin."
1 milyarlık 104 eser
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız,
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve

diğer katılımcılar Kayseri’ye yapılan toplam değeri 1 milyarı aşan 104 yatırımı hizmete
soktular. (İHA)
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21040.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan
genç kızın evini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki mitingi esnasında, “Davan davamız, bu
yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de beklerik” yazılı pankart açan 17 yaşındaki
Pembe Betül Karasu’nun ailesinin evini ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanında vatandaşlara seslenirken, Ali Rıza
Özderici İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Pembe Betül Karasu’nun açtığı “Davan
davamız, bu yolda gönül verdik, çayımız demledik, sizi de beklerik” pankartı üzerine, genç
kızın davetini kırmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genç kızın Melikgazi ilçesinde bulunan ikametine gerçekleştirdiği
ziyarete eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç kıza Kur’an-ı Kerim hediye etti ve
Muzaffer Kahraman’ın ‘Susturamazsınız’ adlı kitabını, “Sevgili Betül kızıma sağlıklı ve
başarı dolu bir ömür dileğiyle.” şeklinde imzaladı.
Kayserinin İncesu ilçesinden olan aile, misafirlerine, kendi bahçelerinden ürettikleri yaş üzüm
ile yine kendi üretimleri olan ve üzüm pekmezi ile cevizden yapılan ‘kedi bacağı’nı ikram etti.
Erdoğan’ın ziyaretinden dolayı heyecan duyduğunu dile getiren Pembe Betül Karasu, “Son
sınıfta olduğumu söyledim kendisine. Bana İmamhatiplilere çok görev düştüğünü söyledi.
Ben de kendisine onun açtığı yolda ilerleyeceğimizi ifade ettim” diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21041.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

“HİÇBİR OPERASYON BU ÜLKEYE DİZ
ÇÖKTÜREMEZ ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) tarafından
düzenlenen 2016 Sanayi Gecesi'ne katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asker elbisesi giymiş piyonlarıyla amaçlarına
ulaşamayınca, ellerinde para desteleri olan diğer piyonlarını sahneye sürdüler. Ama bu sefer
de muvaffak olamayacaklar." dedi.
Erdoğan, bir davet salonunda düzenlenen Kayseri Sanayi Odası Ödül Töreni'nde yaptığı
konuşmada, Rusya, Çin ve İran'la görüşmeler yaparak yerel paralarla alışveriş yapmayı teklif
ettiklerini kaydetti.
Alacakları ürünü Rusya'dan ruble, Çin'den yuan ile bu ülkelerin de aynı şekilde Türkiye'den
aldıkları ürünleri Türk lirası ile alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet bu,
diğerinde ise biz kur baskısıyla karşılıksız paraların basıldığı yere ne yapıyoruz, hizmet
ediyoruz. Bu işi düzelteceğiz. Bir tuzak kuruldu, bu tuzağı bizim bozmamız lazım, geri
çevirmemiz lazım. Onun için de tüm sanayici ve iş adamı kardeşlerim bu hassasiyet
içerisinden şöyle önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl, bu iş tam yoluna oturuna kadar bu kararlılığımızı
gösterelim." diye konuştu.
"Asker elbisesi giymiş piyonlarıyla amaçlarına ulaşamayınca, ellerinde para desteleri olan
diğer piyonlarını sahneye sürdüler." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ama bu sefer de muvaffak olamayacaklar. Çünkü bunlar ne matematik, ne ekonomi
biliyorlar. Ne siyasetten ne de tarihten anlıyorlar. Şayet matematik bilseler, Türkiye'nin son
14 yılda ekonomisini 3 kat büyüttüğünü, 230 milyar dolarlık ekonomiyi 800 milyar dolar
seviyesine çıkardığını görürlerdi. Ekonomiden anlasalar, 2002 yılında yüzde 61,5 olan kamu
net borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını yüzde 8,3 olarak düşüren bir Türkiye'yle karşı
karşıya bulunduklarının farkına varırlardı. Siyaset bilseler, 15 Temmuz gibi pek çok ülkeyi
yere serecek bir darbe girişiminden sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli gibi
büyük projeleri hizmete açmamızın gerisindeki gücü görürlerdi.
Durdurabildiniz mi? Durduramayacaksınız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açtık. Bu ayın
20'sinde de inşallah Avrasya Tüneli'ni açıyoruz, boğazın altından ikinci bir geçiş,
otomobillerin geçişini sağlıyoruz. İnşallah 2018'in başında da dünyanın bir numaralı
havalimanının açılışını yapacağız, birinci etabı bitecek. Türkiye bunları şu andaki koşullarda
yapıyor. Kanal İstanbul geliyor, onun da çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Yapacağız, biz
dertliyiz, biz aşığız, biz inanmışız ve bu işi başaracağız, önümüzü kesemeyecekler."
Başbakan Binali Yıldırım, ilgili bakan ve bürokratların katılımıyla ekonomi toplantısı
yaptıklarını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Dedik ki; 'Ne olursa olsun faiz oranlarını bir
defa düşürmek gerekiyor'. Faiz oranlarını düşürelim ki yatırımcının önünü kesme. Yatırımcı
sıkışıyor, şu anda bakıyorsun 14, 15, 16, 17 puanla faizle yatırımcıya kredi veriyor. Böyle şey
olur mu? Bu ülke ayağa kalkar mı? Kalkmaz, çökertirsiniz, bitirirsiniz. Eğer istihdam şu anda
11,7, 11.8 buralara gelmişse bunun sebebi ne? İşsizliğin sebebi ne? Yatırımlar artık duruyor,

buraya doğru gidiyor. Biz bu yatırımı birden şöyle hareketlendirmemiz lazım. Onun için de
girişimcinin, yatırımcının önünü açmamız lazım. Eğer parayı ucuza mal ederse, onun yatırım
yapma imkanı artar." ifadelerini kullandı.
"Şu anda tulumbada su yok." diyen Erdoğan, "Tulumbaya su doldurmak lazım. Onu kim
yapacak, elinde gücü bulunduranlar. KOBİ'lerle ilgili açıklama yaptı Sayın Başbakan. İşte bu
bir KOBİ için o tulumbadaki sudur. Suyu koyarsan tulumba kuyudan suyu çekmeye başlar."
şeklinde konuştu.
KOBİ'lerin, şirketlerin tulumbaya konulacak suya ihtiyacını olduğunu vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama bu su daha orada çalışmadan kurursa buradan netice
alamayız. Bunu halletmemiz lazım. Onun için de bakın biz faizde 4,6'ya kadar düşmüştük.
Neyi patlattılar? Gezi olaylarını patlattılar. Bir anda hemen 4,6'dan 10'lu rakamlara çıktık."
dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21042.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

ABDULLAH GÜL’ÜN DİKKAT ÇEKEN
MİSAFİRLERİ
Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismini taşıyan
müzenin açılışı için şehrimize gelen Gül'ün özel misafirleri dikkat çekti.
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İşte o isimler;
Aydın DOĞAN
Hüsamettin ÖZKAN
Ertuğrul ÖZKÖK
Murat YETKİN
Bülent ARINÇ
Ahmet DAVUTOĞLU
Cemil ÇİÇEK
Abdülkadir AKSU
Hüseyin ÇELİK
Ali BABACAN
Haşim KILIÇ
Richard MOORE (İngiltere Büyükelçisi)
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU
Bülent ECZACIBAŞI
İngiliz elçiden yakın ilgi
Özellikle bu isimlerden İngiltere Büyükelçisi Richard Moore'un 15 Temmuz hain darbe

girişiminden sonra biri gizli olmak üzere üçüncü ziyareti. Büyükelçi'nin neredeyse ayda bir
Kayseri'ye gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası "Moore galiba Kayseri'yi çok sevdi, bağ da
kiralamış olabilir" yorumlarını beraberinde getirdi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21043.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

Kayseri'deki PKK/KCK Operasyonu
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye
sevk edildi.

05 Aralık 2016 Pazartesi 13:07

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını
yapan, örgütün gençlik yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişinin yakalanması için
belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel
doküman, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve cezaevindeki örgüt üyelerinden gelen mektuplar ele
geçirilmişti.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişi, bugün emniyetteki işlemlerin
tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek
adliyeye çıkarıldı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21044.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

NAHOŞ GÖRÜNTÜLER
Kayseri'de tartışan iki kadının kavgası kameralara yansıdı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarında bulunan tren garının önündeki otobüs durağında
meydana gelen olayda 4 kadın ile 1 erkek arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra
kavgaya dönüşünce iki kadın birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Çevredekilerin şaşkın

bakışlarıyla bir süre saç saça baş başa kavga eden iki kadın, daha sonra yanındakiler
tarafından birbirlerinden ayrıldı. Kadıların kavgası kameralar tarafından da saniye saniye
kaydedildi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21045.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN
İDAM AÇIKLAMASI
Kayseri’de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’cü
hainlere ‘idam’ cezası istenmesi konusunda, “Bu şehitlerin varisleri eğer idam istiyorlarsa
bununla ilgili olarak devletin af yetkisi yoktur. Önüme geldiği anda onaylarım. Beni ne
George ilgilendirir, ne Hans ilgilendirir. Beni bu millet ilgilendirir” dedi.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskiler, önce yol arkadaşınızı seçin, sonra yola çıkın derler.
Yıllarca Abdullah Gül ile beraber yürüdük bu yollarda. İlk mitingimizi de burada yapmıştık.
14 yıl önce burada yola çıktık” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz’da bunlar, asker kılığına bürünmüş FETÖ’cü
teröristler bizi esir alacaklarını sandılar. Ama bilmiyorlardı ki hesapların üzerinde bir hesap
var, o da Rabbimin hesabıydı. Onlar bu hesabı düşünmediler. İşte millet o hesabı bozdu.
Benim milletim gereğini yaptı. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. İşte bu millet bunu
yaptı. Bu millet o münafıklar sürüsüne bu toprakları dar etti. Bu topraklar tarla değil, vatan.
Bunu böyle bilesiniz. Pensilvanya’da hadi gel, kuyruğuna takılmış olanlar niye kaçıp
gidiyorsunuz. Hepsi dünyanın bir yerine savruldu. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Bunu
bilesiniz. Bu şehitlerimizin hakkını alacağız. Kardeşlerim, bu şehitlerin varisleri eğer idam
istiyorlarsa bununla ilgili olarak devletin af yetkisi yoktur. Bu işin yolu parlamentodur.
Parlamentoda grup belli. Aynı şekilde muhalefet de ortada. Parlamentodan böyle bir karar
çıktığı anda bana geldiğinde ben bu kararı onaylarım. O şehitlerin hakkı kolay kolay
ödenmez. Bekara karı boşamak kolaydır. Biz gözü yaşlı analarımızı, babaları, eşlerini,
yavrularını dinledik. Beni ne George ilgilendirir, ne Hans ilgilendirir. Beni bu millet
ilgilendirir. Benim milletim ne der, Allah ne der biz buna bakarız.
Bu millete kefen biçmeye çalışan herkes kendi sonunu hazırlamış demektir. Bunu 15
Temmuz'da benim milletim ortaya koymuştur. Bu asil millet mangal gibi bir yüreğe sahip
olduğunu cümle aleme göstermiştir. PKK’yı kullanıp bizi bölmeye çalışanlar, sırtını PKK’ya
dayayanlar hapse girince ne oldu. Yeter ki dimdik duralım” diye konuştu.
Tankla tüfekle, helikopterlerle yıkamayanların ülkeyi ekonomik darbe ile yıkmaya
çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, “Yastık altında doları, avrosu olanlar, bu paraları altına ve

Türk lirasına yatırın. Bunları Türk lirasına döndürün. Karşılıksız para basıyorlar. Biz
karşılıksız para basmıyoruz. Onun için 3-4 gün içinde milletim ne varsa Türk lirasına
çevirmeye başladı” şeklinde konuştu.
Rusya, Çin ve İran ile alışverişi yerli para ile yapmak için adımlar attıklarını ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah yarın akşam Başbakanımız Rusya’ya gidiyor. Görüşmeleri
olacak. Ticaretimizi yerli para ile yapmanın adımını atacağız. Merkez bankalarımıza
talimatları verdik. Onun için bu oyunlar tutmayacak. Onun için bu oyunların karşısında kendi
oyunumuzu oynayacağız” dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21046.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

GÖKTÜRK-1 için geri sayım başladı!
Uydu, Türkiye saati ile 16.51'de yörüngesine gönderilecek. GÖKTÜRK-1 hem sivil hem
de askeri uygulamalar için çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayacak ve bu
özellikleriyle en gelişmiş sistemlere sahip keşif, gözetleme uyduları arasındaki yerini alacak.
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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Türk Hava
Kuvvetlerinin geleceğe yönelik önemli projelerinden biri olan GÖKTÜRK-1'in Vega
roketiyle fırlatılmak üzere hazır olduğu belirtildi.
Fransız Guyanası'ndaki Spaceport'dan yönetilecek sekizinci Vega hafif-yük fırlatma aracının
kurulumunun tamamlandığı belirtilen açıklamada, GÖKTÜRK-1 optik uydusunun bugün
gerçekleşecek olan güneş eş zamanlı yörünge faaliyeti için hazırlanarak yerleştirildiği
duyuruldu.
AÇIKLAMADA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:
"GÖKTÜRK-1 hem sivil hem de askeri uygulamalar için çok yüksek çözünürlüklü uydu
görüntüleri sağlayacak ve bu özellikleriyle en gelişmiş sistemlere sahip keşif, gözetleme
uyduları arasındaki yerini alacaktır. 25 Ekim tarihinde Felix Ebouse Havalimanı'na indirilerek
fırlatılacağı yer olan Spaceport'a gönderilen GÖKTÜRK-1 uydusu, Türkiye saati ile
16:51:44'te fırlatılacaktır.
GÖKTÜRK-1 projesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının projesi olarak, TAI, ASELSAN,
TUBITAK, UEKAE, ROKETSAN,TR TECNOLOGY gibi Türk ortaklarının katılımı ve
Thales Alenia Space sorumluluğunda yürütülmüştür. Yakıtsız olarak yaklaşık 1070 kg kütleye
sahip GÖKTÜRK-1, yüksek çözünürlüklü optik kameraya sahip olup, güneş eş zamanlı
yörüngede görev yapacaktır."
"TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAK"
Açıklamada, 2012 yılında fırlatılan GÖKTÜRK-2'den sonra ikinci askeri uydu olma özelliğini
taşıyan ve geliştirme, üretim ve test faaliyetlerine 19 Temmuz 2010 yılında
başlanan GÖKTÜRK-1 uydusunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik
ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu
görüntüsü ile karşılayacağına dikkat çekildi.

Görüntü çözünürlüğü ve kapasitesi, veri indirme hızı, manevra kabiliyeti ve gelişmiş yer
sistem özellikleri ile GÖKTÜRK-1 uydusunun GÖKTÜRK-2 uydusuyla beraber Türkiye'nin
uzaydaki gücünü artıracağı vurgulanan açıklamada, "GÖKTÜRK-1 uydusunun entegrasyon
ve çevresel test faaliyetleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. tesislerinde
kurulan Türkiye'nin ilk milli Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) merkezinde
gerçekleştirilmiştir. Yörünge testleri ve kabul aşamalarının tamamlanması sonucunda
envantere alınacak olan GÖKTÜRK-1 uydusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde
teşkil edilmiş olan Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrol edilecektir."
ifadeleri kullanıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayi
Müsteşarlığı ev sahipliğinde TUSAŞ Akıncı tesislerinde düzenlenecek törende fırlatma anı
canlı izlenebilecek. Haber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21047.html
Erişim Tarihi: 05.12.2016

11. Cumhurbaşkanı Gül, AGÜ’de derse
katıldı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendi ismini taşıyan üniversitede (AGÜ), küresel
sorunların tartışıldığı ‘AGÜ Ways’ adlı derse katıldı. Gül derste, öğrencilerin sorularını
yanıtladı.
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Klasik sınıf ortamının dışında, öğrencilerin tamamen kendi fikirlerini ortaya koyabilecekleri
şekilde dizayn edilerek işlenen ders, Sümer Kampüsü Sergi Salonu’nda yapıldı.
Haftada bir gün, 3 saat, 4 akademisyen ve 4 asistan ile verilen açlıktan, fakirliğe, savaşlardan
sürdürülebilirliğe kadar birçok küresel sorunların, öğrenciler tarafından ele alınıp ve çözüm
önerilerinin tartışıldığı derse 11. Cumhurbaşkanı Gül ile eşi Hayrünnisa Gül katıldı.
Tüm bölümlerin birinci sınıf öğrencilerinin ortak ve İngilizce işlediği derste 'yoksulluk'
konusu ele alındı. Derse katılan yerli ve yabancı öğrenciler, Arama Danışmanlık Şirketi
Yöneticisi Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu moderatörlüğünde iki grup halinde konuyla ilgili kritikte
bulundu.
Kritiği izleyen Gül, öğrencilere İngilizce hitap etti. Hayal ettiği söz konusu derste öğrencilerle
beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren 11. Cumhurbaşkanı Gül, “Bu derse
katılmaktan ve öğrencilerin bu performansını görmekten çok memnun oldum. Bu, adımın
verildiği üniversitede hayal ettiğim bir şeydi. Kalite oldukça yüksek. Hedefleriniz var ve bu
hedefleri yakalamak için sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Burada olup bitenler gelecekte
eminim ki daha çok insanın aranıza katılmasını, daha çok dersler verilmesini, farklı yerlerden

daha çok öğrencilerin katılmasını sağlayacak. Sadece Kayseri ve Türkiye’den değil dünyanın
çeşitli yerlerinden katılımlar olacak, çok kültürlü bir ortam olacak. Yaptığınız şey çok güzel
bir şey.” diye konuştu.
Daha sonra, öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gül, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Bir laboratuvar dersi olma özelliği de taşıyan derste AGÜ Öğretim üyelerinin yanı sıra Rektör
Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da hazır bulundu.
Dersin ardından Cumhurbaşkanı Gül, Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nu ziyaret etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21048.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Diyanet de Türk lirasına geçti
Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umre ücretlerinin Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine
karar verdi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın hac ve umre
ücretlerinin Türk lirası olarak tahsil edilmesine yönelik geniş kapsamlı çalışmasını
tamamladığı belirtildi. Açıklamada, "Buna göre Başkanlığımız 5 Aralık 2016 tarihinden
itibaren hac ve umre ücretlerinin Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine karar vermiştir."
bilgisi verildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21049.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Erdoğan’ın çağrısından sonra kiraları
TL’ye çevirdi
40 yıla yakın süredir inşaat, turizm ve AVM alanlarında faaliyet gösteren Artaş İnşaat’ın
sahibi Kayserili İşadamı Süleyman Çetinsaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
çağrısı ile bünyesindeki ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri Park AVM’lerinin kiralarını TL
cinsine çevirdi.
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Artaş İnşaat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta sonu Abdullah Gül
Müzesi ve Kütüphanesi açılışında yinelediği “Tüm ticari alışverişlerde Türk Lirası
kullanılması” çağrısına destek verdi. “Yenikapı ruhu”yla harekete geçen halk, dolar satmaya
devam ederken, Artaş İnşaat da bu dayanışmaya katılarak ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri
Park AVM’lerindeki kirayı TL’ye çevirme kararı aldı. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Çetinsaya; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağırısıyla birlikte
grubumuz bünyesinde bulunan alışveriş merkezlerimizde kiraları TL cinsine çevirdik. Artaş
İnşaat olarak devletimizin aldığı ekonomik her tedbirin ve çalışmanın destekçisi olduk. Bu
anlamda İstanbul’da faaliyet gösteren ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri’de bulunan Kayseri
Park AVM’de, kiraların tamamını TL’ye çevirme kararı aldık. Ülkemiz ekonomisine ve milli
para birimimize olan güvenimiz her zaman tamdır.” dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21050.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Gilaburunun yeni ürünleri geliştirilecek
Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gilaburunun katma değeri
yüksek yeni ürünlerinin geliştirilmesi için TÜBİTAK MAM Genel Mühendisliği ve
Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü ile protokol imzalandı.
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Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, Cumhurbaşkanı Danışmanı
İbrahim Sönmez, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Genel
Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin, TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek,
ORAN kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, İl Müdür Yardımcısı Erkan
Alkan, Prof. Dr. İsa Karaman, Şube Müdürleri ve Teknik Personellerin katılımı ile bir gün
boyunca yapılan toplantının ardından teknik inceleme gezisi gerçekleştirildi. Yapılan toplantı
sonucunda; yoğun bir şekilde kimyasal gübre kullanımından dolayı her gecen gün çoraklaşan
toprakların, organik maddece zenginleştirilmesi ve kimyasal gübrenin yerini alabilecek yeni
doğal gübrelerin AR-GE’leri yapılarak öncelikle Kayseri'ye ardında ülkeye katkı sağlamak
üzere çalışmaların başlatılması için üçlü protokol çerçevesinde fizibilite çalışması yapılmasına
karar verildi. Ardından telekonferans bağlantısı yapılarak toplantıya Prof. Dr. Cem Özkan’nın
katılmasıyla diğer bir proje olan tatlı su balıkçılığı üretiminde önde gelen illerden biri olması
hasebiyle Kayseri'de, ithal balık yemi kullanımını minimize etmek için balık yemi olarak
kullanılabilecek yeni yem maddelerinin araştırılarak 2017 yılının ilk aylarında fizibilitesinin
çıkarılmasına karar verildi. Ayrıca; Kayseri'de yaygın olarak bulunan Gilaburunun sağlıklı
beslenme açısından bazı fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve katma değeri yüksek yeni
ürünler geliştirilmesi için TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Müdürlüğü ile ikili protokol imzalanarak AR-GE çalışmaların yapılmasına karar verildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21051.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kocasinan daha da renklenecek
Kocasinan Belediyesi mahallelerde bulunan havuzlarda yeni çalışmalar yaparak, kış
akşamlarında birbirinden renkli görsel şölenler sunmaya hazırlanıyor.
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Kış akşamlarını görsel şölene hazırlayan Kocasinan Belediyesinde çalışmalardan ilki Yeni
Mahalle’de gerçekleştirildi. Mahalledeki parkın içine, 170 metrekare alanda 77 adet ana
renklerden oluşan led ışıklı ve 77 adet su köpüğü nozullarından oluşan modern animasyonlu
kuru havuz projesi hayata geçirildi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, animasyonlu kuru havuzun Kocasinan’a ayrı bir
güzellik katacağını ifade ederek, “İlçemiz genelinde mevcut parklarımızı yenilerken yeni
parklar ve yeşil alanlar kazandırıyoruz. Parklarımızın daha renkli, daha farklı, daha güzel ve
daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlardan
birisi olan modern animasyonlu kuru havuz, Türkiye’ye örnek olacak nitelikte. Renkli led
ışıkların su hareketleriyle birleşmesi neticesinde görsel bir şölen sunan havuz, parka zenginlik
katıyor. Aynı zamanda suyun dinlendirici özelliğiyle mahalle sakinlerine daha huzurlu bir
ortam sunuyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir
ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir. Kocasinan’ın
daha da güzelleşmesi için buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Havuzumuz vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21052.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Otobüs şoförleri hakim karşısında
Kayseri’de halk otobüslerindeki bilet okuma cihazları üzerinden usulsüzlük yaptıkları ve
kamuyu 1 milyon TL zarar uğrattıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 16 sanık hakim
karşısına çıktı.
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Sanıklar suçlamaları reddederken, bilirkişi raporunda bazı otobüslerde bilet okuma cihazı
validatörün civatalarının gevşemiş olduğu, hoparlör ses çıkışının band ile kapatılmış olduğu
belirtildi. 16 sanık, 19 şikayetçi Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada başka
suçtan tutuklu H.B. ve tutuksuz sanıklar L.S., Ö.Y., A.D., İ.A., U.A., M.S., B.T.,B.T., A.S.,
İ.E., E.Y., M.B. ile M.E. ve avukatları duruşma salonunda, başka suçtan Nevşehir E Tipi
Kapalı Cezaevi'nde tutuklu A.Ö. ile başka suçtan Develi B Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu
M.A.Y. ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Şikayetçiler A.Ö.,
V.N.Ü., İ.Y., G.A., M.T., F.S.G., N.B., R.İ., T.Ü., A.S.E., C.E., S.Y. Ö.F.Y., E.Ü., B.K., H.İ.,
Z.Ş. ve M.M. de duruşmaya katılırken, şikayetçi İ.T. duruşmaya katılmadı. Kamuyu 1 milyon
TL zarara uğrattıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıkların hepsi, üzerlerine atılı
suçlamaları reddederek, bilet okuma cihazına müdahale etmediklerini, biletleri yolculardan
almadıklarını söylediler. Sanıklar, zararı gidermediklerini de ifade ettiler. Bilir kişi raporunda
bazı otobüslerde bilet okuma cihazı validatörün civatalarının gevşemiş olduğu, hoparlör ses
çıkışının band ile kapatılmış olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için
duruşmayı erteledi. OLAY 2 Nisan 2016'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne gelen ihbarlar
üzerine 2014 ve 2015 yıllarında, bazı özel halk otobüsü şoförlerinin, otobüs içerisinde
bulunan ve ‘validatör’ (okuma cihazı) adı verilen cihaza müdahale edip bileti arızalı diye
okutmayarak, kendilerinin anlaşmalı olduğu bilet bayilerine götürdüğü ve bu şekilde
bayilerden para alarak kamuyu 1 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edilmişti. Tespitlere
göre, yapılan operasyon neticesinde 45 şüpheli gözaltına alınmış ve usulsüzlüğün yapıldığı 29
araç tespit edilmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 45 halk otobüsü şoföründen 16'sı
hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'kamu malına zarar verme'
suçlarından dava açıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21053.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

GÖKTÜRK-1 uydusu fırlatıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın
dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılayacak GÖKTÜRK-1
uydusu fırlatıldı.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama
olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile karşılayacak
GÖKTÜRK-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katılımıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ev
sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) Akıncı tesislerinde düzenlenen
törende, fırlatma anı canlı izlendi. GÖKTÜRK-1, hem sivil hem de askeri uygulamalar için
çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayacak ve bu özellikleriyle en gelişmiş
sistemlere sahip keşif, gözetleme uyduları arasındaki yerini alacak. GÖKTÜRK-1 Projesi,
Hava Kuvvetleri Komutanlığının projesi olarak, TAI, ASELSAN, TÜBİTAK, Ulusal
Elektronı̇ k ve Krı̇ ptolojı̇ Araştırma Enstı̇ tüsü, ROKETSAN, TR TECNOLOGY gibi Türk
ortaklarının katılımı ve Thales Alenia Space sorumluluğunda yürütüldü. Yakıtsız yaklaşık bin
70 kilogram kütleye sahip GÖKTÜRK-1, yüksek çözünürlüklü optik kamerayla, güneş eş
zamanlı yörüngede görev yapacak. 2012'de fırlatılan GÖKTÜRK-2'den sonra ikinci askeri
uydu olma özelliğini taşıyan ve geliştirme, üretim ve test faaliyetlerine 19 Temmuz 2010'da
başlanan GÖKTÜRK-1 uydusu, TSK'nın hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi
kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ile
karşılayacak. Görüntü çözünürlüğü ve kapasitesi, veri indirme hızı, manevra kabiliyeti ve
gelişmiş yer sistem özellikleri ile GÖKTÜRK-1 uydusu, GÖKTÜRK-2 uydusuyla beraber
Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracak. Yörünge testleri ve kabul aşamalarının tamamlanması
sonucunda envantere alınacak olan GÖKTÜRK-1 uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
bünyesinde teşkil edilmiş olan Keşif Uydu Tabur Komutanlığı tarafından komuta ve kontrol
edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21054.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

TIR’da 53 bin paket kaçak sigara yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından durdurulan TIR'da yapılan aramada dorsenin içerisinde oluşturulan gizli
bölmede 53 bin paket kaçak sigara yakalandı.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan aramada 35 plakalı TIR ve 33 plakalı dorsede yapılan aramada
zulalanmış halde 53 bin paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili olarak TIR sürücüsü Y.M.,
yakalanarak gözaltına alındı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21055.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

PKK yandaşları adliyede
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye
sevk edildi.
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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele
Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını
yapan, örgütün gençlik yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişinin yakalanması için
belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel
doküman, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve cezaevindeki örgüt üyelerinden gelen mektuplar ele
geçirilmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişi, bugün emniyetteki işlemlerin
tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek
adliyeye çıkarıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21057.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Melikgazi tarihine sahip çıkıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak, son iki yılda 19 tarihi
eseri onardıklarını söyledi.
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2015 yılından itibaren Melikgazi’de bulunan tarihi yapıların korunması, aslına uygun olarak
onarılması ve hizmete kazandırılması için çalışma başlattıklarını hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, Belediye olarak iki yıl içerisinde 19 tarihi yapıyı onardıklarını ifade etti. Onarım
çalışmalarında restorasyon kaidelerine uyduklarına dikkat çeken Başkan Memduh Büyükkılıç,
konu ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Melikgazi Belediyesi olarak 2015 yılında başlatmış
olduğumuz tarihi eserlerin aslına uygun olarak onarılması ve gelecek kuşaklara miras olarak
aktarılması çalışması son derece ilgi görmüş ve takdir edilmiştir. Bu kapsamda birçok ödül
alınmış ve referans gösterilmiştir. Aslına uygun olarak onarılan yapılan Çağırağası Konağı
Erciyes Üniversitesine verilerek bilime hizmet etmesi sağlanmıştır. Kiçikapı Konağı
onarılarak Kayseri Mimarlar Odası hizmet binası olarak verilmiştir. Böylece onarılan yapılan
kültür, turizm ve bilimin hizmetine sunulmaktadır. İki yıl içinde 19 tarihi yapı onarılmıştır. 14
yapının onarımı devam etmektedir. Bu yapılar Melikgazi’nin veya Kayseri’nin değil
Anadolu’nun ve dünya kültür mirasının birer eserleridir.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21058.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Doğru et yemenin püf noktaları
“Etin Profesörü” unvanıyla tanınan Cüneyt Asan, et pişirmenin ve tüketiminin püf noktalarına
ve et tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti
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Cüneyt Asan, sağlıklı beslenmek için doğru eti seçmenin çok önemli olduğunun altını çizerek;
“Yediğiniz etin kaliteli, lezzetli ve sağlıklı olması, öncelikle temin edildiği hayvanın ırkı ve
nasıl beslendiği ile doğrudan orantılıdır. Ek olarak hayvanın doğru beslenmesi, hijyenik ve
doğru yöntemlerle kesilmesi, standartlara uygun bir dinlendirme ve pişirme sürecinden
geçmesi şarttır. Ne yerseniz o olursunuz. Mutlu ve sağlıklı olmanın sebebi mutlu yemekten
geçiyor” dedi. Asan, iyi pişmiş bir etin sırrının etin kaliteli ve dinlenmiş olmasında yattığını

belirtiyor. Evlerinde eti yaygın olarak tüketenlere etin güvenilir ve sağlıklı olduğundan emin
olmak için daima aynı kasaba, özellikle de mahalle kasabına gitmelerini öneren Asan; “Etin
rengi, dokusu ve aroması ile çok kolay oynanabiliyor. İçindeki yağ dokusunun ve mermer
görüntüsünün doğru oranlarda olması gerek. Gıda maddeleri en çok hile yapılan alanlardan
biri. İçine bir gram et koymadan köfte, salam, sucuk yapabiliyorsunuz. Bundan korunmanın
yolu ise doğru markaları tercih etmek” dedi. Asan, tüketicilere kasaptan et alırken mutlaka
yapacakları yemeğe göre et seçmelerini tavsiye etti. Kış aylarında en çok tercih edilen et
seçenekleri Asan, kış aylarında Günaydın Et’in spesiyallerini ve en çok tercih edilen
ürünlerini de şöyle sıraladı: “Kış sezonunda steakhouse konseptimizde besleyici özelliği
yüksek, zengin protein içeren kemik iliği suyu, menümüzde “İlik Shot” olarak yer alıyor.
Tomahawk, antrikot ve kuzu kafes en çok tercih edilen ürünlerimiz arasında. Kebap
konseptimizde de kış aylarının en çok rağbet gören seçenekleri soğan kebabı, sarımsak kebabı
ve Antep yuvalama çorbası. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21059.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

'FETÖ'yü anlamak isteyen o diziyi izlesin'
Cumhurbaşkanlığı, 10 soruda 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ’yü anlatan 42 sayfalık
İngilizce ve Türkçe kitapçık hazırladı.
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Kitapçıkta FETÖ’yü anlamak isteyenlere dünyada ilgiyle izlenen ‘The Following’ dizisi
örnek gösterildi. “FETÖ nasıl bir örgüttür” sorusuna da kitapçıkta şu yanıt verildi:
SİLAHLI BİR KÜLT ÖRGÜT
“Emekli bir imam olan Fetullah Gülen’in direktifleriyle bir araya gelen fanatik insanların
oluşturduğu silahlı bir kült örgüt. FETÖ mensupları Gülen’i mehdi olarak kabul etmekte ve
talimatlarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlü olduklarına inanmaktadır. Olduğundan farklı
görünmek anlamına gelen takiye kavramı FETÖ’nün gizlenmek için kullandığı temel
stratejilerden biridir. FETÖ mensupları kendi kimliklerini gizlemekte, kod isimler
kullanmakta ve hatta bazıları bilerek liberal, solcu, dinsiz görüntüsü vermektedir.
ABD’yi ‘vicdansız düşman’ olarak tanımlayan Gülen’in antisemitist birçok ifadesi
vardır.Kadınlara şiddet uygulanmasını meşrulaştıran görüşleriyle de bilinmektedir.
İKİ NEDENLE BAŞARAMADILAR
Darbenin püskürtülmesinde iki faktör kritik rol oynadı. İlki, darbeye ilişkin istihbaratın o gün
alındığını düşünen FETÖ’nün darbe girişimini öne çekmesi oldu. Bununla beraber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan Türk halkı darbenin başarısız olmasındaki
en büyük nedendi.
GİZLİ YOLLARDAN İLETİŞİM
Bur örgütte akademisyenler, devlet memurları, askerler ve işadamlarından oluşan farklı üyeler
birbirleriyle gizli yollarla etkileşim içindeler. FETÖ, kamu personeli sınav sorularını çalarak
kritik kurumlara yapılacak atamalara kendi mensuplarının seçilmesini sağlamıştır.

The Following dizisi bu örgütün yapılanmasını anlamak için güzel bir örnek olabilir. Dizi, bir
edebiyat profesörünün kendi hastalıklı yapısı için insanları bir suç makinesine
dönüştürmesinin hikâyesini anlatıyor.
OHAL, anayasaya uygun bir önlemdir. Uluslararası insan hakları hukukuna uygundur. Darbe
girişimine en az 10 bin devlet ve FETÖ üyesinin iştirak etmiş olması, bu yapılanmanın gücü
ve neden tasfiye edilmesi gerektiği konusunda en net cevabı vermektedir.”
Arkasında kimler var
KİTAPÇIKTA yanıtı verilen sorular şöyle: “Darbeye giden süreç nasıl başladı? 15
Temmuz gecesi ne yaşandı? Darbe girişimine kaç kişi katıldı, ne kadar mühimmat kullanıldı?
Darbe girişiminin arkasında kim var? FETÖ nasıl bir örgüttür? FETÖ’nün suçla ilgili
aktiviteleri nelerdir? Türkiye demokrasisini kim kurtardı? Hükümet darbe sonrası neden pek
çok kişiyi görevden alıyor? Görevden almalar ve OHAL hukuka aykırı mı? Hükümet
ABD’den Gülen’in iadesini talep etti mi?”
Cinayetler kitapçıkta
KİTAPÇIKTA Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ve akademisyen yazar
Necip Hablemitoğlu’na suikastlerin arkasında FETÖ’nün olduğu savunuldu. Kitapçıkta 15
Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın bir F-16 tarafından 3 kez, TBMM’nin 11 kez,
Ankara Emniyeti’nin F-16’lar tarafından 6 kez bombalandığı, Türksat’ın 4 F-16 ve 2 kobra
helikopteriyle ateş altına alındığı bilgisine de yer verildi.
KAYNAK HÜRRİYET
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21060.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Şehrin doğusunda yağış bekleniyor
Kayseri’nin doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin
ediliyor.
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok
bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu,
Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Kastamonu, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir,
Kayseri ve Erzincan çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve
az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra Giresun, Trabzon,
Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz
kıyılarında karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar
şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don
olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç
kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı, Doğu

Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette,
Marmara ve Kıyı Ege ile öğle saatlerinde Sinop, akşam saatlerinde Doğu Akdeniz kıyıları,
gece saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat)
esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 5
İstanbul: Az bulutlu 13
İzmir: Az bulutlu 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu ilçeleri sağanak yağışlı 19
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu 8
Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla
karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Erzurum: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21061.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Sessizlik şiddeti kronikleştiriyor!
Kadınların şiddete sessiz kalmaları durumunda hem şiddet süreğen hale geliyor hem de
mağdurda ruhsal sorunlar ortaya çıkıyor. Şiddet sadece maruz kalanı değil, şahit olanı da
etkiliyor. Şiddetin yaşandığı evde büyüyen çocuklar ilerleyen dönemde birçok olumsuzlukla
karşı karşıya kalabiliyor. Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, şiddet mağduru ve yakınlarına önemli
uyarılarda bulunuyor.
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Üsküdar Üniversitesi NPISTANBUL Hastanesi’nden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan
Dönmez, şiddet karşısında sessiz kalma ve kabullenmenin, tekrarlayan şiddet eylemleri için
kolaylaştırıcı, cesaretlendirici ve giderek kışkırtıcı hale dönebileceği uyarısında bulunuyor.
“Bu durum şiddet eyleminin tekrarlamasına ve süreğen hale gelmesine neden olabilir” diyen
Dönmez, mağdurun sessiz kalma nedenlerini ise şöyle sıralıyor: “Şiddete maruz kişi, bu
durumu çevresindekilere anlatmaya utanabilir. Sessiz kalmasına korku da yol açabilir.
Mağdur kişi herhangi bir karşı tepki verdiğinde veya saldırganla uzaklaşmaya çalıştığında
tekrar şiddete maruz kalma riskini arttıracağını düşünerek korkabilir. Bir başka neden ise
şiddeti uygulayan kişiye fiziksel, ekonomik veya duygusal olarak bağımlı olma durumudur.
Bu durumda da o kişiden uzaklaşıldığında yaşanacak sıkıntı göz önüne alınarak sessiz kalmak
zorunda hissedilebilir.” Bedensel ve ruhsal hasarlara yol açıyor Dönmez, fiziksel şiddetin,
buna maruz kalan kişide önemli ve uzun süreli bedensel ve ruhsal hasarlara yol açtığını dile

getirerek, “Özellikle şiddetin tekrarlanması ve şiddet uygulayanın en yakınındaki kişilerden
biri olması durumun örseleyiciliğini daha da artırır. Bunun en sık görülen şekillerinden biri
aile içi şiddettir ve kadınların; eşleri, babaları veya ağabeyleri tarafından şiddete maruz
kalabildiğini görmekteyiz” diyor. Depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu görülüyor
Şiddete sessiz kalan mağdurda bir süre sonra suçluluk duygusunun ortaya çıktığını belirten
Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, bunu ise şöyle açıklıyor: “Bu suçluluk kendini
koruyamamış olma ve halen saldırganın yanında kalmayla ilgilidir. Bu duygu kişinin kendine
olan güveni ve benlik saygısını zamanla azaltabilir ve kişide depresyonun gelişmesine neden
olabilir.” Dönmez, kronik ve tekrarlayan fiziksel şiddete maruz kalmanın önemli
sonuçlarından bir diğerinin ise Travma Sonrası Stres Bozukluğu denen psikiyatrik tablonun
gelişmesi olduğunu kaydediyor ve bu tablonun üç temel belirtisini şu sözlerle aktarıyor:
“Birincisi tekrar yaşantılamadır ve bunun belirtileri; şiddet anlarını sık sık hatırlama,
sahnelerin gözünün önüne gelmesi, gece kabuslarına girmesi, gün içinde sanki olay
tekrarlanıyormuş gibi davranma ve hissetmedir. İkincisi “kaçınma”dır. Bunda travmaya eşlik
eden duygu, düşünce ve konuşmalardan kaçınma, travmayı hatırlatan durum, ortam ve
kişilerden uzak durma, travmanın belirli bir kısmını hatırlayamama olarak belirtileri görülür.
Üçüncüsü olan “aşırı uyarılmışlık” ise uykuya dalma ve uykuyu sürdürmede güçlük,
tahammülsüzlük, çabuk öfkelenme ve sürekli tetik halinde olma şeklinde kendini gösterir.”
Kadına şiddet çocuğun ruhsal hayatını da etkiliyor Şiddetin yaşandığı bir evde büyümenin
özellikle küçük çocuklar için birçok olumsuzluğu beraberinde getirdiğini dile getiren
Dönmez, bunun için çocuğun doğrudan şiddete maruz kalmasının gerekmediğinin de altını
çiziyor. Şiddete maruz kalan bir ebeveyni görmenin çocuğun olumsuz etkilenmesi için yeterli
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, şiddete tanıklık eden çocuklarda yaşanan
travmayı şöyle anlatıyor: “Eğer baba anneye şiddet uyguluyorsa ve evdeki oğlan çocuk bunu
görüyorsa, ilerde o çocuk büyüdüğünde şiddet uygulamaya meyilli olabilir. Evdeki gerginlik
çocukta; huzursuzluk, sık ağlama, endişe, uyku sorunları ve kaygı bozukluklarına neden
olabilir. Kronik şiddet varsa çocuk sessizleşip içe kapanabilir. Bu nedenle, şiddetin var olduğu
bir evde büyüyen çocukların ruhsal durumu yakından takip edilmeli, herhangi bir olağan
dışılık durumunda mutlaka profesyonel yardıma başvurulmalıdır. Şiddetin olduğu yerden
çocuğu uzak tutmak ve tanık olmasını engelleyici tedbirler almak çocuğun ruh sağlığı
açısından şarttır.” Şiddet mağdurları neler yapmalı? Yaşadıklarınızı paylaşın: Yaşadığınız
olaylar her ne kadar sizin için utanç verici olursa olsun, güvendiğiniz kişilerle bu durumu
paylaşın. Paylaşmak sürekli içe attığınız duygu ve düşüncelerinizin yarattığı yükü
azaltacaktır. Kendinizi suçlamayı bırakın: Bu olaylarda sizin herhangi bir suçunuz yok ve
yaptığınız veya yapmadığınız herhangi bir şey şiddete neden olamaz. Bunu kendinize sık sık
hatırlatın. Kendinizi gevşetin: Nefes ve kas gevşetme egzersizleri özellikle korku, kaygı,
gerginlik, uykuya dalamama gibi belirtilere iyi gelir. Profesyonel yardım alın: Özellikle
depresyon ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu tabloları tedavi gerektiren durumlardır. Bunun
için bir psikiyatriste başvurun. Sosyal destek sisteminizi genişletin: Şiddet mağdurlarının
başvurduğu sosyal hizmetleri araştırın ve buralarla iletişime geçin. Şiddet mağdurlarının
yakınları ne yapmalı? Dinleyin: Eğer yakınınız fiziksel şiddete maruz kaldığını size doğrudan
gelip anlattıysa, ilk yapacağınız şey sakin kalmaya çalışıp onu dinlemektir. Bazen sadece
bunu paylaşmış olmak bile o kişiyi rahatlatabilir. Cesaretlendirin: Bu konuda bazı tedbirler
alması için onu cesaretlendirin. Şiddet karşısında sessiz kalmak çoğunlukla şiddetin
tekrarlamasına ve hatta süreğen hale gelmesine yol açar. Eğer yakınınız şiddete maruz
kaldığını sizinle doğrudan paylaşamıyor fakat siz bu durumdan şüpheleniyorsanız: Konuşmak
için onu cesaretlendirin, yalnız olmadığını ve sizin ona her açıdan destek olacağınızı ona
hissettirin. Destek verin: Alınabilecek tedbirlerin başında şiddet uygulayan kişiden
uzaklaşmak gelir. Bu konuda yakınınızı cesaretlendirin ve gerekli desteği (onu evinize almak
veya bir sığınma evine yönlendirmek gibi) verin. Şiddet uygulayanla konuşun: Eğer şartlar

uygunsa aile büyüklerinin şiddet uygulayan kişiyle konuşmaları ve onu engellemeye
çalışmaları da yardımcı olabilir. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21062.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

AA 'Yılın Fotoğrafları' yarışması başladı
Anadolu Ajansı, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki 45 seçkin fotoğrafı, Türkçe ve
İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açtı.

06 Aralık 2016 Salı 10:23

Anadolu Ajansı (AA), 2016'ya damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu.
Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini
etkileyen en önemli fotoğrafları arasından 3 kategoride "Yılın Fotoğrafı" seçilecek. AA'nın ilk
kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, bu yıl da Türkiye'nin yanı sıra
Suriye, Yunanistan, Bosna Hersek, Ekvador, ABD, Brezilya, İspanya, Rusya, Endonezya ve
Filistin gibi dünyanın farklı coğrafyalarından haber, yaşam ve spor kategorilerinde yayınlanan
700 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 45 seçkin fotoğraf, dünyada Türkçe ve
İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan
Binali Yıldırım, bakanlar, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçının oylamaya katıldığı
geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 19, yaşam kategorisinde 15
ve spor kategorisinde de 11 kare fotoğraf yer aldı. AA fotoğraf editörlerince belirlenen ve her
ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucunda birinci olan fotoğrafların da yer aldığı
seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında yer bulan çatışma, doğal afet, siyaset,
spor, yaşam gibi çeşitli konularda fotoğraflar bulunuyor. Geçen sene 115 bin kişinin katıldığı
"Yılın Fotoğrafları" oylaması, "www.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 31 Aralık'a kadar
devam edecek. (AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21063.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kıraç'tan AB’ye sert eleştiri
“Senden Sonra” adlı teklisini kısa bir süre önce müzikseverle buluşturan Kıraç, CRI TÜRK
FM’de Michael Kuyucu’nun konuğu oldu. "AB konusunda Cumhurbaşkanımız gibi
düşünüyorum" diyen Kıraç “Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. En az yedi bin yıldır bu medeniyeti
kurmuşuz, yaşıyoruz. Bu muameleyi de hak etmiyoruz. Bize karşı kullanılan, 'Dış kapıyı
gösteririm.' söylemi tavrı beni rahatsız ediyor. Ben sonuçta bir Türküm.” yorumunu yaptı.
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CRI TÜRK FM'de Michael Kuyucu’nun gündeme dair sorularını yanıtlayan ünü sanatçı
Kıraç, 15 Temmuz gecesini nasıl yaşadığını anlatırken “Bu iğrenç bir tezgahtı” yorumunu
yaptı. Futbol Federasyonu'nun gerçekleştirdiği futbol yayın ihale bedelinin beş yüz milyon
dolar olmasını “düşük bir bedel” olarak yorumlayan Kıraç, AB ‘nin Türkiye’ye çektiği
restlere karşı “Bizi böyle tehdit edemezler” dedi.
"Medyadaki siyasi çatışmalar toplumu huzursuz ediyor"
Kıraç, Michael Kuyucu’ya Türkiye medyasında yaşanan siyasi çatışmaların toplumu huzursuz
ettiğini söyledi. Kıraç 15 Temmuz gecesi neler yaşadığını şu sözlerle anlattı: “Öyle bir siyaset
var ki, her durumda her şeyin önüne çıkıyor. Bu hep belki Türkiye'de böyleydi; ama
siyasetten başka bir şey konuşulmuyor. Televizyonlara bakıyorum, haber programları değil
aslında, böyle bir takım çirkin siyasi tartışmalar acayip seyrediliyor. İnsanlar onları
seyrediyor. Diziler kadar neredeyse reyting alıyorlar. Bu çok gurur verici bi şey değil aslında.
Ülkemizdeki insanlar en az ikiye ayrılmış durumda. O ikiye ayrılanlar da kendi içinde
ayrılmış durumda. Bunlar çok korkunç şeyler ve her şeyi de etkiliyor, işte başımıza böyle bi
musibet geldi. Darbe diyemeyeceğim ben, terör olayı bana göre. 15 Temmuz akşamı
Mersin'de Kızkalesi'nde sahnedeydim.
"Askerler köprüde sahneden in dediler"
Dokuz gibi sahneye çıkmış olsak, 10'u çeyrek geçe falan baktım; yardımcım tuhaf tuhaf
hareketler yapıyorlar. Ben şarkı söylüyorum. Ben de onlara kaş göz yapıyorum, saçma bir
durum ortaya çıktı, 'Ne oluyor yahu, ne yapıyorsunuz siz?' dedim. Daha on beş dakikam vardı
bitirmeye, bir buçuk saat kalıyorum sahnede. Bana “sahneden in” dediler. “Neden?” dedim
“Askerler köprüde” dediler. Direk cevabım “Yahu bırakın bu işleri!” oldu. 'Allah Allah!'
dedim. Yaklaşık 30 bin kişi var bu arada, konser devam ediyor, ben arada bu bilgileri
alıyorum. Ben tabi 72 doğumluyum yani 80 darbesini biraz bilirim. Bilen insanlar da biraz
sakindir. Bilmeyenler heyecanlanıyor. Sonra ben dedim ki nolur nolmaz eğer bu darbeyse
sadece İstanbul'la sınırlı kalmaz. Mersin de tabi çok kozmopolit bir yer; aklımdan geçenler
bunlardı. Dedim ki, yavaş yavaş sahneyi sakince bırakmak lazım, insanlar dağılsınlar, eve
gitsinler. Belli olmaz yani darbeyi tezgahlayan adamın ne yapacağı belli değildir. Gelir orada
bir şey yapar. O sorumlulukla yavaş yavaş bitirdik yani. Sonra otele gittik. Zaten otel de çok
yakındı. Televizyonu açtık bekledik. TRT'deki o bildiriyi izledik.”
Türkiye’yi sosyal medya kurtardı
Kıraç, 15 Temmuz gecesi sosyal medyanın halkın bilinçlenmesinde çok önemli bir rol
üstlendiğini şu sözlerle dile getirdi: “ Twitter çok önemli bu bakımdan. Zaman zaman
hükümetimiz yasaklıyor; ama hükümeti de Türkiye'yi de kurtaran o sosyal medya oldu.

Çünkü bilgiler televizyonlardan bile önce sosyal medyadan hızlı bir şekilde düştü.
Televizyonlardan neredeyse ele geçirilmek üzereydi. Sosyal medyadan bunun askerle ilgili
olmadığı özellikle vurgulandı. Türk askeri çok büyük bir töhmet altında kalacaktı. Bu terörist
bir yapılanmanın, hangi terörist grubun olduğunu da çok iyi biliyoruz. Sakın kimsenin
galeyana gelmemesi gerektiği ve hep birlikte buna karşı çıkmamız gerekliliği ile ilgili sosyal
medyadan görüşler paylaşıldı. Hükümetin, iktidarın tam tersi çizgiden yani muhalefetten de
böyle yorumlar gelince bir bilinç oluştu. Bu çok önemliydi. Sonra tabi ki
Cumhurbaşkanımızın da açıklamalarıyla toplum bilinçlendi. Yoksa çok kötü şeyler olurdu.
İstenen de oydu. Bana göre o darbenin başarılı olamayacağını çok iyi biliyorlardı. Başarılı
olmasa da Türkiye'yi kana bulamak, bu işin arkasındaki güçlerin işine geliyordu. Olmaz
denilen Mısır'daki Tunus'taki Libya'daki görünümü Türkiye'de elde etmeye çalışan bir
tezgahtı bu” yorumunu yaptı.
"PEPE milli kahraman"
Kıraç PEPE adlı çizgi film karakterinin 2017 yılında sinema filmi olacağını Pepe’nin bir milli
kahraman olduğunu söyledi. Kıraç, “Pepe'nin artık herkes tarafından sevilmesinin nedeni,
Pepe'nin milli bir kahraman haline getirmek için; yerliliği çok ön plana çıkartmış olmamızdır.
Bunu yaparken de tabi dünya kalitesinde yapmaya çalıştık. Bu çok önemliydi. Pepe, zeybek
oynayan, halay çeken, kuru fasulye yiyen bir çizgi film kahramanı. Amerikalıların çizgi film
kahramanları bunu yapamazlar, onların yapamadığı bir şeyi yaptık aslında. Sihri budur yani.”
yorumunu yaptı.
"500 milyon dolar bana göre az"
Futbol yayın hakları ihalesinin yıllık 500 milyon dolarlık fiyatını az bulduğunu ifade eden
Kıraç, Türk futbolunun kötü durumda olduğunu ama buna rağmen değerinin daha yüksek
olması gerektiğini söyledi: “Bir İspanya, İngiltere olabilecek potansiyeli var Türkiye'nin.
Bunu derken potansiyel olarak söylüyorum. Şu an Türkiye'deki futbol korkunç. Türkiye'deki
futbol olması gereken yerde değil. Futbol kalitesi, futbolun koordinasyonu. Her şeyiyle ilgili
ciddi soru işaretlerimiz var. İşte bir milli takım görüyorsunuz. Şahıslar üzerinden, milli takımı
değerlendiriyoruz. Kurumsal olamıyoruz. Teknik direktörü oyuncu, diyaloglar çok basit,
saçma. Her maçtan önce ya da sonra Türkiye'ye hiç yakışmayan şeyler yaşanıyor. Ben
yüreğimde yakıştıramıyorum. Benim çıkış noktam şu; niye ihale bedeli bu kadar az diyorum
ben? Çünkü Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yirmişer milyon taraftarı var.
Ciddi taraftarlar bunlar. Ben inanmıyorum Barcelona'da Barcelona'nın nu kadar taraftarı
olsun. Ve bu taraftar, gerçekten verici de bir taraftar. İnsanlar futbolu çok seviyor. O zaman
biz neden bir İspanya Ligi bir İngiltere Ligi olmayalım. Neden olmasın yani. Hedefi buradan
görüyorum. 500 milyon dolar bana göre az.”
"AB konusunda Cumhurbaşkanımız gibi düşünüyorum"
Kıraç, “Yıllardır bize Bulgaristan'dan, Portekiz'den, Yunanistan'dan kötü ülke muamelesi
yapıldı. Bu hakikaten mide bulandırıcı. Burada Cumhurbaşkanı gibi düşünüyorum. Doğruya
doğru. Bu psikolojik bir şey, yeter. Bu kadar da değilsiniz. Biraz da siz bunu yaptınız Avrupa.
Onu bunu sömürdünüz, bizi de bu hale siz getirtiniz. Şimdi bu böyle olmaz, tehdit edemezler
bizi. Bu ülke bu kadar onursuz değil. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz kardeşim. En az yedi bin
yıldır burada bu medeniyeti kurmuşuz, yaşıyoruz. Bu muameleyi de hak etmiyoruz. Bize karşı
kullanılan, 'Dış kapıyı gösteririm.' söylemi tavrı beni rahatsız ediyor. Ben sonuçta bir Türküm.
Fevriyimdir de bu konuda. Bu artist tavırlar falan cinnet geçirtiyor.”
“Irkçılık, faşizm falan hepsi Avrupa'nın malı”
Kıraç, son zamanlarda gündemde olan AB ile ilgili ağır eleştirilerde bulundu. AB ‘nin
politikalarını eleştiren Kıraç, ırkçılığı AB ülkeleri medeniyetlerinin yaydığını söyledi. Kıraç:
“Avrupa'nın kendi içindeki istihbarat, gizli politikalar bellidir. Konsensüsü bellidir.
Avrupa'nın çarpıtarak ürettiği tarih anlayışıyla kendine bir uzlaşı yaratmıştır. Germen'i,
Anglos'u, Vizigot'u bir konsensüs yaratmıştır ve adam, tarih boyunca sen ya da

Müslümanlarla savaşıp durmuştur. O tarihsel kinin bitmediğini, Lozan Görüşmelerindeki
dosyalar bize açıklıkla önümüze koyuyor. Türkler böyle değildir. Irkçılık, faşizm falan hepsi
Avrupa'nın malıdır. Aşırı milliyetçilik de Avrupa'nın malıdır. Bunların hepsini biz oradan
gördük, aldık; ama ona rağmen medeni uygarlıkla belli bir noktaya gelmekle birlikte bizi
almaz. Çünkü Türkiye'nin uygar olmasının istemiyorlar ki. Yani Suriye'nin, Mısır'ın uygar
olmasını istiyor mu? İstemiyor. Uygar adam kendisini ezdirmez. Uygar devletler, ulusal
çıkarlara ters hareketler yapmaz. Uygar bir Orta Doğu'nun petrolünü alamazsın. Uygar
olduğunda bunları kaybedersin. Avrupa böyle bir medeniyettir çünkü. Mehmet Akif Ersoy'un
İstiklal Marşı'ndaki gibi, tek dişi kalmış canavar. Uygar tarafları vardır, iyi de çok zor bir
konu onu söylüyorum.” diyerek AB politikalarını eleştirdi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21064.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Allah'ın İsimleri İle Şifa bulmak…
Allahû Teâlâ'nın her ismi sonsuz sırlarının yanında aslında birçok derde de deva taşıyor. Dr.
Arif Arslan'ın kaleme aldığı Sena Yayınları'ndan çıkan Esmaü'ş Şifa kitabı Allah'ın İsimleri
ile dertlerine şifa, problemlerine çözüm, sıkıntılarına huzur ve rahatlık arayanlar için manevi
çözümler sunuyor.
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Derdi yaratan Allah (c.c) şifayı da yaratmıştır. Her türlü hastalık, sıkıntı ve ihtiyaçlarımız için
Allah'ın güzel İsimleri ile O'na sığınıp, derdimizin devasını yine O'ndan istemekte ısrarcı
olmalıyız. Mesela, göz rahatsızlıkları için "Basîr" ve "Nûr", kulak rahatsızlıkları için "Semi",
mide, kalp ve akciğerler için de "Rezzâk" ismi ile duâ ederek Allahû Teâlâ'dan şifa
istemeliyiz. Ayrıca ihtiyaç sahibi fakir bir insan "Rezzâk, Fettâh, Kerîm ve Vehhâb", yeni bir
iş kurmak isteyen kişi "El-Hakîm", kısmetinin açılmasını isteyen biri "Yâ Şekûr", evladının
büyük sözü dinlemesini isteyen bir veli; "Hâdî" ve "Halîm", eşinin kendisine olan sevgisinin
artmasını isteyen de "Vedûd" ismi ile Allahû Teâlâ'ya duâ da bulunmalıdır. Dr. Arif Arslan'ın
kaleme aldığı Sena Yayınları'ndan çıkan Esmaü'ş Şifa kitabı Allah'ın İsimleri ile dertlerine
şifa, problemlerine çözüm, sıkıntılarına huzur ve rahatlık arayanlar için manevi çözümler
sunuyor. "Esmâü'ş Şifa / Allah'ın İsimleri İle Şifa" kitabında Allah'ın isimlerinin şifalı
yönleriyle tanışacak, Esmâların tedavi edici özelliklerini ve gücünü keşfedeceksiniz.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21065.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kiralamalarınızı TL üzerinden yapın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki bazı alışveriş merkezlerinde hala
dövizle kiralamaların yapıldığına değinerek, "Alışveriş merkezlerinin patronlarına
sesleniyorum, eğer vatanseversek, eğer milliyetperversek gelin bir defa şu dövizleri TL'ye
çevirelim.” çağrısında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Sanayi Odası’nın 50. yılı dolayısıyla
Flamingo de Luxe’de gerçekleştirilen Sanayi Gecesine katıldı. Geceye Erdoğan’ın yanı sıra
eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile çok sayıda davetli katıldı. “Dövizden TL’ye geçin”
Erdoğan buradaki konuşmasında son dönemlerde yaptığı “Dövizden TL’ye geçin’ çağrısını
tekrarladı. Erdoğan, Kayseri'deki bazı alışveriş merkezlerinde hala dövizle kiralamaların
yapıldığına değinerek, " Alışveriş merkezlerinin patronlarına sesleniyorum, eğer
vatanseversek, eğer milliyetperversek gelin bir defa şu dövizleri TL'ye çevirelim. Bak bu
kiracıyı bir kaybedersen, bir giderse ondan sonra boş dükkana talim edersin. Bu söylediğim
benim bütün dövizle olan kiralama sistemlerinden bahsediyorum. Biz şimdi devlet olarak
mesela ihalelerde bile istisnalar bir kenara TL olarak ihaleleri yapma noktasında hükümetimiz
böyle bir planlama kararı aldı. Bu adımları böyle atacağız.” dedi. 3 milyar dolardan fazla
ticaret hacmi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1966 yılında 150 sanayicinin kurduğu odanın şimdi
bin 219 üyesiyle büyük bir çınara dönüştüğünü, sanayi odasının üyelerinin ülke ve bölgenin
ihtiyaç duyduğu ürünlerin önemli bir kısmını imal ve birçok ülkeye ihraç eder konuma
ulaştığını anlattı. Oda üyesi firmaların geçen yılki dış ticaret hacminin 3 milyar dolardan fazla
olduğunu belirten Erdoğan, "Hamdolsun sanayi odamızın gayretiyle Kayseri sadece Orta
Anadolu’nun değil, Orta Doğu’dan Balkanlar'a, Kuzey Afrika’dan Türk Cumhuriyetlerine
kadar geniş bir bölgenin üretim üssü haline geldiğini görüyoruz." dedi. Ziyaret ettikleri birçok
ülkede Kayserili sanayicilerin ürünlerini gördükçe gurur duyduklarını ifade eden Erdoğan,
"Bu iftihar tablosunda emeği, katkısı, sermayesi olan sizleri gönülden tebrik ediyorum." diye
konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marifet iltifata tabidir.' der atalarımız, 'Müşterisiz mal
zayidir.' demişlerdir. Bu ilkeden hareketle odamızın üyesi olarak yarım asırlık bu çınarın
serpilmesinde katkısı olan firmalarımıza takdir ve teşekkürlerimizin bir nişanesi olarak bugün
ödüllerini tevdi ediyoruz." ifadelerini kullandı. İş adamları ve sanayicilerin sadece Türkiye’yi
değil, dünyayı da çok yakından takip ettiğini söyleyen Erdoğan, kendi şehrinin ve ülkesinin
sınırlarını aşmak isteyen her müteşebbisin yapması gerekenin de esasen bu olduğunu bildirdi.
Sanayici ve iş adamlarının ürün maliyetlerinden, rakip firmaların pazarlama stratejilerine,
ülkelerin ekonomik güçlerinden toplumların taleplerine kadar her bilgiye artık ofislerinden
ulaşabildiğine işaret eden Erdoğan, "Reel sektörün, pazarın gerçek temsilcileri, üreten ve
ürettiğini satmak zorunda olanlardır. Bilgisayar ekranının başında oturup grafikler, kırmızı ve
yeşil çizgilerin hareketleri üzerinden ahkam kesmekle yetinmeyeceğinizi biliyorum. Çünkü
sizler işiniz gereği insana dokunan, müşteriyle doğrudan muhatap olan kişilersiniz. Bu sebeple
sanayicilerimizin ve ticaret erbabının ekonomimizle ilgili görüşlerine, kanaatlerine özel önem
veriyorum." değerlendirmesinde bulundu. Bugüne kadar reel sektörün, sanayinin, ticaretin,

sokağın, çarşının, pazarın taleplerine daima kıymet verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şunları söyledi: "Özellikle de politikalarımızı belirlerken elini taşın altına koyan, bu
ülke için üreten, bu millet için fedakarlık gösteren siz kardeşlerimizin fikirleri bize hep yol
gösterdi. Şimdi de aynı şekilde hareket ediyoruz, 14 yıldır olduğu gibi bugün de sizlerin
hassasiyetlerine, endişelerine, umutlarına tercüman olmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz ihaneti
sonrası ülkemizde özellikle de ekonomimizde sahnelenmeye çalışılan oyunun eminim sizler
de çok iyi farkındasınız. 1 dolarla satın aldıkları, 40 sene boyunca beyinlerini yıkadıkları eli
kanlı canilerle gerçekleştiremedikleri darbeyi faiz, borsa ve döviz hareketleri üzerinden
başarmaya çalışıyorlar." Ellerinde para desteleri olan piyonlarını sahneye sürdüler
Konuşmasında 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimine de değinen Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, "Asker elbisesi giymiş piyonlarıyla amaçlarına ulaşamayınca, ellerinde para
desteleri olan diğer piyonlarını sahneye sürdüler. Ama bu sefer de muvaffak olamayacaklar."
dedi. Erdoğan, bir davet salonunda düzenlenen Kayseri Sanayi Odası Ödül Töreni'nde yaptığı
konuşmada, Rusya, Çin ve İran'la görüşmeler yaparak yerel paralarla alışveriş yapmayı teklif
ettiklerini kaydetti. Alacakları ürünü Rusya'dan ruble, Çin'den yuan ile bu ülkelerin de aynı
şekilde Türkiye'den aldıkları ürünleri Türk lirası ile alacaklarını belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Adalet bu, diğerinde ise biz kur baskısıyla karşılıksız paraların basıldığı yere ne
yapıyoruz, hizmet ediyoruz. Bu işi düzelteceğiz. Bir tuzak kuruldu, bu tuzağı bizim bozmamız
lazım, geri çevirmemiz lazım. Onun için de tüm sanayici ve iş adamı kardeşlerim bu
hassasiyet içerisinden şöyle önümüzdeki 2 yıl, 3 yıl, bu iş tam yoluna oturuna kadar bu
kararlılığımızı gösterelim." diye konuştu. "Asker elbisesi giymiş piyonlarıyla amaçlarına
ulaşamayınca, ellerinde para desteleri olan diğer piyonlarını sahneye sürdüler." ifadesini
kullanan Erdoğan, "Ama bu sefer de muvaffak olamayacaklar. Çünkü bunlar ne matematik,
ne ekonomi biliyorlar. Ne siyasetten ne de tarihten anlıyorlar. Şayet matematik bilseler,
Türkiye'nin son 14 yılda ekonomisini 3 kat büyüttüğünü, 230 milyar dolarlık ekonomiyi 800
milyar dolar seviyesine çıkardığını görürlerdi. Ekonomiden anlasalar, 2002 yılında yüzde 61,5
olan kamu net borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını yüzde 8,3 olarak düşüren bir
Türkiye'yle karşı karşıya bulunduklarının farkına varırlardı. Siyaset bilseler, 15 Temmuz gibi
pek çok ülkeyi yere serecek bir darbe girişiminden sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü,
Avrasya Tüneli gibi büyük projeleri hizmete açmamızın gerisindeki gücü görürlerdi.” dedi.
"Yenilen pehlivan güreşe doymaz " "Bütün dünyanın gözü, güçlenen, parlayan bir Türkiye'nin
bir defa güçlü bir geleceğinin olmamasıdır." diyen Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:
"Onun için ben Kayseri'nin iş adamlarına güveniyorum, onlar bu işi iyi bilirler. Fakat bu
malum takım, bu Fetocular tarihten anlasalar, tüm yokluk yoksulluklar içinde Çanakkale'de
yedi düveli denize dökmüş, Anadolu'yu döneminin en modern askeri gücüne dar etmiş bu
milletin diz çökmeyeceğini idrak ederlerdi. Bu milleti tanısalar, 2 bin 200 yıllık geleneği olan
Türklerin her türlü operasyona, her türlü saldırıya, her türlü ihanete daima hazırlıklı olduğunu
fark ederler. Bilmedikleri, anlamadıkları, tanımadıkları için son 3-4 yıldır her seferinde
hüsrana uğramaktan kurtulamıyorlar. 'Yenilen pehlivan güreşe doymaz' misali bir türlü
neticeyi de kabullenemiyorlar." Bir ülkeyi ayakta tutan değerin ne maden, ne yer altı
kaynakları olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bir devletin asıl gücü nedir biliyor musunuz?
İnsan. Rabbimizin 'eşrefimahluk' olarak yaratmış olduğu insan. Ekonomi tahsili görürken bize
anlatırlardı, başarının esasları 3'tür, 4'tür, 5'tir. İnsanı yine başa koyarlar, ondan sonra 'emek'
derler, ondan sonra 'sermaye' derler, ondan sonra 'istihdam' derler. Ben diyorum ki; hayır
hiçbiri, sadece insan. Çünkü emek insanın türevidir, sermaye insanın türevidir. Eğer insan
varsa emek var, insan varsa sermaye var, insanlar varsa istihdam var. Eğer olmazsa bunların
hiçbiri yok. İnsan varsa yatırım var, insan yoksa o da yok, insan varsa tüketim var, insan
yoksa tüketim de yok ve biz insanın temelini oluşturduğu böyle bir başarı hikayesini inşallah
ülkemizde bu sıkıntılı dönemde insanoğlu ile başaracağız, vatandaşlarımızla başaracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletle millet arasındaki bağ kavi oldukça evelallah hiçbir

operasyon bu ülkeye diz çöktüremez. Hamdolsun 7'den 70'e tüm milletimiz genciyle,
yaşlısıyla, esnafıyla, çiftçisiyle ülkesine sahip çıkma konusunda gerçekten dünyaya örnek
gösterilecek bir duruş sergiliyor. Döviz yerine Türk lirası kullanma çağrımıza kulak veren
firmalarımızı, KOBİ'lerimizi, insanlarımızı gördükçe bu ülkeye, Türkiye'nin parlak geleceğine
olan inancımız daha da artıyor." değerlendirmesinde bulundu. Gül: İnşallah bunların hepsi
aşılacak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Türkiye’nin ekonomik yapısının sağlam
olduğunu belirterek, “Bu günlerde tabii ki sıkıntılar yaşanıyor. Karamsarlığa düşmeyin. Nasıl
sıkıntılardan çıkıldı ve yeni bir dönem yaşandıysa, bu stresli ve sıkıntılı durumlar da atlatılır.
Türkiye’nin temel ekonomik yapısı çok şükür sağlam. Bugün karşılaşılan şeyler üstünden
gelinebilecek problemler. Reformlar vaktiyle yapılmamış olsaydı o zaman büyük sıkıntılar
olabilirdi” dedi. Gül, “İnşallah bunların hepsi aşılacaktır. Siz zenginleşeceksiniz ki Türkiye
zenginleşsin. Hepimizin hedefi ekonomik büyümeyi sağlamaktır. İnşallah hep beraber
çalışarak bunları gerçekleştireceğiz” ifadesinde bulundu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ise yaptığı konuşmasında, “Kayseri sadece bir ticaret şehri olmaktan çıktı. Her alanda
Türkiye’nin marka şehri haline geldi. Kayseri’de birlik ve beraberlik var. Kayseri’de rahmet
var. İstikrarımızı hedef alan bir çok darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Darbeci hainler,
karşısında milletimizin cesaretini buldu” dedi. Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Büyüksimitçi, “Kayserili sanayiciler olarak 2023 yılı hedefine ulaşmak için lojistik
destek, Kayseri-Mersin arasındaki taşımacılık ücretlerinin iyileştirilmesi gerekiyor.
Devletimizin yapmış olduğu bazı alacakların yeniden yapılandırılması sanayicilerimiz
açısından olumlu olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminde hain emellerini yerine
getiremeyenler DAEŞ, PKK, FETÖ gibi örgütleri kullanarak ülkemize saldırmaktadırlar.
Şimdi de ekonomi üzerinden oyun oynamaktadırlar. Ülkemize sahip çıkmak zorundayız.
Kayserili sanayiciler olarak size sizin sözünüz ile söz veriyoruz” şeklinde konuştu. Gecenin
sonunda ise başarılarından dolayı bazı iş adamlarına plaket takdimi yapıldı. İHA-AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21066.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Erdoğan’ın çağrısından sonra kiraları
TL’ye çevirdi
40 yıla yakın süredir inşaat, turizm ve AVM alanlarında faaliyet gösteren Artaş İnşaat’ın
sahibi Kayserili İşadamı Süleyman Çetinsaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
çağrısı ile bünyesindeki ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri Park AVM’lerinin kiralarını TL
cinsine çevirdi.
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Artaş İnşaat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta sonu Abdullah Gül
Müzesi ve Kütüphanesi açılışında yinelediği “Tüm ticari alışverişlerde Türk Lirası

kullanılması” çağrısına destek verdi. “Yenikapı ruhu”yla harekete geçen halk, dolar satmaya
devam ederken, Artaş İnşaat da bu dayanışmaya katılarak ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri
Park AVM’lerindeki kirayı TL’ye çevirme kararı aldı. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman Çetinsaya; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağırısıyla birlikte
grubumuz bünyesinde bulunan alışveriş merkezlerimizde kiraları TL cinsine çevirdik. Artaş
İnşaat olarak devletimizin aldığı ekonomik her tedbirin ve çalışmanın destekçisi olduk. Bu
anlamda İstanbul’da faaliyet gösteren ArenaPark, ArmoniPark ve Kayseri’de bulunan Kayseri
Park AVM’de, kiraların tamamını TL’ye çevirme kararı aldık. Ülkemiz ekonomisine ve milli
para birimimize olan güvenimiz her zaman tamdır.” dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21067.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Zihinsel engelli kişiden 2 gündür haber
alınamıyor
Aksaray'da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişiden haber alınamıyor.
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Edinilen bilgiye göre, Taşpınar beldesinde oturan zihinsel engelli Ferhat Örün (35), 2 Aralık
Cuma günü gezmek amacıyla evden ayrıldı. Örün'ün bir daha eve dönmemesi üzerine
yakınları durumu yetkililere bildirdi. Aksaray Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
(AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip,
Örün'ün en son görüldüğü yer olan merkeze bağlı Bağlıköy mevkisinde başlattığı arama
çalışmalarına devam ediyor. AFAD Aksaray İl Müdürü Cezmi Türkmen, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Örün'ün bulunması için yaklaşık 6 saattir çalışmalarını sürdürdüklerini
söyledi. Kayıp kişinin bulunması için kamera kayıtlarını incelediklerini ifade eden Türkmen,
şunları kaydetti: "Kayıp vatandaşımız, Aksaray merkezden Organize Sanayi Bölgesine kadar
yürüyerek gelmiş. Aramalarımızı o bölgede genişlettik. Bağlıköy, Yuva, Kargın, Karacaören,
Gözlükuyu ve Helvadere köylerinde konuyla ilgili anonslar yaptık. Anonslardan sonra
Bağlıköy'de bir vatandaşımızın Ferhat ile karşılaştığı bilgisi geldi bize. Bu bölgedeki
aramalarımız devam ediyor. Buradaki boş binalara, yol kenarlarına, mağaralara ve kaya
oyuklarına bakıyoruz. Niğde Emniyet Müdürlüğünden iz köpeği talep ettik. Şu an AFAD ve
UMKE'den oluşan 20 kişilik ekiple 6 farklı noktada aramalarımızı sürdürüyoruz." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21068.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

GAZETEMİZİN MİNİK KONUKLARI
Begüm Özden Oyunevi Kreşi öğrencileri öğretmenleri ile birlikte gazetemize ziyarette
bulundular. Kreş öğrencileri Haber ve Yazı İşleri Müdürümüz Bünyamin Gültekin’den
gazetemizin okuyucu ile nasıl buluştuğunun hikayesini dinlediler.
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Proje Tabanlı Eğitim Teknikleri çalışması kapsamında aylık ziyaretler gerçekleştirdiklerini
söyleyen kreş yetkilileri bu ayki konunun kitle iletişim araçları olduğunu söylediler. Proje
hakkına bilgi veren kreş öğretmenlerinden Selver Tokgöz uygulama çerçevesinde ilk olarak
gazetemizi ziyaret ettiklerini dile getirdi. Tokgöz, uygulama sonucunda yaşları 3-4-5
aralığında olan kreş öğrencilerinin gazetelerin hazırlanışı hakkında bilgi sahibi olduklarını
kaydetti. Gerçekleşen ziyarette Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin gazetelerin
hazırlanış aşamasını anlatırken grafik tasarımcımız Tunahan Kaya ise gazete tasarımı
hakkında bilgiler verdi. Ziyarette öğrencilere Tokgöz’ün yansıra kreş öğretmenlerinden Ebru
Zorlu, Hikmet Ağcakaya ve Meliha Aybot refakat etti. Eğitimciler Yazı İşleri Müdürümüz
Bünyamin Gültekin’e ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Gültekin ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21069.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

KÖŞEBAŞI
Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı Köşebaşı meselelere farklı yönlerden
yaklaşmaya devam ediyor.
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Hiçyılmaz’a veto Kayseri Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen "2016
Sanayi Gecesi"nde Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yer almadı. FETÖ
soruşturması kapsamında cezaevine girip çıkan ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard
Moore’la 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Kayseri’de biri gizli iki görüşme
gerçekleştirmesi sebebiyle Kayseri kamuoyu ve KTO üyeleri tarafından istifası talep edilen
Hiçyılmaz’a bir şok da Sanayi Gecesi’nden geldi. İddiaya göre önce geceye davet edilen
Hiçyılmaz’ın rezervasyonu organizasyona bir saat kala iptal edilmiş.

Melikgazi’den beklenen cevap geldi
Geçen haftaki köşemizde “Borç yapılandırmada Melikgazi zararda” başlığıyla eleştirel bir
yazı yayınlayarak “Basın bülteninde ‘yapılandırmadan 17.698 bin kişi yararlandı, 14.490 bin
lira gelir sağlandı.’ deniyor. Bu muhtemelen ‘14 milyon 490 bin liradır” demiştik.
Sağolsunlar, Melikgazi Belediyemizin Basın Yayın Müdürlüğü sorumluları ertesi sabah
gazetemizi arayıp doğru rakamın 14 milyon 490 bin lira olduğunu belirterek bizi teyit
etmişler. Duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, ancak aynı hassasiyeti web sayfalarındaki
haber için de göstererek o yanıltıcı ve yanlış rakamı artık düzeltmelerini diliyoruz.
BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Son yumurta bükücü Meşhur “Yumurtanın sarısı, yere düştü yarısı” türküsünün sözlerini
yumurtayı çok seven muhabirimiz Ramazan Karakuş yüzünden artık “yere düşmüyor yarısı”
şeklinde değiştirdiğimizi zira düşmeden havada kaptığını ve bir oturuşta 10-15 tane yumurta
yediğini biliyor muydunuz?
GÜNÜN KARİKATÜRÜ Turgut YILMAZ

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21070.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayserispor 0 - Trabzonspor: 1
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Kayserispor’u 1-0 mağlup
ederek 3 puanın sahibi oldu.
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Mehmet’in defansın arkasına attığı pasla topla
buluşan Yusuf kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf’ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin
yuvarlak yan ağlarda kaldı.
59. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Deniz’in sert
vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
64. dakikada gelişen Kayserispor atağında Levent’in sağ kanattan ortasına yükselen
Welliton’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.
82. dakikada Trabzonspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan
Welliton’un şutunda top üstten auta çıktı.

84. dakikada topla gelişen Kayserispor atağında ceza sahsı çizgisi üzerinde topla buluşan
Umut Sönmez’in vuruşunda top kaleci Onur’da kaldı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Serkan Çınar xx, Mehmet Cem Satman xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Kayserispor: Ahamada x, Anıl x, Levent x, Mabiala xx, Kubilay x, Umut Bulut x, Deniz xx,
Welliton xx, Murat x (Umut Sönmez dk. 18 x), Mijailovic xx (Traore dk. 84 x), Kana Bıyık x
Yedekler: Zülfikar, Mert Ilıman, Ufuk, Mert Özyıldırım, Erkam
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Trabzonspor: Onur xx, Zeki xx, Durica x, Okay x, Güray xx, Mehmet x, N’Doye xx, Uğur x
(Mustafa dk. 63 x), Bero xx (Sheidaev dk. 80 x), Yusuf xx (Muhammet dk. 84 x), Aytaç x
Yedekler: Alvarado, Suk, Akakpo, Ibanez
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Bero (dk. 36) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Mijailovic, Kana Bıyık (Kayserispor), Okay, Muhammet, Sheidaev
Trabzonspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21071.html
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Göreve başlamanın ön koşulu 'ABD'ye biat'
Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik 28'i tutuklu 54 şüpheli hakkında hazırlanan, 2. Ağır Ceza
Mahkemesince kabul edilen iddianameye giren tanık ve müştekilerin ifadelerinde dikkati
çekici bilgiler yer aldı.
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Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik
soruşturma kapsamında 28'i tutuklu 54 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamedeki tanık
ifadelerinde, örgüt üyelerinin gittikleri ülkelerde ABD Büyükelçiliğini ziyaret ederek, "biat"
tabir edilen yeminle göreve başladıkları ortaya çıktı. Eski vali yardımcısıyla kamu kurumu
müdürlerinin de şüpheli olarak yer aldığı, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen
226 sayfalık iddianamede örgütün kuruluşu, amacı, sosyo kültürel ve zihinsel yapısı, yönetim
modeli, hiyerarşik yapısı, kuruluşundaki "yemin" metni, haberleşmede kullandığı teknikler,
istihbarat ağı, baskı oluşturma teknikleri, siyasi baskı ve propaganda araçları gibi bilgilerin
yanı sıra tanık, müşteki ve zanlıların ifadelerine yer verildi. Bir tanık, ifadesinde örgüt içinde
devletten daha ciddi istatistik çalışması yapıldığını belirterek, örgüt elebaşı Gülen'in, "Ne
kadar hukukçusu, savcısı, katibi, ne kadar polisimiz var, rütbeli/rütbesiz?" diye sorduğunda
firesiz tek tek sayının ortaya çıkarıldığını kaydetti. Özellikle Amerika'ya gidenlerin eğitim
alacakları konunun yanında başka bir alanda da eğitim almasının sağlandığını aktaran tanık,
"Yapı adına nerede istihdam edilecekse o yönde teknik/operasyonel anlamda eğitim alması
sağlanıyordu, yüksek düzeyde bir donanımla yurda dönüş yapıyorlar. Özellikle Amerika'da
lisansüstü eğitim alıp da üniversitede benimle görüşmeye gelen, devlet kurumlarında çalışan
personelin müthiş bir donanıma sahip olduklarına şahit olmuşluğum vardır." ifadelerini

kullandı. Başka bir şüpheli ise ifadesinde örgütün ülke içinde öncelikle hangi alanlarda
faaliyeti zayıfsa ilgili kurumlarda yapılaşma içine gidildiğini dile getirerek, "Önce askeriye,
sonra emniyet ve adliye ele alındıktan sonra milli eğitim, sanat camiası, medya ve gazete
alanında yapılanma oluşturuldu. Bu faaliyet toplumdaki her statüyü ele geçirme faaliyetidir.
Yetiştirilen her öğrenci de kariyerini tamamladıktan sonra bu amaç doğrultusunda
kullanılırdı." şeklinde beyanda bulundu. Şüpheli, askeriye ve emniyet teşkilatı atamalarıyla
örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bizzat ilgilendiğini, bu tayinleri onun dışında kimsenin
bilmesinin mümkün olmadığını anlatarak, örgüt üyesi olup devlet kurumlarında faaliyet
gösteren şahısların genelde kod adı kullandığını vurguladı. "Yeminle göreve başlıyorlardı"
Başka bir şüpheli de 1996 ve 1997 yıllarında Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatından
(CIA) emekli olmuş veya hala görevde olanların gelip Türkiye ve Orta Asya'nın MR'ını
çektiğini vurgulayarak, "Ayrıca cemaatin bölgedeki gücünün tespitini yaptılar. Biz de bunları
gezdirdik, onlara yardımcı olduk. Akabinde de bunları rapor haline getirip Amerika'ya
gittiler." dedi. Diğer bir şüpheli ise ifadesinde, şu bilgilere yer verdi: "Burada önemli olan
husus, Amerika'nın girmek ve hegemonyası altına almak istediği Türki cumhuriyetleri ve
İslam coğrafyasını çok kolay bir şekilde kontrol altına almasına imkan sağlamasıdır.
Amerika'nın bu sayede kendisine yeni bir kapı aralamış olduğunu Fetullah Gülen'in kendi
ağzından duymuşluğum vardır. Cemaat kadroları, öncelikle gittikleri ülkede Amerika
Büyükelçiliğini ziyaret ederek, 'biat' tabir edilen yeminle göreve başlıyordu. Ayrıca, cemaate
ait okullarda CIA görevlilerinin öğretmen olarak çalıştığını biliyorum. Amerika'da Ortadoğu
ve Türkiye masasında Yahudi görevliler vardı. Fetullah Gülen, bu masalar tarafında birçok
kez sorgulandığını kendisi bana anlatmıştır, hatta Usame bin Ladin sorusunu bile sorduklarını
anlattığını hatırlıyorum. Amerika, hangi ülkeyi terör örgütü ilan edecekse Gülen'i çağırarak
deklare etmesini istiyordu." Zanlılardan biri de devletin istihbarat birimlerinin kendi
kurumlarından önce tüm bilgileri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ve onun üst akıllarına
ulaştırdığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21073.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Hüseyin Per Misafir Odası'na konuk olacak
Bünyamin Gültekin'in Enderun FM'de hazırlayıp sunduğu Misafir Odası'nın bu haftaki
Konuğu Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per olacak. Program her hafta
çarşamba günü saat 10.00'da yayınlanıyor.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21074.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Hakan Kutlu istifa etti
Kayserispor'da ardı ardına alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Hakan Kutlu
görevinden istifa etti.
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Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, yaptığı açıklamada, Kutlu'nun istifasını
yönetime sunduğunu ve yönetim kurulunun bu kararı kabul ettiğini söyledi. Yıldız, Kutlu'ya
kulübe bugüne kadar verdiği hizmetler dolayısıyla teşekkür ederek, bundan sonraki
yaşamında başarılar diledi. Kayserispor, ligin 13. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a dün
1-0 mağlup olmuş, maç sırasında bir grup taraftar Kutlu'yu istifaya davet etmişti. Sarıkırmızılı takım, ligde 13. hafta sonunda topladığı 9 puanla 17. sırada bulunuyor. Öte yandan
Kutlu, ligin 10. haftasındaki Osmanlıspor maçının ardından da istifa kararı almış ancak kulüp
yönetim kurulu bunu kabul etmemişti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21075.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

PKK’ya yönelik geniş kapsamlı operasyon
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde aralarında üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen
terör örgütü PKK mensuplarına yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Liceilçesi dağlık ve ormanlık alanlarında faaliyet
yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü
terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.
Valilik, bu çerçevede, halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, Şenlik, Birlik ve
Akçapınar köylerinde saat 14.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
KOBRA HELİKOPTERLER DESTEK VERİYOR Valiliğin duyurusunun hemen ardından
bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda askerin katılımıyla yürütülen
operasyona, Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığından kalkan Kobra tipi helikopterler de
havadan destek veriyor. Bölgede operasyon devam ediyor. Haber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21076.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

FETÖ’nün emniyetteki etkisi kırıldı
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, yapılan operasyonlarla FETÖ'nün emniyetteki
etkinliğinin ciddi oranda kırıldığını söyledi.
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Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD)
Kayseri Şubesi tarafından İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen İç Güvenlik Konuları
konulu söyleşiye katıldı. Söyleşi öncesinde konuşan Avcı, "FETÖ o tarihlerde bugünkü gibi
değildi. O zamanlar varlıkları var, kamuda örgütlenmeleri ile ilgili birtakım iddialar var ama
işlenen bir suç yoktu. Onların devlete karşı bir kalkışması yoktu. Fiili bir eylemleri de yoktu.
O günlerde sadece kendilerine karşı çıkan, kendilerinin amaç ve hedeflerine yürürlerken
onlara engel olan insanlara karşı faaliyetleri vardı. Buna önce emniyette başladılar.
Emniyetteki insanları ekarte etmeye, onlara komplolar hazırlayıp kumpas kurmaya başladılar.
Ben de bazı emniyet genel müdür yardımcıları ve il emniyet müdürlerine kurdukları
kumpaslara karşı çıkınca onların bir nebze hedefi oldum. O zaman yetkilileri uyarmak ve
birçok makama gidip anlatmak suretiyle söyledim. Daha sonra yazılı müracaatlarım da oldu
ama yeterince cevap alamayınca kitap yazarak o görevimi yapmıştım" ifadelerini kullandı. 15
Temmuz darbe girişiminin ardından emniyete yapılan operasyonlar ile FETÖ'nün emniyetteki
etkinliğinin ciddi oranda kırıldığını söyleyen Avcı, "Suç işleyen insanlar veya örgütsel
faaliyetin içerisinde olan insanlar maddi delili olduğu zaman gereği yapılabilir. Maddi delili
olmadığı zaman bir şeyler yapmak zordur. Buna rağmen emniyette ciddi oranda etkinliklerin
kırıldığını görüyoruz. Zaten emniyetteki görülen yapının gerçek manada bu örgütün
mensupları vardı ama büyük bir kesimi de örgüte mensup olmaktan çok onların güç ellerinin
bulunması, tayin ve terfilerde etkin olmaları dolayısıyla kendilerine faydalanmak amacıyla
yanaşmış insanlardı. Biz bugün emniyetteki etkinliklerin ciddi oranda kırıldıklarını ve çok az
bir güçlerinin kaldığı inancındayız. Bunu tamamen yok etmekte mümkün değil. Çünkü devasa
bir yapı" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21077.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

15 Temmuz meçhulleri, 13 kişi ortada kaldı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ihanet gecesi Başkent’te şehit olanlar ile öldürülen
darbecilerin isimlerini tespit etti. Listede kimin ‘nerede ve neden’ öldüğü sıralandı. FETÖ, 89
vatanseveri şehit etti. 11 darbeci öldürüldü. En fazla can kaybı 36 kişiyle Genelkurmay’da
yaşandı. 13 ismin ise şehit mi, darbeci mi olduğu belirlenemedi.
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FETÖ, 15 Temmuz gecesi Ankara’da 89 vatanseveri şehit etti, 11 darbeci öldürüldü. 13 ismin
ise şehit mi, darbeci mi olduğu belirlenemedi. Ankara’daki darbe soruşturmasını yürüten
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz’da hayatını kaybeden 13 kişinin darbeci mi sivil
vatandaş mı olup olmadığını araştırıyor. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma
Bürosu, FETÖ’cüler tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma
kapsamında şehit olan ve ölen darbecilerin isimlerini tespit etti. Söz konusu kişilerin ‘nerede
ve neden’ öldükleriyle ilgili çalışma yapılırken, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin
nerelerde öldüğü de tek tek sıralandı. Başsavcılık, toplamda 113 kişinin öldüğünü belirlediği
15 Temmuz kalkışmasının Ankara ayağında şehit olanları ve darbecilerin isimlerini listeledi.
Listeye göre, FETÖ’cü cuntacılar tarafından 89 kişi kalkışmada şehit edildi. Kalkışmada 11
darbecinin öldürüldüğü de tespit edilirken, o isimler soruşturma dosyasında şöyle ifade edildi:
Mehmet Akkurt (Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’in emir subayı ve kendisini rehin
alan), Gökmen Ata (Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı ele geçirmek için giden askerlerden
birisi), Zekeriya Açıkgöz (Darbenin beyin takımında yer alan ve TSK’dan ihraç edilip
tutuklanan Tümgeneral Mehmet Dişli’nin başında bulunduğu Stratejik Dönüşüm Daire
Başkanlığı’nda görev alanlar arasında), Şükrü Eğin, Özhan Ekin (Akıncılar Üssü), İlyas
Pekdemir (Jandarma G.K.), Ramazan Erdoğan (Jandarma G.K.), Yasin Özdemir (Jandarma
G.K.), Yakup Başıbüyük (Jandarma G.K.), Abdulkadir Karadağ (Jandarma G.K.), Batuhan
Zengin (Jandarma G.K.) İŞTE O 13 İSİM 15 Temmuz’da darbeci mi yoksa şehit mi olduğu
belirlenemeyen 13 kişinin ismi ise şöyle sıralandı: Ali Alıtkan, Özkan Özendi, Ahmet Özsoy,
Ali Şehir, Muhammet Köse, Ali Görmez, Eray Demir, Ziya İlhan Dağdaş, Ali Anar, Osman
Küçük, Nuh Duygun, Batuhan Zengin, Hasan Karakaş. En fazla can kaybı 36 kişiyle (1’i
darbeci, 2’si belirlenemeyen) Genelkurmay’da yaşandı. 7 kişi (1’i darbeci) Akıncı Üssü’nde,
16 kişi (7’si belirlenemeyen) Emniyet’te, 26 kişi Cumhurbaşkanlığı’nda, 9 kişi Jandarma
Genel Komutanlığı’nda (8’i darbeci), 1 kişi Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda (şehit), 2’şer
kişi Akay Kavşağı (şehit), Beştepe (şehit) ve TBMM’de (şehit), 1’er kişi TÜRKSAT
(belirlenemedi), Tümgeneral Taner Dalabelen Kışlası Nizamiyesi (darbeci), Anadolu Bulvarı
(şehit), MİT-Genelkurmay (şehit), Mamak-Dikimevi (şehit), TOBB Üniversitesi yakınları
(şehit), Gölbaşı (darbeci) ve Anadolu bulvarında (şehit) öldü. 4 kişinin ise (2’si şehit, 2’si
bilinmiyor) ölüm yeri belirlenemedi. ÖNCE MÜŞTEKİ SONRA DARBECİ Savcılık ayrıca,
şehitlere ateş eden darbecilerle ilgili de araştırma yaptı. Bu kapsamda, Genelkurmay
Başkanlığı’nda Yusuf Çelik’i eski Genelkurmay 1. İstihbarat Analiz Değerlendirme Başkanı
Tuğamiral Sinan Sürer’in şehit ettiği ortaya çıktı. 17 Şubat’taki kanlı terör saldırısının
yaşandığı Merasim Sokak’a yakın noktada bulunan askeri lojmanlarda oturan Sürer’in
patlamadan son anda kurtulduğu belirlendi. Evi ve aracı patlama sırasında zarar gören Sürer,

geçtiğimiz

hafta

hazırlanan

iddianamede,

müşteki

sıfatıyla

yer

alıyor.

İHA

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21078.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

İnsani yardım TIR’ları yola çıktı
İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından Suriye’deki ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 2 TIR
dolusu un ekmek yapılmak üzere Kilis’e gönderildi. Son yardımlarla birlikte 2016 yılı
içerisinde bölgeye 61 TIR dolusu malzeme sevk edildi.
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Suriye’de devam eden zulme, kentimizde sessiz kalmayan yardım kuruluşlarının seferberliği
sürüyor. Daha önce de çeşitli yardım malzemelerini bölgeye ulaştıran İHH, bu kez de 2 TIR
dolusu un gönderdi.
Söz konusu bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanan yardım malzemelerinin uğurlanması
öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
İHH Genel Koordinatörü Sait Naci Çamdalı yaptığı açıklamasında duyarlı hayırseverlerin
gayretleri ile 2 tır daha un topladıklarını belirterek; “Tüm dünyaya adaleti yaymış bir neslin
torunları olarak yaşanan bu kıyımlara dünyanın geri kalanı gibi kör ve sağır kalmamız
beklenemez ve istenemez” dedi.
“Her gün enkazlardan parçalanmış insan bedenlerinin çıkartıldığı, çığlıkların ve ağıtların
semayı baştan başa doldurduğu, insan cinsli şeytanların katletmek ve kan dökmek için adeta
birbirleriyle yarıştığı korkunç bir çağa tanıklık ediyoruz.” diyen Çamdalı şunları söyledi:
“Hemen yanı başımızda, gönül coğrafyamızın içinde yer alan Halep'te yaşananlar apaçık
ortada. Kuşatılmış yüzbinlerce insan ölüm sırasını bekliyor. Milyonlarcası yerinden
yurdundan edilmiş, yüz binlercesi yetim ve dul kalmış. Mazluma yardım etmek bu milletin
İslam ile yoğurulmuş hamurunda var. Şehrimizdeki hayırseverlerin gayretleri ile 2 TIR un
daha gönderiyoruz Suriye'ye. Amellerin karşılığını verecek tek gerçek mercii olan Rabbimiz
tüm hayırseverlerimizden razı olsun. Mazlumlara sahip çıkmak ve yaralarına bir nebze de
merhem olabilmek için bize güç ve kuvvet versin.”
Konuşmaların ardından İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu tarafından yaptırılan dua
sonrasında yardım TIR’ları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Geçtiğimiz hafta da 2 TIR dolusu un gönderen İHH, 2016 yılı içerisinde toplamda 61 TIR
dolusu yardım malzemesini bölgeye göndermiş oldu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21079.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Sosyal medyadan başlatılan kampanyada
mutlu son
Kayseri'de, sosyal medya üzerinden başlatılan 'Üşüyen Çocuk Kalmasın' kampanyası
çerçevesinde elde edilen gelirle alınan 116 adet mont ve 100 çift ayakkabı, Felahiye
ilçesindeki okullarda okuyan öğrencilere dağıtıldı.
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Felahiye ilçesine bağlı Büyük Toraman Mahallesi'nde oturan Gökhan Yüksel, sosyal medya
üzerinde geçtiğimiz hafta 'Üşüyen Çocuk Kalmasın' adı altında kampanya başlattıklarını
söyledi. Kampanyaya yurt içinden ve yurt dışından büyük ilgi gösterildiğini ifade eden
Yüksel, "Yaklaşık 15 bin TL para toplandı. Bu paralarda 116 adet mont ve 100 çift ayakkabı
aldık. Felahiye ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Orta Okulu, Büyük Toraman ÇPL
Anadolu Lisesi, Büyük Toraman Orto, İlk ve Anaokulu'nda ihtiyaç sahibi öğrencilere
dağıtımını yaptık" dedi. Bu kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Yüksel, "Özellikle
yurt dışında yaşayan Büyük Toramanlılar’a teşekkür ediyorum. Bir hafta gibi kısa bir sürede
kampanyamız büyük ilgi gördü ve üşüyen çocuk kalmadı" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21080.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Erdoğan’ın çağrısına bir destek de
Şeker’den
Kayseri Şeker, değişik bankalarda bulunan döviz hesaplarını ve kasasındaki Dolar ve Avroları
Türk Lirasına çevirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek verdi.
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Çiftçi Meclisinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, “Gün birlik ve beraberlik içerisinde ülkemize ve ekonomimize sahip çıkma zamanıdır.
Ülkemiz üzerinde darbe yapmaya çalışanlar şimdi de ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar.
Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız döviz bozdurma çağrısı yaptı. Bunun üzerine Kayseri

Şeker elinde bulunan Dolar ve Avrolar ile bankalardaki döviz hesaplarındaki dolarlar ve
avroları bozdurarak destek vermiş bulunmaktadır" dedi.
Başkan Akay ayrıca yurtdışına satılan C şekerinde yurtdışına satışını Türk Lirası olarak
yapma kararı alıp uygulamaya başladıklarını belirtti ve "Türk Milletinin dövize esir olmama
projesine katkı sağlıyoruz. Tüm Çiftçilerimizi ve çalışanlarımızı da bu projeye destek
vermeye davet ediyoruz" dedi.
Kayseri Şeker çalışanları olarak çağrıya ilk destek Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Tayfun Öner’den geldi. Öner, Banka hesabındaki dolarını Türk Lirasına çevirerek tüm
çalışanları da birikmiş dövizlerini Türk Lirasına çevirmeye davet etti.
15 Temmuz şehitleri anıldı
Diğer yandan Kayseri Şeker tarafından yaptırılan yeni hizmet binası içerisindeki konferans
salonuna '15 Temmuz Şehitleri' adı verildi.
15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu, Kayseri Pancar Kooperatifi ile Kayseri Şeker
Fabrikası Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun
Öner, Genel Müdür Yardımcıları, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Kayseri
Şeker İştirak Müdürleri ve Çiftçi Meclisi üyelerinin de katılımıyla açılışı yapılarak hizmete
sunuldu.
15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunun 300 Kişilik kapasiteli olup seslendirme ve
donanım bakımından son teknolojiye sahip her şeyi ile örnek bir salon olduğu belirtildi.
Salonunun açılışında Hüseyin Akay, "Ülkemizin son aylarda yaşamış olduğu en önemli
olaylardan bir tanesi haince yapılmaya çalışılan darbe girişimine karşı devletimizin göstermiş
olduğu refleks ve halkımızın direnci ile bu hain darbe girişimi bertaraf edilmişti. Bu uğurda
devletini ve milletini koruma konusunda vatandaşlarımızın bir kısmı şehit oldu bir kısmı da
yaralandı. Ülkemizde pek çok tesise de bu yüzden 15 Temmuz ismi verildi. Biz de Kayseri
Şeker olarak o günün anısına demokrasinin yaşatılması ve 15 Temmuzdaki hain darbe
girişimine karşı Türk milletinin direncinin sembolü olarak yeni konferans salonumuza 15
Temmuz şehitler ismini vermeyi uygun gördük. İnşallah ülkemiz bir daha böyle acılı ve
sıkıntılı bir durum yaşamaz. Türk devletinin ve milletinin güçlü olmaya ihtiyacı var.
Üzerimizde oynanan oyunlar belli. Uluslararası mihraklar tarafından oynanan oyunlar bazen
darbe bazense ekonomik darbe şeklinde oluyor. Bugünlerde bunu daha net bir şekilde
görüyoruz. Onun için 15 Temmuzdaki Türk milletinin direnç ruhu sürekli diri tutulması
lazım. Biz de buna katkı sağlamak amacıyla salonun ismini 15 Temmuz Şehitleri Konferans
Salonu olarak belirledik" ifadelerini kullandı.
Başkan Akay ayrıca, "6 Aralık Salı gününün Kayseri Şeker açısından önemli olduğunu
düşünüyoruz. Geçen seneden yapımına başlanan eski Pansu binasının idari binaya çevrilme
çalışması tamamlanmak üzere. Bu çerçevede burada bir de konferans salonu yapıldı. Bu
salonun da ilk açılışı için yönetim kurulu üyelerimiz ile çiftçi meclisimizi davet ettik. Onlar da
teşrif ettiler kendilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21081.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Lastikçilerde kış mesaisi
Kayseri'de, kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta zorunlu hale gelmesinin ardından
lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.
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Kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale gelmesinin ardından Kayseri’de
yazlık lastiklerini kışa çevirmek isteyen şoförler, lastikçilerde kuyruklar oluşturdu. Kış
lastiğinin zorunlu hale geldiğinden dolayı işlerinde de artış olduğunu kaydeden lastikçi Sami
Karmaç, "Kış sezonu geldiği için işlerimiz yoğunluğu artmış bulunmaktadır. 1 Aralık'tan
sonra bütün araçlara kış lastiği zorunlu hale geldi. Bu yüzden sürücülerimizi geç kalmadan
lastiklerini değiştirmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi. Karmaç, "Normal lastik 7 derecenin
altına düştüğü zaman sertleşmeye başlar ve özelliğini kaybeder. Bundan dolayı bütün araçlar
kışlık lastik takmak zorundadır. Lastik fiyatları 110 TL'den başlayıp araç markasına göre bin
TL'ye kadar çıkıyor. Lastik değiştirme fiyatları da araca göre 50 TL'den başlar ve 100 TL'ye
kadar çıkar" ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21082.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

8 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si
tutuklandı.
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8 şüpheliden 2'si tutuklandı 0 0 Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, farklı tarihlerde sosyal medya
üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün üniversite gençlik
yapılanmasıyla irtibatlı oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılıktaki
işlemleri tamamlandı. Zanlılardan Bayram A. ve Canan D. çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanırken, 6 şüpheli ise serbest bırakıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21083.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Sahte polise suçüstü
Kayseri'de kendisini polis ve savcı olarak tanıttıktan sonra bir evden ziynet ve para almak için
eve giden dolandırıcıyı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Dolandırıcı, çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Edinilen bilgiye göre, dün Hisarcık İbrahim Tennuri Mahallesi'nde meydana gelen olayda,
kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, T.T.'yi arayarak kimliğinin bir kuyumcu
soygununda kullanıldığını ve banka hesaplarının boşaltılacağı yönünde iddialarda
bulunduktan sonra şüphelilerin yakalanması için evinde bulunan para ve ziynet eşyalarının
inceleneceğini söyleyerek, polislerin eve geleceğini belirtti. Durumdan şüphelenen T.T.,
durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen polis ekipleri, ziynet ve
paraları almaya gelen H.K.'yı suçüstü yakaladı. H.K.'nın bir haftada meydana gelen üç ayrı
benzer dolandırıcılık olaylarına karıştığı bildirildi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından
mahkemeye sevk edilen H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21084.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Erdoğan’ın çağrısına Kayseri esnafından
tam destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizleri altın ve Türk Lirası'na çevirin”
çağrısına Kayserili esnaflardan tam destek geldi. Türk lirasının yeniden değer kazanması için
bu tür girişimlerin önemli olduğu vurgusunda bulunan esnaflar “Biz üzerimize düşeni
yapmaya hazırız. Vatanını seven herkesi destek olmaya bekliyoruz” dediler.
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Gerek Amerika’da yaşanan başkanlık seçimleri, gerek küresel piyasalardaki dalgalanma
yüzünden gelişen ülkeler arasında para birimi en fazla değer kaybedenler arasına giren TL’yi
yeniden güçlendirmek için ülke genelinde başlatılan destekler tüm hızıyla sürüyor. Yapılan
çağrılara kayıtsız kalmayan kentimiz esnafları da karınca kararınca bir takım çalışmalar
içerisine girdi. “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyen esnaflar vatandaşlara da “Yastık
altı dövizlerinizi TL”ye geçirin” çağrısında bulundular. Özcan Dağdelen (Erzurum Giyim):

Vatanını seven herkes bir şeyler yapmalı Kapalı Çarşı esnaflarından Özcan Dağdelen döviz
kurlarında yaşanan artışın dış güçlerin bir oyunu olduğunu belirterek, “Buna karşı başlatılan
kampanyayı sonuna kadar destekliyoruz. Herkesin destek vermesi lazım. Sonuçta bu mesele
bizim geleceğimiz. Türkiye üzerine oynanan ekonomik oyuna misilleme yapmamız lazım.
Dövizi olan herkes TL’ye geçmeli. Yastık altındakilerin piyasaya sürülmesi lazım.
Hükümetimizin AB’ye rest çekmesiyle döviz çıktı. Bu dış güçlerin baskısından
kaynaklanıyor. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın paralarını çekerek Türkiye’de
değerlendirmeleri lazım diye düşünüyorum. Sonuçta 3 milyona yakın Türk vatandaşı yaşıyor.
Vatanını seven herkes bir şeyler yapmalı.” şeklinde konuştu. Fatih Metin (Metin Kundura):
Geleceğimize sahip çıkmalıyız Kapalı Çarşı esnaflarından kunduracı Fatih Metin ise ülkenin
geleceği için kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini dile getirerek; “İstikrar için
dövizden TL’ye geçilmeli. Ekonomi rahat olacak, devlet rahat olacak ki vatandaş rahat olsun.
Feraha çıkmak için yastık altında ne kadar döviz varsa TL’ye çevrilmeli. Bu mesele milli
mesele haline geldi” dedi. Mahmut Keklikoğlu (Fulya Gümüşevi): Ekonomi çökerse herkes
çöker Esnaflardan Mahmut Keklioğlu da ülkesini seven herkesin bir şeyler yapması
gerektiğini belirterek; “Bırakın dövizi TL’ye geçin. Bu bir vatandaşlık görevi. Ekonomi
çökerse herkes çöker. Allah göstermesin böyle bir şey olursa ondan sonra milyon dolarlarınız
olsa ne yazar. Bu bakımdan gelin para birimimize, ülkemize sahip çıkalım. Ben kendim
bugün elimde ne kadar döviz varsa hepsini bozdurdum. Çorbada bizim de tuzumuz olsun
istiyorsanız, siz de destek verin” şeklinde konuştu. Recep Uzunoğlu (Uzunoğlu Sarraf):
Dövizdeki hareketin temeli psikoloji Kuyumcu esnaflarından Recep Uzunoğlu piyasanın son
dönemlerdeki gergin hareketlerini kurdan çok insanlar üzerindeki psikolojiye bağladığını
belirterek; “ Baktığımız zaman halen gayrimenkul ve otomobillerde ciddi bir satış var. Ama
bizim gibi çarşı esnafına baktığımız zaman geçen yıla göre yüzde 50 oranında bir ciro kaybı
var. Bunun temel sebebinin insanların psikolojisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ortada
gerçekten bir nakit sıkıntısı var. Ama ben buna kriz diyemem. Cebinde parası olan harcamaya
çekiniyor. Son dönemlerde dövize karşı bir takım çalışmalar başladı. Doğru bir karar. Belki
istatistik olarak faydası olmayabilir. Ancak psikolojik olarak en azından rahatlatmaya
yardımcı olacaktır. Dövizdeki dalgalanmanın Amerika Başkanı Donald Trump’ın 2017 Ocak
ayında göreve başlamasından sonra geri çekileceğini düşünüyorum.“ dedi. İnanmak
başarmanın yarısı Dövize yönelik başlatılan kampanyanın yerinde bir karar olduğuna işaret
eden Uzunoğlu şunları söyledi: “Kendi milli paramızın ticaretlerimizde kullanılması lazım.
Bundan çok daha önce yapılması lazımdı. Bugün Türkiye’nin dünyada geldiği nokta belli.
Devletin bilhassa yurtdışı ile yapacağı anlaşmalar sonucu TL kullanılması tabi ki hepimizin
isteği. Kesinlikle çağrılara destek vermeliyiz. Esnaflar olarak biz elimizden geleni yapmaya
çalışıyoruz. Vatandaşımız da TL’nin güçleneceğine inanarak duyarlı olursa hep birlikte
bugünleri daha rahat atlatmış olacağız. İnanmak başarmanın yarısıdır.” Ahmet Sarıçiçek
(Sarıçiçek Pastırma): Yabancı para birimlerini gündemden çıkarmalıyız Sarıçiçek Pastırmanın
sahibi Ahmet Sarıçiçek de TL’nin değer kazanması için yabancı para birimlerinin gündemden
çıkarılması gerektiğine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı
desteliyoruz. Türkiye’nin kendi mili para birimini güçlendirmesi , mümkün olduğu kadar
yabancı paraların gündemimizden çıkarılması lazım. Ekonomimizin düzelmesi için kendi para
birimimizi uluslararası her alanda kullandırmamız gerekiyor. Dükkan sahiplerinin de TL
üzerinden kiralama yapmaları şart. Yani ülke olarak Dolar, Euro ya da başka para birimlerini
gündemimizden çıkararak tüm alış-verişlerimizi TL üzerinden yürütmemiz gerekiyor.
Enflasyonun da düşmesi lazım. Yüzde 100’lerden yüzde 10’lara düştük. Bunu
sıfırlayabiliriz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21085.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kocasinan baştan aşağı yenileniyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde 2016 yılında 50 bin
metrekare yaya yolu, 3 bin metrekare otopark ve 63 bin 547 ton asfalt çalışması yaptıklarını
söyledi
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‘Gelişimde, Değişimde ve Yenilikte Süreklilik’ anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan
Çolakbayrakdar, Kocasinan ilçesini modern Dünya şehri vizyonuna taşımak için çalıştıklarına
dikkat çekti. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Yenileme çerçevesinde, alt ve üst
yapı, yol, kaldırım ile çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak ‘Yeni Kocasinan’ı
hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz,
Kocasinan’ın birçok yerinde yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmalarına
gece-gündüz demeden devam ediyor. Belediye Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de kırsal
mahallelerde yol yapmaya ve yenileme çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Ayrım yapmadan
merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerin de standardını yükselterek cazibe merkezi
haline getirdik. Bu çerçevede ilçenin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla yılbaşından
bu yana 63 bin 547 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Eskimiş kaldırımları da daha modern
bazalt taşlarla değiştiriyoruz. Bu yıl toplamda 50 bin metrekare yaya yolu ve 3 bin metrekare
otopark yapımı gerçekleştirdik. Yenileme çalışmaları yanı sıra yeni yerleşim alanları ve
alternatif yollar da oluşturuyoruz. Yaptığımız yatırımlar neticesinde ilçemiz hızlı bir şekilde
büyüyor gelişiyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgemiz, daha modern bir görünüme ve daha
sağlıklı bir alt yapıya kavuşmuş olacaktır.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21086.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Melikgazi’nin 5 ayrı yatırımı hizmete girdi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile
tamamlanan yatırım ve tesislerin toplu açılışının gerçekleştirildiğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile kentte toplu açılışı yapılan yatırım ve tesislerin
toplam maliyetinin yaklaşık 586 milyon 500 bin lira olduğunu belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, “Toplam yatırımlar içerisinde 5 ayrı yatırım ve tesisleri ile Melikgazi
Belediyesi’nin yatırımı 15 milyon liradır. Yani genel yatırımların yüzde 2,5’u Melikgazi
Belediyesince gerçekleştirilmiştir. Toplam belediye yatırımları ise 262 milyon lira olup,
Melikgazi’nin Belediye yatırımları içerisinde ki oranı yüzde 5,6’dır. Toplu açılış yapılan
yatırım ve tesisler içerisinde 2 ayrı Esnaf Sitesi ile Sosyal tesis, 1 Enerji Üretim Güneş Paneli,
1 çevre ve kent estetik çalışması ve Okul ile eğitim yatırımı ile 5 ayrı yatırım bulunmaktadır.”
dedi. Yapımı tamamlanan yatırım ve tesislerin hayırlı olmasını temennisinde bulunan
Büyükkılıç, Kayseri ilinin yatırımları ve tesisleri, ekonomisi ve girişimciliği ile bir bölge şehri
olduğunu kaydetti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri ilinde yer alan belediye
yatırımlarının bir şehri nasıl geliştirdiğini, güzelleştirdiğini ve dolayısı ile hem bölge, hem de
ülke geneline katkı sağladığını, Kayseri Belediye Modeli ile bir kez daha gündeme geldiğini
sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21088.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

OSB Atıksu Arıtma Tesisine teknik gezi
Aksaray Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencileri Kayseri OSB Atıksu
Arıtma tesisine teknik gezi düzenledi.
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Tesisine teknik gezi düzenledi.
Aksaray Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Öğrencileri, teorik bilgilerini pekiştirmek ve
uygulama örneklerini yerinde görmek üzere bölüm başkanı Prof. Dr. Levent Altaş, öğretim
üyeleri Prof. Dr. Mustafa Işık, ve Yakup Kurmaç nezaretinde Kayseri OSB Atıksu Arıtma
tesisinde incelemelerde bulundular. Gezi sırasında OSB Çevre Yönetim Müdürü Yakup
Gültekin tarafından tesisle ilgili bir sunum yapılarak öğrencilere detaylı bilgiler verildi.
Teknik gezi sonrası bir değerlendirme yapan, Prof. Dr. Levent Altaş; OSB’ ler için ‘’ Örnek
Tesis‘’ konumunda olan bu yatırımın sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması, sanayi çevrenin
birlikte geliştirilmesi açısından güzel bir örnek olduğunu belirterek bu eserin ortaya
çıkmasında emeği geçenlere ve işletme ekibine teşekkür etti. Ziyaretçilere, OSB tarafından
hazırlanan yayınlar hediye edildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21089.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Dövize inat fiyatlar sabitlendi
Belsin Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. döviz kuru üzerinden alınan petrol ürünlerine karşı savaş
açarak fiyatları en makul seviyelerde tutuyor. Firma yetkilileri LPG’nin litre fiyatını 2.45
TL’de sabitledi.
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Son dönemlerde Türk lirası üzerinde yaşanan değer kaybını önlemek için seferber olan
kentimiz esnafları bir takım kampanyalarla ekonomiye can simidi olmaya çalışıyorlar.
Bunlardan birisi de Belsin Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. oldu. İşletme Müdürü Mustafa
Köklüdağ, dolardaki artışa inat LPG fiyatını 2.45 TL olarak ayarladıklarını dile getirerek,
“Vatandaşımızın kesesini düşünerek LPG’nin litre fiyatını 2.62’den 2.45’e çektik. Ayrıca
motorin ve benzin alımlarında yüzde 5’lere varan indirim hizmeti sunuyoruz. Amacımız
kaliteli hizmetin yanı sıra ucuz fiyatlar sunmak. Zaten yıllardır fiyatlarımızı makul
seviyelerde tutmaya çalıştık. Zor günlerden geçen ülkemiz ekonomisine destek için de
fiyatlarımızı dip seviyelere çektik. “ şeklinde konuştu. Belsin Petrol Sanayi Ticaret A.Ş Taha
Carım Bulvarı Belsin Kocatepe Camii karşısında hizmet veriyor. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21090.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Erdoğan’ın çağrısına Kayseri esnafından
tam destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizleri altın ve Türk Lirası'na çevirin”
çağrısına Kayserili esnaflardan tam destek geldi. Türk lirasının yeniden değer kazanması için
bu tür girişimlerin önemli olduğu vurgusunda bulunan esnaflar “Biz üzerimize düşeni
yapmaya hazırız. Vatanını seven herkesi destek olmaya bekliyoruz” dediler.
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Gerek Amerika’da yaşanan başkanlık seçimleri, gerek küresel piyasalardaki dalgalanma
yüzünden gelişen ülkeler arasında para birimi en fazla değer kaybedenler arasına giren TL’yi
yeniden güçlendirmek için ülke genelinde başlatılan destekler tüm hızıyla sürüyor. Yapılan

çağrılara kayıtsız kalmayan kentimiz esnafları da karınca kararınca bir takım çalışmalar
içerisine girdi. “Üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyen esnaflar vatandaşlara da “Yastık
altı dövizlerinizi TL”ye geçirin” çağrısında bulundular. Özcan Dağdelen (Erzurum Giyim):
Vatanını seven herkes bir şeyler yapmalı Kapalı Çarşı esnaflarından Özcan Dağdelen döviz
kurlarında yaşanan artışın dış güçlerin bir oyunu olduğunu belirterek, “Buna karşı başlatılan
kampanyayı sonuna kadar destekliyoruz. Herkesin destek vermesi lazım. Sonuçta bu mesele
bizim geleceğimiz. Türkiye üzerine oynanan ekonomik oyuna misilleme yapmamız lazım.
Dövizi olan herkes TL’ye geçmeli. Yastık altındakilerin piyasaya sürülmesi lazım.
Hükümetimizin AB’ye rest çekmesiyle döviz çıktı. Bu dış güçlerin baskısından
kaynaklanıyor. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarımızın paralarını çekerek Türkiye’de
değerlendirmeleri lazım diye düşünüyorum. Sonuçta 3 milyona yakın Türk vatandaşı yaşıyor.
Vatanını seven herkes bir şeyler yapmalı.” şeklinde konuştu. Fatih Metin (Metin Kundura):
Geleceğimize sahip çıkmalıyız Kapalı Çarşı esnaflarından kunduracı Fatih Metin ise ülkenin
geleceği için kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini dile getirerek; “İstikrar için
dövizden TL’ye geçilmeli. Ekonomi rahat olacak, devlet rahat olacak ki vatandaş rahat olsun.
Feraha çıkmak için yastık altında ne kadar döviz varsa TL’ye çevrilmeli. Bu mesele milli
mesele haline geldi” dedi. Mahmut Keklikoğlu (Fulya Gümüşevi): Ekonomi çökerse herkes
çöker Esnaflardan Mahmut Keklioğlu da ülkesini seven herkesin bir şeyler yapması
gerektiğini belirterek; “Bırakın dövizi TL’ye geçin. Bu bir vatandaşlık görevi. Ekonomi
çökerse herkes çöker. Allah göstermesin böyle bir şey olursa ondan sonra milyon dolarlarınız
olsa ne yazar. Bu bakımdan gelin para birimimize, ülkemize sahip çıkalım. Ben kendim
bugün elimde ne kadar döviz varsa hepsini bozdurdum. Çorbada bizim de tuzumuz olsun
istiyorsanız, siz de destek verin” şeklinde konuştu. Recep Uzunoğlu (Uzunoğlu Sarraf):
Dövizdeki hareketin temeli psikoloji Kuyumcu esnaflarından Recep Uzunoğlu piyasanın son
dönemlerdeki gergin hareketlerini kurdan çok insanlar üzerindeki psikolojiye bağladığını
belirterek; “ Baktığımız zaman halen gayrimenkul ve otomobillerde ciddi bir satış var. Ama
bizim gibi çarşı esnafına baktığımız zaman geçen yıla göre yüzde 50 oranında bir ciro kaybı
var. Bunun temel sebebinin insanların psikolojisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ortada
gerçekten bir nakit sıkıntısı var. Ama ben buna kriz diyemem. Cebinde parası olan harcamaya
çekiniyor. Son dönemlerde dövize karşı bir takım çalışmalar başladı. Doğru bir karar. Belki
istatistik olarak faydası olmayabilir. Ancak psikolojik olarak en azından rahatlatmaya
yardımcı olacaktır. Dövizdeki dalgalanmanın Amerika Başkanı Donald Trump’ın 2017 Ocak
ayında göreve başlamasından sonra geri çekileceğini düşünüyorum.“ dedi. İnanmak
başarmanın yarısı Dövize yönelik başlatılan kampanyanın yerinde bir karar olduğuna işaret
eden Uzunoğlu şunları söyledi: “Kendi milli paramızın ticaretlerimizde kullanılması lazım.
Bundan çok daha önce yapılması lazımdı. Bugün Türkiye’nin dünyada geldiği nokta belli.
Devletin bilhassa yurtdışı ile yapacağı anlaşmalar sonucu TL kullanılması tabi ki hepimizin
isteği. Kesinlikle çağrılara destek vermeliyiz. Esnaflar olarak biz elimizden geleni yapmaya
çalışıyoruz. Vatandaşımız da TL’nin güçleneceğine inanarak duyarlı olursa hep birlikte
bugünleri daha rahat atlatmış olacağız. İnanmak başarmanın yarısıdır.” Ahmet Sarıçiçek
(Sarıçiçek Pastırma): Yabancı para birimlerini gündemden çıkarmalıyız Sarıçiçek Pastırmanın
sahibi Ahmet Sarıçiçek de TL’nin değer kazanması için yabancı para birimlerinin gündemden
çıkarılması gerektiğine vurgu yaparak, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı
desteliyoruz. Türkiye’nin kendi mili para birimini güçlendirmesi , mümkün olduğu kadar
yabancı paraların gündemimizden çıkarılması lazım. Ekonomimizin düzelmesi için kendi para
birimimizi uluslararası her alanda kullandırmamız gerekiyor. Dükkan sahiplerinin de TL
üzerinden kiralama yapmaları şart.

Yani ülke olarak Dolar, Euro ya da başka para birimlerini gündemimizden çıkararak tüm alışverişlerimizi TL üzerinden yürütmemiz gerekiyor. Enflasyonun da düşmesi lazım. Yüzde
100’lerden yüzde 10’lara düştük. Bunu sıfırlayabiliriz.” dedi. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21091.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Dövizini boz, hediyeni al!
Kayseri’de yıllardır ev tekstil ürünleri kategorisinde hizmet veren Haseki Tekstil, dövizden
TL’ye geçişe teşvik için kampanya başlattı. Firma 100 Dolar-Euro bozdurana masa örtüsü,
300 Dolar-Euro bozdurana yastık hediye ediyor.
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Küresel piyasalardaki dalgalanma nedeniyle son dönemlerde özellikle Dolar kurunda yaşanan
hızlı artışı engellemek için bir dizi önlemler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Kayseri’de “Dövizinizi bozdurun TL’ye geçin” çağrısına iş adamlarından ve
vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor.
Kentimizdeki bazı esnaflar döviz karşısında değer kaybeden Türk lirasına sahip çıkmak için
çeşitli kampanyalar başlattı. Düvenönü İnönü Bulvarı’nda Ev tekstil ürünleri satan Haseki
Tekstil, vatandaşları Dolardan TL’ye geçmeye teşvik etmek için bazı hediyeler veriyor.
Hedefine ulaşamayanlar, ekonomi ile saldırıyor
Haseki Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enes Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın döviz bozdurma konusundaki çağrısına destek verdiklerini söyledi.
“Türkiye’yi topla tüfekle yıkamayacaklarını anlayanlar ekonomi ile vuracaklarını sanıyorlar.”
diyen Enes Özhaseki; “Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı. Biz de esnaf olarak dövizimizi
bozdurarak destek olmaya çalışıyoruz. Halkımızı da yastık altındaki dövizlerini
bozdurmalarını sağlamak adına bazı kampanyalar yapmayı düşündük. 100 Dolar veya Euro
bozdurarak makbuzunu getirene masa örtüsü, 300 Dolar-Euro bozdurana ise dolu yastık
hediye ediyoruz. Bunun yanı sıra bazı indirimlerimiz de olacak. Bu bizim boynumuzun borcu.
Zaten Cumhurbaşkanımız istedikten sonra esnaflar olarak bunu yerine getirmek zorundayız.
Vefa borcumuzu en azından bu şekilde yerine getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Sağ olsunlar halkımız kampanyaya itibar
ediyorlar. Ellerinden geldiği kadar dövizlerini bozdurarak makbuzlarla beraber geliyorlar.
Bizler de yardımcı olmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
Devletimize güveniyoruz
Esnaflar olarak önümüzdeki süreçte döviz kurlarındaki artışın son bularak normal seyrine
döneceğine
inandıklarını
dile
getiren
Özhaseki
şunları
söyledi:
“Amerika’da başkan seçilen Trump’ın henüz koltuğuna oturmadığından dolayı Dolar kurunun
bu kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Dolar üzerinden oynanan bir oyun var. Önümüzdeki
süreçte kurların gevşeyeceğine inanıyoruz. Kesinlikle devletimize güveniyoruz. Vatandaşımız

zorlu süreçte canını malını ortaya koydu. Biz de onlar ne emrediyorsa yapmaya hazırız.”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21092.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Erciyes zirvesi
Büyükşehir Belediyesi Erciyes'te yeni sezonun huzur içinde ve bereketli geçmesi için
çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni
sezonda yapılacak çalışmaların planlanması için Erciyes Zirvesi gerçekleştirildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te yeni sezonun başlayacağı şu günlerde bir taraftan
karlama üniteleriyle sezonun açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor, diğer taraftan da
kış turizm merkezinin tanıtılmasına yönelik gayret gösteriyor. Tüm bu çalışmaların yanında
sezonun huzur içinde geçirilmesi için de alınması gereken tedbirler masaya yatırılıyor. Bu
kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlığında bir toplantı
yapıldı. Büyükşehir Belediyesinde yapılan toplantıya; Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici,
Melikgazi ve Develi Belediyesi yetkilileri, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili bürokratları,
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, Emniyet
Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Sağlık Müdürlüğü ve Karayolları yetkilileri
katıldı. Erciyes'te yeni sezonun sorunsuz geçmesi için yapılan toplantıda huzur ve güvenliğin
sağlanması için kurum ve kuruluşlara düşen görevler hatırlatılarak iş bölümü gerçekleştirildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21093.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

ERÜ’de karikatür sergisi açıldı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ)Turizm Fakültesinde bu yıl 7’incisi düzenlenen Uluslararası
Turizm Karikatürleri Yarışması Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.
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Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği ile Anatolia Turizm Araştırmacıları Dergisi
işbirliğinde Prof. Dr. Nazmi Kozak tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Turizm
Karikatürleri Yarışması Sergisinin açılışı, ERÜ Turizm Fakültesinde, Rektör Prof. Dr.
Muhammet Güven’in katılımı ile gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş
Karamustafa ile çok sayıda öğrenci ve davetli katıldığı sergi açılışında konuşan Prof. Dr.
Nazmi Kozak, Uluslararası Turizm Karikatür Yarışması ve Sergisini, 2009 yılından bu yana
geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Kozak, “Bu yılki serginin
teması turizme barış olarak belirlendi. Bu yıl yarışmaya 67 farklı ülkeden 445 karikatür
sanatçısı 895 eser ile katıldı. Yarışma bu yıl da gençlerin başvurusuna açıldı. Nihai final
değerlendirmesi yetişkinler kategorisinde 28, gençler kategorisinde ise 12 eser üzerinden
yapıldı ve yetişkinler kategorisinde 7,gençler kategorisinde ise 4 eser ödüle değer bulundu.”
dedi. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, bu tür etkinliklerin
öğrencilerin vizyonunun gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti ve katılımcılara teşekkür
etti. 45 karikatürün yer aldığı sergi, Çarşamba gününe kadar açık kalacak. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21094.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayseri’de Nehush Kerim’le Kafkas
rüzgârı esecek
Müzik otoriterleri tarafından dünyanın en başarılı müzisyenleri arasında gösterilen Nahush
Kerim, Kayseri Kafkas Derneği organizasyonuyla Kayserililere unutulmaz bir gece
yaşatmaya hazırlanıyor.
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Dünyanın farklı coğrafyalarından müzikleri harmanlayan Nahush Kerim, Çerkes ezgileriyle
de sanatseverleri farklı bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. Çerkes kültürünün zengin tonlarıyla
pop kültürünü birleştiren Kerim, müzik dünyasındaki özgün tarzı ile fark yaratarak aldığı
sayısız ödüllerle adını dünya tarihine altın harflerle yazdırdı. Şarkılarının yanı sıra ahlakı ve
mütevazi yaşantısıyla da örnek bir kişiliği olan ve özellikle Çerkeslerin gönlüne taht kuran
Kerim, dünyanın farklı ülkelerinde verdiği konserlerle adından sıkça söz ettiriyor. Kayseri
Kafkas Derneği tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında hayranlarıyla buluşacak olan
Nahush Kerim’in konseri, 10 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Konsere katılmak isteyenler, davetiyeleri
Kayseri Kafkas Derneği’nden alabilecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21095.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

AHMET YENİLMEZ’LE MUHSİN
YAZICIOĞLU VE ‘SEVDAM
GÖZLERİNDE KALDI’ ÜZERİNE…
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Sinema Kulübü üyeleri
olarak sanatçı Ahmet Yenilmez’i İstanbul’daki ofisinde ziyaret ettik. Sanatçı ile Muhsin
Yazıcıoğlu’nu, 2 Aralık’ta vizyona giren filmini ve Türkiye’de sanatın durumunu konuştuk.
Kayseri’de ‘Sevdam Gözlerinde Kaldı’ filmi özel gösterimi için söz aldık.
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Sizi tanıyabilir miyiz? Ordu’nun merkezine bağlı Karaağaç köyü doğumlu, Pehlivanoğlu
sülalesinden Tevfik’ten olma, Aşcıoğlu sülalesinden Fikriye’den doğma nam-ı diğer Kara
Ahmet, Ahmet Yenilmez. İlk, orta ve lise tahsilimi memleketimde yaptım. İlk sahneye
köyümde çıktım. Tiyatro eğitimimi ülkemizin en köklü tiyatrolarından olan Ordu Karadeniz
Belediye Tiyatrosu sahnesinde aldım. Sonra yüksekokul münasebeti ile İzmir’e gittim. 16 yıl
İzmir’de yaşadım. Orada evlendim, orada tiyatro kurdum. Sayın Cumhurbaşkanımızın
belediye başkanlığı döneminin ilk yılında, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu beyin isteği ile
İstanbul’a geldim. İstanbul’a geldiğimde sektörün içerisinde, Allah uzun ömürler versin,
Osman Sınav ağabeyle, Ömer Lütfi Mete ağabeyle ve daha birçok büyüğümle beraber olma
fırsatı buldum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Merkezi’nde genel sanat
yönetmen yardımcılığı görevindeydim. 2002’de ayrıldım ve Yenilmez Sanat Merkezi Türk
Temaşa Atölyesi’ni kurdum. Burada geleneksel Türk tiyatrosu, tiyatro, sinema yani
mesleğimizle alakalı alanlarda çalışıyorum. “Kul Ahmet diye tarif yaparsan daha iyi olur”
Ahmet Yenilmez en çok hangisidir? Şair mi, yazar mı, oyuncu mu, yönetmen mi, yapımcı mı,
meddah mı? Estağfurullah. Akif’e sormuşlar; ‘Sanat sanat için mi, sanat toplum için mi?’
diye… ‘Siz sanatı nasıl bilirsiniz bilmem ama benim insanımın karnı aç, baldırı çıplak’ ve
bunun anlatılması lazım. Ben hiç hangisiyim diye bakmadım. Birileri benim şiir yapılmasını
istediğim şeyleri şiir yapmadığı için şiir yazdım. Şiir denmez devrik cümlelerle bir şeyler
yazdım. Hiçbir zaman birilerinin yazdığı tiyatrolarda rol almadım. Hep dert ettim. Benim
sanat anlayışım da budur. Sanat ayna tutar. Ben ayna tutmaya çalıştım. Bizim mahallenin
aynasını… Ötekileştirilen, itibarsızlaştırılmaya çalışılan, içinde bulunduğum bu kesimin
iyiliklerini, dertlerini, çirkinliklerini, güzelliklerini insanlara göstermeye çalıştım. 2006’da
niye bu ülkede Çanakkale dizisi çekilmedi dedim, Kınalı Kuzuları çektim. Neden bu ülkede
Mehmet Akif’in tiyatrosu yok dedim, onun tiyatrosunu yaptık, belgeselini çektik. Gençlik
dönemimde içinde bulunduğum 12 Eylül meselesinde birileri anlatılıyor. Tabi ki onlarda acı
çektiler ama bizi yok farz ettiler. Oysa düşünüyorum da, Mamak Cezaevi’ne sevdiği adamı
bırak görmeyi, ziyaretine geldiğini söyleyebilmek için 12 yıl boyunca Ordu’dan her görüş
gününe gelen, görmeden geri dönen insanlar, taze gelinler tandım. O yüzden ülkemizdeki algı
operasyonunu sanat camiasından birilerinin yazması lazımdı, ben de içinde olduğum için
yazmak istedim. Bu işler için çok yoruldum. Yakından tanıyanlar bilir çok ağır ameliyatlar
geçirdim. Karşınızda 58 santimetrelik bir dikişle ve takma karınla konuşuyorum. Aslında

benim dinlenmem lazım. Otuz yıllık evliyim, çocuğum bana beni İzmir’de hatırlamadığını
söylüyor. Bunu şikâyet olsun diye söylemiyorum. Hep bir şeylere dikkat çekmeye çalıştım ve
çalışacağım. Bir şey yaptımsa da o yüzden yaptım. Ben bunu yapabiliyorum. Benim yaptığım
iş başka bir iş olsaydı yine o şekilde gösterirdim. Bir kimlik tarifinden ziyade ben kulum.
Cenab-ı Allah için inşallah iyi bir kul olmuşuzdur. Bütün çabamız bu. Kul Ahmet diye tarif
yaparsan daha iyi olur. Yalnız, yalnız Allah’a kul! Başkasına değil. Tırnak içinde ‘Türk
Sineması’ var mı? Yoksa! Sizce sebebi nedir? Bunun çeşitli sebepleri var. Sinema resim
sanatıdır. Resim ve resimin diğer kollarıyla buluşmuş bir sanat dalıdır. İlber Ortaylı hocanın
güzel bir sözü var; “Türk tarihinin filmi yapılamaz çünkü romanı yazılmadı der. Bütün
sanatçıların ve oyuncuların derdi bir öykü anlatmak. Öykünün zaman ve mekan dilini
şaşırmadan öykü anlatmaya çalışıyoruz. Bu öyküler layıkıyla yazılamadı. Ülkemizin 200-250
yıllık geçirdiği evre batılılaşmanın farklı tarifine yöneliktir. Ben buradan bir kitap tavsiye
ediyorum. Bütün evlerde bulunması gereken bir kitaptır bu kitap; Aliya İzzetbegoviç’in
‘Doğu ve Batı Arasında İslam’ kitabıdır. Bu kitabı okumadan kimse ile bu ülkede sanat
konuşulamaz. İddia ediyorum bu kitap dünya standardında sanat, medeniyet, kültür ve
uygarlık noktasında yazılmış tek kitaptır. Muhteşemdir. Böyle bir kitabı yazan kültürün
içerisinde sanatın ve öykünün yazılamıyor olması ayrı bir derttir. Fakat başka bir yönü de var.
Bizde bir masal geleneği vardır. Onları da unutmuşuz ve yasaklanmış. Ama yeni yeni
özellikle bu şehirlere merdiven temizlemek için gelen kesimin çocukları büyüdüler, güzel
fakültelerde okuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle değil mi? Kasımpaşa’nın sokağında
top oynayıp çıkmış insanlar… Biraz önce bir röportajı bitirdik, şimdi siz geldiniz, yarın bir
kanalda olacağız. Hamdolsun! İşte bunlarla olacak. Unutmamamız lazım ki acıların ve
sevinçlerin hikayeleri anlatılamazsa bu üçüncü köprüleri, her yerdeki havaalanlarını
başkalarına bırakırız. O yüzden bizim hikâyelerimizi ve öykülerimizi sanat estetiği içerisinde
anlatmamız lazım. Bu anlatım oluyor ama güzel şeyler var. Mesela duydum Ahmet Yenilmez
diye birisi bir film çekmiş, Kayseri’de de sinemalarda oynuyormuş. ‘Sevdam Gözlerinde
Kaldı’ filmini bize biraz anlatır mısınız? Sadece Muhsin Yazıcıoğlu değil çokları var. Bizim
mahallenin hikâyesi var. Mahallede kim varsa onun hikayesi var. Sen varsın, senin baban var,
deden var, rahmetli Muhsin başkan var, rahmetli Abdullah Çatlı var, rahmetli Profesör Esad
Coşan hocaefendi var. Benim sanattaki tarzım seyircinin kafasındaki sorulara cevap vermek
değil, üzerine sorular eklemek var. Filmle de sizlerin kafasına çivi gibi çakacağımız birkaç
soru var. Yazıcıoğlu ile son görüşme Muhsin Yazıcıoğlu’nun size bir vasiyeti olmuş. Bu
vasiyet nedir? Hikâyesini anlatabilir misiniz? ‘Sevdam Gözlerinde Kaldı’ filminden sonra
gelecek olan filmdir bana vasiyeti. Gecenin bir vakti beni aradı. Hemen Ankara’ya gelmemi
istedi, ben de gittim. Gün boyu kendisine ulaşamadım. Ben de o zaman ameliyatlıydım; tam
dönecektim beni aradı. ‘Sokağın başındaki pastaneye gel’ dedi. Gittim. Başkan Ankara’da
spor kıyafetle hiç gezmezdi. Ticari bir taksiyle, spor kıyafetlerle geldi. Önüme bir kitap attı.
“Bu kaça film olur?” dedi. “Okumadım, bilmiyorum” dedim. “İnşallah okuyacaksın ve film
yapacağız. “Âlem görecek Muhsin Yazıcıoğlu’nu” dedi. Sonra telefonunu çıkarttı bir takım
şeyler gösterdi bana ve “Bunu gören herkes öldü biliyor musun” dedi. Karşıdaki arkadaş “Siz
gördünüz mü?” deyince “Görüyoruz işte” dedi. “O zaman siz de mi öleceksiniz” dedi ve o
bizim son görüşmemiz oldu. Ama tabii sonra birçok süreçler yaşadık. En son 15 Temmuz’u
yaşadık. Onun helikopterinden parça söken insanların Cumhurbaşkanımıza suikast için
gittiklerini gördük. Ama bizim yakın dönemi anlatabilmemiz için sizlere öncesini
hatırlatmamız lazım. 12 Eylül olduğunda siz yoktunuz ama neler çekildiğini hepiniz iyi
bilirsiniz. Çocuklar benim bir tek düşmanım var, o da zalimler! İster Müslüman olsun, ister
Hristiyan olsun, ister ne olursa olsun, af buyurun, zalimlerin halt yemesiydi 12 Eylül. Bizi hep
yok saydılar. Oysa benim 9 tane abim idam edildi. İkisi var ki daha sonra beraat etti. Ne evler
yıkıldı. Kaç tane abim kamu yasaklı oldu, kaç tane abim sakat kaldı. Bu kesimi yok saymak
ahlaklı bir şey mi? O yüzden bu toplumun hafıza yenilenmesine ihtiyaç vardı. Başkanla bir

yolculuğumuz sırasında mola yerinde bir dizi seyretmiştik, orada yine ülkücüleri eli sopalı
gösteriyorlardı. Başkanla birlikte hep bu filmleri kurardık. Arabaya bindiğimizde türkücü
Erkan Oğur’un türküsünü dinliyorduk. Durdu ve “Ya çocuk, biz hiç âşık olmadık mı?” dedi.
“Oldunuz mu başkanım?” dedim. “Taş mı taşıyoruz biz, yürek taşıyoruz” dedi. “Vasiyet”
filminin senaryosunu kim yazdı? Onu ben yazdım. Filmin ilk gişe sayısına bakacağız ve
hemen bir hafta içinde set hazırlığına başlayacağız. Tabi bizim paramız pulumuz yok. Turne
yapıyoruz, geliyoruz, film çekiyoruz. Paramız bittiği için de gala yapamadık. Biz Kayseri’de
yapalım size gala! Artık geçti gala ama özel gösterime gelirim. Ben Konya’da olacağım. 35
sene sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuvarı ile beraber Şeb-i Arus törenleri için
oyun hazırlıyoruz. Onun provalarına gidiyorum. Oradan Kayseri’ye gelirim. Sevdam
Gözlerinde Kaldı nasıl bir film? ‘Sevdam Gözlerinde Kaldı' filmi pek çok ilki barındıran bir
sinema filmidir. İlk kez Şeyh Edebali Türbesini görecek insanlar. Bu zamana kadar
üzerimizde nasıl algı operasyonu gerçekleştirdiyse bizim filmimizde de 3 tane hikaye
göreceksiniz aslında. Filmin derinliğinde bir resim göreceksiniz, kahramanların içinde olduğu
bir resim göreceksiniz, bir de önde akan bir hikaye göreceksiniz. Her bir karesi özenle
seçilmiş, her bir karesi özenle anlatılmaya çalışılan bir film. Filmde oğlunuz da var! Oğlum
demeyelim, artık o benim yol arkadaşım. Bu filmde Türk sineması çok oyuncu kazanacak.
İnsanların parayla oynatamayacağı oyuncularım var benim. “Yerimi bırakıyorum” diyeceğiniz
kişiler yetiştiriyor musunuz? Çok! Benim çok evlatlarım var. Günümüz oyuncularını
beğeniyor musunuz? Tabi ki beğeniyorum. Onların imkânları çok fazla. İnterneti çok iyi
kullanıp kendilerini çok iyi yetiştiriyorlar. Setinden henüz geldiğimiz ‘Sevda Kuşun
Kanadında’ dizisini size sormak istiyoruz. Mesut abi bizim büyüğümüz ve bu camiadaki adam
gibi adamlardan biridir. İhlaslı, gıpta ettiğim bir Müslümandır. O çirkinliğin içinde olmaz
zaten, o hep güzelliğin içinde olur. Güzel adamdır o. Filmde imkanlar ölçüsünde seyrettiğim
bir film. Özellikle Türkeş’li bölümleri arttı. Mustafa da (Mustafa Yıldızdoğan) güzel oynadı.
İstanbul’u sevmiyorum Kayseri’de sektör anlamında imkânlarımız çok sınırlı ve bizler bu işe
girmek isteyen gençleriz. Bizlere neyi tavsiye edersiniz? Nereden başlamak gerekir? Nacizane
tavsiyem, öykü yazın. Senaryo dediğin bir şablondur. Bol bol fotoğraf çekin. Türkü dinleyin.
Bol halk oyunları dinleyin. Ve ritm. Hz. Adem’den, biraz sonra doğacak olan çocuğa kadar
değişmeyen ender şeylerdendir. Anne karnında duyduğumuz kalp atışı. Aliya İzzetbegoviç
der ki; ‘Sanat dinin çocuğudur. Bocalamaya başlayınca tekrar dine döner.’ Muhteşem bir
tespit. O yüzden enstruman çalın, resim yapın, öykü yazın. Bakın! Bakın ve görün. Sanatçının
görevi hem bakmak hem görmek hem farklı görmek hem de farklı gördüğünü anlatmaktır.
“Bu çirkinliği benim ailem niye görmüyor? Benim sokağım niye görmüyor? Bu kadar
güzellik var bunu niye görmüyor” deyin. Ayna tutun. Bizim işimiz toplumu terbiye etmek
değil, ayna tutmak… Yaptığımız iş toplumu terbiye ya da terbiyesiz etmez mi? Tabi ki eder.
Ama bizim misyonumuz bu değil. Meseleye böyle bakmak lazım. Önce kendi evimizin önü.
Kayseri’de bir ton hikaye var. En büyük hayalimden biridir. Sizinle ortak işte yaparız. Gevher
Nesibe yapıldığında Avrupa’da insanlar canlı canlı yakılıyormuş. Aradaki farka bakın. Bir de
bu gün ki farka bakın. Daha Gevher Nesibe belgeseli yapılmadı. Araştırın gelelim çekelim,
ben de oynayayım orada. Selçuklu’nun şehri. Neler gelmiş, neler geçmiş. Niye İstanbul?
İstanbul Bizans. Bakın benim yüzüğümde çift başlı kartal var. Selçuklu’nun ayağını
basmadığı yer bize vatan değildir. Selçuklu’da edep vardır, şatafat yoktur, zarafet vardır,
kibarlık, akıl, estetik vardır. Osmanlı’da saltanat vardır, şımarma, boy ölçüşme vardır. Kimse
kusura bakmasın ben İstanbul’u sevmiyorum. Hikâye bulun, yazın, fazla bir şey değil
kahvaltıda biraz pastırma isteriz. Öğleni geçiştiririz. Akşamına da mantıyla bizi kandırırsınız.
Paranız yoksa da biz alırız, siz pişirirsiniz. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu vakfına burs almaya
gelen talebelere tanımak için sınav yaparmış. Sorduğu soruda ‘Sen hiç âşık oldun mu?’
olurmuş. Anadolu çocuğu nasıl desin, çocuklar kızarıp bozarınca ‘Deresine, kuşuna, çiçeğine
âşık olamadın madem, yakışıklı bir delikanlı veya kızına da mı aşık olamadın. Sen git önce

âşık ol sonra gel. Âşık olmayan adam olamaz’ dermiş. Onun çok muhteşem bir tespiti vardır.
Bizim medeniyetimizin adının ‘sohbet medeniyeti’ olduğunu söylüyor. Bizim kısırlığımız,
sanatta, edebiyatta olmayışımız bu yüzden. Biz birbirimizi beslemeliyiz. Senin hikayeni, bir
müzisyenin müziğini konuşmalıyız. Elin adamı meyhanede bir araya geliyor. Meyhanede
bitirdiğini evindeki rakı masasında konuşuyor. Biz camiye gitmiyoruz, sohbethanemiz yok,
eşlerimiz birbirini tanımaz, çocuklarımız birbirini tanımaz. Eee? Biz nasıl yapacağız, nasıl
besleneceğiz? Ama imkanlar çok şimdi. Bileti erken aldın mı Kayseri’ye 50 TL’ye uçuyorsun.
Hızlı tren de başlar şimdi. Gelelim konuşalım O zaman bekliyoruz. Sözümüzü alalım.
İnşallah. Ama önce bir bakacağız Kayseri’de ilk üç gün ne gişe yapmışız? Niye ilk üç gün?
Sinemaya zor çıktık anında indirirler bizi. Çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek
istediğiniz bir şey var mı? Bol bol öykü yazın, konuşalım. Zaten gösterim organize ediyoruz
orada da konuşuruz. Ayaklarınıza sağlık. Meryem Beyza Kanlıoğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21096.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

60 kadın modacı Halepli kadınlar için
tasarlıyor
Başbakan Binali Yıldırım’ın, Halep'te acı çeken kadınların seslerini duyurmak için kadınlara
yaptığı flaş çağrı anında karşılık buldu. 17-18 Aralık tarihlerinde Hilton Kozyatağı'nda
gerçekleşecek Tesettür alışveriş festivali Trend Fest İstanbul’dan elde edilecek gelirin önemli
bir kısmı Halepli kadınlara gidecek.
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Başbakan Binali Yıldırım’ın acil çağrısının ardından toplanan festival yönetimi ve modacılar,
Halepli kadınlar için neler yapabileceklerini konuştu. Toplantı sonunda Trend Fest
İstanbul’dan elde edilecek gelirin önemli bir kısmının Halepli kadınlara aktarılması
kararlaştırıldı. Halepli kadınlar standı Ünlü markaların stand açacağı festivalde ‘Halepli
Kadınlar Standı’ oluşturulacak. Bu standa 60 önemli markanın vereceği en gözde sonbaharkış kreasyonları satışa çıkacak. Halepli Kadınlar Standı’nın gelirinin tamamı Halepli kadınlara
gönderilecek. Trend Fest İstanbul'un organizatörleri Semra Alpak ve Elif Almak, yaptıkları
açıklamada, Halepli kadınların yaşadığı acıların uzun süre gündemlerinde olduğunu,
Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısının Halepli kadınların acılarına odaklanmalarını
sağladığını söyledi. Bu son çığlığa ses vermek istedik 60 kadın modacının Halepli kadınları
düşünerek tasarladığını ve aralıksız çalıştığını belirten Semra Alpak ve Elif Almak, “Halep
tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Her gün bombalanan şehirde çoğunluğu kadın ve çocukların
olduğu binlerce kişi hayatını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Çocuklar öksüz ve yetim
kalıyor. Sözün bittiği, tek gerçeğin ölüm olduğu Halep için, girişimci kadınlar olarak bu son
çığlığa ses vermek istiyoruz” dedi. Başbakan Yıldırım’ın çağrısı Halep'te acı çeken kadınların
seslerini duyurmak için kadınlara çağrıda bulunan Başbakan Yıldırım, şöyle konuşmuştu:

"Kadınlarımızın çektiği acılara dikkatinizi çekmek istiyorum ve buradan bütün kadınlarımıza
çağrıda bulunuyorum. Gelin, Türkiye'den yola çıkarak, bir vicdan hareketi başlatalım.
STK'lar, özel sektör, siyaset, devlet ele ele verelim. Halep'teki acı çeken kadınların seslerini
duyuralım. Sessiz dünyanın dört bir köşesinden duyulsun. Artık hiçbir coğrafyada
kadınlarımız ağlamasın, diyerek, yola çıkalım. Yanı başımızda yaşanan insanlık dramına
dikkat çekelim. Kine, nefrete, yıkıma karşı gönül diliyle konuşan; sevgiyi ve birlikteliği yayan
bir hareket içinde olalım." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21097.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Tiroid nodüllerinde kanser riski yüzde 5
Acıbadem Kayseri Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Can Küçük, tiroid nodüllerinin
yüzde 5'inin kanser riski taşıdığını, kanser riski taşıyan ve nefes borusuna baskı yapan iri
nodüllerin de mutlaka ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi.
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Halk arasında tiroid bezinin büyümesi ve gözle görünür hale gelmesine ‘guatr’ dendiğini ifade
eden Prof. Dr. Can Küçük, “Ancak guatr adı altında nedenleri, tanı yöntemleri ve tedavisi son
derecede farklı çok sayıda ‘tiroid bezi rahatsızlıkları’ yer alıyor. Bezin aşırı çalışması, yetersiz
çalışması, büyümesi veya içinde nodül dediğimiz yapılanmaların oluşması gibi durumların her
birinin ayrı bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Can Küçük şu bilgileri aktarıyor:
“Tiroid bezinde bir yumru mevcutsa buna ‘tiroid nödülü’ deniliyor. Eğer tiroid bezi hem iri
hem de nodüllü ise, buna ‘nödüler guatr’, hem iri hem de birden çok yumru mevcut ise, buna
da ‘multi nodüler guatr’ adı veriliyor.” dedi. Nodüllerde önemli olan üç özelliği; kanser olup
olmadığı, aşırı hormon üretimi ile hipertiroidi denilen hastalığa yol açıp açmadığı ve iri
nodüllerde rastlanan nefes borusuna baskı yapıp yapmadığı şeklinde sıralayan Prof. Dr. Can
Küçük, nodüllerin doğru tespit edilip doğru zamanda nodüle müdahale edilmesi gerektiğini
söyledi. Prof. Dr. Can Küçük sözlerini şöyle sürdürdü: “Mekanik bası yapan iri nodüllü
hastalarda çare olarak ‘cerrahi’ gerekiyor. Hastanın tiroid hormonları normal ise, cerrahi
hemen uygulanabiliyor. Ancak iri nodülle birlikte hormon üretimi fazlaysa, önce ilaçlar ile
hormon seviyelerinin normale getirilmesi ve ardından ameliyat edilmesi gerektiğini belirten
Prof. Dr. Can Küçük, ”Hastanın nodülü veya nodülleri otonom, yani aşırı çalışan nodüllerse
bunu T4 ve TSH kan testleri ile ispatlamalı ve tiroid sintigrafisi ile nodüllerinin sıcak nodül
olduğunu tespit edilmeli. Sıcak nodüller genellikle kanser olmadıklarından iğne biyopsisine
gerek duyulmuyor. Tek sıcak nodül varsa ‘radyoiyod’ verilerek tedavi edilebiliyor. Sıcak
nodül çok büyükse (2 cm) veya çok sayıda sıcak nodül varsa o zaman cerrahi tedavi gerekir.”
Uzmana danışmak önemli Tiroid nodüllerinin yüzde 5’inde kanser şüphesi olduğuna dikkat
çeken Prof. Dr. Can Küçük, “Bu nedenle paniğe kapılmadan, aslında bu nodüllerin yüzde
95’inin kanser olmadığını bilmek, hangi nodüllerin ameliyat gerektirdiğini öğrenmek için bir
uzmana danışmak önemli. İlgili uzman hekim tarafından elle yapılan muayeneden sonra en
önemli tetkik ‘tiroid ultasonografisi’. Bir nodülün sınırlarının düzensiz olması, toplu iğne başı

gibi kalsiyum çökeltilerinin oluşması ve aşırı kanlanma gibi kanser riski açısından kuşkulu
kriterler taşıması durumunda öncelikle o nodüle ‘ince iğne aspirasyonu biyopsisi’ uygulamak
gerekiyor. Yeterli alınabilmiş bir aspirat, deneyimli bir sitopatalog tarafından incelendiğinde
güvenilirlik oranı yüzde 97’ye kadar çıkabiliyor.” diye konuştu. Kanser kuşkusu varsa
ameliyat şart İnce iğne aspirasyon biyopsisi sonucuna göre kanser veya kanser kuşkusu
oluşturan tüm nodüllerin ameliyat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Can Küçük,
sözlerini şöyle tamamladı: “Ayrıca kitle etkisi ile nefes borusuna baskı yapan iri nodüllü
vakalar, kanser kuşkusu olmasa bile ameliyat edilmeli. Biyopsisi iyi çıkmış tüm nodüller,
kullanılan yöntemin yüzde 3-5 hatalı sonuç vereceği göz önüne alınarak, ultrason ile
izlenmeye devam edilmeli. Nodül yüzde 20 oranında veya daha fazla büyüyorsa, iğne
biyopsisi tekrarlanmalı veya ameliyat düşünülmeli.” Hipotiroidi ve hipertiroidi nedir? En sık
görülen tiroid sorunu; tiroid bezinin az çalışması olarak bilinen hipotiroidizm. Tiroid
hormonları normalden az salgılandığı takdirde saç dökülmesi, kabızlık, terlemede azalma,
yorgunluk/halsizlik, kilo alma, üşüme, hafıza problemleri, depresyon, cilt kuruluğu ve
kadınlarda adet düzensizliği gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Tiroid hormonlarının normalden çok
salgılanması durumunda ise, hipertiroidizm denen rahatsızlık oluşuyor. Hipertiroidizm,
kişilerde kilo kaybı/kilo alamama, çarpıntı, ellerde titreme, sıcağa tahammülsüzlük, göz
bulguları (göz kapağının normalden daha açık durması ve gözün öne doğru çıkması vb),
sinirlilik, aşırı heyecan ve duygusallık gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21098.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Halep’e sahip çıkalım!
Mazlumder Kayseri Şubesi Halep’te yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Kayseri
Cumhuriyet Meydanı’nda açıklama yaptı. Grup adında konuşan Şube Sekreteri Sadi Özmen,
“Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden iç çatışmaların geldiği son nokta Halep’te
yaşanan toplu katliamlar oldu. Halep ölürse insanlık ölür, biz sahip çıkarsak Halep
yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı.
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Bugüne kadar 15 milyon insanın yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığı çatışmalarda,
1 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini, milyonlarca Suriyelinin de ülkelerinden
ayrılmak zorunda kaldığını kaydeden Sadi Özmen, “Yıllardır rejim güçleri, farklı ülkelerden
gelen milisler ve Rusya’nın kuşatması altında hayatta kalma mücadelesi veren ülkenin ikinci
büyük şehri Halep’te son günlerde yaşanan katliamlar insanlığın yüz karası haline geldi.
Halep’te Beşar Esed’e bağlı Baas güçleri, Rusya, ABD destekli milisler ve Şii milislerin
saldırıları sonucu her gün yüzlerce savunmasız insan sokaklarda öldürülüyor, ölenleri
toplayacak bir güç olmadığı için Halep sokakları toplanamayan cesetlerle dolmuş bulunuyor.”
dedi. Özmen, “Hiçbir insani yardımın kuşatmacı saldırganlar tarafından Halep’e girmesine
izin verilmediği bugünlerde şehirde tarihin bugüne kadar tanık olmadığı katliamlar, duyarsız

dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ediyor.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;
“Mazlumder Kayseri Şubesi, Kayseri STK’ları ve Kayseri Suriyeliler dostluk grubu olarak
dünyaya ve insanlığa sesleniyor ve diyoruz ki! Halep sokakları cesetlerle dolmasın, Halep’te
insanlık yok olmasın, Halep’te çocuk sesleriyle hayat devam etsin diye ayağa kalkan
Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği Teşkilatı, İnsan Hakları örgütleri ve
vicdanını kaybetmemiş insanlar olarak hep birlikte ayağa kalkıp haykıralım, Halep ölürse
insanlık ölür, biz sahip çıkarsak Halep yaşayacaktır.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21099.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Asansöre sıkışan çocuk ölümden döndü
Kayseri'de asansöre sıkışan 13 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı.
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Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki S.K. isimli
çocuğun, asansöre sıkıştığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay
yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler,
asansöre sıkışan S.K.'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık
yarım saatlik uğraşları sonrasında kurtarılan S.K.'nın sol bacak ve sol kalçasında kırık olduğu
belirlendi. 13 yaşındaki S.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21100.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayseri 1176 yetime sahip çıkıyor
Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsani Yardım Vakfı(İHH)’nın protokolü çerçevesinde okullarda
yürütülen “Her Sınıfın Bir Yetim kardeşi Var” projesi Kayseri’de sponsor sayısını her geçen
gün artırıyor. İlimizde de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İnsani Yardım
Derneği(İHH)’nin koordinasyonu, Eğitim-Bir-Sen ve İl Müftülüğü tarafından desteklenmesi
ile son ulaşılan sponsor sayısı 1176 ulaşıldı.
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Yetim İçin Kocasinan toplandı HSBYKV projesi Kayseri’de koordinatörlük sistemi ile
yürütülüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesini
tanıtmak ve yaygınlaştırmak için proje koordinatörleri ile toplantılar yapıyor. Müdürlük Talas
ve Melikgazi ilçelerindeki okul koordinatörlerine yönelik toplantılardan sonra, Kocasinan İlçe
Milli Eğitim okul koordinatörlerini Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir
araya geldi. Toplantıya İl Milli Eğitim şube müdürlerinden Mustafa Küçüktepe, Okan Akyol,
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Lütfi Fındıkçı, Milli Eğitim İl Koordinatörü Mustafa Balaban,
Kayseri İHH proje sorumlusu Musa Yılmaz, Kayseri İHH genel koordinatörü Said Naci
Çamdalı ve yaklaşık 150 koordinatör müdür ve öğretmen katıldı. Kanayan şehirleri görelim İl
milli eğitim müdürlüğü şube müdürü Mustafa Küçüktepe, “Yetim olmanın, bu projeyi bir
proje olarak görmeyip bir sorumluluk içerisinde kanayan şehirleri, kanayan yürekleri görelim.
Bu gün her taraf yanıyor, çocuklar babasız-annesiz; anne-babalar çocuksuz kalıyor. Bu gün
UNİCEF dünyada 400 milyon çocuk var diyor. Bu çocuklara sahip çıkmak gerekiyor. Art
niyetli yapılar milyonlarca çocuğu destekliyor ve misyoner yapıyor, ajan yapıyor, ülkelerin iç
işlerine karışıyor. Yetim çocuklara sahip çıkmak önce, kendi çocuklarımıza merhamet ve
kanaat bilinci; yetim çocuklara ise barınak, gıda ve eğitim olarak yansıyor.” Açıklamasında
bulundu. Çocuklarımız başrol oyuncusu olsun! Melikgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Lütfi Fındıkçı ise: “Kocasinan ilçe milli eğitim olarak bu her projeyi önemsiyoruz. Ama bu
proje ayrıca kıymetli. Çünkü söz konusu yetim çocuklar. Bu amaçla geçen yıl bölge bölge
müdürlerimizle toplantılar yaptık. Bu toplantının daha çok ihtiyaç sahibine ulaşması için
vesile olur.” temennisinde bulundu. Yerli yetimler unutulmuyor Kayseri İHH Şubesi
HSBYKV projesi sorumlusu Musa Yılmaz ise: “Derneğimiz sadece yabancı yetimlere değil,
Türkiye’deki yetimlere de bakıyor. Kayseri’de sponsorluk-hamilik sistemi ile 550 aileye
bakılıyor. Sadece yabancılara değil, 56 ülkede seksen bin küsur yetime bakılıyor. Bu sayının
yaklaşık 13 bini Türkiyeli yetimler. Ayrıca aile olarak yetime sponsor olunuyor; bu şekilde
550 aile var. Bunlara sürekli ve dönemsel yardımlar yapılıyor. Yetim annelerine psikolojik
destek veriliyor. Yetimlere özel programlar düzenleniyor. Eğitimleri, geziler ve eğlenceler
organize ediliyor.” bilgisini verdi. Her şey yasal İHH Kayseri Şubesi Mali İşler sorumlusu
Said Naci Çamdalı da bu zor zamanlarda, herkesin sivil toplum örgütlerine güvenini yitirdiği
bir ortamda toplantının kıymetli olduğunu vurguladı. Çamdalı projenin mali işleyişi
konusunda bilgi vererek: “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde her dernek yasal bir statüye ve
işleyişe sahiptir. Dernekte her şeyin yasal ve takip edilebilir olduğunu bilin. Makbuzla para
alınır, ilgili yetime partner kurum aracılığıyla yine makbuzla teslim edilir. İsteyen yetimle
ilgili süreci sistemden kendi şifresiyle takip edebilir. Yetimin ana diliyle öğretmenlerimiz,
öğrencilerimiz mektuplaşabilir. Projeyi okullarda uygularken her zaman yanınızdayız.”
açıklamasında bulundu. “Gönüllülük esastır” “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesinin
amacını ve içeriğini anlatan İl Milli Eğitim proje koordinatörü Mustafa Balaban ise:
“Projemiz kuvvetli. Paydaşlarımız bakanlığımız, güçlü bir sendika, diyanet işleri başkanlığı
ve İHH. Projemizde gönüllülük esas. Bu proje idareci, öğretmen ve öğrencilerin gönüllülüğü
esası üzerine uygulanmaktadır. Bu proje para toplama kampanyası değildir. Eğer para toplama
kampanyası olsa İl müftlüğümüz ayda bir-iki kere para toplar bu işi bu şekil yapardık. Hiçbir
öğrencimiz ebeveyninden bu projeye katkı için para almayacak, kendi günlük haftalık
harçlığından verecektir.” dedi. Ayrıca “Duamız yetim sayısı değil, yetime sahip çıkan sponsor
sayısı artsın” temennisinde bulundu. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21101.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

HAFTASONU AÇILIYOR
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kayak sezonu hafta sonu
açılıyor.
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Erciyes'te geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı ve suni karlama ile beraber hafta sonu kayak
sezonu açılıyor. Hafta sonunda ciddi bir oranda yoğunluk beklediklerini kaydeden Erciyes AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, birkaç gün içerisinde pistlerin hazır hale
geleceğini belirtti. Cıngı, "Erciyes’te son durum çok şükür gayet iyi gidiyor. Tabi ki
geçtiğimiz günlerde ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı Erciyes’te etrafı beyaza bürüdü ama
bizim istediğimiz şekilde pistleri oluşturabileceğimiz miktarda kar yağışı olmadı. O yüzden
Allah’a çok şükür ülkenin en gelişmiş suni karlama sistemine sahip bir kayak merkezi olarak
biz de sıcaklığın eksi 4’e düşmesiyle beraber kendi sistemlerimizi kullanarak kar üretme
faaliyetine başlamıştık. Pistlerde gördüğünüz karların birçoğu suni kardır. Kendi
makinelerimiz tarafından üretilmiş kardır. Bizim kar makinelerimiz üretim yaparak karı
oluşturuyor ve akabinde de kar biraz donduktan sonra kar ezme makinelerimiz bu yığıntıları
piste dağıtmak suretiyle pistlerimizi oluşturuyorlar. Birkaç gün içerisinde pistlerimiz hazır
hale gelir. Özellikle Tekir ve Hacılar pistlerimizde çok yoğun karlama yapılıyor. Önümüzdeki
birkaç gün içerisinde kayak severlerin pistlerimizi kullanabilecek seviyeye getiririz. Hafta
sonunda da ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Tüm Türkiye'den kayak severler Erciyes'te
sezonun açılmasını dört gözle bekliyorlar" ifadelerini kullandı. Erciyes'te kayak bileti
fiyatlarının diğer kayak merkezlerine göre ucuz olduğunu kaydeden Cıngı, "Türkiye'nin en
yakın kayak merkezi Erciyes' diye bir sloganımız var. Çünkü İstanbul'dan ve İzmir'den 1
saatlik konforlu bir yolculukla havaalanına ulaşıyorsunuz. Özellikle İstanbul'dan hem
Anadolu hem Avrupa yakasından günlük 20 sefer var. Hem ekonomik şartlarla hem de
konforlu bir yolculuk ile Kayseri'ye geliyorsunuz. Havaalanından sonrada Büyükşehir
Belediyemizin ve Karayollarının açmış olduğu muhteşem bir yol ile vatandaşlarımız Erciyes'e
ulaşıyor. Erciyes'i gayet yoğun talep ediyorlar. Bunun yanında Erciyes'teki kayak bileti
fiyatlarının diğer kayak merkezlerine bakarak ucuzdur. Hem Erciyes'teki ve şehir
merkezindeki konaklama yerlerinin rahatlığı ve cazipliği hem de dağ üzerinde yeme içme
maliyetlerinin düşüklüğü sebebiyle Erciyes tün Türkiye'de yoğunlukla talep edilen kayak
merkezlerinin başında geliyor. İnşallah bu yılda bereketli ve yağışlı bir sezon geçirir,
vatandaşımıza, halkımıza ve tün dünya insanlığına hak ettikleri hizmeti verme imkanına
kavuşuruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21103.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Hiç
merak etmeyin, siyasi kadrolar da ortaya
çıkarılacak
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, FETÖ'nün darbe girişimi konusunda, "Hiç merak etmeyin,
eninde sonunda siyasi kadrolar da ortaya çıkarılacak. Bu meselenin arkasındaki gerçek
bütünüyle ortaya konulacaktır." dedi.
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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ'nün darbe girişimi konusunda, "Hiç merak
etmeyin, eninde sonunda siyasi kadrolar da ortaya çıkarılacak. Bu meselenin arkasındaki
gerçek bütünüyle ortaya konulacaktır." dedi. TBMM Genel Kurulunda, kendisine bağlı kurum
bütçeleri üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, FETÖ mağdurları
meselesinin, gereğinden fazla alınganlık konusu olduğunu belirterek, isim ve parti olarak
kimseyi kast etmediğini söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye'ye karşı yapılmış en aşağılık, en
namussuz ihanet hareketi" sonrasında ortaya konulan algı operasyonlarında kullanılan
terimlerden birisinin "FETÖ mağdurları" olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Terör
örgütlerinin nasıl etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden adlandırıldığını başka konuyla örnek
vererek söyledim. Dolayısıyla bu algının bir parçası olmayalım. Evet bu konuda gerçekten
gadre uğrayan yok mu, var. Bizim de tanıdığımız... Bunlar düzeltiliyor, yapılıyor, ediliyor.
Ama toplamın içerisine bakıldığı an, sadece şunu hatırlatayım; bir hafta içinde ikisi general
olmak üzere 39 TSK görevlisi görevine iade edildi, ertesi hafta bin küsur askeri personel
jandarmadan dışarı atıldı. Bu uzun süre devam edecek bir mücadeledir. Suçsuz, günahsız,
hatasız, kusursuz olan kimse burada mağdur edilmeyecektir. Buna azami gayret gösteriyoruz.
KHK'lerle görevine iade edilen 18 bin 258 kişi vardır. Bir mağduriyet söz konusu değildir. En
az sizin kadar da bunlara dikkat ettiğimizi ifade etmek için söyledim. Hiç merak etmeyin,
eninde sonunda siyasi kadrolar da ortaya çıkarılacak. Bu meselenin arkasındaki gerçek
bütünüyle ortaya konulacaktır." "Çizgi film kanalıyla ilgili talimat yazıldı" Kurtulmuş,
kapatılan TV kanallarıyla ilgili listeyi gösterdiğini ve tekrar okuyabileceğini belirterek, "Şu
anda 8 TV kanalı kapatılmıştır, yayından men edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden 30 TV
yayını vardır. Bunlardan biri, çizgi film kanalıyla ilgili olarak talimat da bu sabah itibarıyla
yazılmıştı, TÜRKSAT'tan açılması bekleniyor. Süreç devam ediyor." dedi. "367'yi aşsa bile
millete sorarız" Yapılması planlanan anayasa değişikliğini, 367 oya ulaşması halinde de halka
götüreceklerini belirten Kurtulmuş, "Belki CHP Grubundan da Cumhurbaşkanlığı ya da
başkanlık sistemine 'evet' diyecek arkadaşlar olur. Bir kez daha söylüyorum; 367'yi bulsak
dahi...Türkiye siyaseti için önemli bir değişimdir bu. Bu, parlamentoda yeterli çoğunluğu
bulsa dahi bunu millete götürmek boynumuzun borcudur. 367'yi aşsa bile götürür, bunu
millete sorarız, çünkü tarihi bir değişimdir." diye konuştu. MİT'in Türkiye'deki kanunların
kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde bilgileri belli kategorilere tasnif ederek ilgili devlet
kurumlarına gönderdiğini anlatan Kurtulmuş, "MİT, düzenli olarak bilgilerini paylaşılması
gereken seviyede ve paylaşılması gereken gruplarla paylaşıyor. Sayın Başbakan ile MİT

Müsteşarı'nın görüşmediği şeklinde bir konu gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti devleti,
ciddi kurumlarla, önceden belirlenmiş takvim içerisinde, hazırlıkları önceden yapılmış
toplantılarla yönetilen bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kabile devleti değildir.
MGK diye bir kurulumuz var. MGK'da devletle ilgili iç ve dış güvenlik tehditleri, önceden
hazırlıkları yapılarak gelir. Başbakan da MİT Müsteşarı da kurulun üyesidir. Ayrıca devlet
günlerinde, devletin en üst görevlerindeki kişilerle MİT de görüşmelerini yapar." dedi.
Cumhurbaşkanlığındaki araç, personel ve danışman sayısı ve ısınma harcamalarıyla ilgili
sorular geldiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bunları bilmiyoruz ama kusura
bakmayın arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı dediğiniz müessese de sizlerin ve bu milletin bir
müessesesidir. İstediğiniz zaman bu bilgiyi size veririz. Bilgide bir problem yok. Üzerinde
durduğum konu şu; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığıyla ilgili konuşurken, başka
ülkenin cumhurbaşkanlığından bahsetmiyoruz. Oradaki hizmetler neyi gerektiriyorsa bunun
gereği yapılıyor. Bunlarla ilgili olarak da istediğiniz her türlü bilgiye de ulaşma imkanına
sahipsiniz. Ama defaatle, 'Cumhurbaşkanının kaç arabası, kaç uçağı var?' Bildiğim kadarını
söyleyeyim; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve devletin bütün ilgili kurumlarının uçakları bir
havuzda toplanır. Kimin o gün, o hafta, o süre içinde ihtiyacı varsa o kullanır.
Cumhurbaşkanının ihtiyacı varsa Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın ihtiyacı varsa Başbakan,
Meclis Başkanı'nın ihtiyacı varsa Meclis Başkanı, başka bakanların ihtiyacı varsa onlar
kullanır." Dolar konusunun gündeme geldiğini ifade eden Şimşek, "Bizim söylediğimiz;
Türkiye'de yastık altında dolar ve altın tutulmasın, sisteme girsin ve sistem daha da güçlensin.
Türkiye'de aslında çok ciddi bir altın birikimi var. Bazı tahminlere göre 180-200 milyar dolar
değerinde var. Onların sisteme katılması, tabii ki Türkiye'de mali sistemi, Türkiye
ekonomisini güçlendirir. Bizim yaklaşımımız şu; sisteme girsin. Hangi türden olursa olsun
yeter ki sisteme girsin, sistem güçlensin ve o kaynaklar atıl kalmasın, tasarrufa, yatırıma
dönüşsün. Böylece ekonomiyi destekleyici bir noktaya gelsin." dedi. Taşıt kullanımıyla ilgili
soruyu da yanıtlayan Şimşek, "Keşke ülkemiz de Batı Avrupa gibi nispeten terör tehdidiyle
karşı karşıya olmasaydı, ben şahsen bisikletle işe gidip gelmeyi tercih ederdim. Metroyla...
Yerli araba da güvenlik ve benzeri standartları olursa tabii ki düşünülebilir." karşılığını verdi.
"15 Temmuz'un 79 milyonun ortak acısı" Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda, Başbakanlığa
bağlı kurumların bütçeleri üzerinde Hükümet adına yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un 79
milyonun ortak acısı, ortak direnci olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un, 15 Temmuz akşamı
bitmediğini ifade eden Kurtulmuş, "Bu belki uzun yıllar devam edecek bir mücadele. Sadece
FETÖ tarafı değil, sadece DEAŞ tarafı değil, sadece PKK tarafı değil diğer bütün taraflarıyla
topyekün ulusal bir mücadele olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu örgütlerin her birisi
sanmayın ki sadece iktidar partisine karşı, sadece bir tek siyasi partiye karşıdır. Bu örgütlerin
alçak tarafı bölge insanının birliği ve dirliğidir. Türkiye'nin ulusal menfaatleri ve Türkiye'nin
büyük ve güçlü bir Türkiye olarak ileri gitmesini önlemektir." diye konuştu. Burada farklı
fikirlerin olmasının tabi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, en üst perdeden tartışılabileceğini
ancak vatanın bir, ülkenin bir, geçmişin bir, geleceğin bir, bayrağın bir, medeniyetin bir
olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Camilerin yeniden eski fonksiyonuna
döndürülmesi Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de dini algının, dini
düşüncenin, dini yaşayışın sahih bir şekilde yeniden ele alınmasıyla ilgili zaruretin bir kez
ortaya çıktığını söyledi. Kapalı örgütlenmelerin Türkiye'ye zarar verdiğinin FETÖ örneği ile
bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Dolayısıyla bu tahribatın düzeltilmesi başta
Diyanet teşkilatı olmak üzere ilahiyat fakültelerinin ve Türkiye'de dini hayat ve gelenekle
ilgili görüşü olan herkesin vazifesidir. Bu anlamda Diyanet bu vazifesini Türkiye'nin içinde
ve dışında sürdürmeye gayret ediyor." şeklinde konuştu. Küresel ölçekte iki önemli tehdidin
daha bulunduğunun altını çizen Kurtulmuş, bunlardan ilkinin islamafobi çalışmaları,
değerinin ise DEAŞ özelinde sembolize edilen aşırıcılık meselesi olduğuna dikkati çekti.
Kurtulmuş, bu anlamda Türkiye'nin bir taraftan Diyanet teşkilatı üzerinden bu mücadeleyi

verirken diğer taraftan gerçekten Türkiye'de yaşanan İslami hassasiyetlerin yeniden milletin
huzuruna sunulması için gayret gösterilmesi gerektiğine değindi. Türkiye topraklarında
asırlardır sürdürülen geleneğin herkese kapısı olan bir anlayışı Türkiye'de tesis ettiğini
vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bu geleneğin bu topraklarda 3 grubu vardır.
Bunlardan birisi camidir, ikincisi medreselerdir, diğerleri ise dergahlardır. Bütün bunların
ortak özelliği herkese kapısının açık olmasıdır. Eline, diline, beline sahip herkes bu kurumlara
gelir, istifade eder. İstifade ederse o kurumun kuralları içerisinde yükselir. Şimdi bizim bu
anlamda dini geleneğin bu açıklığını yeniden ürütme mecburiyetimizin olduğunun altını
çizmek istiyorum. Diyanet İşleri teşkilatımızın özellikle üzerine düşen sorumluluk, camileri
yeniden eski fonksiyonuna döndürmektir. Yani herkese açık hale getirmektir. Bu çerçevede
Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Yüksek İhtisas Merkezi, uluslararası imam hatip okulları,
uluslararası ilahiyat fakülteleri ile 65 ülkeden insanların düzgün bir şekilde din eğitimi alması
için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getiriyorlar. Yurt dışı temsilciliklerini etkin hale
getirmeye gayret ediyor. 52 müşavirlik, 38 ataşelik ve 12 koordinatörlükle bu çalışmaları
sürdürüyor. Farklı düzeylerde insana hitap eden dini yayınlarla yayıncılık faaliyetlerine
katkıda bulunuyor. Yeni bir cami konseptiyle camiyi mahallenin merkezi, çocukların
sosyalleşme alanı haline getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye gayret
ediyor." Kurtulmuş, pazartesi günü alınan bir kararla vatandaşların hac ve umre bedellerini
Türk lirası üzerinden ödeyeceklerini söyledi. "Türkiye'nin demokratik bir reform sürecine
ihtiyacı var" Numan Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifi çalışmalarına da değinerek,
Türkiye'nin demokratik bir reform sürecine ihtiyacının bulunduğunu ifade etti. Bu demokratik
reform sürecinde dört temel metnin değiştirilmesinin Türkiye'nin demokratikleştirilmesi için
önemli olduğunun yıllardır konuşulduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bunlardan bir tanesi,
kapsamlı bir anayasa değişikliğiyle Türkiye'de anayasal bir reformu yapmaktır, ikincisi
Meclis İçtüzüğünü düzeltmektir, üçüncüsü seçim yasası, dördüncüsü ise siyasi partiler
yasasıdır." ifadelerini kullandı. Anayasa değişikliği meselesinde çok kapsamlı bir anayasal
reformu yapacak imkanı bulmayı arzu ettiklerini ancak başından itibaren iki tane teklif
hazırladıklarını işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bunlardan birisi tam bir reform
mahiyetinde anayasa değişikliği, bir diğeri ise Türkiye'de başkanlık sistemi ya da
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi sağlayacak bir anayasal değişikliği, yani kısıtlı bir
değişiklik. Nihayetinde, AK Parti olarak, iktidar partisi olarak, Parlamentoda anayasa
değişikliği teklifini çıkarabilecek bir çoğunluğa sahip değiliz. Siyaset sadece idealleriniz
değil, bir de realiteyle ilgili meseledir. Dolayısıyla, en azından bunu millete götürecek bir
sayının bulunabilmesi için bu anlamda ciddi çalışmalar yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin
başından itibaren ortaya koyduğu tavırla, karşılıklı olarak, müzakereler açık, şeffaf bir şekilde
yapıldı ve belli bir noktaya geldi. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki en kısa süre içerisinde,
ilgili anayasa değişikliği paketi Türkiye Büyük Millet Meclisine gelecek. Arkasından, ümit
ederiz 367'yi bulur ama 337'yi bulursa millete gidecek, referandumla karşı karşıya kalacağız.
Gönlümüz arzu ederdi ki parlamentoda çok kapsamlı bir siyasal reform mahiyetinde anayasa
değişikliği, anayasa reformu yapabilelim. Bunu yapamadık ama Türkiye'de yeni bir anayasa
ihtiyacı, mevcut anayasa değişiklik paketi parlamentodan geçse, milletten geçse bile bu
ihtiyaç ortadan kalkmayacaktır. Dolayısıyla, Türkiye'de parlamentonun, milletvekilinin,
siyasetin güçlendirmesini sağlayacak demokratik bir anayasa reformu önümüzdeki dönemde
de parlamentonun önemli meselelerinden biri haline gelecektir." Kurtulmuş, ana dilde yayın
yapan kuruluşlarla ilgili "Şu anda 30 adet televizyon listesi burada. 30 televizyon ve radyo
ana dillerinde ya da kendi dillerinde yayın yapıyor. Zazaca, Kürtçe, diğer yayınlar yapıyor,
sadece 8 televizyon kapatılmıştır." dedi. Kendisinin "Yargı Cumhurbaşkanına bağlıdır"
şeklinde bir sözünün olmadığını da vurgulayan Kurtulmuş, "Sadece Anayasanın 104'üncü
maddesini hatırlatarak anayasanın uygulanması, devlet organlarının düzenli ve uyumlu
çalışmasını sağlamak Cumhurbaşkanının meselesidir, bundan sorumludur ve dolayısıyla

bütün ilgili kurumlarla ilişkide bulunması son derece doğaldır dedim. Ben yargının
Cumhurbaşkanına bağlı olduğunu söyleyecek noktada değilim. Çarpıtılmış bir sözdür, yanlış
anlatılmış bir sözdür. Yanlış anlaşılmıştır demiyorum, benim söylemediğim bir sözdür. Benim
söylediğim, bu anlamdaki bir ifadedir." değerlendirmesinde bulundu. "FETÖ ile irtibatlı,
iltisaklı olan herkesten bunun hesabı sorulacaktır" Kurtulmuş, Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir
badire atlattığını, 15 Temmuz'dan sonraki mücadelenin devam edeceğinden kimsenin
şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi. Bu konuda herkesin milli meselelerde ortak tavır
alması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu darbeciler AK Parti'yi sevmiyorlar da Cumhuriyet
Halk Partisi'ni çok seviyor değiller onu da söyleyeyim. Dolayısıyla hepinizin, hepimizin diğer
partiler için de aynı şeyi söylüyorum aynı şekilde mücadele etmesi lazım. Türkiye'de
demokrasinin daha da gelişmesi için gayret sarf etmemiz lazım. Bu mücadeleyi, FETÖ
örgütüyle mücadeleyi, diğer terör gruplarıyla mücadeleyi aksatacak bir şekilde bunlar olmaz.
Bu anlamda, bu örgütle irtibatlı, iltisaklı olan herkesten bunun hesabı sorulacaktır." ifadelerini
kullandı. "Öksüz'ün bir gölgeden ibaret olduğunu zannediyorum" FETÖ'nün Hava Kuvvetleri
imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz'le ilgili değerlendirmede de bulunan Kurtulmuş, "Adil
Öksüz'ün sadece bir gölgeden ibaret olduğunu zannediyorum. Siyasi tecrübem bana bunu
söylüyor, bir bilgiyle söylemiyorum. Bu darbenin henüz, tam manasıyla arkasında 1 numarası,
2 numarası kimlerdir, eğer darbe başarılı olsaydı kimleri iş başına getireceklerdi, henüz bu
bilgilere ulaşılmamıştır. Bütün bunların hepsi mahkemelerde ortaya çıkacaktır." dedi.
Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Birtakım insanlar pişmanlıktan istifade ederek yaptıkları işleri
ortaya döküp saçacaklar. Bu zor bir mücadeledir. Bakın, bu mücadeleyi 12 Eylül'le
karıştırmayın. Bundan önceki bütün askeri darbeler ne olduğu belli olan, bir askeri cunta
tarafından idare edildi ama bu darbe son derece karışık, eli her yere uzanmış ve kırk yıla yakın
bir süre devlet içerisinde odaklanarak, maalesef, devletin her yerini ele geçirmiş olan bir çete
tarafından yapıldı. Bir kısmı karda yürüdüler, ayak izlerini belli etmediler. Dolayısıyla bu
mücadelede destek bekliyoruz. Bu mücadele Türkiye'nin ortak meselesidir. Bu mücadele
sırasında kim bu örgütün içinde, yanında, sağında, solundaysa bunlardan hesap sorulacaktır.
Kim değil ve burada bir yanlışlık yapılmışsa bu yanlışlıklar da giderilecektir. Nitekim, bazı
KHK'larla görevine son verilenler ve yanlışlık yapılanların durumu düzeltildi. Hiçbir hükümet
olağanüstü hali isteyerek yapmaz ama Türkiye olağanüstü hali uygulamak mecburiyetindedir.
Çünkü fevkalade yüksek düzeyde bir güvenlik riskiyle karşı karşıyayız. Bir taraftan DEAŞ'ı,
bir taraftan PKK'sı, bir taraftan Suriye ve Irak topraklarından gelen tehditler, bir taraftan
devletin içerisinde ciddi şekilde kümelenmiş bir terör örgütü... Her yeri sarmış olan bir kanser
hücresi. Bunlarla mücadele ediyorsunuz. Fransa'da olağanüstü hal uygulandığı zaman
Avrupa'dan bir tek kişinin üç cümle söz söylediğini duydunuz mu? Almanya'nın birleşmesi
sırasında Doğu Almanya'dan gelen memurların Avrupa hukukundaki adıyla 'devletten
arındırılması' sürecinde yüz binlerce, binlerce insan işten atılırken kimlerden ses çıktı
söyleyebilir misiniz? Kusura bakmayın, adaletse adalet, bizim omuzlarımızda da önemli bir
ağırlık gösteriyor. Bir kişiye dahi haksızlık yapmak istemeyiz ama bu mücadelede ikide bir
'FETÖ mağdurları' lafının arkasına giderek FETÖ'nün, bir algı operasyonunun değirmenine su
taşımayalım. Bu memlekette 'FETÖ mağdurları' diye bir şey yoktur, bu memlekette
FETÖ'nün mağdur etmeye çalıştığı 79 milyon insanımız vardır, 248 şehidimiz vardır. Hep
beraber bu zor dönemleri aşacağız. Türkiye ekonomide, siyasette bölgenin istikrarlı ülkesi
olma durumunu Allah'ın izniyle sürdürecektir." "Bu coğrafya nice ihanetlere sahne oldu"
diyen Kurtulmuş, "Nice zarif ayak oyunlarıyla bu milletin geleceğinin karartılmaya çalışıldığı
dönemleri geride bıraktık.

Hiç şüpheniz olmasın, bu millet, bu kervan yürüyecektir. Kim hangi kumpası kurarsa kursun,
kim, hangi vekalet savaşında hangi aracı kullanırsa kullansın, hangi terör örgütü Türkiye'nin
başına bela olursa olsun, hangi algı operasyonlarıyla Türkiye'nin önüne tuzak kurarlarsa
kursunlar onların hepsini hep beraber kenara çekeceğiz ve inşallah güçlü, büyük Türkiye
istikametinde yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21104.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Tüketiciler Birliği’nden bilinçli tüketiciye
pastırma
Tüketiciler Birliği, şikayetleri karara bağlamakta geciken tüketici hakem heyetlerine Osman
Hamdi Bey'in ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosunun reprodüksiyonunu, hakkını arayan
şikayetin sahibi bilinçli tüketiciye de yarım kilo pastırma yolluyor.
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaptığı açıklamada, tüketicileri
bilinçlendirmeyi ve sorun yaşamalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi. Başka
dernek ve oluşumların firmalara verdikleri "tüketici ödüllerini" etik bulmadıklarına dikkati
çeken Şahin, şöyle devam etti: "Bir firmaya 'Tüketici Dostu' ödülü vermek, diğer firmalara
karşı haksız rekabet oluşturur. Bir de arkasından pis kokular gelir. Bu nedenle biz bundan
uzak durduk. Fakat geçtiğimiz yıl arkadaşlar yönetim kurulu toplantısında 'Buna karşı biz de
'başarısızlık ödülü' verelim dediler. Bu ödülü kime verebiliriz? Tüketicilerin sorunlarıyla ilk
muhatap olan tüketici hakem heyetleri. Bu heyetler tüketicilerin sorunlarını çabuk ve
masrafsız çözmek için kurulmuşlardır. Bizim bu konuda Avrupa ülkelerinden çok daha ileride
olduğumuzu da defalarca söyledik. Çok iyi bir heyet. Daha da iyi olabilir ama tüketici
mahkemelerinde 1- 1,5 yıl süren davalara, 'Çok uzun' diyorduk, 'Adalet gecikiyor' diyorduk.
Hakem heyetleri bunun için kurulmuştu ancak günümüzde gel gör ki hakem heyetlerinin karar
süreleri mahkemeleri geçmeye başladı." İkinci "ödül" Çankaya Kaymakamlığına Şahin,
tüketici şikayetlerini en geç sonuca ulaştıran kaymakamlığa bir nevi manevi "cezalandırma
ödülü" vermeye karar verdiklerini dile getirerek, bu çerçevede ilk ödüllerini, bir tüketicinin
şikayetini 17 ayda karara bağlayan Antalya'nın Kepez Kaymakamlığına verdiklerini anımsattı.
Bu kararı kendilerine gönderen tüketiciye de yarım kilo pastırma hediye ettiklerini anlatan
Şahin, "Kaymakamlıklara, Osman Hamdi'nin 'Kaplumbağa Terbiyecisi' tablosunu
gönderiyoruz. Bunlardan epey yaptırdık. Çünkü bu ödülü alacak aday çok. Osman Hamdi'nin
bu tabloyu niye yaptığını öğrenince hoşumuza gitti. Osmanlı'nın son döneminde hantal
bürokrasiyi eleştirmek için böyle bir tablo yapmış. Kaymakamlıklarda, hakem heyetleri hantal
çalışıyorsa biz de bu ödülü onlara gönderelim dedik." ifadelerini kullandı. Şahin, ikinci ödülü,
bir tüketicinin şikayetini 18 ayda sonuçlandıran Çankaya Kaymakamlığına göndereceklerini
dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: "Kepez Kaymakamlığına o ödülü verdikten sonra
güzel bir gelişme oldu. Kaymakamlığı ziyaret ettik. Yazı işleri müdürü 'Tamam o zaman

öyleydi ama şimdi 2 ayda karar veriyoruz.' dedi. Demek ki bizim ödülümüz hedefine ulaştı,
17 ayda karar veren kaymakamlık 2 ayda karar vermeye başladı. 2 ayda karar vermesi
adaletin tecelli etmesi demek. Bizim de hedefimiz buydu. Çankaya Kaymakamlığına bu ödül
gittikten sonra onların da 17-18 ayda değil de 2-3 ayda karar vermesini bekleyeceğiz. Çünkü
Türkiye'de çok nadir ilçelerde iki hakem heyeti var. Her ilçede bir, hatta bazı ilçelerde hiç
yok. Çankaya'da iki hakem heyeti var ve buna rağmen 17-18 ayda karar veriyor.
Mahkemelere rahmet okutturacak karar verme süresini aşağıya çekmek lazım." Şahin, tüketici
hakem heyetlerine yapılan başvuruların, müracaat tarihi ve sırasına göre en geç 6 ay içerisinde
görüşülerek karara bağlanması gerektiğini sözlerine ekledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21105.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Çağrı Kayseri’den cevap Türkiye’den
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri’den yaptığı AVM'lere “Kiraları TL ile
alın” çağrısına Türkiye’nin çeşitli illerinden bir haftada 6 AVM’den yanıt geldi.

08 Aralık 2016 Perşembe 09:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Sanayi Odası’nın düzenlediği ‘Sanayi Gecesi’nde bazı
AVM'lerin halen dövizle kira aldığını öğrenmesinin ardından Artaş İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Çetinsaya'yı telefonla aradığını ve kiraların TL ile alınması gerektiğini
söylemiş bunun ardından açıklama yapan Çetinsaya, grup bünyelerinde bulunan AVM'lerin
TL cinsine çevrildiğini belirtmişti. Döviz yerine TL'ye geçen AVM'lerin Ankara'da da
sayısının artmasıyla gözler İstanbul'a çevrildi. Gelişmelerin ardından ArenaPark, ArmoniPark
ve Kayseri Park AVM’lerinin kiralarını TL cinsine çevirdi. Buna Ankara'daki Panora ve
Armada ve Nata Vega'nın da eklenmesiyle kira ödemelerinde dövizden TL'ye geçen AVM
sayısı bir haftada 6'ya ulaştı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21106.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Hırsız eşiyle buluşunca yakalandı
Kayseri'de, bankadan para çeken iş adamını takip ederek 59 bin TL'sini çalan zanlılardan biri,
eşi ile buluşmaya gelince kıskıvrak yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bankadan 59 bin TL çeken iş
adamı A.A.'nın aracının camı kırıldıktan sonra parasının çalındığı ve aracının lastiklerinin
patlatıldığı öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında konuyu araştıran polis ekipleri, bölgede
zanlılara ulaşabilmek için güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında başka bir
araca ait çalıntı plaka ile olay yerine gelen hırsızlardan birinin araçtan inerek park halindeki
aracın camını kırdığı, parayı aldığı ve aracın lastiklerini patlattığı belirlendi. Kimlik tespiti
yapacak şekilde bir görüntünün elde edilememesi üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş
Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri ve yakın illerde aynı yöntemle
hırsızlık yapanları yakın takibe aldı. Kayseri'de oturan Y.K. ve Kırıkkale'de oturan akrabası
A.M.'nin yakın bir tarihte, hırsızlık olayında kullanılan araca benzer bir aracı satın alarak T.Ş.
adına tescil ettirdiği belirlendi. Belirlenen 68 plakalı aracın son olarak Pınarbaşı ilçesinden
çıkış yaptığının öğrenilmesi üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş
Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda
çalınan paranın bir kısmı ele geçirilirken, A.M. ve T.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık
zanlılarından Y.K.'yı yakalama çalışmalarına devam eden polis ekipleri, Y.K.'nın akrabalarını
takibe aldı. Zanlı Y.K.'nın gayri resmi eşi D.M.'nin akşam saatlerinde acele ile Gaziantep'e
gitmek için otobüse bindiğini tespit eden Hırsızlık Büro ekipleri, D.M.'nin zanlı Y.K. ile
Gaziantep'te buluşacağını değerlendirdi. Gaziantep otogarında önlem alan polis ekipleri,
hırsızlık zanlısı Y.K.'yı gayri resmi eşi D.M. ile buluştuğu sırada kıskıvrak yakalayarak
gözaltına aldı. Gözaltına alınan T.Ş., A.M. ve Y.K. hakkında soruşturmanın başlatıldığı
bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21107.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

KAYSO’da “Finans Yönetimi” anlatılacak
Kayseri Sanayi Odası’nda artan rekabet ortamında firmaların ayakta kalması için finansal
yapıları ve firma yöneticilerinin finans konularına hakim olmalarını sağlamak amacıyla
“Finans Yönetimi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
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Kayseri Sanayi Odası’ndan üyelere gönderilen mesajda; “Bilindiği üzere artan rekabet
ortamında firmaların ayakta kalması için finansal yapıları ve firma yöneticilerinin finans
konularına hakim olmaları çok büyük öneme sahip. Odamız ile Türk Ekonomi Bankası (TEB)
işbirliğinde, yarın 14:00-16:00 saatleri arasında "Finans Yönetimi" konulu bilgilendirme
toplantısı Odamız konferans salonunda yapılacak. Toplantıda firma yöneticilerinin finans
yönetimi-bilanço yönetimi ve nakit akış yönetimi konularında bilgilendirilmesi ile finansal
altyapılarının standart seviyenin bir kat üstüne çıkarılması amaçlamakta. Söz konusu
toplantıya firmanızı temsilen firma ortaklarınız ya da üst düzey finans yöneticilerinizin
katılımının sağlanması hususunu bilgilerinize sunarız” denildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21108.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

MHP’de Serkan Tok Kocasinan’a yeniden
aday
MHP Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, düzenlediği basın toplantısında hafta sonu
yapılacak olan olağan genel kurulda, ilçe başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.
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MHP İl binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Serkan Tok, 2011 yılından itibaren
Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek,
"Çocukluk yıllarımda tanıştığım Ülkücü Hareket'in birçok kademesinde görev aldım. Orta
öğretim teşkilatlarından üniversite teşkilatlarına, Ülkü Ocakları İl Başkanlığından bölge
başkanlığına kadar bir çok kademede şahsıma tevdi edilen görevleri yerine getirdim" dedi.

Tok, "Dün Başbuğ'a olan sadakatimizi bu gün Liderimize göstermekten şeref duydum. Genel
Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bize verdiği emaneti layıkıyla taşımaya çalıştım. Siyasette
sadakatin yeri ve önemi büyüktür. Özellikle 1 Kasım seçimlerinden sonra Genel
Başkanımızın yanında yer almayı dün olduğu gibi bu gün de şeref bildik. Sadakatimizi her
daim ifade ettik. Genel Başkanımızın bizi hiç utandırmadığını herkese haykırdık. Onun ne
kadar haklı olduğunu çok şükür herkes görebildi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında
genel başkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda vatanımıza, milletimize ve devletimize
sahip çıktık" diye konuştu. "15 Temmuz gecesi Kayseri’de Millliyetçi Hareket Partililer
olarak Ülkücüler olarak destan yazdık. Fitneye, fesata ve FETÖCÜ’lere geçit vermedik."
diyen Serkan Tok, "Dün verdiğimiz bu kutlu mücadeleden vazgeçmedik. Bugün de Milliyetçi
Hareket Partisi’nin Türkiye’deki ilk kongresini Kocasinan İlçemizden başlatmanın gururunu
yaşıyoruz" diyerek şunları söyledi: "Birlik ve beraberlik içerisinde Lider, Teşkilat ve Doktrin
ilkelerine bağlı tüm dava arkadaşlarımıza inşallah önemli hizmetler yapacağız. Dün olduğu
gibi bugün de Kayseri’deki ülkücülerin sesi olacağız. Yerel ve genel seçimlerde partimizi hak
ettiği yere taşıyacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ve İl Teşkilatımızın desteği ile
yeni hizmetlere imza atacağız." Serkan Tok'un MHP Kocasinan İlçe Başkanlığı'na yeniden
aday olduğunu açıklamasının ardından MHP İl Başkanı Baki Ersoy, "Genel Başkanımız Sayın
Devlet Bahçeli'nin yanına gittiğimizde Kocasinan ilçesini ilk kongre olarak belirlemesi bizi
gururlandırdı. İlçe Başkanımız ile okul yıllarımdan beri birlikte çalıştım. Kendisiyle
çalışmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Serkan Tok, şu anda MHP Kocasinan İlçe
Başkanlığı için tek aday olarak görünüyor" diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21109.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Milli kaynaklarımızı harekete geçirin
Saadet Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Mükremin Çuhadar, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan
hükumetinin yaptığı gibi, milli kaynaklarımızı harekete geçirip, bütçeye ek kaynaklar
oluşturarak idare etme cihetine gidiniz. Aksi halde Türkiye de, vatandaş da, milletimiz de bu
faiz belasından kurtulamaz.” ifadelerini kullandı.
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İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında gündemi değerlendiren Saadet Partisi Kocasinan
İlçe Başkanı Mükremin Çuhadar, üretimi olmayan Türkiye’de son yıllarda dış borçlanmanın
ciddi ölçüde arttığını ifade etti. Hükumetin borç yok algısı oluşturmasına rağmen Hazine
Müsteşarlığının internet sitesinde kara tablonun net biçimde ortaya çıktığını belirten Başkan
Mükremin Çuhadar, “Hazine müsteşarlığının internet sitesinden açıkladığı rakamlara göre
2002 yılında kamu borç stoku 257,2 Milyar TL iken 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle 725,4
Milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş borçlanmalar Ak parti
hükumeti tarafından gerçekleştirilmektedir. Borcumuz yok diyenler için, hazine

müsteşarlığının duyurular sayfasının herkese açık olduğunu belirterek, incelemelerini tavsiye
ediyoruz.” dedi.
Başkan Mükremin Çuhadar, vatandaş kadar hükumetin de başının faizle dertte olduğunu dile
getirdi. Faizi, ‘gelirin sermayedarlara verilmesi ve insanların köleleştirilmesi’ olarak
tanımlayan Başkan Mükremin Çuhadar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Saadet Partisi olarak bizler faizden hep şikayetçi olduk. Son zamanlarda Hükümet üyeleri de
konuşurken faiz lobisinden şikayet ediyorlar. Biz bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz. Zira
AK Partinin iktidarda olduğu 2002-2015 döneminde, faize 651,1 milyar TL ödenmiştir. Yani
her yıl bütçeden ortalama 50,1 milyar TL faizcilere ödeme yapılmıştır.
2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile de ülkemiz bütçesinden, faiz ödemeleri için 56
milyar TL ayrılmıştır. Maliye Bakanlığının internet sitesinden duyurduğu verilere göre bu yıl
Ekim ayı sonu itibariyle 44,5 Milyar TL bütçeden faiz ödemesi yapılmıştır. Bugünlerde
meclis gündeminde olan 2017 bütçe tasarısında ise toplam bütçenin yaklaşık yüzde 10’ una
tekabül eden 57,5 Miyar TL faiz ödemeleri payı ayrılmıştır. Orta vadeli planda ödenecek faiz
miktarı 2018’de 62,0 milyar TL, 2019 yılında da 72,5 milyar TL olarak öngörülmüştür. Yani
faiz lobisinden şikayet eden AK Parti hükumeti yıllar itibariyle artan faiz ödemeleri
öngörmektedir. Borcumuz yoksa, bu faiz neyin nesidir?”
Parti olarak, ‘denk bütçe’ yaparak faiz harcamalarının ortadan kaldırılması önerisinde
bulunduklarını kaydeden Başkan Mükremin Çuhadar, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan
hükumetinin yaptığı gibi, milli kaynaklarımızı harekete geçirerek, bütçeye ek kaynaklar
oluşturarak idare etme cihetine gidiniz. Aksi halde Türkiye de, vatandaş da, milletimiz de bu
faiz belasından kurtulamaz.” ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21110.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Şiddete başvuranların sağlık giderleri
karşılanmasın
Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu yaptığı açıklama ile son günlerde artan hekim ve sağlık
çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı. Oda yönetimi sağlık çalışanlarına saldırıda
bulunanların, sağlık giderlerinin geçici ya da tamamen kaldırılması ve devlet tarafından bu
kişilerin sağlık giderlerinin karşılanmamasını talep etti.
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Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Ülkemizde
çalışan hekim ve sağlık personelinin uğradığı şiddete yönelik daha önceki yapılan
uygulamalar ve açıklamalar ne yazık ki dikkate alınmamış, günümüzde de bu saldırılar
şiddetini arttırarak devam etmektedir. Bu saldırılar hekim ve sağlık personelinin sözle şiddete
uğramasından, darp edilip öldürülmesine kadar geniş bir perspektifte devam etmektedir. Bu
konuda alınan önlemler görüldüğü kadarıyla yetersiz kalmaktadır. Kayseri Tabip Odası

Yönetim Kurulu olarak tüm sağlık personeline yapılan bu haksız ve izansız saldırıları
kınıyoruz. Bu konuya yönelik sağlık personeli lehine tüm çalışmaları takip ediyor ve
destekliyoruz. Ayrıca daha önce önerdiğimiz, saldırıda bulunan şahısların sağlık giderlerinin
geçici ya da tamamen kaldırılmasını, sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanmamasını
talep ediyoruz. Bu konu ile ilgili bakanlığımızın harekete geçmesini ve bir an önce tedbir
alınmasını talep ediyoruz. Sağlık personeli ister kamu çalışanı olsun isterse özel sektörde
çalışsın devlete ve vatandaşa olan ödevlerini eksiksiz yerine getirmekte ve özveri ile
çalışmaktadır. Tüm amacı insan ve toplum sağlığı olan bu amaçla her türlü özveriye hazır
olan personelimiz toplumda ruh sağlığı bozuk olan insanlar tarafından rencide edilmekte,
aşağılanmakta ve hatta öldürülmektedir. Basında sık sık yazılan, görsel ve sosyal medyada
doktor ve sağlık personeline olan şiddet görüntüleri tüm camiamızı derinden etkilemekte,
özveri ile çalışan personelimizin tepkisini çekmektedir. Ayrıca görsel ve yazılı medyada çıkan
sağlık skandalı adı altında ki haberler tüm yurtta vatandaşlarımızı sağlık personelimiz
aleyhinde kışkırtmaktadır. Bu tür haberlerin tek taraflı ve doğru hazırlanmadığı, tek bir hedefe
yönelik olduğu ve bu hedefinde sağlık personeli olduğunu düşünmekteyiz. Bu haberlerle
sağlık personeli sindirilmekte, vatandaşa hedef gösterilmekte ve sektörümüzde çalışan
insanlar rencide edilmektedir. Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak tüm sağlık
personelinin yanında ve destekçisi olduğumuzu bildirir ve saygılarımızı sunarız.” Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21111.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Akdamar Emlak TL’ye geçti
Kentimizde uzun yıllardan beri emlak sektöründe faaliyet gösteren Akdamar Emlak
ekonomiye destek olmak için mülklerin tamamını Türk Lirası üzerinden satma kararı aldı.

08 Aralık 2016 Perşembe 09:45 Ş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan kentimiz
esnafları TL’ye geçiş için tüm imkanlarını seferber etmeye başladı. TL’nin değer
kazanmasına destek olmak için kimi esnaflar kampanyalar başlattı. Akdamar Gayrimenkul
Danışmanlık ise şubelerine pankart asarak tüm gayrimenkullerin satışının Türk Lirası
üzerinden yapılmaya başlandığını duyurdu.
Firma Sahibi Ahmet Akdamar Kayseri’de 42 yıldan bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini
belirterek; “Öncelikle kişi kendi toprağına, bayrağına, diline ve kendi para birimine itibar
etmez ise başkaları asla etmez. Toprak, bayrak, dil, para ancak kendi kullanıcısının değer
verdiği nispette evrensel arenada değer görür. Son zamanlarda gerek dış ülkelerde yaşanan
olaylar, gerekse ülkemiz üzerine oynanan oyunları bertaraf ederek para birimimize destek
vermeliyiz. Ülkeler kendi para birimlerini kullanmaz ise dışarıdan yabancı oyuncular onların
para birimlerini kullanmamızı empoze ederler. Biz de konuya hassasiyet göstererek para

birimimizi tamamen TL olarak belirledik. Müşterilerimiz de olumlu karşıladı. Ülke olarak
daha güzel günlerin bizleri beklediğine inanıyoruz.” diye konuştu.
Haber: Fatma Ural
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21112.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

42 bayi ile yollar ayrıldı
Boydak Holding CEO’su Ertunç Laçinel, FETÖ terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit
edilen 42 bayi ile yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını söyledi.
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260 şehit ailesine yardım Vatani görevini yaparken şehit düşen asker, polis ve sivillerin geride
kalan ailelerine katkı sağlamak için planlanan proje ile Kayseri Valiliği himayesinde 260 şehit
ailesine Boydak Holding bünyesindeki Bellona ve Mondi’den oturma grubu ve genç odası
takımı yardımı yapılacak. Valilik ve Boydak Holding arasındaki projenin tanıtım toplantısıyla
protokol imzası atıldı. Toplantıda konuşan Vali Süleyman Kamçı, projenin şehitlerin emaneti
olan ailelerin yanında olduklarını göstermek için bir vesile olduğunu belirterek, “Valiliğimiz
tarafından projelendirilen ve ülkemizin mobilya sektöründe önde gelen firmalarından Boydak
Holding tarafından desteklenen proje kapsamında şehit ailelerimize mobilya dağıtımı
yapılacaktır. Bildiğiniz gibi şehitlerimiz hepimizin şehidi. Bu anlamda da şehitlerin yakını da
bizlerin yakını. Onlar bizim gurur kaynağımız. Onlar şehitlerimizin bizlere emaneti. Bu
anlamda hepimiz elimizden geldiğince devletimiz başta olmak üzere şehit yakınlarımıza
gerekli özen ve yardımı göstermekteyiz, göstermeye de devam edeceğiz.” dedi. Boydak
Holding CEO’su Ertunç Laçinel ise, sosyal sorumluluk çalışmalarının Boydak Holding için
bir kurum kültürü olduğunu belirterek, “Sayın Kayseri Valimizin önderliğinde gerçekleştirilen
proje ile şehit ailelerimize bir nebze olsun faydamız olması bizlere onur verecektir. Ülke
olarak birçok alanda verdiğimiz mücadele, bu vatan için canlarını ortaya koymuş şehitlerimizi
rahmetle anıyorum.” dedi. Konuşmaların ardından şehit ailelerine verilecek yardım protokolü
içim imzalar atıldı. Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boydak
Holding CEO’su Ertunç Laçinel, son günlerde çıkan bazı iddialara yanıt verdi. Risk analizleri
üzerine acil müdahaleler yaptık Güvenlik işinin normalde ihale ile yapılması gerekirken
ihalesiz bir şekilde Antalya’daki bir firmaya verildiği iddialarının gerçek olup olmadığına dair
açıklama yapan Ertunç Laçinel, “Gördüğümüz risk analizleri üzerine bazı acil müdahaleler
yaptık. Bu acil müdahaleler sırasında da birkaç firmadan destek aldık. Bu firma da bunlardan
bir tanesi. Şu anda hali hazırda güvenlik firması ve güvenlikle alakalı bir değişiklik yapmış
değiliz. Güvenlik belirtildiği gibi Kayserili yerel firmaların da katılacağı ihaleyle yapılacak.
Bugün ya da yarın da bununla ilgili duyurusu da çıkmış olacak. Buradaki bazı operasyonlarda
ciddi şekilde sıkıntılar oldu. Bu operasyonlar konusunda biz yaklaşık 1 aydır risk analizleri
yapıyoruz. Bu analizlerde de hiç beklemediğimiz manzaralarla karşılaştık. Dolayısıyla acil
müdahaleler yapmamız gerekiyordu. Bu acil müdahaleleri de yapabileceğimiz insanlarla

gerçekleştirdik. Destek aldığımız firma İstanbul Metrosu’nun güvenliğini yapan bir firmadır.
Yanında yaklaşık 3 bin personel çalıştıran bir firmadır. Dolayısıyla güvenilirliği ve
sadakatiyle alakalı hiçbir problem yok.” şeklinde yanıt verdi. 42 bayi ile yollar ayrıldı “FETÖ
terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen 42 bayimiz ile yollarımızı ayırmak zorunda
kaldık” diyen Laçinel, ”Bunlar yüksek cirosu olan bayilerdi. Buna rağmen bu konjonktürde
bu başarıyı elde edildiği için tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son 5 yılın ciro
rakamlarını 6 aylık dönemde aştık. 2017 yılında çalışma arkadaşlarımla birlikte ciromuzu
geçmiş yılların yüzde 30 üzerine çıkaracağız. TMSF tarafından bu kuruluşa siyaset yapmaya
değil, ticaret yapmaya geldik" diye konuştu. “Siyaset değil ticaret yapmaya geldik” Boydak
Holding’in satışa çıkarıldığı iddialarına değinen Laçinel, “Satışa konu olarak çıkan 500600’lük bir liste var. O bir danışmanlık. O danışmanlığın da belli bir adlandırılması var.
Cumhurbaşkanı, Başbakan nezdinde bu şirketin satışıyla alakalı bir durumun nasıl olduğu
söylenmiş. Dolayısıyla üst mercilerin söyledikleri ortada. TMSF görevini yapıyor, adaletli
şekilde şirketlerin değerlendirmesini yapıyor. Değerlendirmesini yapmazsa olmaz zaten.
Bunun için de açtığı bir ihale, o ihalenin de sonuçları. Ne olursa olsun bu şirketi aldığımızdan
daha iyi bir duruma getirdik. Biz bunun için buradayız. Hata mutlaka yapabiliriz. Türkiye
ekonomisi kazandıkça halkımız da kazanacak. Bizler yatırım yapacağız, yatırım yaptıkça
istihdam artacak. Bizler buraya siyaset değil ticaret yapmaya geldik” şeklinde konuştu. HaberFoto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21113.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Biz babamıza itiraz ediyoruz
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “CHP FETÖ’cülere sahip
çıkıyor” eleştirilerine cevap vererek, “Bırakın FETÖ’yü CHP ile herhangi bir cemaatin fıtratı
uymaz. Biz itiraz kültüründen gelmişiz, biz babamıza, birbirimize, liderimize itiraz ediyoruz.
Nasıl olur da bir kişiye tabi oluruz.” dedi.
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Bir dizi temaslar için kentimize gelen CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Çetin Arık, Enis
Berberoğlu, Zülfikar İnönü Tümer, Aydın Uslupehlivan ve Gamze Taşcıer, il başkanlığından
basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,
konuşmasında 15 Temmuz sürecine değinerek “Cemaatler sosyal olgudur, hiç ona
tereddüdüm yok. Ama devleti bunlara teslim edip sonra da viyak viyak bağırmaya başlarsanız
maalesef bunun adına sahtekarlık derler. 2010 yılında referandumda, ‘Aman ha yapmayın,
Türk hukuk sistemini bile bir gruba teslim etmeyin.’ dememize rağmen bile bile gittiniz,
teslim ettiniz” dedi. CHP’de itiraz kültürünün hakim olduğunu, bundan dolayı herhangi bir
cemaate bağı olamayacağını savunan Gürsel Tekin, “Bırakın FETÖ’yü CHP ile herhangi bir
cemaatin fıtratı uymaz. Biz itiraz kültüründen gelmişiz, biz babamıza, birbirimize, liderimize
itiraz ediyoruz. Nasıl olur da bir kişiye tabi oluruz. O size aittir kardeşim. Bir kişi hepinizi

parmağında oynatıyor.” diye konuştu. Komünistler Moskova'ya" diyenler "Moskova'yı yol
ettiler CHP'li Tekin, daha düne kadar kendilerine "Komünistler Moskova'ya" diyenlerin
bugün "Moskova'yı yol ettiklerini" ifade ederken, İsrail ile yapılan anlaşmaya da değinerek
"Camii önlerinde tekbir sesleri ile 'kahrolsun şu ülke, bu ülke' diyenler nerede? Ne oldu size
kardeşlerim?" diye sordu. Son yıllarda izlenen yol ile Türkiye’nin dış politikada sorunlu bir
ülke haline geldiğini öne süren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam coğrafyasında
oluşabilecek sorunlarda ilk başvurulacak iki ülke vardı; biri Türkiye, biri Mısır. Şu anda
Türkiye hangi konumda biliyor musunuz? Sayın Erdoğan için bağırıyorlardı; Dik Dur Eğilme.
Haydi dik durun. 18 kardeşimiz şehit oldu, 3 subay kardeşimiz kayıp, nerede olduğu belli
değil. Süleyman Şah Türbesini gece yarısı kulübe gibi taşıdınız, nerede olduğu belli değil.
Hangi ecdadınıza sahip çıkacaksınız, kime dik duracaksınız? Kadere bak. Ne oldu size?
Muhafazakar kardeşlerime sesleniyorum. İslam ve Ortadoğu coğrafyasında geçmişte meydana
gelen sorunlarda en şiddetli tepkiyi gösterenler milliyetçi muhafazakar kardeşlerimizdi. Bu
İslam coğrafyasında 7 milyon Müslüman öldü neredesiniz, neden tepki göstermezsiniz? 90’lı
yıllarda Beyazıt Meydanını inim inim inletirken, camilerin önünde tekbir sesleri getirirken
şimdi neredesiniz sevgili kardeşlerim. Uçak düştüğü zaman aynı şürekâ Putin’e, Moskova’ya
neler diyordu. Üzerinden yüzyıl geçmedi, 8 ay geçti. 8 ay sonra hangi televizyonu açsanız
Şangay Beşlisi. Şangay Beşlisi terör örgütleri ile mücadele etmek için kurulmuştur. Uygur
Türkleri sizin için ne anlam ifade ediyor, Şangay Beşlisi için ne anlam ifade ediyor. Ortadoğu
coğrafyasında Afganistan’da mücadele eden o bütün Müslüman örgütler için kuruldu Şangay
Beşlisi. Ne oldu sizlere muhafazakar kardeşlerim?” Mavi Marmara açıklaması Mavi Marmara
katliamına rağmen, İsrailli askerlerin yargılanmamasının onaylanmasını da eleştiren Gürsel
Tekin, “Kayserili Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan’ı ailesine nasıl hesap vereceksiniz?”
şeklinde konuştu. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21114.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

13 yaşındaki çocuk asansöre sıkıştı
Kayseri'de asansöre sıkışan 13 yaşındaki çocuk yaralı olarak kurtarıldı.

08 Aralık 2016 Perşembe 09:49

Edinilen bilgiye göre Yahyalı ilçesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki S.K. isimli
çocuğun, asansöre sıkıştığı öğrenildi. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine olay
yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler,
asansöre sıkışan S.K.'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık
yarım saatlik uğraşları sonrasında kurtarılan S.K.'nın sol bacak ve sol kalçasında kırık olduğu
belirlendi. 13 yaşındaki S.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21115.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

AVBİS kaçak avcılığa zemin hazırlıyor
Kayseri'de faaliyet gösteren Kocasinan Argıncık Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Kemal
Çelik, AVBİS sisteminde yaşanan sıkıntıların kaçak avcılık için zemin hazırladığını söyledi.
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Yaklaşık 5 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar Daire Başkanlığı (DKMP) tarafından
uygulanan AVBİS sistemi avcıların randevu alarak ava gitmesine dayalı hizmet veriyor.
Ancak bu sistemde yaşanan kesintiler ve olumsuzluklar zamanla avcı camiasını kaçak avcılığa
iten bir sisteme dönüştü. Kocasinan Argıncık Avcılık Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik,
konunun avcıları mağdur ettiğini söyledi. Çelik, ''Bu geçen süre zarfında yüzlerce avcı belge
iptaline giderek kaçak avcılığa başvuruyor. Avcılar günümüz toplumunda devletine en fazla
sadakati gösteren gruptur. Sebebine gelirsek hiçbir avcının vergi borcu yoktur ve olamazda,
yoksa belgesi iptal edilir. Hiçbir avcının sabıkası yoktur çünkü belgesi iptal edilir. Hal böyle
olunca devletine bu kadar itaatkar olan bir kesim yine devlet eliyle devletine karşı cephe
aldırılıyor. AVBİS internet ortamındaki bir sistem olduğu için sık sık server kitlenmesi
yaşıyor ve ulaşım sağlanamıyor. Haliyle randevu alamayan avcılar ava gitmeleri durumunda
kaçak avcı durumuna düşüyor. Yine AVBİS sistemindeki avlanacak hayvan kotaları avcı
olmayan habitattan bihaber kişiler tarafından keyfi olarak belirlendiği için kotalar erken
dolmakta ve yine avcılar kaçak durumuna düşmektedir. Bu sorunların acilen giderilmesi ve
170 bin avcının hakkının korunmasını istiyoruz'' dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21116.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

90 bin paket kaçak sigara yakalandı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
operasyonda, bir araçta ev eşyalarının arasına gizlenmiş 90 bin 500 paket kaçak sigara ele
geçirildi.

08 Aralık 2016 Perşembe 09:52

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından Kayseri-Malatya karayolunda operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda

durdurulan bir araçta arama yapıldığı ve aramalarda ev eşyalarının arasına gizlenmiş vaziyette
90 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak Y.K., A.İ. ve M.S. A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı ve
haklarında işlem başlatıldığını kaydetti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21117.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kaynağınızı yastık altında tutmayın
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “(Döviz bozdurma kampanyaları) Bizim için önemli
olan Türkiye'nin finansal kaynaklarının yastık altında olmaması, sistemde olmasıdır.
Vatandaşın tercihlerine saygılıyız, yeter ki kaynağını yastık altında tutmasın" dedi.
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, döviz bozdurma kampanyalarına ilişkin, "Bizim için
önemli olan Türkiye'nin finansal kaynaklarının yastık altında olmaması, sistemde olmasıdır.
Bizim için en kritik değişken bu. Vatandaşın tercihlerine saygılıyız, vatandaş yeter ki
kaynağını atıl tutmasın, yastık altında tutmasın." dedi. 'Önemli olan dövizin, finansal
kaynağın sisteme girmesi' Şimşek, döviz bozdurma kampanyalarıyla ilgili şunları söyledi:
"Bizim için önemli olan Türkiye'nin finansal kaynaklarının yastık altında olmaması, sistemde
olmasıdır. Bizim için en kritik değişken bu. Vatandaşın tercihlerine saygılıyız, vatandaş yeter
ki kaynağını atıl tutmasın, yastık altında tutmasın. Temel konu bu. Bu altın içinde geçerli,
döviz ve diğer finansal kaynaklar için geçerli. Önemli olan sisteme girmesi ve sistem
üzerinden bunun reel sektöre, ekonomiye yatırımlara kanalize edilmesi." Şimşek, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın "Yakın dönemde yaşanan
döviz kuru hareketlerinin 2017 yılı birinci çeyreğinden itibaren enflasyon üzerinde etkili
olacağını değerlendiriyoruz." şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine şunları kaydetti:
"Merkez Bankamız dün aslında netti. TCMB'nin söylediği şey, genelde liradaki değer kaybı
zamanla enflasyona yansıyor. Onu kastetti herhalde. Burada da tabi para politikası duruşunu
ona göre belirleyecek. Merkez Bankamız bağımsız olduğu için benim para politikası duruşuna
ilişkin yorum yapmam doğru olmaz. Bugüne kadar da yapmadım." Bankalardan düşük
maliyetli kredi kullanmanın önü açıldı Bu mekanizmayla birlikte finansmana erişimdeki
sıkıntılar giderilecek, bankalardan düşük maliyetli kredi kullanımının önü açılacak. Ayrıca
kefalet sisteminin de kapsamı genişleyecek. Bu da KOBİ'lere, ihracatçılara ve finans
kurumlarına birçok yenilik, kolaylık ve avantajlar getirecek. KGF öz kaynaklarından verdiği
kefaletlerde kullanılan Portföy Garanti Sistemi, artık Hazine kaynaklı kefaletlerde de
kullanılacak. Bununla birlikte KOBİ'ler belli bir limite kadar, bankanın talebi üzerine hiç
beklemeksizin kendisine verilen kredi limiti içerisinde Hazine kefaletine sahip olabilecek.
Getirilen diğer bir değişiklik ise mevcut sistemde KGF bünyesindeki kredi onay komiteleri
kaldırılıyor.

Bu komiteler yerine kredi reyting sistemine geçilecek ve yeni sistem ile mevcut sistemdeki
kredi onay komitesinin neden olduğu zaman kaybı ortadan kaldırılacak. Bu da sistemin daha
verimli çalışmasına yol açacak. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21118.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayseri Şeker çiftçi meclisi toplandı
Kayseri Şeker 10. Çiftçi Meclis'i toplantısı, 12 Bölgeden 200 çiftçi temsilcisi Kayseri Pancar
ve Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyeleri, İştiraklerin yöneticileri yanı sıra ve diğer
yetkililerin de katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Konferans salonunda gerçekleştirildi.
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Çiftçi Meclis'i toplantısında şirketin içinde bulunduğu başarılı durum hakkında ziraattan
sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Canıtez, Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı İsmail Gedik, Genel Müdür Tayfun Öner tarafından 62.Kampanya ile ilgili
bilgilendirme yapıldı. Çiftçi temsilcilerinden gelen taleplerin de görüşülerek karara bağlandığı
10.Çiftçi Meclisinde Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer yaptığı
konuşmasında, Kayseri Şeker’in son altı yılda geldiği yer ile ilgili yapılan bilgilendirmelerden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özer ayrıca; Kayseri Şeker’in övgü ile bahsedilen başarı
tablosuna katkılarından dolayı başta Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek bu başarıların devamı için her
zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti. Kayseri Pancar
Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da çiftçi meclisinde yapmış olduğu konuşmasında;
Çiftçilerden gelen önerilerin değerlendirilmesi yanında çiftçiler arasında en çok merak edilen
pancara bu sene uygulanacak fiyat konusunu da açıklığa kavuşturdu. Başkan Akay
konuşmasında; daha önce Yönetim Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde, Türk Şeker'in
fiyatına 10 TL/ton ilave fiyat uygulamasına ek olarak, 5 TL/ton “Taahhüt Gerçekleştirme
Primi” ile, 1 TL/ton fabrikaya teslim primi uygulanacağı açıkladı. Başkan Akay ayrıca, Türk
Şeker Kurumunun ileriki tarihte fiyatta bir düzeltme yapması halinde bu artışın da dikkate
alınacağı belirterek Bu şartlar çerçevesinde oluşan 206 TL/ton fiyat çiftçilerimize hayırlı
olsun, C pancarına daha önce 150 TL/ton olarak fiyat açıklaması yapılmıştı. Her iki fiyatta
çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi. 10.Çiftçi Meclisi toplantısına; Kayseri Şeker'e
bağlı 12 Bölgeden 200 çiftçi, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan
Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyelerinden İlhan Argun, Harun Halıcı,
Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hurşit
Dede, Turan Kaya, Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel

Müdürü Tayfun Öner, Genel Müdür Yardımcıları Osman Canıtez, İsmail Gedik, Kayseri
Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Kayseri Şeker İştirak Müdürleri ve diğer yetkililer
katıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21119.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Asgari ücrette en azamisini yapma
gayretindeyiz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücretle ilgili,
“Yapabileceğimizin azamisini yapma gayreti içerisindeyiz” dedi.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Genel İşçiler Sendikası’nı (DİSK-Genel İş) ziyaret etti. Bakan Müezzinoğlu, DİSK Genel
Başkanı Kani Beko ile görüşmesinin ardından basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan
Müezzinoğlu, karşılıklı iyi niyet, samimiyet, çözüm odaklı çalışmalarla tarafların ideal, arzu
ettiği nokta da olmasa bile daha iyi bir noktanın yakalanabileceği bir süreci birlikte
başarabilmeyi temenni ettiğini belirterek, “İstihdam bizim en önemli konu başlığımız. Birinci
önceliklimiz mevcut istihdamı koruyabilmek hemen peşine artı istihdam oluşturacak projeleri
ve destekleri sağlayabilmek, istihdamda olan insanımızın standardını olabildiğince daha iyi
noktaya taşıyabilmek. İstihdamda olan insanımızın standardını yükseltebilecek en önemli
adımlardan biri de asgari ücret. Dün itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına
başladı. Ümit ederim ki bu anlamda hem istihdamı koruyacak hem çalışanımızın hak ve
hukukunu iyileştirecek bir sonuca herhalde 2-3 hafta sonra geleceğiz. Yapabileceğimizin
azamisini yapma gayreti içinde olacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu. DİSK’in kayyum
atanan belediyelerdeki haksız işten çıkarmalar konusundaki duyarlılıklarına teşekkür eden
Bakan Müezzinoğlu, “Hiç kimsenin haksız işten olması, alın teriyle oynanmasını doğru
bulmayız ve bunun tarafında da olmayız. Burada önemli olan çalışanın hak ve hukukunu
korumak ama diğer taraftan da terörle veya FETÖ terör örgütüyle bir bağlantısı varsa bu
neticede millete ve devlete bedel ödetecek bir noktadaysa bunu da tabii hep birlikte hoş
görmemiz mümkün değil. Taşeron konusu veya hizmet alımı ile istihdam konusu hükümet
olarak siyasi karar da vermemiz gereken bir konu başlığı, çalışmalarımız devam ediyor. Arzu
ederiz ki talep edilen şekilde sonuçlandıralım ama neticede sırtımızda yumurta küfesi var,
yumurtaları kırmadan taşımak gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz da var. Çünkü
ekonominin istikrarını bozduğunuzda 80 milyonun hep birlikte bedel ödediği süreçlere
dönmeyi de arzu etmiyoruz ama bütün parametreleri de değerlendirerek önümüzdeki günlerde
bu konu hükümetin gündeminde bir karar bağlanması yönünde çalışmaları yaptığımızı ifade
etmek isterim. 2002 yılında bin dolara 6.6 asgari ücretlinin çalıştığı günden, doların rekor
kırdığı konjonktürde bin dolara çalıştırılan asgari ücretli sayısı 1.8. Şimdi 6.6’dan 1.8’e
indirilebilmiş olması asgari ücretle çalışanın nereden nereye geldiğinin bir ispatıdır ama bunu

yeterli görüyor cümlesini söylemek farklı bir şey gelinen noktayı kademe kademe izlemek
farklı bir şey. Birbirimizi anlama derdi, daha iyisini başarabilme derdi, hakkaniyetli, bir
yolculuğu birlikte her konuda anlaşamasak bile anlaşabilme ve birbirimizi anlayabilme
sorumluluğunu önümüzdeki süreçte daha iyi yerine getirebiliriz. Kıdem tazminatı konusu, ben
özellikle çalışan, alın teri döken işçilerimiz adına baktığımda kıdem tazminatının şu an kıdem
tazminatından istifade eden orana baktığımızda bu oran hiçbir zaman 20’yi bulmuyor veya
geçmiyor. Yüzde 80’in çok ciddi bir mağduriyeti var. Burada güvencenin ve hakkaniyetin
merkeze alındığı, yani adil olmalı, hakkaniyetli olmalı ve güvencelik olmalı. Bu iki kelimenin
merkezde olduğu ve geleceği sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir sistemi hep beraber
paylaşarak getirmemiz lazım yoksa diğer türlü kazanımları koruyabilen yüzde 15’lik kitleyi
merkeze alarak, yüzde 85’i 90’ı yok farz ederek bir yolculuğu başarabilmemiz de doğru ve
vicdani olmaz. Hakları koruyan, adil olan, sürdürülebilir olan, güvenceli olan bir yapıyı
beraber çözme gayreti içinde olacağız” ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21120.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Tıbbi bitkilerin yaygınlaştırılması için
protokol imzalandı
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İmzalanan protokol sayesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nün bölge planı ve hedefleri çerçevesinde hazırlanan stratejik plan ve
kırsal kalkınma projelerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, tıbbi ve aromatik bitkiler
arasında yer alan Civanperçemi bitkisinin ekiminin ve bilinirliliğinin artırılmasına yönelik
faaliyetlerin yerine getirilmesi planlanıyor.
Ayrıca Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bölge
planı ve hedefleri çerçevesinde hazırlanan stratejik plan ve kırsal kalkınma projelerinin
gerçekleştirilmesine yönelik olarak, tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan Biberiye,
Karabaş ve Tıbbinane bitkilerin demonstrasyonun yapılmasına yönelik faaliyetlerin yerine
getirilmesi amaçlanıyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21121.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayak sezonu haftasonu başlıyor
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kayak sezonu hafta sonu
açılıyor.
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Erciyes'te geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı ve suni karlama ile beraber hafta sonu kayak
sezonu açılıyor. Hafta sonunda ciddi bir oranda yoğunluk beklediklerini kaydeden Erciyes AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, birkaç gün içerisinde pistlerin hazır hale
geleceğini belirtti. Cıngı, "Erciyes’te son durum çok şükür gayet iyi gidiyor. Tabi ki
geçtiğimiz günlerde ülkemizi etkisi altına alan kar yağışı Erciyes’te etrafı beyaza bürüdü ama
bizim istediğimiz şekilde pistleri oluşturabileceğimiz miktarda kar yağışı olmadı. O yüzden
Allah’a çok şükür ülkenin en gelişmiş suni karlama sistemine sahip bir kayak merkezi olarak
biz de sıcaklığın eksi 4’e düşmesiyle beraber kendi sistemlerimizi kullanarak kar üretme
faaliyetine başlamıştık. Pistlerde gördüğünüz karların birçoğu suni kardır. Kendi
makinelerimiz tarafından üretilmiş kardır. Bizim kar makinelerimiz üretim yaparak karı
oluşturuyor ve akabinde de kar biraz donduktan sonra kar ezme makinelerimiz bu yığıntıları
piste dağıtmak suretiyle pistlerimizi oluşturuyorlar. Birkaç gün içerisinde pistlerimiz hazır
hale gelir. Özellikle Tekir ve Hacılar pistlerimizde çok yoğun karlama yapılıyor. Önümüzdeki
birkaç gün içerisinde kayak severlerin pistlerimizi kullanabilecek seviyeye getiririz. Hafta
sonunda da ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Tüm Türkiye'den kayak severler Erciyes'te
sezonun açılmasını dört gözle bekliyorlar" ifadelerini kullandı. Erciyes'te kayak bileti
fiyatlarının diğer kayak merkezlerine göre ucuz olduğunu kaydeden Cıngı, "Türkiye'nin en
yakın kayak merkezi Erciyes' diye bir sloganımız var. Çünkü İstanbul'dan ve İzmir'den 1
saatlik konforlu bir yolculukla havaalanına ulaşıyorsunuz. Özellikle İstanbul'dan hem
Anadolu hem Avrupa yakasından günlük 20 sefer var. Hem ekonomik şartlarla hem de
konforlu bir yolculuk ile Kayseri'ye geliyorsunuz. Havaalanından sonrada Büyükşehir
Belediyemizin ve Karayollarının açmış olduğu muhteşem bir yol ile vatandaşlarımız Erciyes'e
ulaşıyor. Erciyes'i gayet yoğun talep ediyorlar. Bunun yanında Erciyes'teki kayak bileti
fiyatlarının diğer kayak merkezlerine bakarak ucuzdur. Hem Erciyes'teki ve şehir
merkezindeki konaklama yerlerinin rahatlığı ve cazipliği hem de dağ üzerinde yeme içme
maliyetlerinin düşüklüğü sebebiyle Erciyes tün Türkiye'de yoğunlukla talep edilen kayak
merkezlerinin başında geliyor. İnşallah bu yılda bereketli ve yağışlı bir sezon geçirir,
vatandaşımıza, halkımıza ve tün dünya insanlığına hak ettikleri hizmeti verme imkanına
kavuşuruz" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21122.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Oğlu için verdiği mücadeleyi Müge Anlı'da
anlattı
Sağlıklı beslenme önerileri tanıdığımız Doktor Murat Topoğlu, 'SMA' hastası oğlunu
yaşatmak için verdiği mücadeleyi Müge Anlı'da anlattı.
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Hem bir baba hem de bir tıp hekimi olarak SMA hastalığına dikkat çekmek için AraştırmacıGazeteci Müge Anlı'nın programına katılan Doktor Topoğlu, oğlu Kemal ile aynı kaderi
paylaşan yüzlerce bebek olduğunu vurguladı. Topoğlu, SMA hastalarına büyük umut veren
yeni bir ilacın bulunduğunu ve bu ilacın yurtdışında Erken Erişim Program'ıyla
kullandırılmaya başlandığını anlattı.
Doktor Murat Topoğlu; programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali
Yıldırım ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a seslendi. Topoğlu, SMA ile yaşayan çocukların
sağlığına kavuşması için Türkiye'nin de Erken Erişim Programına alınmasını talep etti.
Kaybedilen her dakikanın SMA'lı çocuklar için hayati tehlike yarattığını kaydetti.
Doktor Topoğlu, SMA'lı çocukların her dakikasının pamuk ipliğine bağlı olduğunu belirtti;
ilacın ülkemizde kullanılabilmesi için işlemlerin hızla bitirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı da programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
seslenerek; gerekli işlemlerin hızla yapılabilmesi için yardımını istedi.
SMA (Spinal Muskuler Atrofi) Hastalığı Hakkında;
SMA,1986 yılında tanımlanabilmiş genetik bir hastalık. Kas hareketlerini sağlayan sinir
hücrelerinin çalışmamasına neden oluyor. Anne ve babasında SMA geni bulunan her
4 çocuktan biri, bu hastalıkla doğuyor. SMA'yla doğan bebekler, bir süre sonra kaslarını
kullanamadıkları için hareket kabiliyetlerini kaybedip felç oluyorlar. 4 ay ile bir yaş arasında
bebekler nefes alma yetilerini de kaybediyor ve elektrikli cihazlara bağlı hayatlarını
sürdürmek zorunda kalıyorlar. SMA'lı bebekler genellikle 2 yaşına kadar hayatlarını
kaybediyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21123.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kapuzbaşı Şelaleleri için master çalışması
yapılacak
Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde yapılan Tabiat Turizmi Eylem Planı
Çalıştayı’nda konuşan Vali Süleyman Kamçı, kentteki turizm değerleri ile ilgili yeni
çalışmalar yapılacağını, bu kapsamda Kapuzbaşı Şelaleleri ile ilgili master çalışması
gerçekleştirileceğini söyledi.
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Erciyes Kayak Merkezi Kardan Adam Tesisleri’nde yapılan çalıştayın açılış konuşmasını
yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Etem Boz, ülke genelinde bulunan 42
milli parkın 2’sinin Kayseri’de olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Boz, “Bu planlar
çerçevesinde insanların tabiat turizmi ihtiyaçlarına cevap verirken diğer taraftan tabiat turizmi
yapılan yöre halkının gelir düzeyini artırmak suretiyle gelecek nesillere bir miras bırakmak
amaçlanmaktadır. Ülkemizde 42 milli parktan 2 milli parkın ilimizde bulunuyor olması
hakikaten tabiat turizmi açısından çok önemsenmelidir. Bunlardan Aladağlar Milli Parkı her
ne kadar 3 ili kapsasa bile kaynak değerler açısından Kapuzbaşı Şelaleleri, Yedigöller
bakımından önemli bir katma değer sağlamaktadır. Yine sultan Sazlığı Milli Parkı sulak alan
olması ve aynı zamanda tatlı su, tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması tabiat turizminin
gelişmesinde ilimize önemli bir katkı yapacaktır. 4 yıllık hazırlamış olduğumuz bu Tabiat
Turizmi Uygulama Eylem Planı çerçevesinde yapılacak çalışmalarla söz konusu alanlarımız,
uluslararası özelliklere sahip yerli ve yabancı turistlerin rağbet göstereceği alanlar haline
gelecektir. Tabiat Turizmi Uygulama Planı Çalıştayımızın ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için
hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.
Çalıştay’da konuşan Vali Süleyman Kamçı ise, “Kadim olarak tanımladığımız Kayserimizde,
6 bin yıllık tarihi geçmişi, pek çok kültürel mirası ve doğa güzellikleri ile önemli bir turizm
potansiyeline sahibiz. Erciyes, Kapuzbaşı Şelaleleri bunlar doğal güzelliklerimiz. Ancak
ilimize gerekli katkıyı sağlamıyor. Kayseri’de yaşayıp da Kapuzbaşı’nı görmeyenlerin sayısı
dahi çok. Kabul etmek lazım ki, bunda Bakanlığımızın, Belediyelerimizin, bizlerin eksikliği
var. Biz, kamu olarak orada gerekli tanıtımı, alt yapı ve sosyal tesisleri yapamadığımız için o
cazibe merkezini oluşturamadık Kapuzbaşı’nda. Sayın Bakanımız buraya geldiğinde
helikopter ile bölgeyi gezdik, gerekli talimatlar verildi. Büyükşehir Belediyemiz orada master
planı yapacak. Orayla ilgili iyi çalışmalar yapacağız. Umuyoruz ki, Kapuzbaşı Şelalemiz,
Erciyes Dağı, Soğanlı Vadisi, Kuş Cenneti, yeraltı şehirleri gibi turizm alanlarımızdan
beklenen faydayı sağlamak için alt yapıyı sağlarız. Bunun için de üniversitelerimizin,
belediyelerimizin,
Kültür
ve
Turizm
Müdürlüğümüzün,
Valiliğimizin,
Kaymakamlıklarımızın, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’larımızın elini taşın altına
koyması gerekir. Kadim olarak tanımladığımız Kayserimizde, 6 bin yıllık tarihi geçmişi, pek
çok kültürel mirası ve doğa güzellikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahibiz. Erciyes,
Kapuzbaşı Şelaleleri bunlar doğal güzelliklerimiz. Ancak ilimize gerekli katkıyı sağlamıyor.
Kayseri’de yaşayıp da Kapuzbaşı’nı görmeyenlerin sayısı dahi çok. Kabul etmek lazım ki,
bunda Bakanlığımızın, Belediyelerimizin, bizlerin eksikliği var. Biz, kamu olarak orada

gerekli tanıtımı, alt yapı ve sosyal tesisleri yapamadığımız için o cazibe merkezini
oluşturamadık Kapuzbaşı’nda. Sayın Bakanımız buraya geldiğinde helikopter ile bölgeyi
gezdik, gerekli talimatlar verildi. Büyükşehir Belediyemiz orada master planı yapacak. Orayla
ilgili iyi çalışmalar yapacağız. Umuyoruz ki, Kapuzbaşı Şelalemiz, Erciyes Dağı, Soğanlı
Vadisi, Kuş Cenneti, Yer altı Şehirleri gibi turizm alanlarımızdan beklenen faydayı sağlamak
için alt yapıyı sağlarız. Bunun için de üniversitelerimizin, belediyelerimizin, Kültür ve Turizm
Müdürlüğümüzün, Valiliğimizin, Kaymakamlıklarımızın, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile
STK’larımızın
elini
taşın
altına
koyması
gerekir."
ifadelerini
kullandı.
Konuşmaların ardından Kayseri’nin tabiat turizmi slaytlar ile anlatıldı. Tabiat Turizmi Eylem
Planı Çalıştayı’na ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri
katıldı. Çalıştayda ayrıca ilçelerdeki tabiat turizmi ile alakalı görüş ve öneriler de iletildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21124.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Talas’ın halep duyarlılığı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak başlattıkları Suriye’nin Halep
şehrinde yaşlı, çocuk ve kadınların yer aldığı sivillere yönelik gıda yardım kampanyasına
kamu kurum temsilcileriyle destek verdi.
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Başkan Palancıoğlu, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan,
belediye meclis üyeleri ve personelle birlikte Vakıf Bank Talas Şubesi’ne giderek açılan
hesaba para yatırdı. Başkan Palancıoğlu burada yaptığı konuşmada, “Çok hızlı bir şekilde bu
kampanyayı başlattık. Biliyorsunuz Halep’te büyük bir dram yaşanıyor. Kadınlardan ve
çocuklardan oluşan kalabalık bir grup sınırımıza dayanmış durumda. Açlık ve susuzluk bu
soğuk kış gününde hat safhada. Biz de Talas Belediyesi olarak destek vermek istedik. Kayseri
İl Müftülüğümüz ve Talas İlçe Müftülüğümüzle birlikte Halep’e un gönderiyoruz. Torbası 60
TL’den. TIR’larla Cumartesi günü saat 15.30’da yamaç paraşütü iniş alanından konvoy
halinde uğurlayacağız. Şu anda yardımların 11 TIR’a ulaştığını müftülüğümüz belirtiyor.
Sadece Talas’tan 5 TIR doldu. Vatandaşlarımızdan kampanyaya desteklerini bekliyoruz.”
dedi. Türkiye’nin yardıma muhtaç Müslümanların her zaman yanlarında olduğunu hatırlatan
Başkan Palancıoğlu, “Allah Türkiye’nin ve İslam ülkelerine yardım eylesin. Böyle bir
durumda Suriye’ye, Irak’a ve diğer ülkelere Türkiye her zaman sahip çıktı, çıkmaya devam
ediyor. Biz de Talas olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Açtığımız hesaplara bir
torba un parası olarak 60 TL vatandaşlarımızın bağışlarını kabul ediyoruz. İnşallah Cuma
akşamına kadar devam edecek. Cumartesi günü de İl Müftülüğümüzün desteğiyle
TIR’larımızı Halep’e göndereceğiz. Allah herkesin hayrını kabul etsin. İnşallah Suriyeli
kardeşlerimiz de biran önce huzurlu bir şekilde memleketlerinde yaşama imkanı bulurlar.
Dualarımız bu yönde.” ifadelerini kullandı. Belediye meclis üyeleri ise böyle bir kampanyaya

destek verdikleri için duydukları memnuniyeti dile getirerek, kampanyanın düzenlenmesinde
katkı sağlayan Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21125.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Başbakan Yıldırım ekonomik tedbirleri
bugün açıklayacak
Başbakan Yıldırım, saat 15.00'te Çankaya Köşkü'nde gerçekleştireceği basın toplantısında,
ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri açıklayacak.
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Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri açıklayacak.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, bugün saat 15.00'te Çankaya
Köşkü'nde düzenleyeceği basın toplantısında, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda alınan
kararları paylaşacak.
Başbakan Yıldırım başkanlığında, 2 Aralık Cuma günü yapılan ve yaklaşık 5 saat süren
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, kamu maliyesi, bankacılık ve finans sektörü,
reel sektör ve iş gücü piyasasına yönelik alınması gereken tedbirler kararlaştırılmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21126.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Havai fişek kullananlara 41 bin TL ceza
Kayseri'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürülüğü tarafından havai fişek kullandığı tespit edilen
51 kişiye 41 bin 412 TL para cezası kesildi.
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İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada havai fişek ve benzeri şeylerin kullanımının
yasak olduğunu, polis ekiplerince tespiti yapılan 51 şahsa tutanak tutulduğu bildirildi.
Açıklamada, "18.11.2015 tarihli Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliğinin 26 maddesinin 1 fıkrasının 'ğ' bendi gereğince havai fişek ve benzeri şeyleri

kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerinin çok hassas ve hassas kullanımlarının
bulunduğu yerlerde (konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, çocuk ve yaşlı bakım
evleri, yatılı eğitim kurumları, öğrenci yurtları, yataklı hizmet veren konaklama tesisleri,
eğitim kurumları ile dini tesisler gibi) yapılmasının yasak olduğu hükme bağlanmıştır. Bu
kapsamda ilimiz genelinde 2016 yılı içerisinde 2872 sayılı çevre kanununun 20-h maddesi
gereğince bu hususlara uymayan düğün, kına vb. sokak etkinliklerinde havai fişek kullanan ve
polis ekiplerince tespiti yapılan 51 şahsa tutanak tanzim edilmiş, haklarında tutanak tanzim
edilen bu şahıslara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 41 bin 412 TL idari para cezası
uygulaması yapılmıştır." denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21127.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayseri'de facianın eşiğinden dönüldü
Kayseri'de kaza yapan servis otobüsü, bir binanın duvarını yıkarak bahçeye girdi. Kaza anında
bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
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Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Cami Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana
gelen kazada, sürücü ismi öğrenilemeyen 38 P 1311 plakalı servis otobüsü kaza yaptı. Kaza
yapan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol üzerinde bulunan 3
katlı bir binanın duvarlarını yıkarak bahçeye girdi. Otobüs, binaya santimler kala durabildi.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gürültüyü duyan bina
sakinleri de kendilerini dışarı attı. Kaza anını anlatan bina sakinleri, evde otururken büyük bir
gürültü duyduklarını, dışarıya çıktıklarında ise otobüsün bahçeye girdiğini gördüklerini
söyledi. Vatandaşlar ayrıca, kaza anında bahçede kimsenin olmayışının büyük bir şans
olduğunu sözlerine ekledi. Kazada yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21128.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Dolar güne düşüşle başladı
Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,38'in altında dengelendi.
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Dün, dolara yönelik yurt içinde alınan tedbirlerden ve yurt dışında gerileyen tahvil faizleri ve
dolar endeksinden destek bulan dolar/TL, 3,44 seviyelerinden başladığı günü yüzde 1,6 değer
kaybı ile 3,3895'den kapattı.
Bugüne Asya piyasalarında 3,3884 seviyesinden başlayan dolar/TL, önceki iki günde
görülen düşüş eğilimini bugüne taşıyarak saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 değer gerileyerek
3,3740 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 3,6330
seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,3 gerileyerek 4,2650'den alıcı buluyor.
Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,3520 seviyesinin destek konumunda olduğuna değinen
analistler, olası yükselişlerde ise 3,4100 seviyesinin ise direnç olarak öne çıkabileceğini
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21129.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Bank Asya ödemeleri başladı
Asya Katılım Bankası nezdindeki sigortalı katılım fonlarının, Vakıf Katılım Bankası
aracılığıyla hak sahiplerine ödenmesine başlandı.
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Asya Katılım Bankası (Bank Asya) nezdindeki sigortalı katılım fonları toplamının 100 bin
liraya kadar olan bölümü, hak sahiplerine TL cinsinden ödeniyor. Asya Katılım Bankası'nda
hesabı döviz ve kıymetli maden cinsinden olan hak sahiplerine, yabancı para birimi veya
kıymetli maden cinsinden ödeme yapılmıyor. Ödenecek katılım fonu tutarlarının
belirlenmesinde 22 Temmuz 2016 itibarıyla Asya Katılım Bankası'ndaki hesaba ilişkin veriler
esas alındı. BANK ASYA SÜRECİ Bank Asya, 24 Ekim 1996'da Altunizade'deki Merkez
Şubesi'yle sektöre giriş yaptı. BDDK, kurulun 3 Şubat 2015 tarihli ve 6187 sayılı kararı ile
5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Asya Katılım Bankası AŞ'deki imtiyazlı pay
sahipleri açısından kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık
yapısının banka tarafından sunulamadığı gerekçesiyle mezkur ortakların paylarına ilişkin

temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdiğini
duyurmuştu. BDDK, 29 Mayıs 2015'te aldığı 6318 sayılı karar ile de Bank Asya'nın "temettü
hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini" TMSF'ye devretmişti. Fon Kurulu tarafından
satışa çıkarılan, ihale süresinin de uzatılmasına karşın herhangi bir teklif gelmeyen Bank
Asya'nın, BDDK'nın 22 Temmuz 2016 kararı gereğince 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun
107'nci maddesinin son fıkrası çerçevesinde faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21130.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Sırtından silahla vurulmuş, başı ezilmişti...
Kayseri'de bir arazide sırtından silahla vurulan, başı sert bir cisimle ezilmiş halde cesedi
bulunan Mehmet Avcı'yı öldürmekten tutuklu yargılanan sanık A.H.Y. ömür boyu hapse
mahkum oldu.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nde
tutuklu sanık A.H.Y., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Ayrıca
öldürülen Mehmet Avcı'nın ailesi olan şikayetçiler Ö.A., F.A. ile A.A. ve avukatlar da
duruşma salonunda hazır bulundu.
Sanık AH.Y.'nin aracında bulunan kan lekesi ile öldürülen Mehmet Avcı'nın DNA'sının tutup
tutmadığına dair Adli Tıp'tan beklenilen raporun geldiği ve raporda araçtaki kan lekeleri ile
Avcı'nın DNA'sının uyuştuğu öğrenildi.
Savcı mütalaasında 9 Eylül 2015'te Kayseri - Ankara karayolunun 35. kilometresinde yol
kenarında boş bir arazide yerde yatar halde ve üstü örtülü, etrafı taşlarla çevrili bir kişiyi
gören vatandaşlar, sırtından av tüfeği ile vurulan, başı sert bir cisimle ezilmiş erkek cesediyle
karşılaştı. Jandarmaya haber verilmesinin ardından olay yerinde yapılan incelemede cesedin
30 yaşındaki Mehmet Avcı’ya ait olduğu tespit edildi. Sanık A.H.Y.'nin eşi ile Mehmet
Avcı'nın mesajlarına ulaştığı ve Avcı'ya karşı öfke ve nefret duyduğu iddia edildi. Savcı,
sanık A.H.Y.'nin 'kasten adam öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
"Bu hapishane FETÖ'cülerden çok kalabalık"
Sanık A.H.Y. ise raporu ve savcılık mütalaasını kabul etmediğini belirterek, "Maktulü
bilinmeyen bir yerden almışım, bilinmeyen bir yerde öldürmüşüm, bilinmeyen bir yere
atmışım. Böyle birşey olamaz. Bu hapishane FETÖ'cülerden çok kalabalık. 400 kişilik
cezaevine binlerce mahkum geldi. Kuzenimin cenazesi için Kayseri'ye geldim. Ben
mağdurum. Sadece iki avukatıma bu konuyu araştırsınlar diye 100 bin TL verdim.
Cezaevinde 3 kez darba uğradım. Olaydan 4 ay sonra tutuklandım. En ufak bir suçum yok.
Masumum, beraatımı istiyorum " dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.H.Y.'ye Mehmet Avcı'yı kasten
öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme sanığa indirim maddesi
uygulamadı.

TELEFON KAYITLARI DİNLEYENLERİ ŞOK ETMİŞTİ
Cinayet sonrası sanık A.H.Y. ile eşi A.Y. arasında geçen 3 bölümden oluşan telefon kayıtları
önceki celselerde mahkeme salonunda dinlenmişti. Telefon kayıtları dinlenmeden önce
mahkeme başkanı duruşmayı izleyenlerine ses kaydının 'küfür ve hakaret içerikli' olduğu
uyarısında bulunmuştu. Ses kaydında sanığın eşi A.Y.'nin 'Mehmet öldürülmüş biliyor
musun? Kim öldürmüş?' sorusuna sanığın "Eline koluna sağlık. Onu paramparça etmişler.
Kafası beyni yokmuş. Hem kafasını ezmişler, hem sıkmışlar. Her şeyden haberim var" dediği
duyuldu. A.Y., "Kim yapmış olabilir ki?" sorusuna ise, A.H.Y. şu cevabı veriyor: "Mesela
ben. Tek ben yaparım o işi, zevkle. Birinci isim de zaten benim. Ayağındaki çorabı ile
dövmeden bilmişler. He ben öldürdüm, ne yapacaksın. Sıra sende, sıra senin kardeşinde'
dediği duyulmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21131.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

CHP’li vekillerden gazetenin toplanmasına
tepki
Kayseri’de yayın yapan Deniz Postası gazetesinin gece saatlerinde toplanmasına CHP’li
milletvekilleri tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, yaptığı
açıklama ile iddialara cevap verdi.
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Deniz Postası gazetesinde bugün çıkacak olan ‘Bakan Böyle Yaparsa’ başlıklı haber
nedeniyle yapılan şikayet üzerine gece saatlerinde gazeteler toplanarak, matbaa durduruldu.
Bunun üzerine gazetenin 8 Aralık tarihli sayısı çıkmazken, CHP’li vekiller gazeteye ziyarette
bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Bunu şiddetle protesto ediyoruz.
Gazetelerin basılmamış haberine el konulması kabul edilecek bir anlayış değildir” ifadelerini
kullandı.
Gazeteyi ziyaret eden heyette İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Adana Milletvekilleri
Zülfikar İnönü Tümer ve Aydın Uslupehlivan, Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve partililer de
hazır bulundu.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gürsel Tekin’in iddialarına cevap
verdi. Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada, “Sayın Gürsel Tekin bugün Kayseri'de şahsımı
hedef alan bir basın açıklaması yapmış. Ben de basın müşavirliğim vasıtası ile konudan
haberdar oldum” dedi.
Aynı konu hakkında kendisine dün yine bir bilgi ulaştığını ifade eden Bakan Özhaseki,
“Arkadaşlarımdan bu konu hakkında araştırma yapmalarını istemiştim. Bana ulaşan bilgiler
ışığında iddia edildiği gibi herhangi bir çevreye zararlı atığa rastlanılmadığı tespiti aktarıldı.
Daha önce yapılan rutin denetimlerde ilgili firmanın çevreye zararlı bir atığının olmadığı

görülmüştü. Şikayet sonrasında yapılan denetimlerde de çevreye zararlı bir atığın olmadığı bir
kez daha tespit olunmuştur. 2010 yılından itibaren bu denetimler yetkililer tarafından
yapılmaktadır. Şikayet edilen mahalde yapılan incelemeler kamera kaydına da alınmıştır.
Kaldı ki bahsi geçen firmanın üretim prosesinde zararlı atık içeren herhangi bir çıktının
olmadığı bilgisi de kesindir. Dahası üretim çıktılarının tamamı geri dönüşümlü
malzemelerden oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.
Bakan Özhaseki, “Vurgulayarak bir kez daha söylemek gerekirse bu tesiste herhangi bir
kimyasal işlem olmadığı için zehirli atık çıkmamaktadır. Zehirli kükürt ise asla yoktur.
Üretim çıktılarından briket yapılmaktadır. Asla zehirli bir atık çıkmamaktadır. Yüzde yüz geri
dönüşümlü bir tesistir” dedi.
“Bunlarla ilgili her türlü belgeyi arkadaşlarımız kamuoyu ile paylaşacaklar” diyen Bakan
Özhaseki, bugün bütün basın mensuplarına çevreye zararlı atık yapıldığı iddia edilen yerde
inceleme gezisinin yaptırılacağını kaydetti. Açıkladığı bilgilerin aynısının bu konuyu haber
yapmak isteyen yerel gazete yetkilisine de Basın Müşavirliği tarafından ulaştırıldığını
vurgulayan Bakan Özhaseki, “Buna rağmen tamamen maksatlı bir şekilde tek taraflı iddia ve
iftiralar içeren bir anlayışa karşı biz de hukuki haklarımızı korumak durumundayız” ifadesini
kullandı.
Bakan Özhaseki açıklamasına şöyle devam etti:
“Çevre hassasiyetimiz herkes tarafından bilinmektedir. Ben arkadaşlarımıza konuyu bir kez
daha araştırmaları talimatını verdim. Şayet bir sorun varsa gereği neyse harfiyen yapılacaktır.
Bu konuda asla tavizimiz olmaz. Ancak yalan ve iftira üzerinden şahsım yıpratılmak isteniyor
ise buna sessiz kalmamızı kimse beklemesin. Hukuk çerçevesinde haklarımızı sonuna kadar
savunuruz.”
Adı geçen şirketin ne genel müdürü ne de yöneticisi olduğunu belirten Bakan Özhaseki,
açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:
“Babamdan miras kalan yüzde 3,3’lük bir hissem var. Ve şayet zehirli bir atık ile çevre
kirletilmiş ise buradan ilan ediyorum ki yüzde 3.3 olan hissemi CHP’nin gösterdiği yere
bağışlayacağım. CHP daha önce Kayseri'de yine şahsıma yönelik bir iftira kampanyası
yapmıştı. Vatandaşa dağıttığımız sucuk ikramı bu iftiraların bedeli olarak CHP'den çıkmıştı.
Galiba tarih tekrar tekerrür edecek.” (TB-AÖ-CC-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21132.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

BAŞBAKAN AÇIKLADI: 600 BİN KİŞİYE
MÜJDE
Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri açıklıyor.
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Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında,Ekonomi
Koordinasyon Kurulunda alınan kararları paylaştı. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Firmaların

piyasada nakit ihtiyaçları var, nakit sıkıntısı var. Bu nakit sıkıntısını rahatlatmak, işlerini
genişletmelerini sağlamak hatta istihdamı artırmak için hazine kefaleti getirmek suretiyle,
Kredi Garanti Fonu'nun kefaletiyle 250 milyar liraya kadar bir kredi hacmi oluşturuyoruz."
dedi. Başbakan Yıldırım,"2017'de özel sektör yatırımlarını daha da teşvik etmek, artmasını
sağlamak amacıyla imalat sanayine, yatırım teşvik kapsamındaki projelere artı destek vermek
için, yatırımın teşvik edilmesinde ciddi bir seferberlik başlatıyoruz. 2017'de yapılan imalata
yönelik yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranını mevcudun üzerine yüzde 15 daha
artırıyoruz. Kurumlar vergisi indirimini de tam olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.
"500 bin kişiyi İŞKUR'un aktif iş gücü programından yararlandıracağız" İşsizlikte hafif bir
kıpırdanma olduğunu söyleyen Yıldırım, "Bunu dikkate alarak önümüzdeki yılın iş ve
istihdamını artırmaya, özel sektör firmalarımızın maliyetlerini düşürmeye yönelik bir
tedbirimiz var. Bu bağlamda 2017'de, özel sektörde toplam 500 bin vatandaşımızı İŞKUR'un
aktif iş gücü programından yararlandıracağız." şeklinde konuştu. "Prim ödemeleri ötelenecek"
Yıldırım, "Özel sektör iş verenlerinin, asgari ücret desteğindenyararlanmalarını, 'esas prim
ödeme gün sayısı'na karşı gelecek şekilde 2017 Ocak, Şubat, Mart, üç aylık primlerini
2017'nin Ekim, Kasım, Aralık ayına öteliyoruz." dedi. Yurt içinden sağlanacak Türk malı ve
hizmetlere sıfır faiz uygulaması Yurt dışı yükleniciler veya müteahhitlik hizmetlerine yönelik
kullandırılan döviz kredilerinde, firmaların yurt içinden sağlayacağı Türk malı ve hizmetlere
yönelik kısımda sıfır faiz uygulaması getirdiklerini açıklayan Yıldırım, "Yani buradan oraya
yapacağınız işlerde götüreceğiniz mal ve hizmetler için ayrıca bu kredilerden faiz
alınmayacak." bilgisini verdi. KOBİ'lere ilk 12 ay için geri ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin lira
kredi Başbakan Yıldırım, Bilim Sanayi Bakanlığının KOBİ'lere yönelik bir desteği olduğunu
belirterek, bu destek çerçevesinde mevcut bilançolarını esas alarak, işletmelere ilk 12 ay için
geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacağını açıkladı. "Tedbirler için
bütçemizde yapacağımız tasarrufları kullanacağız" Yıldırım, "Reel sektörü desteklemek için
aldığımız bu tedbirlerin tamamı için bütçemizde yapacağımız tasarrufları kullanacağız. Yani
mali disiplin var olmaya devam edecek. Har vurup harman savurmayacağız, başkaca bir
olumsuzluğa sebep olacak bir uygulamaya gitmeyeceğiz. Hesap kitap yapıldı. Milletimiz
rahat etsin, iş adamlarımız da bu konuda emin olabilirler." dedi. "Vazgeçemeyeceğimiz iki
alan var. Birisi adalet, birisi de güvenlik" "Reformların esası, devletin bütün alanlardaki
belirleyici rolünün, ekonomideki ve diğer alanlardaki belirleyici rolünün sınırlandırılması,
vatandaşın birçok alanda rahatça hareket etmesi, devletle olan işinin azaltılması...Özeti bu."
diyen Yıldırım, "Vazgeçemeyeceğimiz iki alan var. Birisi adalet, birisi de güvenlik. Bu iki
alan devlette olacak ve hiçbir şekilde bu alanlarda başka bir reform düşünülmeyecek. Kendi
içlerinde hızlı işlemesi için gerekli tedbirleri alacağız." şeklinde konuştu. "Kamu, devlet
olarak 2017'de muazzam bir tasarruf yılı olacak" Çok ciddi tasarruflar yapılacağını ve bununla
ilgili çalışmaların yapıldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Kamu, devlet olarak 2017'de
muazzam bir tasarruf yılı olacak. Önceliği olmayan harcamalar, işte yeni bina alma, yeni
araba alma vesaire gereksiz masraflar yapılmayacak. Fuzuli yere seyahatler, bunlardan
kaçınacağız. Bir anlamda vatandaşlarımızdan bir şey isterken, 'haydi dövizini bozdur, ülkene,
ekonomine omuz ver' derken, önce devlet kurumları olarak bizim elimizi taşın altına
koymamız lazım." "İlave borçlanma yapmayacağız" Başbakan Yıldırım, alınan ekonomik
tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili ilave borçlanma yapılmayacağının altını çizerek, "Onu
yaparsan zaten kıymeti yok ki. İlave borçlanma yapmadan karşılık ayırma, bu işin püf
noktasıdır. Bunu da sağlayacağız." dedi. "Ufak tefek inişler, çıkışlar küresel şartlardan dolayı
olabiliyor" Alınan tedbirlerin orta ve uzun vadeli olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:
"Piyasalardaki dalgalanmalar şu birkaç günde iniş trendindeydi kurlarda. Bu ufak tefek
inişler, çıkışlar küresel şartlardan dolayı olabiliyor.

Bunlar geçici şeyler, bizim tedbirlerimiz ise orta ve uzun vadeli. Bu arada tabii Merkez
Bankamızın da eli kolu bağlı değil. O, kendi kapsamında, kapasitesinde icap eden tedbirleri
de her zaman alabilir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21134.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Erdoğan'ın çağrısı küresel sistemi
değiştirebilir
Stratfor, Türkiye'nin yerel para hamlesinin başka ülkelerin de katılımıyla bir dalga
oluşturması halinde, yeni bir küresel sistem değişikliği yaşanacağını öngördüklerini söyledi.
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Erdoğan'ın çağrısı küresel sistemi değiştirebilir 0 0 ABD'yi, Türkiye'de yaşanan milli paraya
sahip çıkma hareketinin diğer ülkeleri de etkileyerek bir domino etkisi meydana getirebileceği
endişesi sardı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar'ın yükselişine
karşı milli paraya dönüştürme çağrısı üzerine vatandaşın ve birçok kurumun ellerindeki
dolarları Türk lirasına çevirmesinin Türk lirasını destek olacağı ancak ticari anlamalarda çok
büyük etkisi olmayacağını iddia eden ABD'li istihbarat örgütü Stratfor, diğer ülkelerde de
aynı yaklaşımın gerçekleşmesi halinde, dünyanın yeni bir sistem değişikliğine gidebileceğini
yazdı. BAŞKA ÜLKELER DE AYNI YOLU İZLERSE... Sabah'ın haberine göre
Türkiye'deki bu gelişmeyi diğer ülkelerin de yakından izlediği belirtilen Stratfor yazısında,
doların yükselişiyle baş edebilmek için onların da aynı yolu izleyebilecekleri öne sürüldü.
Erdoğan'ın öneri alanlarından bir diğeri, özellikle Türkiye'nin olası rolünü göz önünde
bulundurarak, küresel ilgi çekti. 3 Aralık'ta Erdoğan, Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran ile para
birimlerinde ticaret yapması gerektiğini söyledi. Bu, Türkiye'nin ekonomisini dolara
bağımlılığını bırakmak için bir girişim gibi görünüyor. KÜRESEL RESMİ DEĞİŞTİRME
RİSKİ VAR Bu düşünce deneyi yine de: Türkiye'nin para birimi stratejisinin sadece kendi
başına anlamlı bir meyve vermenin değil, aynı zamanda küresel resmi değiştirmeye yetecek
sayıda başka ülkenin benimseyerek ilerlemesi riskini gösteriyor. DOLARIN YERİNE
ADAYLAR... Dolara alternatif küresel para birimi belirsizliği yaşanırken şu an doların yerini
alabilecek bir kaç aday bulunuyor. Çin'in Yuan'ı zayıflarken 2001 yılında favori olan Avro ise
en zayıf adaylardan. İngiliz Pound'u ve Japon Yen'i ise güçlü adaylar. Ancak, en muhtemel
çözüm, küresel döviz, dolar yerine Uluslararası Para Fonu'nun SDR (Özel Çekme Hakkı)
uygulaması olabilir Özel Çekme Hakları (Special Drawing Rights - SDR), Uluslararası Para
fonu (IMF) tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş uluslararası bir rezerv birimi. SDR
başlangıçta 0.888671 gram saf altına eşitken yani 1 SDR = 1 ABD Doları iken, 5 yıl sonra
Bretton Woods Sistemi çöküp önemli para birimleri dalgalı kur uygulamasına geçince, 1974
yılı Temmuz ayında SDR değeri "para sepeti" yöntemine göre belirlenmeye başlamıştı. 1
Ocak 1981'den itibaren SDR değerinin belirlenmesine konu oluşturan ulusal para sayısı beşe
indirilerek (Amerikan Doları, Alman Markı, Fransız Frangı, Japon Yeni ve İngiliz Sterlini)

dünya ticaretinde en büyük paya sahip olan ülkelerin ekonomik gücünü yansıtacak biçimde
düzenlenmişti. Ancak son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinin para birimi olarak Euro'ya
geçmesi dolayısıyla Alman Markı ve Fransız Frangı yerini Euro'ya bırakmıştır. Halen SDR
değerinin belirlenmesinde dört para birimi geçerli.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21135.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

“Bunlar asılsız iddialar”
Kayseri’de yayımlanan Deniz Postası haberinde iddia edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki’nin de yüzde 3 ortaklığı olan Ravaber firmasının, çevreye zehirli atık
bıraktığı iddiasına firma yetkililerinden açıklama geldi. Firma Genel Müdürü Harun
Hasyüncü, iddiaları iftira olarak değerlendirdi.
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Firma yetkilileri konuyla ilgili olarak fabrikada bir basın açıklaması düzenledi. Ravaber
Firması Genel Müdürü Harun Hasyüncü, son günlerde basında çıkan haberler üzerine böyle
bir toplantı yapma ihtiyacı duyduklarını söyledi.
80 bin metrekare alan üzerinde toplam 263 çalışanıyla taş yünü üretimi yaptıklarını belirten
Harun Hasyüncü, yalıtım malzemesi ve topraksız organik tarımda kullanılan taş yününün
üretim prosesinde herhangi bir kimyasal atığın meydana gelmediğini ifade etti. Harun
Hasyüncü, “Taş yünü bir yalıtım malzemesi olup isminden de anlaşılacağı üzere taşın elyaf
haline getirilmesidir. Taşlar bin 600 derece sıcaklıkta eritilir, lav haline getirilir ve bu lavdan
merkezkaç kuvvetiyle elyaf üretmiş oluruz. Üretilen ürünlerin yüzde 98’i inorganik mineral
liflerdir. Sadece yüzde 2’si bu elyafları bağlamak amacıyla kullanılan bağlayıcıdır. Üretmiş
olduğumuz ürünler ve proseste ağır metal yani katmiyum, civa, kurşun oluşmadığına dair 17
Temmuz 2004 tarihli belgemiz mevcuttur. Belgeyi aldığımız firma Türkiye Akredite
Kuruluşu (TÜRKAK) akredite bir kuruluştur. Taş yünü apırlıklı olarak inşaat ve sanayi
tesislerinde yalıtım amaçlı kullanılmaktadır ve doğal yalıtım malzemesi olarak bilinmektedir.
Bunun yanı sıra firmamız topraksız tarımda kullanılan taş yününü üreten dünyadaki üç
firmadan biri konumundadır. ROK belgesi alınan ürünler herhangi bir kimyasal olmayıp
toprak amaçlı, topraksız tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bugün marketlerde satılan
salkım domateslerin bir çoğu taş yününde yetişmektedir ve organik sertifikasına sahiptir.
Üretim girdisinde ve çıktısında ağır metal bulunduran veya zehirli kükürt barındıran bir nasıl
olur da akredite kurumlar tarafından tarımda kullanılabilir sertifikası alır? Bunu bu iddiaları
yazanlara sormak istiyorum.” diye konuştu.
Söz konusu haberi yapanların belgesiz biçimde iddiada bulunduklarını vurgulayan Genel
Müdür Harun Hasyüncü, “İnsanlar çeşitli suçlarda bulunabilirler, bizim göğsümüz kabarık,
alnımız açıktır. Ravaber firması Kayseri’de ilk taş yünü üreten, Türkiye’de ilk olarak
topraksız tarımda kullanılan taş yününü üreten, Türkiye’de ilk kez seramik yünü üretimi
yapan, Kayseri’de ilk büyük ölçekte yabancı yatırımcı bünyesine alan ilk firmadır. İlklere
imza atan Ravaber bugün kimleri rahatsız etti?” dedi.

Bazalt ocağını çalıştıran ve Ravaber şirketinin ortağı olan Kartek Firması Yetkilisi Tekin
Aydemir de gazetede habere konu edilen ve Goodle Eartg’den alınan 10.08.2016 tarihli
fotoğrafta montaj olduğunu savundu. Google Earth’de fotoğrafın aslının göründüğünü belirten
Tekin Aydemir, atık madde taşındığı iddia edilen kamyon fotoğraflarında da bazalt olduğuna
dikkat çekti. Tekin Aydemir, “Bazaltın içinde ağır metal ve kükürt yoktur yapısı itibariyle
demir vardır. Söz konusu haberi yapanlar 7 Kasım’da bizi şikayet Cumhurbaşkanlığı İletişim
Merkezi’ne (CİMER) şikayet etmiştir. Bunun üzerine yetkililer geldiler, baktılar, tespit
yaptılar, tarif ettikleri yerler birer birer eştirildi. Çevre İl Müdürlüğünde verilen tutanakta
herhangi bir atığa rastlanmamıştır ifadesine yer verildi.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21136.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Alacak verecek kavgası: 1 ölü
Kayseri’de 2 kişi arasında çıkan alacak verecek kavgasında 1 kişi tabanca ile vurularak
hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir
fabrikanın arkasındaki boş arazide meydana gelen olayda Ali B. ile Osman S. (50) arasında
iddiaya göre alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Ali B.,
yanında bulundurduğu tabanca ile Osman S.’ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay
yerine gelen sağlık ekipleri Osman S.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de
çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Osman S.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin
ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğü
Cinayet Büro amirliği ekipleri cinayet şüphelisi olarak Ali B.’yi suç aletiyle birlikte
yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21137.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayseri'de facianın eşiğinden dönüldü
Kayseri'de kaza yapan servis otobüsü, bir binanın duvarını yıkarak bahçeye girdi. Kaza anında
bahçede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
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Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Cami Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana
gelen kazada, sürücü ismi öğrenilemeyen 38 P 1311 plakalı servis otobüsü kaza yaptı. Kaza
yapan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol üzerinde bulunan 3
katlı bir binanın duvarlarını yıkarak bahçeye girdi. Otobüs, binaya santimler kala durabildi.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, gürültüyü duyan bina
sakinleri de kendilerini dışarı attı. Kaza anını anlatan bina sakinleri, evde otururken büyük bir
gürültü duyduklarını, dışarıya çıktıklarında ise otobüsün bahçeye girdiğini gördüklerini
söyledi. Vatandaşlar ayrıca, kaza anında bahçede kimsenin olmayışının büyük bir şans
olduğunu sözlerine ekledi.
Kazada yaralanan olmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21138.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayseri Havalimanı'nda bin 6 uçak iniş
kalkış yaptı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı
açıklamada, Kayseri Havalimanı'na Kasım ayında bin 6 uçağın iniş kalkış yaptığı belirtildi.
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kasım
ayı içerisinde Kayseri Havalimanında 143 bin 61 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. Açıklama
şu şekilde:
"DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Kasım ayı havalimanı istatistiklerine
göre, Kasım ayında Kayseri Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 1 artışla 135 bin 313, dış hatlar yüzde 15 artışla 7 bin 748, toplamda ise yüzde 2
artışla 143 bin 61 oldu. 2016 Yılı Kasım ayında Kayseri Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış

yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 artışla bin 6 oldu. Dış hatlar 62
olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 5 artışla bin 68’e ulaştı. 2016 yılı Kasım ayında
Kayseri Havalimanı Yük trafiği ise toplamda bin 131 ton olarak gerçekleşti. Kayseri
Havalimanı’ndan; bir önceki yılın ilk 11 ayına göre yüzde 1 artışla 1 milyon 840 bin 975
yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 2 artışla 14 bin 266’ya, yük
trafiği ise 18 bin 615 tona ulaştı." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21139.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Halep’teki zulme Dünya sessiz kalıyor
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Kayseri Temsilcisi İbrahim Avcı, Halep’e
uygulanan zulmün Esad’ın zalim ordusu, işbirlikçileri ve yaşananlara seyirci kalan batı
ülkeleri olmak üzere ırkçılar, mezhepçiler, insani ve ahlaki hiçbir kural tanımayan, insanlıktan
nasibini alamamış katiller ve caniler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
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Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından basın toplantısı
düzenlenerek, Suriye Suriye, Halep, Irak, Musul, Arakan, Filistin/Gazze, Yemen’de yaşanan
insanlık dramlarına vurgu yapıldı. Bebekler ölüyor, Halepli anneler kan ağlıyor “Halep’te
Kadın Çocuk-Bebek-Yaşlı-Hasta-Engelli demeden ağır silahlar ile uçaklardan attıkları varil
bombaları ile kimyasallar ile Halep’i ve Halep’te yaşayanları katlediyorlar, yakıyorlar,
yıkıyorlar.” diyen Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Kayseri Temsilcisi İbrahim
Avcı; “On binlerce Haleplinin can pahasına, namus pahasına, göç etmelerine; kadınlara, genç
kızlara tecavüzlere, işkencelere, sefalete, açlığa, soğuğa, bulaşıcı hastalıklara, binlerce
annesiz-babasız yetim kalmış çocuklara, bebeklere, terk edilmiş bir Halep! Ablukaya alınmış,
insanlıktan tecrit edilmiş bir Halep! Orada yaşanan bu insanlık dramı 7 buçuk milyar
insanlığın gözü önünde işlenmekte. Halep’teki bu insanlık dramı, zulüm tabloları, İslam
ülkelerinin ve tüm dünya ülkelerinin TV ekranlarına ve yazılı basına yansımakta. Suriye'de
katledilen 500 bin kişi ve göç eden 7 milyon insan, yıkılan, yakılan Suriye, Ümran bebek,
Aylin bebek, çocuklar, bebekler, yaşlılar, kadınlar! İnsanlık vicdanını harekete geçirmeye
yetmedi demek ki. Yardımeli Derneği olarak, bu mazlum coğrafyalarda, Suriye’de, Halep’te
bunlar yaşanmamalıydı diyoruz. Halep’te yaşananlar sadece zalimlerin suçu değil. Zalimleri
bu insanlık suçundan engellemeyen, tüm insanlığın hepimizin sorumluluğu yok mu? Halep’te
daha fazla insanlık yok edilmeden, insan olan ve insanlığa duyarlı Dünya İnsanlığı, İslam
Alemi harekete geçmeli, sorumluluk bilinci ile bu ölüm makinalarını durdurmalıdır.” diye
konuştu. “Yaşanan bu drama daha fazla seyirci kalmadan, zaman geçmeden, Halep için çok
bir şeyler yapılmalı” şeklinde serzenişte bulunan Avcı şunları söyledi: “Halep’te insanlık
zalimler tarafından katledilirken Halep tarihi kültürü, mimarisi ile yakılıp yıkılırken BM‘lerde
Halep için alınan ateşkes kararı Rusya ve Çin tarafından veto edildi. Zalimlere, Suriye'deki
zulme yani bebek, çocuk, kadın ve yaşlıları katletmeye devam edin demektir. Şu bilinmeli ki
zalimler, vetocular ve zulme seyirci kalanlar, lanetle anılıp tarihin çöplüğünde kalırken;

Ümran-Aylin ve Banna gibi Suriyeli çocuklar ve zulme uğrayanlar tarihin unutulmaz
sayfalarında yer alacaktır. Yardımeli Derneği İDSB ve TGTV'ye üye bir insani yardım
kuruluşudur. Yardımeli Suriye’ye, Halep’e ve tüm mazlum coğrafyalara tüm imkanlarını
zorlayarak insani yardım ulaştırma konusunda gayret içindedir. Özellikle de şu anda HALEP
için seferber olmuş durumdadır. Halep'e un, gıda ve kıyafet gibi insani yardımları ulaştırmada
son aylarda ciddi sıkıntılarla karşılaşılmakta; İnsani yardımların zamanında ulaştırılabilmesi
için acil olarak insani yardım koridoru açılması gerekmekte. Dünya insanlığı ile Halep
arasında Yardımeli, insani yardımlarda köprü olmaya hazırdır. Ancak Halep’in bizlerden,
sizlerden tüm insanlıktan talebi, zulümleri, ölümleri, gözyaşını, kanı durdurmaktır. Zalimlere
karşı mazlum Halep halkı ile saf tutmaktır. İnsanlığın bitmediğini haykırmaktır. Ayrıca insani
yardımın yanı sıra Halep için İDSB ve TGTV Sivil Toplum örgütlerinin alacağı her türlü fiili
eylem kararlarında yer alacağımızı deklere ediyoruz.” Gerçekleştirilen basın açıklamasının eş
zamanlı olarak Ankara, Diyarbakır, İzmir, Van, Kayseri, Malatya, Antalya, Şanlıurfa ve
Konya'da da gerçekleştirildiğini dile getiren Avcı, önümüzdeki birkaç gün içerisinde dernek
olarak bölgeye bir takım yardım malzemesi ulaştıracaklarını sözlerine ekledi. Haber-Foto:
Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21140.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

2016 çok zor geçti
Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Mustafa Argunşah, Cumartesi günü düzenleyecekleri
'Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri' programı hakkında bilgiler verdi. 2016 yılını
da değerlendiren Argunşah “2016 yılının Türkiye için çok zor bir yıl olduğunu” kaydetti.
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Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Mustafa Argunşah, dernek binasında basın toplantısı
düzenledi. Cumartesi günü düzenleyecekleri 'Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri'
programı hakkında bilgiler veren Argunşah, "Bildiğiniz gibi, Yeni Ufuklar Derneği olarak
2011 yılından itibaren ‘Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri’ vermekteyiz. Bu
ödülleri, birisini Türkiye, diğerlerini ise Kayseri'den olmak üzere, son yıllardaki bilimsel,
sanatsal ve edebî çalışmalarıyla dikkat çeken yahut Türk kültürünün yayılması, öğrenilmesi
ve gelecek nesillere aktarılması için hizmet eden kültür adamlarına veriyoruz. Yönetim
Kurulu üyelerimizden oluşan bu yılki jürimiz geçen hafta yaptığı toplantıda Yeni Ufuklar
2016 Türk Kültürüne Hizmet Ödüllerini alan bilim, kültür ve sanat adamlarını belirledi. Ödül
vereceğimiz isimler, Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı, Prof. Dr.
İsmail
Görkem,
İsmet
Taymuş,
Kadir
Keçebaş
olarak
belirlendi.
Ödül töreninin ardından ekonomist Prof. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu'nın konferans
vereceğini söyleyen Argunşah, "Ödül töreninin ardından Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu
tarafından Küresel Savaşlar ve Türkiye konulu bir konferans verilecektir. Kurtoğlu,
televizyon programları ve kitaplarıyla dünya gündemini Türkiye'ye taşıyan önemli bir isim.

Son yıllarda ülkemizde hem televizyon programlarının hem de kitaplarının tiryakileri
oluşmuşmuş durumdadır" ifadelerini kullandı.
2016 yılının Türkiye için çok zor bir yıl olduğunu kaydeden Argunşah, "Bir tarafta
etrafımızdaki ateş çemberi, Irak ve Suriye. Bir tarafta Fetullahçı Terör Örgütü. Bir tarafta 32
yıldır söndürülemeyen PKK ateşi. Ayrıca Rusya ve Avrupa Birliği ile yaşanan krizler var ama
bunların en önemlisi Türkiye'yi de içine alan küresel savaşlar. Bu savaşlar bizi 3. Dünya
Savaşı'na mı götürüyor sorusu artık daha sık sorulmaktadır. Kayseri halkını dünyada yaşanan
küresel savaşlar ve Türkiye üzerinde oynanan oyunları yetkin bir ağızdan dinlemeye davet
ediyoruz" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21141.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Not bırakıp canına kıydı
Kayseri’de 68 yaşındaki H.A.Ş. kendisini asarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre Kazımkarabekir Mahallesi Varinlioğlu Caddesi üzerinde ikamet eden H.
A. Ş. (68), eşinin sağlık ocağında bulunduğu sırada kapıyı arkadan kilitledikten sonra
kendisini asarak intihar etti. H. A. Ş.’nin yakınları evin kapısının açılmaması üzerine polis
ekiplerine haber verdi. Kapının açılmasının ardından eve girilmesiyle H. A. Ş.’nin asılı halde
olduğu görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H. A. Ş.’nin
hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından H. A.
Ş.’nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, evde "Atalarım için hayatıma son
veriyorum" yazılı not bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21142.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Ar-Ge’de yeni dönem
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü İlker Murat Ar, ağustos itibarıyla Türkiye'de Ar-Ge
noktasında yeni bir dönemin başladığını belirterek, özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerinin
desteklenmesine yönelik bütün mevzuatın yenilendiğini ve sanayicilerin işlerini kolaylaştırıcı
birçok uygulamanın devreye sokulduğunu söyledi.
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İlker Murat Ar, Kayseri Sanayi Odasında (KAYSO) düzenlenen, Ar-Ge ve Tasarım
Merkezleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, Ar-Ge Reform Paketi olarak ifade edilen
düzenlemenin 1 Mart 2016'da yasalaştığını anımsattı. Paketin ikincil mevzuatlarının da 10-11
Ağustos'ta yayınlandığını belirten Ar, şöyle devam etti: "Ağustos itibarıyla Türkiye'de Ar-Ge
noktasında yeni bir dönem başladı. Özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine
yönelik bütün mevzuat yenilendi ve sanayicimizin işlerini kolaylaştırıcı birçok uygulama
devreye sokuldu. Tabi siyasi otoritenin bu konuda ortaya koyduğu irade gerçekten çok
önemli, ancak bu mevzuatsal düzenlemelerin asıl önemi, uygulamada karşılık görmesi. İşte bu
doğrultuda biz eylül başı itibariyle bütün Türkiye'de Ar-Ge Reform Paketi kapsamında en
önemli düzenlemelerden biri olan Ar-Ge ve tasarım merkezlerini anlatmak üzere yola
koyulduk ve bu toplantılarda 2 bin 500'ün üzerinde firmaya bu bilgilendirmeleri yaptık.
Toplantılarda, bu konudaki uzmanımızla özel görüşme yapmak isteyen firmalarımıza da
randevu veriyoruz ve kendi Ar-Ge ve tasarım merkezlerini kurmaları için yol haritası ortaya
koymaya çalışıyoruz." Özel sektör tarafından kurulacak Ar-Ge merkezlerinde araştırmacı ve
teknisyen statüsünde en az 15 kişinin istihdam edilmesi gerektiğini anlatan Ar,
araştırmacıların en az lisans mezunu, teknisyenlerin ise meslek liselerinin tasarım, teknik, fen
ve sağlık bölümlerinden mezun olmaları şartının arandığını ifade etti. Ar-Ge ve tasarım
faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi, Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde
örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması gerektiğini söyleyen Ar,
şunları kaydetti: "Tasarım merkezlerinde de tasarımcı ve teknisyen statüsünde en az 10
personelin istihdam edilmesi gerekiyor. Mühendislik, mimarlık veya üniversitelerin tasarım
bölümlerinden lisans mezunları ya da tasarım alanlarında yüksek lisans yapanlar tasarımcı
statüsünde, meslek liselerinin tasarım, teknik, fen ve sağlık programlarından mezun olanlar
ise teknisyen statüsünde çalışabilecek." Ar, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde vergi indirimi,
sigorta prim desteği, gelir vergisi stopajı desteği, damga ve gümrük vergisi istisnası gibi
avantajların olduğuna işaret ederek, indirim ve istisnalardan yararlanabilmek için Ar-Ge ve
destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmaların
kurulmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de 8-10
Ar-Ge merkezi olması gereken Kayseri'de sadece bir merkez bulunduğunu belirterek,
"Allah'tan bir tane var da mahcup değiliz. Çünkü devlet, hakikaten şu anda çok doğru
destekler veriyor. Daha isabetli işler yapılıyor. Bunun için Kayseri Sanayi Odası olarak
burada bir proje ofisi kuruyoruz. Koordinasyon içinde burada her türlü destek verilecek.
Bizler de her zaman emrinizdeyiz." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21143.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Darbe girişiminin ekonomiye olan etkisi
anlatıldı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) ev sahipliğinde Genç MÜSİAD Kayseri tarafından
“15 Temmuz Darbe Girişiminin Ekonomiye Olan Etkileri” konulu konferans düzenlendi.
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KOSB Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansın açılışı MÜSİAD tarafından hazırlanan
kısa film ile başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Kayseri Başkanı
Osman Hızal yaptı. Hızal 15 Temmuz’un bir milat olduğunu söyleyerek, “Artık hiçbir şey o
gece öncesi gibi olmayacak. Artık yüzyıllarca oynanan oyunlar, planlar altüst olmuştur. Bu
hainler de anlamıştır ki bir Halisdemir şehit olduysa binlerce Halisdemir nöbet tutmaktadır.
Şehit olan kardeşlerimizi de asla unutmayacağız. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz
yeniden Çanakkale ruhu ile perçinleyen o kahramanlara ne yapsak borcumuzu
ödeyemeyeceğiz. 15 Temmuz bir destandır. Bu hain girişim başarılı olsaydı bizlerden
geleceğimizi çalacaklardı. Şimdi birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirme zamanıdır. Zaman,
özümüze dönme zamanıdır. Bugün Genç MÜSİAD Kayseri olarak düzenlediğimiz programda
15 Temmuz’un ekonomimize olan etkisi anlatılacaktır. Bizler, geleceğe sahip çıkmak
zorundayız. Bilgiyi, teknolojiyi iyi takip edip bunun yanında kendi planını kuran, kendi
piyasasını oluşturabilen projeler çizebilen Müslüman işadamı projeleri oluşturmak
zorundayız.” diye konuştu. Konuşmaların ardından konferansta Kerem Hakim, 15
Temmuz’un ekonomiye olan etkileri hakkında bilgiler verdi. Konferansa Kayseri Organize
Sanayi Bölge Müdür Yardımcısı Adil Özhan, Basın Yayın Müdürü Recep Yıldırım ve Meslek
Okulu Müdürü Orhan Bayar da katıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21144.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Develili esnaflardan TL’ye destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'deki mitinginde ‘dövizinizi bozdurun’
çağrısına Develi esnafından da destek geldi.
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Develi'de halı yıkama işini yapan Talat Berk, "Vatanımızın birliği ve dirliği için
Cumhurbaşkanımızın dolar bozdurma kampanyasına elimizden geldiğince bizde katılıp emek
sarf etmeye çalışıyoruz" dedi. Talat Berk, "500 dolar bozdurup dekontunu getirenin halılarını
ve arabasını ücretsiz olarak yıkıyoruz TL'mize sahip çıkıyoruz" diye konuştu. Köy Ürünleri
Pazarlamacısı Mustafa Curlu ise, ekonomiyi bozmak isteyenlerin oyununu Türk milletinin
bozacağını söyleyerek, "300 dolar bozdurana 1 kilo yoğurt hediye ediyoruz. Biz de elimizden
geldiğince Cumhurbaşkanımıza destek vermeye çalışıyoruz" ifadesinde bulundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21145.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Genç makine bakımcılarının kapsamı
genişliyor
Hizmet-İş Sendikası ve Avrupa Birliği Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine
Bakımcılar Yetiştirme Projesi’nin kapsamı genişletilerek özel ve kamu kuruluşlarında makine
bakımcısı olarak çalışanlara MYK belgesi verileceği bildirildi.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç
Makine Bakımcılar Yetiştirme Projesi kapsamında verilen eğitimlerin devam ettiğini ve
kapsamının genişletildiğini söyleyerek şu şekilde devam etti; “Projemiz öncelikli lise ve dengi
okullarda eğitimini yeni bitirmiş ve devam eden öğrencilere yönelikti. Kapsamını genişleterek
Kayseri’de ikamet eden ve en az 3 yıl makine bakımcısı olarak belediyeler, kamu kurumları
ve özel sektörlerde çalışan MYK Belgesi olmayanlara 60 saat eğitimin sonunda sınav
yapılacak ve sınavı kazananlara da MYK belgeleri verilecektir.” Çelik; sınav ücretlerinin de
proje kapsamında karşılanacağını söyleyerek, "Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde veya
diğer kuruluşlarda MYK belgesi olmayan en fazla 29 yaşına kadar ve 3 yıldır makine
bakımcısı olduğunu belgeleyenlerin bu eğitimden yararlanacaktır. Yaklaşık 800 Türk Lirası
olan MYK sınav ücretleri de proje kapsamından ödenecektir. Şartları uyan arkadaşlarımızın
sendikamıza veya Seyit Burhanettin Endüstri Meslek Lisesine 01.01.2017 tarihinden önce
gelerek müracaat etmeleri gerekmektedir." dedi. Çelik ayrıca, 2017 yılında tehlikeli ve çok
tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerde yer alan mesleklerde MYK
Belgelerinin alınmasının zorunlu olacağını da sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21146.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Bank Asya ödemeleri başladı!
Asya Katılım Bankası nezdindeki sigortalı katılım fonlarının, Vakıf Katılım Bankası
aracılığıyla hak sahiplerine ödenmesine başlandı.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 22 Temmuz 2016 tarih ve 6947
sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107. maddesinin son fıkrası uyarınca
faaliyet izni kaldırılan ve buna istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından
hakkında anılan kanunun 106. maddesi kapsamında işlemler tesis edilmeye başlanmış olan
Asya Katılım Bankası nezdindeki sigortalı katılım fonları toplamının 100 bin liraya kadar
olan bölümü, hak sahiplerine TL cinsinden ödeniyor Asya Katılım Bankası'nda hesabı döviz
ve kıymetli maden cinsinden olan hak sahiplerine, yabancı para birimi veya kıymetli maden
cinsinden ödeme yapılmıyor. Ödenecek katılım fonu tutarlarının belirlenmesinde 22 Temmuz
2016 itibarıyla Asya Katılım Bankası'ndaki hesaba ilişkin veriler esas alındı. Bank Asya
süreci BDDK, kurulun 3 Şubat 2015 tarihli ve 6187 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu kapsamında Asya Katılım Bankası AŞ'deki imtiyazlı pay sahipleri açısından kurumun
etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının banka tarafından
sunulamadığı gerekçesiyle mezkur ortakların paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık
haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verdiğini duyurmuştu. BDDK, 29 Mayıs
2015'te aldığı 6318 sayılı karar ile de Bank Asya'nın "temettü hariç ortaklık hakları ile
yönetim ve denetimini" TMSF'ye devretmişti. Fon Kurulu tarafından satışa çıkarılan, ihale
süresinin de uzatılmasına karşın herhangi bir teklif gelmeyen Bank Asya'nın, BDDK'nın 22
Temmuz 2016 kararı gereğince 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107'nci maddesinin son
fıkrası çerçevesinde faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmişti. İşte yapılması gerekenler
Talep edilen belgeleri sunmayan veya söz konusu belgeleri imzalamaktan imtina eden veya
şartlı olarak imzalamak isteyen mudilere ödeme yapılmayacağı aktarılan açıklamada, şunlar
kaydedildi: "Ödeme için başvuru esnasında başvuru dilekçesinin mudi veya varsa yetkili
temsilcisi tarafından imzalanması, mudiye veya varsa yetkili temsilcisine ait Türkiye
Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun ibraz
edilmesi (İbraz edilen kimlik belgesinde ad ve/veya soyadı değişiklikleri olmuş ise söz
konusu değişikliği tevsik edici belgelerin de ibrazı edilmesi), velayet, vesayet, veraset ve
vekalet kapsamında yapılacak ödemelerde yetkiyi tevsik edici belgelerin aslı veya noter
tasdikli suretinin ibraz edilmesi, ibraname ve taahhütnamenin mudi veya varsa yetkili
temsilcisi tarafından doldurularak imzalanması gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgiler,
Vakıf Katılım Bankası AŞ'nin 0850 582 6 582 numaralı ve Asya Katılım Bankası AŞ'nin
0850 222 4 888 ve 444 4 888 numaralı çağrı merkezlerinden 5 Aralık 2016 Pazartesi
gününden itibaren edinilebilecektir. Vakıf Katılım Bankası AŞ şubelerine ilişkin bilgilere
www.vakifkatilim.com.tr adresinden ulaşılabilir.” (trthaber.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21147.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Yahyalı Ticaret Odası yeni başkanını seçti
Yahyalı Ticaret Odası'nda Ahmet Koyuncu yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
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Yahyalı Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa
Tütüncü'den boşalan yönetim kurulu başkanlığı için seçim yaptı. Yönetim kurulu üyeleri
arasında yapılan seçim sonucu, başkanlık görevine oybirliğiyle Ahmet Koyuncu getirildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21148.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Senai Demirci sevenleriyle buluştu
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'in aile eğitimi seminerlerine bu hafta Yazar
Senai Demirci konuşmacı olarak katıldı.
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Yazar Sena Demirci'nin katılımıyla gerçekleştirilen aile eğitim semineri Şehir Tiyatrosu'nda
yapıldı. Çok sayıda izleyicinin takip ettiği ‘Üç Yusuf, Üç Rüya, Üç Gömlek’ konulu
seminerde Hz. Yusuf Kıssası'nı anlatan Demirci, Hz. Yusuf Kıssası'nın Kuran-ı Kerim'de
geçen en uzun kıssa olduğunu belirtti ve bir surede tek başına anlatılan bir başka kıssanın
olmadığını söyledi.
Hz. Yusuf Kıssası'nın bizlere verdiği mesajları vurgulayan Senai Demirci kıssanın sonundaki
bir vurguya dikkat çekerek Hz. Yusuf'un çektiği eziyetlere rağmen kardeşlerinin ardından
gıybet etmediğini, çünkü kardeşlerinden umudunu kesmediğini söyledi. Demirci, ‘Hz. Yusuf
Kıssası'nın
finalinin
formülü
gıybet
etmemekten
geçiyor.”
diye
konuştu.
Seminerin ardından Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve İşletmeler Daire Başkanı İlyas
Yıldırım, Senai Demirci'ye aktardığı bilgiler nedeniyle teşekkür ederek çiçek verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21149.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Arabanızı kullanacak yolunuz olmazsa siz
engelli mi olacaksınız?
3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle iki özel bölümde engellileri ağırlayan Altın
Petek Bilgi Yarışması’na, tekerlekli sandalyeli iki yarışmacı katıldı. Empati çağrısı yapan
yarışmacılar, Altın Petek’in yeniden tasarlanan “Engelsiz Stüdyo”da yarıştı.
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Yarışmacılardan Dünya ikincisi Paralimpik Milli Okçu Naci Yenier’e ilk soruda kendisi
sorulunca stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Aslında engelli olmadıklarını, sadece farklı araçla
işe gittiklerini söyleyen Yenier, “Arabalarınız için yol olmasa siz engelli mi olacaksınız?”
sorusuyla büyük alkış aldı. Bir okulda memur olan 19 yaşındaki Merve Karahan ise, empati
çağrısı yaptı.
ENGELSİZ STÜDYODA ENGELLİLER YARIŞTI
Yüzde yüz yerli yarışma programı Altın Petek Bilgi Yarışması, farkındalık oluşturacak bir
bölüm ile yayınlandı. 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü nedeniyle özel olarak hazırlanan
bölüm için Altın Petek'in stüdyosu, yapılan platformlarla “Engelsiz” hale getirildi.
Yarışmadan 15 bin liralık ödül ile ayrılan tekerlekli sandalyedeki milli okçu Naci Yenier,
“Bizler engelli değiliz, ben işime tekerlekli sandalye ile gidiyorum, siz arabayla. Arabanızı
kullanacak yolunuz olmasa siz engelli mi olacaksınız? Bizi engelli hale, kaldırımdaki
rampanın önüne park edenler ve bize engel olan mimari getiriyor” diyerek herkesi daha
anlayışlı davranmaya davet etti.
MİLLİ OKÇUYA ANLAMLI JEST
TRT 1 ekranlarının sevilen yarışması Altın Petek'in dün akşam yayınlanan bölümünde
tekerlekli sandalyedeki yarışmacılar yer aldı.
Yarışmada, dört altın madalyalı Milli Okçu Naci Yenier de yarıştı. 2016 yılında Rio'da
düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda beşinci olma başarısı göstermiş olan Yenier'e birinci
soruda bu başarısı sorularak anlamlı bir jest yapıldı. Yenier, “2016 yılında Rio Paralimpik
Oyunları'nda beşinci olma başarısı gösteren milli okçumuz kimdir?” şeklindeki soruyla
karşılaşınca duygusal anlar yaşadı. 30 bin lira değerindeki 9. soruya ulaşma başarısı gösteren
Naci Yenier, yarışmadan gümüş joker ile koruma altına aldığı 15 bin liralık ödülle ayrıldı.
MİLLİ OKÇU, ALTIN PETEK'TE 12'den VURDU
TRT 1 ekranlarının sevilen yarışma programı Altın Petek'in dün akşam yayınlanan anlamlı
bölümünde, tekerlekli sandalyedeki yarışmacılar yer aldı.
Milli Okçu Naci Yenier, başarılı performansıyla olduğu kadar “Bizler engelli değiliz, ben
işime tekerlekli sandalye ile gidiyorum, siz arabayla. Arabanızı kullanacak yolunuz olmasa siz
engelli mi olacaksınız? Bizi engelli hale, kaldırımdaki rampanın önüne park edenler ve bize
engel olan mimari getiriyor” sözleriyle de beğeni topladı.
Geçirdiği trafik kazası sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkûm olduğunu belirten Naci
Yenier, yaşam enerjisini hiç yitirmediğini, iki adet resim sergisi açtığını, daha sonra okçuluk
sporuyla ilgilenmeye başlayarak 4 altın madalya kazandığını açıkladı. 2016 Rio Paralimpik

Oyunlarında ülkemizi temsil eden ve beşinci olma başarısı gösteren Yenier, yarışmadan 15
bin liralık para ödülüyle ayrıldı.
TEKERLEKLİ SANDALYEDEKİ MERVE, AZMİYLE ALKIŞ ALDI
TRT 1 ekranlarının yüzde yüz yerli bilgi yarışması Altın Petek'in 3 Aralık Uluslararası
Engelliler Günü nedeniyle hazırlanan özel bölümünde tekerlekli sandalyedeki yarışmacılar
yer aldı.
Yarışmacılardan 19 yaşındaki Merve Karahan, azmiyle herkesten alkış aldı. Hem memur
olarak çalıştığını hem de Açık Öğretimde “Sağlık Yönetimi” okuduğunu belirten Karahan,
fiziksel engellerin hiçbir şeyin önüne geçemeyeceğini herkese göstermiş oldu. Sosyal
çevresinin ona çok yardımcı olduğunu belirten Karahan, “çevremde çok güzel insanlar var,
sokakta da çok güzel insanlarla karşılaşabiliyoruz” dedi. 10 bin lira değerindeki 7. soruyu
gören Merve Karahan, bu soruya yanlış cevap vererek yarışmadan daha önce garanti altına
aldığı 5 bin liralık ödül ile ayrıldı.
19 YAŞINDAKİ ENGELLİ YARIŞMACIDAN EMPATİ ÇAĞRISI
TRT 1 ekranlarının sevilen bilgi yarışması Altın Petek, dün anlamlı bir bölümle çıktı izleyici
karşısına. 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü münasebetiyle hazırlanan özel bölümde,
tekerlekli sandalyedeki yarışmacılar yer aldı. Altın Petek'in stüdyosu, özel olarak hazırlanan
platformlarla “engelsiz” hale getirildi.
Yarışmadan 5 bin lira ödül ile ayrılan Merve Karahan, yaptığı konuşmayla empati çağrısında
bulundu. 19 yaşında olduğunu ve iki aydır memur olarak çalıştığını belirten Karahan,
gündelik yaşantısında etrafındaki kişilerin çok yardımını gördüğünü söyledi. Ancak her
zaman anlayışlı insanlarla karşılamadıklarını belirten yarışmacı sağduyu çağrısında bulundu:
“Normal insanların bile zorlandığı koşullarda biz daha çok zorlanıyoruz, insanlara laf
anlatmak zor, insanlar araçlarını kaldırıma park ediyor ve bunun hata olduğunu bile bile
yapmaya devam ediyor, empati önemli.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21150.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Yaralı şahin tedavi edildi
Bilinçsiz avcılar tarafından kanadından vurulan ve uçamayan Şahin, Belediye Başkanı Ali
Osman Yıldız'ın talimatı ile tedavi edilmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat
Bahçesi veterinerine teslim edildi.
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Sarıoğlan Belediyesine bir vatandaşın yaptığı 'Yaralı bir Şahin kuşu var. Onu kurtaralım'
talebi üzerine yaralı kuşu teslim alındı. Bilinçsiz avcıların kanadından vurduğu için uçamayan
ve acı çeken kuş, belediye veterineri tarafından muayene edildi, acısı hafifletildi. Ardından
Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız 'Tedavisini yaptırarak yeniden doğal hayata bırakılmasını
sağlayın' talimatı verdi. Belediye veterineri yaralı Şahin kuşunu Kayseri Büyükşehir

Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim ederek, burada tedavisi sonrası doğal hayata
bırakılması için bir kez daha üzerine düşeni yerine getirdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21151.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kış aylarında cilt bakımına dikkat
Kuruluk probleminin yoğun görüldüğü kış aylarında cilt bakımına daha fazla dikkat edilmesi
gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, banyodan çıktıktan sonra
ıslak vücuda doğal yağ uygulanmasını önerdi.

09 Aralık 2016 Cuma 10:43

Havaların soğuması ile deride görülen kurulukların, buna bağlı dermatit rahatsızlıkların
artırdığını ifade eden Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema
Karaoğlu, “Bununla mücadele etmek için banyoda doğal yağlar kullanılmasını öneriyoruz.
Yumuşatıcı yağlar, özellikle duş aldıktan sonra duştan çıkmadan, henüz ıslakken vücudun her
yerine sürülüp sonra üzerimize havlu alıp duştan çıkılmalıdır. Böylece yağlı ciltlerde deri
içindeki suyun kaybı da önlenmiş olacak. Eczanelerde satılan doğal tıbbi yağlar tercih
edilebileceği gibi, yemeklik ama hakiki olan zeytinyağını da kullanabiliriz. Kozmetik market
ya da eczanelerde satılan vücut losyonlarını günde bir kez kullanmak da yeterli olacaktır.”
diye konuştu. Soğuk sular da ellerde kuruluk nedeni Ayrıca, soğuyan sularla yıkanan ellerin
kurulanmamasının da deride kuruluk, egzama, çatlak ve kaşıntılara yol açacağını belirten
Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, özellikle okul çağındaki çocukların bu sorundan daha çok
etkilendiğini dile getirdi. “Pahalı krem iyi krem demek değil” Kullanılan nemlendirici
losyonların markası ya da fiyatının önemli olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Sema Karaoğlu,
“Her zaman pahalı ürün iyi anlamına gelmiyor. İstikrarlı olarak kaybettiğimiz vücut nemini
yerine koymamız lazım. Sadece bilinmeyen, üzerinde içeriği yazmayan merdiven altı
ürünlerden uzak durmakta fayda var.” dedi. Taze sebze ve meyve de cilt nemi için önemli
Cildin kış aylarında nemli tutulması için günlük su alım miktarının da önemli olduğunu
kaydeden Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, beslenme ile ilgili şu önerilerde bulundu: “Aminoasit ve
protein içeren, vücudumuzun hastalıklara karşı direncini artırmasını sağlayan, sebze, meyve
gibi vitamin içerikli gıdaların alımı cildin nemli tutulması için önemli. Su içmek genel vücut
sağlığımız için çok önemli ama özellikle mevsim geçişlerinde olabiliyorsa doğal taze sebze ve
meyve tüketimi çok değerli. Bunun yanı sıra, çocuklarımızın da sabah ya da akşam yatarken
süt içmelerini öneriyoruz.” Yün yorganlar da alerjiye bağlı kuruluk nedeni Son olarak, kış
aylarında daha çok kullanılan yün ve kaz tüyü gibi doğal yorgan ve yastıkların alerjiye neden
olduğunu da dile getiren Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, “Eğer kişiler, bu havalarda vücudunda
değişik deri döküntüleri, hapşırık, gözlerde yanma gibi şikayetler olursa yün yorgan ya da kaz
tüyü gibi organik içerikli ürünler kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek bir dermatoloğa
görünmeliler.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21152.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Freni boşalan halk otobüsü, 6 otomobile
çarparak durabildi
Kayseri'de freni boşalan halk otobüsü, park halinde bulunan otomobillerin arasına daldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan olmazken, park halindeki 6 otomobilde
maddi hasar meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Anayurt mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen
olayda, sokak üzerinde duran halk otobüsünün freninin boşalması sonucunda hareket ettiği
öğrenildi. Sokak üzerinde bulunan otoparka dalan halk otobüsü, park halindeki 6 otomobile
çarptıktan sonra durabildi. Kaza anında kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, olayı
duyduktan sonra apartmandan çıkan otomobil sahipleri neye uğradıklarını şaşırdı. Olayın
ardından sese uyandıklarını söyleyen görgü tanığı Ümit Özdemir, can kaybı olmadığından
dolayı sevindiklerini söyledi. Özdemir, "Ben kazayı birebir olarak görmedim ama kazanın
üstüne geldim. Otobüs yukarıdaki duvarın orada duruyordu. Oradan arabanın freni birden
boşalmış ve park halinde bulunan araçlara çarpmış. 6 tane arabayı haşat etmiş. Daha sonra
binanın içerisine doğru gelmiş ve otobüs en son binanın bahçesinin içerisinde kalmış. Bunu
gördükten sonra durumu ilk yardım ve polis ekiplerine haber verdim ve araç sahiplerini
çağırdım. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır" diyerek olayı anlattı. Kaza,
güvenlik kamerasında Öte yandan, kaza binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye
kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, halk otobüsünün park halinde
dururken biranda hareket ettiği ve otoparkta bulunan otomobillere çarptığı görüldü.
Görüntülerde ayrıca, halk otobüsü şoförünün otobüsü durdurmak için koştuğu ama
yetişemediği de görüntülere yansıdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21153.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Ahmet Özhan Muzaffer Ozak’ı anlattı
Sahaflar Şeyhi Muzaffer Ozak Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nde
düzenlenen programla anıldı.
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TYB İstanbul Şubesi'nin Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'ndeki merkezinde
gerçekleştirilen etkinlikte, tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, Ozak'ı anlattı. Muzaffer
Ozak'la 1974 yılında tanıştığını belirten Özhan, Ozak'ın cömert, nazik, güleç yüzlü, musikiye
aşina ve sesi kuvvetli biri olduğunu söyledi. Özhan, Muzaffer Ozak'ı anlatmak için önce
anlamak gerektiğini belirterek, "Onu anlayamazsınız. Efendi hazretleri ancak kendini
anlatabilir. Kendini kendi anlatabilir. Cenab-ı Hakk'ın, kemal seviyede ancak kendi kendine
hamd ettiği gibi. Her veli de ancak kendini bildirir. Hele benim gibi sadece ona sevdalı, onun
evladı gibi olan bir kişinin onu anlayabilmesi, onu ihata edebilmesi zaten mümkün ötesidir."
dedi. Ozak'la bir süre vakit geçirdiğini aktaran Özhan, "Sahaflar Çarşısı"nı şu sözlerle anlattı:
"Sahaflar çarşısı, İstanbul'da Osmanlı döneminden itibaren fevkalade ilim insanlarının devam
etmiş olduğu bir yer. Aradıklarını bulmak gayretiyle aşağı yukarı her gün gelen var.
Fevkalade değerli suhuf ve kitapların bulunabileceği, bunun yanı sıra Osmanlı el sanatları ile
alakalı hat, tezhip, minyatür türünden fevkalade ün yapmış ve klasikleşmiş olan zevatın
eserlerinin bulunabileceği bir mekan. Özellikle daha entelektüel kişilerin devam ettirdiği ve
araştırdığı bir yer." Sahaflar Şeyhi Özhan, "Sahaflar Şeyhi" ifadesinin, tarihi, sosyal ve
kültürel bir profili yansıttığına işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti: "Şeyh, bir yerin
başkanı anlamını taşıyan buradaki bütün mes'uliyetlerini alabilecek kapasiteye sahip olan kişi
manasına geliyor bir anlamda. Sahaflarda Şeyh olabilmek için de Kur'an- Kerim başta olmak
üzere, her kitap hakkında çok kamil bir seviyede bilgiye sahip olmak lazım. Bir kitabın
yazıldığı dönemi, eserin kağıt kalitesini, süslemelerin nasıl ve kim tarafından yapıldığını
bilmek gerekir. Müşteriye o eserin değerini anlatabilmek için bunların hepsini bilmek gerekir.
Bunu en üst seviyede yapan kişiye de Sahaflar Şeyhi denirdi." ifadelerini kullandı. Muzaffer
Ozak'ın sohbetlerine katılımın çok yüksek olduğunun altını çizen Özhan, sözlerini şöyle
tamamladı: "Muzaffer Ozak efendi, 30 yıla yakın Süleymaniye Camisi'nde Enderun usulü
teravih kıldırmış. Bir günde bir kaç camiyi dolaşır ve sohbet ederdi. Onun esas riyaseti,
kulluğunun en üst seviyede açığa çıkışı, kitapları tanıdığı gibi, hatta onlardan daha ziyade
insanları tanıması. Bunun yanında, teşhis ettiği insanları, eğer nasipleri varsa tedavi etmesidir.
Efendi hazretlerinin esas anlaşılmak ve anlatılmak önemini taşıyan tarafı burasıdır." "Sahaflar
Şeyhi" olarak anılan ve 1916'da Karagümrük'te doğan Muzaffer Ozak, 13 Şubat 1985'te vefat
etti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21154.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Develi’de TSM konseri
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Yarın akşam (10 Aralık Cumartesi) Mustafa Aksu Kültür Merkezi’nde, Develi Belediyesi ile
Kayseri Eczacı Odası Türk Sanat Müziği Korosunun ortaklaşa düzenleyeceği Türk Sanat
Müziği konseri öncesinde koro şefi Hatif Hasşerbetçi, Develi’nin tanınmış eczacılarından
Haluk Yalçın’la birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.
Konser öncesinde yapılan hazırlıklarla ilgili istişarelerin yapılmasının ardından Develi üzerine
muhabbet edildi. Ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini ileten Başkan Cabbar “10
Aralık Cumartesi Günü, saat: 19.00’da yapılacak olan Türk Sanat Müziği Konserine tüm
halkımızı davet ediyor, sanat dolu bir gece yaşanmasını temenni ediyorum” dedi. (Kurumsal
haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21155.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Üniversiteli gençlerin kış kampı başarılı
geçti
YediHilal Kayseri Üniversite icrasınca Erciyes’te düzenlenen “İslami Tasavvur kampı”
başarıyla tamamlandı.
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Tekir Yaylası’nda bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı kamp alanında 2-3-4 Aralık tarihlerinde
gerçekleştirilen kış kampına üniversiteli gençler katıldı.
Kampın ilk gününde tanışma ve kaynaşmanın ardından Talas Müftüsü Esat Yapıcı “Vatan
tasavvuru”nu anlatıp gençlerle sohbet etti. İkinci günde Hüseyin Mercan “Siyaset
Tasavvuru”nu, Ömer Arif “Ümmet Tasavvuru”nu ve Genel Başkan Mustafa Enesoğlu ise
“Medeniyet Tasavvuru”nu anlatarak, gençlere yeni bir vizyon kazandırmaya çalıştılar.
Günün sonunda ise Masa Toplantıları düzenlenerek hem programın değerlendirilmesi yapıldı
hem de yeni projeler masaya yatırıldı.
Kampın 3. ve son gününde ise Şube Başkanı Avukat Hacı Hasan Aydın “Hareket
Tasavvuru”nu anlatarak, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Daha sonra hep beraber

teleferikle Erciyes'in zirvesine çıkan gençler dillerden düşmeyen ezgi ve marşları coşkuyla
seslendirdiler. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21156.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

TYB’den Akif için büyük anma programı
Türkiye Yazarlar Birliği İstiklâl Marşı şairimizi 27 Aralık'ta vefatının 80. yıldönümü
münasebetiyle zengin bir programla anacak. Taceddin Dergahı’nda 10.30’da başlayacak
anmadan sonra “80 yıl sonra Mehmed Akif Bilgi Şöleni” yapılacak. Bilgi şölenine
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ve yazarlar bildirileri ile katılacak.
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27 Aralık, büyük şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’un vefatının 80. yıl dönümü. İstiklâl Marşı
şairimiz 27 Aralık 1936’da vefat etmiş, dönemin yönetimi İstanbul valiliğini ve Üniversite
rektörlüğünü tören yapılmaması ve cenazeye katılınmaması konusunda uyarmıştı. Ertesi
günkü gazetelerde Millî marşımızın şairinin vefatı üç beş satırlık haberlerle duyuruldu.
Gençlik ve halkımız Mehmed Âkif’e sahip çıkarak unutturmak isteyenleri boşa çıkardı.
Mehmed Akif’in vefat yıldönümlerinde anılması, o günden beri gençliğin ve halkımızın
vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Türkiye Yazarlar Birliği 1978’den beri aksatmadan Millî
şairimizi Ankara’da Millî Macadele sırasında ikamet ettiği Taceddin Dergahı’nda anıyor. Bu
sene Mehmed Akif’in vefatının 80. yıldönümü Taceddin Dergahı’nda 10.30’da başlayacak
anmadan sonra “80 yıl sonra Mehmed Akif Bilgi Şöleni” ile sürecek. Bilgi şölenine
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ve yazarlar bildirileri ile katılacak.
Türkiye Yazarlar Birliği Mehmed Akif Araştırmaları Merkezi Başkanı D. Mehmet Doğan,
yaptığı açıklamada "Daha önce Mehmed Âkif’le ilgili 8 bilgi şöleni yapan TYB, bildirileri 8
cilt halinde yayınladı. 9. bilgi şöleninin bildirileri de kitap olarak yayınlanacak" dedi.
Toplantıya bildiri ile katılacak isimler ve bildiri başlıkları şöyle; Abdülvahit İmamoğlu (Prof.
Dr.): Mehmet Akif'in Müslümana Bakışı Abuzer Kalyon (Yrd. Doç Dr.): Mehmet Akif’in
Mısır Günleri Adnan Karaismailoğlu (Prof. Dr.): Safahât'ta Hicrân ve Himmet Kavramları
Alaattin Karaca (Prof. Dr.): Mehmet Âkif, Said Halim Paşa ve Hüseyin Kazım Kadri'de
Terakki Meselesi Beyhan Kanter (Doç Dr.): Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Mekânın
Anlam Alanları Bilal Kemikli (Prof. Dr.): Münekkit Şair: Mehmet Âkif'in Klasik Şiir
Eleştirisi Caner Arabacı (Prof.Dr.): Âkif ve Abdülhamit İlişkisi Cengiz Karataş (Yrd. Doç.
Dr.): Safahat'tan Hareketle Mehmet Âkif'te "Mefkûrecilik" yahud Büyük Umutlar Cevat
Özyurt (Prof. Dr.): Nostalji Şairi Olarak Mehmet Âkif Dinçer Atay (Araş. Gör): Müslüman
Doğu Toplumlarının Eleştirisini Mehmet Âkif’in Leyla Şiiri Bağlamında Bir Asır Sonra
Yeniden Okumanın Zarureti Gürsay Solmaz (Yrd. Doç. Dr.): Türk Okul Tiyatrolarında
Mehmet Âkif’in Eserleri ve Etkileri İbrahim Tüzer (Doç.Dr.): Bir İroni Olarak Mahalle
Kahvesi ya da Mehmet Âkif’te “Hayat-I Aile” Kibar Ayaydın: Mehmet Âkif'in Şiirlerinde
"Cehaletin" Tenkidi ve "Millî Uyanışın" Ele Alınışı. Levent Bayraktar (Doç. Dr.): Mehmet
Âkif'in Güncelliği Mahmut Öztürk (Yrd. Doç. Dr.): Erişgil’in Akif Hakkındaki Bir

Yanılgısını Tashih Mehmet Güneş (Doç. Dr.): Nesillere Öncü ve Örnek Üç İdealize Şahsiyet
Abidesi: “Asım”, “Gül Yetiştiren Adam” ve “Yedinci Oğul” Murat Kacıroğlu (Doç. Dr.):
Sezai Karakoç, Nurettin Topçu ve Orhan Okay’ın Bakış Açısından Mehmet Âkif Ersoy
Mustafa Özçelik: Mehmet Âkif’in Bir Muallim Olarak Portresi Nazif Öztürk (Dr.): İstiklal
Marşı’nın Yazıldığı Taceddin Dergahı’nın Vakfiyesi Sefa Yüce: Kendisini Milletine Adayan
Büyük Şahsiyet Mehmet Âkif Selma Günaydın: Mehmet Âkif'e ve Sanatına Yöneltilen
Eleştiriler Turan Karataş (Prof. Dr.): 80 Sene Sonra Mehmed Akif'i Hatırlamak İçin 40 Sebep
Yasemin Mumcu (Doç.Dr.): İki Mütefekkirin –Mehmet Akif Ve Muhammed Ferid VecdiGözünden Müslüman Kadını Yusuf Turan Günaydın: Mektup Neşirleri Bakımından Sırât-ı
Müstakîm ve Sebîlürreşâd (tyb.org.tr)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21157.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Yerli füze Aksaray’da test edildi
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, milli imkanlarla üretilen orta irtifa hava savunma füzesi
Hisar'ın Aksaray'da başarıyla sonuçlanan test atışının ardından, "Güçlü savunma sistemlerine
sahip olursak hiçbir ülkenin, ülkemize yan bakma durumu olamaz. Şuna inanıyorum ki biz
yaparız ve hem de çok daha iyisini yaparız." dedi.

09 Aralık 2016 Cuma 11:26

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Işık, Kara Kuvvetleri
Komutanlığının hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan proje kapsamında milli
imkanlarla üretilen orta irtifa hava savunma füzesi Hisar'ın test atışına katılmak için askeri
helikopterle Aksaray'a gitti. Vali Aykut Pekmez tarafından karşılanan Bakan Işık, verilen
brifingin ardından atışların yapılacağı alandaki test komuta kontrol merkezine geçti. Burada
Hisar'ın test atışını takip eden Bakan Işık, başarıyla gerçekleşen atışın ardından Türk
mühendislerini alkışlayarak tebrik etti. Komuta kontrol merkezine 11 kilometre uzaklıktaki
füze atış alanını da inceleyen Fikri Işık, görevlilerle sohbet etti. Bakan Işık, test atışının
ardından Roketsan ve Aselsan'da görevli mühendislere hitap etti. Işık, savunma sistemlerini
milli ve yerli imkanlarla geliştirmenin "vatan borcu" olduğunu belirtti. Kritik sistemlerin
geliştirilmesinin Türkiye için "tek yol" olduğunu vurgulayan Işık, "Birtakım dost bildiğimiz
ülkeler, en küçük bir sorunla karşılaştığımız zaman hemen bir ambargo koyma, kısıtlama
getirme gibi alışkanlığa sahipler. Onun için bütün kritik teknolojilere sahip olma, onları
geliştirme ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma hedefimiz var. Onu da sizler
yapacaksınız. Bunu sizin gibi gerçekten iyi eğitim almış değerli arkadaşlarımız yapacak.
Bizler de sizlerin sürekli önünüzü açacağız, sizleri destekleyeceğiz. Çalışmalarınıza maddi ve
manevi her türlü katkıyı vereceğiz." ifadelerini kullandı. Sonuç olarak kazananın Türkiye
olacağına dikkati çeken Işık, "Eğer biz burada güçlü savunma sistemlerine sahip olursak
hiçbir ülkenin, ülkemize yan bakma durumu olamaz. Şuna inanıyorum ki biz yaparız ve hem
de çok daha iyisini yaparız. Emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye
konuştu. Test atışlarının yüzde 100 başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Işık, amaçlarının,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) caydırıcı gücünü artırmak olduğunu, bu hedefe ulaşmanın
da hava ve füze savunma sistemi konusunda dünyada söz sahibi olabilmekten geçtiğini
vurguladı. "Türkiye geç başlamasına rağmen önemli mesafe aldı" Bu noktada bugüne kadar
çok önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini hatırlatan Işık, şunları kaydetti: "Roketsan ve
Havelsan işbirliğiyle geliştirilen pek çok sistemimiz bulunuyor. Şimdi daha ileri sistemleri
hayata geçirmek için yoğun bir gayret var. İşte bugün burada Hisar sisteminin test atışını
gerçekleştirdik, atışa şahitlik yaptık. Bundan gerçekten mutluluk ve gurur duyduk. Türkiye,
hava ve füze savunma sistemlerinde kritik teknolojileri hem elde etmek hem de geliştirmek
durumunda. Türkiye aslında geç başlamasına rağmen önemli mesafe aldı. İnanıyorum ki
bundan sonra daha hızlı mesafe alacağız, uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerine
sahip olacağız." Programda, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Aksaray Valisi Aykut
Pekmez ile diğer yetkililer de yer aldı. Yüzde yüz başarı Kara Kuvvetleri Komutanlığının
hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan yerli füze Hisar-O'nun testleri başarıyla
tamamlandı. Test atışları kapsamında, Hisar-O, Aselsan tarafından geliştirilen füze fırlatma
sisteminden dik olarak ateşlendikten sonra birinci darbe katı yakıtlı motoru ile füze
kanisterinden başarılı bir şekilde ayrıldı. Programlanan manevralarıyla uçuşa devam eden
füze, ikinci darbe motorunu da havada ateşledikten sonra "yüzde 100" başarıyla uçuşunu
tamamladı. Test atışları kapsamında, ilk kez çift darbeli roket motoru kullanıldı. TSK'nın
alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacına cevap verecek ve dünyadaki örnekleriyle
yarışacak nitelikteki Hisar'ın radar, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri Aselsan, füze
sistemleri ise Roketsan tarafından geliştirildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21158.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Diyanet Takvimine 'yaz saati' ayarı
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2017 Diyanet Takvimi, yaz saati uygulamasına göre
düzenlenerek tüm illere gönderildi.

09 Aralık 2016 Cuma 11:41

Diyanet Takvimine 'yaz saati' ayarı 0 0 Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 2017 Diyanet
Takvimi, yaz saati uygulamasına göre düzenlendi. Alınan bilgiye göre, Diyanet İşleri
Başkanlığınca 1972'den beri hazırlanan Diyanet Takvimi, 2017 yılı için bu yıl başlanan yaz
saati uygulamasının yıl boyunca sürdürülmesi kararına göre hazırlandı. Dua, dini bilgiler ve
sözün özü gibi bölümlerin yer aldığı takvimdeki namaz saatleri ise 39 bölgeye göre
hesaplanarak basıldı. Türkiye için yaklaşık 3 milyon basılan takvim, tüm illere gönderildi.
Takvimdeki namaz saatleri, yaz saati uygulamasına göre düzenlendi. Almanya, Fransa, İtalya,
Türkmenistan, Kazakistan, Amerika ve Kanada'nın aralarında olduğu 34 ülkeye de yaklaşık
300 bin adet takvim gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21159.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Köyümde, yakılan cesetler kokuyordu
Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınan Roshid, "İnsanları evlere kilitliyorlar ve diri diri
yakıyorlardı, medresemdeki öğretmenlerin boğazını keserek öldürdüler. Öğretmenlerden tek
canlı kalan benim" dedi.

09 Aralık 2016 Cuma 12:32

Myanmar ordusunun Arakan'a saldırısı sonrasında Bangladeş'e sığınan medrese öğretmeni
Mohammad Roshid, askerlerin köyüne saldırdığını ve insanları diri diri yaktığını söyledi.
Roshid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Budist askerler tarafından sabah namazından
önce gece karanlığında köyüne baskın yapıldığını anlattı. Baskın sırasında evlerinin ateşe
verildiğini ifade eden Roshid, şunları kaydetti: "İnsanlara, kadınlara, kızlara ve gençlere
zulmediyorlardı. İnsanları evlere kilitliyorlar ve üstüne ateş atıp diri diri yakıyorlardı. Pirinç
tarlasında insanları koşturup silahla öldürüyorlardı. Çalıştığım medresedeki diğer
öğretmenlerin boğazını bıçakla keserek öldürdüler. Medresedeki öğretmenlerden canlı kalan
tek kişi benim. Askerler gittikten sonra sabah köye geri geldiğimizde insan cesetlerinin
yanıkları kokuyordu." Köyden kaçarak kurtulduğunu, insanların ormana saklandığını ve
yaklaşık 15 gün ormanda yaşadıktan sonra gruplar halinde küçük teknelerle Bangladeş'e
geldiğini aktaran Roshid, ailesinden kimseye ulaşamadığını, annesi, eşi ve çocuklarından
haber alamadığını söyledi. Roshid, "Arakan'da eskisi gibi huzurlu bir şekilde yaşamak ve
İslami çalışmalarıma devam etmek istiyorum." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21160.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

İŞ MAKİNASIYLA KAÇAK KAZI
YAPARKEN YAKALANDILAR
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

09 Aralık 2016 Cuma 14:46

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım Mahallesi Mantarlar mevkisinde kaçak kazı
yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Mücahit H. (24) ile Erkan E. (41) iş makinasıyla kazı yaparken suçüstü yakalanırken,
zanlılara ait iş makinesi dedektör, kazma ve küreklere el kondu.
Gözaltına alınan 2 kişi yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21161.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

MusicOuality, Gemerek’li öğrencileri
coşturdu
Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ve
öğretmenler için müzik dinletisi düzenlendi. Kayseri’den gelen Grup MusicOuality’nin
sunduğu dinleti zevkle izlendi.

09 Aralık 2016 Cuma 15:24

Okul Müdür Yardımcısı Muharrem Daşan’ın organize ettiği etkinlik okulun konferans
salonunda gerçekleştirildi. Programda Muharrem Daşan ve bazı öğrenciler de solo türkü
söylediler.
Öğrencilerin birinci yazılıların tamamlanmasından sonra motivasyonlarını artırmak, kendi
aralarındaki arkadaşlık ve paylaşım duygularına katkıda bulunmak adına Kayseri’den gelen
üniversiteli öğrencilerden oluşan Grup MusicOuality tarafından bir dinleti gerçekleştirildi.
Gruba okul öğrencileri de saz ve değişik enstrümanlar çalarak destek verdiler.
Gönüllerince eğlenerek streslerini atan öğrenciler, eğitimin sosyal aktivitelerle daha verimli
hale geldiğini belirterek organizasyonu düzenleyen öğretmenlerine teşekkür ettiler.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21162.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 20 Kasım 2016'da yapılan KPSS
ortaöğretim sınav değerlendirme işlemleri tamamlandı.

09 Aralık 2016 Cuma 16:00

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik
numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21163.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

KAYSERİ’DEN HALEP’E 12 TIR YARDIM
Kayseri Müftülüğü ve Talas Belediyesi’nce başlatılan “Halep’e 12 torba un göndermek ister
misiniz?” yardım kampanyası kapsamında un, çocuk bezi ve patates dolu 12 TIR, düzenlenen
törenin ardından dualarla uğurlandı.

09 Aralık 2016 Cuma 16:30

Talas Paraşüt İniş Alanı’nda düzenlenen törende konuşan ve kampanyanın başlamasına
öncülük eden Eski Baro Başkanı Av. Fevzi Konaç, katkısı olan herkese teşekkürlerini
sunarak, “Sadece bir cümleyle ‘Halep’te çocuklar ölüyor, Anadolu’nun gönlü kanıyor.
Madem çocukların ölmesine engel olamıyoruz, bari tok ölsünler’ Sloganıyla yaklaşık bir hafta
önce sosyal medyayla Kayseri halkının ve sosyal medyada bizi takip edenlerin önüne bir
cümle geçirmiştik. Bu işin başında avukat bir kardeşimizin ihlasla yaptığı bir dua vardı.
Duadan başka da elimizde herhangi bir şey yoktu. Ama hedefimiz 300-500 torba un
toplayarak oradaki kardeşlerimizin sofralarına belki ecellerinden birkaç dakika önce
Anadolu’dan gözyaşlarıyla ıslatılmış birkaç lokma gönderebilir miyiz diye kaygı vardı.
Katkısı bulunan herkesten Allah razı olsun. Ya Halep’teki savaş son bulsun, ya da bizim
merhametimiz kıyamete kadar sürsün diyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21164.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Mavi Marmara'ya saldırı davası düştü
Mavi Marmara gemisine, Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin 4
sanığın yargılandığı davanın düşürülmesine, sanıklar hakkında yakalama kararının
kaldırılmasına hükmedildi.

10 Aralık 2016 Cumartesi 01:38

Mavi Marmara gemisine, Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin,
aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de yer aldığı 4
sanığın yargılandığı davanın düşürülmesine, sanıklar hakkındaki yakalama kararının
kaldırılmasına hükmedildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki
avukatları geçtiğimiz duruşmalarda yaşananlara değinip mahkeme heyetinin tarafsız
davranmadığını öne sürerek söz hakkı talep etti. Reddihakim taleplerini yineleyen avukatlar,
mahkemenin yetkisiz olduğunu iddia ederek, dosyanın İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesine
gönderilmesini istedi. Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin Aslan, avukatların reddihakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu
belirterek, reddedilmesi kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Müşteki ve izleyiciler salonu
terk etti Duruşmada, Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak ile müşteki avukatları arasında
"söz hakkı" tartışması yaşandı. Karakulak, bazı avukatlar ile müştekiler söz hakkı tanınmadan
konuştukları için duruşmanın yapılamadığını belirtirken, müştekiler de heyetin kendilerine
söz hakkı vermemesini eleştirdi. Yaşanan tartışmaların ardından mahkeme başkanı Karakulak,
müştekilerden Adem Özköse'nin dışarı çıkarılmasını istedi. Müşteki avukatları cübbelerini
çıkarıp salondan ayrılarak bu kararı protesto etti. Müştekiler ve izleyiciler de, "Kahrolsun
İsrail" ve "Burası Türkiye, İsrail değil" sloganları atarak duruşma salonundan çıktı. Kırmızı
bültenler geri alınacak Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde (TBMM) 6743 sayı ile onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti
arasındaki tazminata ilişkin usul anlaşmasının 4. maddesinin 2. cümlesi ile 'Her halükarda bu
anlaşma, İsrail'in, İsrail adına hareket edenlerin ve İsrail vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti
veya Türk gerçek ve tüzel kişileri tarafından konvoy hadisesi ile ilgili olarak kendilerine
yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'de yapılmış ve yapılacak her türlü hukuki ya da
cezai talebe ilişkin her türlü sorumluluktan muaf tutulmalarını sağlayacaktır' hükmü dikkate
alındığında kovuşturmaya engel şart getirildiği ve bu şartın gerçekleşmeyeceği
anlaşıldığından" davanın Ceza Muhakemeleri Karununun (CMK) 223/8 maddesi gereğince
düşürülmesine karar verdi. Sanıklar hakkında verilen yakalama kararlarının kaldırılmasına
hükmeden heyet, Cumhuriyet Başsavcılığından bila infaz iadesinin istenmesini, çıkartılan
kırmızı bültenlerin geri alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti ayrıca, yargılama
masraflarının kamu üzerinde bırakılmasına karar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21165.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

81 ilde 40 bin 507 polisin katılımıyla
'Huzur' operasyonu
Türkiye genelinde 81 ilde 5 bin 863 ekip, 40 bin 507 personel, 7 helikopter, 10 deniz aracı,
138 dedektör köpeğin katıldığı "Huzur" operasyonu gerçekleştirildi.

10 Aralık 2016 Cumartesi 01:52

Emniyet Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde 81 ilde 5 bin 863 ekip, 40 bin 507 personel,
7 helikopter, 10 deniz aracı, 138 dedektör köpeğin katıldığı "Huzur" operasyonunun yapıldığı
bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, güvenliği ve asayişi temin
etmek üzere, emniyet teşkilatı mensuplarınca bu akşam 81 ilde eş zamanlı olarak, geniş çaplı
uygulama gerçekleştirildi.
40 bin 507 personel katıldı
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve merkezden de takip edilen
uygulamaya, 81 ilin Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele,
Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden 5 bin 863
ekipte görevli 40 bin 507 personel katıldı. Uygulamada, 7 helikopter, 10 deniz aracı ve 138
dedektör köpek, kullanıldı. Uygulama kapsamında, şehir giriş ve çıkışlarıyla kent
merkezlerinde önceden tespit edilen bin 906 hassas noktada, şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde
arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.
Güvenlik ve özgürlük arasındaki hassas dengeye önem verilerek, temel insan haklarına saygılı
bir yöntemle yapıldığı belirtilen uygulamanın, mevcut huzur ve güven ortamının devamının
sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması
için gerçekleştirildiği vurgulandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21166.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Selçuklu Kur’an Kursu açıldı
Selçuklu Mahallesinde yer alan Selçuklu Kur’an Kursu binası düzenlenen tören ile hizmete
açıldı.

10 Aralık 2016 Cumartesi 10:37

Selçuklu Mahallesi Hacı Ahmet Durmuş Camii yanında inşa edilen Selçuklu Kur’an Kursu
binasının açılışına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık, Kayseri İl Müftü yardımcısı Galip Koçer, Melikgazi İlçe Müftüsü
Musa Dolar, Melikgazi ilçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Ak Parti Melikgazi İlçe
Başkanı Sami Kadıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile
muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve semt halkı iştirak etti. Melikgazi İlçe
Müftüsü Musa Dolar; Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür
etti. Her Cuma Namazı çıkışında bir temel atma, açılış ve hizmet sunumu etkinliği
gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükkılıç “Kayseri’nin neresine baksanız hangi okul, hangi
dini tesis, üniversitelerimizin binalarında hep, bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka
şehir Kayseri hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de
özellikle eğitim alanında yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur
duyuyoruz. Hayırsever Melikgazi Belediyesi olarak son derece güzel bir Kur’an, Kursu binası
inşa ettik. 16x10 m2 alana sahip tek katlı ve 2 derslikli Kur’an kursu binasında mutfak ve
abdesthane bulunmakta olup 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Binanın çevre
düzenlemesini yaptık. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için ‘Her iş bizim işimiz’
anlayışı hareketiyle çalışıyoruz“ dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
ise Melikgazi Belediyesi’nde her hafta bir açılış, temel atma ve kültürel bir etkinlik olduğunu,
boş geçen bir Cuma sonrasına rast gelmediğini ifade ederek “Her Cuma muhakkak bir hizmet
ve yatırımda beraberiz. Bundan dolayı Başkanımızı kutluyorum. Devlet-millet
dayanışmasının güzel bir örneği ile karşı karşıyayız. Bu çok önemli.” dedi. Konuşmaların
ardından yapılan açılış töreni sonrası katılımcılara aşure ikramlarda bulunularak, cami ve
Kur’an Kursu binası gezildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21167.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Ülkemize katkıda bulunmalıyız
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB), sanayicilere yönelik ‘Dış ticaret’ semineri
düzenlendi. Seminerde konuşan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Hep
beraber ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmalıyız” dedi.
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KOSB Müdürlüğü tarafından sanayicilere yönelik düzenlenen eğitim seminerleri devam
ediyor. Bu kapsamında Dış Ticaret Uzmanı Yaman Koç, sanayicilere dış ticaret konusunda
seminer düzenledi. Seminerin açılış konuşmasını yapan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan, “Bilindiği üzere içerisinde yaşadığımız coğrafya dünyanın en karışık ve en
zor coğrafyasıdır. Dünyaya baktığımızda bildiğimiz ve alıştığımız küresel sistemde ciddi bir
değişimin yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek
ve daha çok terleyerek ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak kaçınılmaz bir durumdur.
Bu nedenle başarıların hep birlikte ve uyum içerisinde çalışarak mümkün olduğuna

inanıyoruz. Dünyaya açılacak yeni markalar için hep birlikte hamleler yapmalıyız. Yine
bilindiği üzere güçlü bildiğimiz ekonomiler sallanıyor, güçlü görülen yapılar tek tek yıkılıyor.
Batımızdaki ülkeler ekonomik krizler ile boğuşurken, Güneyimizdeki ülkelerde sosyal
çalkantılar yaşıyor. Herkesin kendi sorunlarına odaklandığı süreçleri zamanında ve hep
beraber değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı. Nursaçan, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Önümüzdeki yükselen değerlerden biri güç bağlantılarıdır. Artık kendi içime kapanayım,
kendi yağımla kavrulayım dönemi bitmiştir. Ülke olarak yüksek milli gelire sahip olmak,
ekonomi olarak bir kalkınma rampasına oturmak ve küreselleşen dünyada söz sahibi
olabilmek için ihracatta önce olmak gerekmektedir. Bu sebeple devlet kurumlarına ve
STK’lara her zaman olduğu gibi fedakar yatırımcılarımıza çok iş düşmektedir.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21168.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

SP İl Başkanı Arıkan’dan pembe tramvay
talebi
Kullanabileceği 'Pembe Trambüs' ile ilgili kendilerine yönelik birçok talep gelmesi üzerine
trambüslerin siparişini verdiklerini söyledi. Bu gelişmeye destek veren SP İl Başkanı Mahmut
Arıkan, “Aynı hizmeti Kayseri Büyükşehir Belediyemizden bekliyoruz .” ifadelerini kullandı.
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Malatya'ya yapılacak ve yapılması planlanan projeler hakkında basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, trambüsün çok
seçkin bir proje olduğunu belirterek, yeni alınacak trambüslerle birlikte ulaşımın daha da
rahatlayacağını kaydetti. "Beklentilerimizin üzerinde verimli oldu" Trambüsün beklentilerinin
çok daha üzerinde verimli olduğunun altını çizen Başkan Çakır, "Bunun yanında işletme
maliyetlerinin düşük olması ve kendi yatırımını zaman içerisinde karşılayacak olması da bizi
son derece memnun etti. Sadece çevre kirliliğinin önlenmesini ve insan sağlığını
düşünüyorsanız bu projenin yapılmasının son derece elzem olduğunu görürsünüz. Bunun
yanında konforlu ve güvenli olması da çok önemli. Tüm bu saydığım nedenler trambüsün ne
kadar önemli bir proje olduğunu gösteriyor. Trambüslerimizin hizmette kaldığı süre yüzde
100'e yakın bir oranda. Şu anda 12 tane trambüsümüz var. Mayıs ya da Haziran aylarında 10
tane daha trambüs alacağız. Onların da gelmesiyle oradaki toplu taşıma daha da rahatlayacak"
diye konuştu. "2 trambüs pembe olacak" Üniversite öğrencilerinin trambüsle ilgili bir takım
talepleri olduğunu kaydeden Çakır, "Bunların en önemlisi sadece bayanların kullanabileceği
pembe trambüslerdi. Hatta bununla ilgili bir de kampanya başlatmışlardı. Bizler de bu talebi
dikkate aldık ve bununla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah 2 trambüsü sadece bayan
yolcularımıza yönelik alacağız. Trambüsler şu anda üretim bandında, o konuda
görüşmelerimiz devam ediyor. Biz, trambüslerin renklerinin farklı olmasını söyledik. 2
trambüs pembe olacak" ifadelerini kullandı. Arıkan’dan destek mesajı Konu ile alakalı kişisel
sosyal medya hesabı facebooktan açıklamada bulunan Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut

Arıkan ise “Malatya’da toplumun hassasiyetini dikkate alarak ‘Pembe Trambüs’ çalışmasını
hizmete sunan Belediye Başkanı Ahmet Çakır Bey'i tebrik ediyoruz. Aynı hizmeti Kayseri
Büyükşehir Belediyemizden bekliyoruz.” yorumunu yaptı. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21169.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

İşte Meclis'e sunulacak yeni anayasa metni
Yeni Anayasa konusunda MHP ile uzlaşan Ak Parti'nin verdiği teklifin maddeleri ortaya çıktı.
Metne göre, Cumhurbaşkanı Meclis'i feshederse kendisini de fesih etmiş olacak.
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AK Parti ile MHP arasında devam eden başkanlık teklifi görüşmelerinde mutabakata varıldı.
İki parti 15 madde üzerinde anlaştı.
İşte madde madde, AK Parti'nin yeni Anayasa metnindeki o ifadeler:
■ Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanların yüce divan'a yollanması için meclis'te 3'te 2
çoğunluk (401 oy) gerekecek.
■ Cumhurbaşkanı, kanun hükmünde kararname çıkarabilecek. Özgürlükler konusunda
kararname çıkaramayacak.
MİLLETVEKİLİ SAYISI 600'E ÇIKACAK
■ Milletvekili sayısı 550'den 600'e yükselecek.
■ Yedek milletvekilliği olacak.
■ Seçilme yaşı 18'e inecek.
■ Hakimler ve savcılar yüksek Kurulu'nun yarısını cumhurbaşkanı atayacak, diğer yarısını
meclis seçecek.
■ Başbakanlık makamı kalmayacak.
BAKANLARI CUMHURBAŞKANI SEÇECEK
■ Bakanları cumhurbaşkanı seçecek.
■ Bakanlar meclis dışından da olacak.
■ Meclis'ten bakan olanın milletvekilliği hemen düşecek.
CUMHURBAŞKANI MECLİS'İ FESH EDERSE KENDİSİNİ DE FESİH ETMİŞ OLACAK
■ Cumhurbaşkanı meclis'i fesh ederse kendini de fesh etmiş sayılacak.
■ Cumhurbaşkanı 5+5 olmak üzere iki dönem seçilebilecek.
■ Partisi ile ilişkisi devam edecek.
■ Cumhurbaşkanının en az 2 yardımcısı olacak.
■
Mevcut
parlamenter
sistem
2019'daki
seçime
kadar
devam
edecek.
kaynak: Haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21170.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

İncesu’da uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan iki ayrı
operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre polis ekiplerinin ilk olarak İ.K. isimli şahsı yakaladıkları öğrenildi.
Gözaltına alınan İ.K.'nın ev ve üst aramasında 2.80 gram metamfetamin madde ele geçirildi.
İkinci yapılan operasyonda ise, S.P., T.G. ve S.Y. isimli şahısların bulunduğu otomobilin
durdurularak arama yapıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda 5 gram esrar, 1.15 gram eroin, 8
gram metamfetamin ve 2 adet ecstasy tablet ele geçirildiği kaydedildi.
Yetkililer, ilk operasyonda gözaltına alınan İ.K.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını,
diğer 3 zanlı hakkında ise başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21171.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Nurlu sabah
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğumunun 1445. yıldönümü olan Mevlid
Kandili yarın dualarla idrak edilecek. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Mevlid Kandili
münasebetiyle yaptığı konuşmada, “Bu gecenin sabahı gerçekten de nurlu bir sabahtı. İnsanlık
için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı.” dedi.

10 Aralık 2016 Cumartesi 10:47

Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in
doğduğu geceyi nitelemekte. Tarih olarak kesinlik bildirilmese de Hz. Muhammed'in
Rebiülevvel ayının on ikinci gecesinde doğduğu bilinmekte. Bu sene Mevlid Kandili, 11
Aralık Pazar günü (yarın) idrak edilecek.
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven idrak etmeye hazırlandığımız Mevlid Kandili öncesinde bir
basın toplantısı düzenleyerek günün anlam ve önemine değindi.
Can ve mal güvenliği yoktu
“Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyaya geldiği dönemde, insanlar her
türlü değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı.” diyen Müftü Güven şunları söyledi:
“Küfür, haksızlık ve zulüm gönülleri karartmış; insanları Allah’a giden yoldan

uzaklaştırmıştı. Ferdi ve sosyal ahlak tamamen bozulmuştu. Dünyada insanın en çok ihtiyaç
duyduğu şey olan huzur, can ve mal güvenliği ortadan kalkmıştı. Dünyanın birçok köşesi
kanlı boğuşmalara sahne oluyordu. İnsanlık, bir kurtarıcının gelmesini dört gözle bekliyordu.
Bütün ümitler, Yahudi ve Hristiyan dinlerinin müjdelediği ahir zaman peygamberine
yönelmişti. Bu husus Kur’anı-ı Kerim’de şöyle ifade edilmişti: Hani Meryem oğlu İsa, ‘Ey
İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden
sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim’
demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, ‘Bu, apaçık bir sihirdir’ dediler. (Saf
61/6) Peygamber Efendimiz (S.A.S.), böyle bir zamanda dünyaya gelmişti. Bu gecenin sabahı
gerçekten de nurlu bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir
açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidayet meşalesi olan Sevgili Peygamberimizin gönderilişi,
Yüce Allah’ın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. ‘İçlerinden, kendilerine
Allah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir
peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar
önceleri apaçık bir sapıklık içindeydiler.’ (Al-i İmran, 3/164) İnsanlığın her zaman ve
mekânda Peygamber Efendimiz (S.A.S)’in tebliğ ettiği ilahi mesajlara ve bu mesajların hayata
geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. Çünkü İslam, Resûlullahı’ın şahsında
açıklanmış ve hayata geçirilmiştir. Allah Rasûlü, bir taraftan Kur’an’ı tebliği etmiş, bir
taraftan onu açıklamış ve uygulamaya koymuş, diğer taraftan da Kur’an’ın değinmediği
konularda tamamlayıcı rol üstlenmiştir.”
Bu gece dualar edilmeli
Bu gecede camilere gidilmesi, cemaatle namaz kılınması, vaaz ve nasihatler dinlenmesi, toplu
dualar edilmesi gerektiğini dile getiren Müftü Güven; “Evlerde büyüklerin elleri öpülerek,
küçüklere hediye verilerek, yoksul, yetim ve muhtaçlara da yardım edilerek sevindirilmeli,
fakir fukara görüp gözetilmelidir. Yine bu gece namazlar kılınmalı, Kur’an-ı Kerim
okunmalı ve günahlara tevbe istiğfar edilmeli, Peygamberimiz (S.A.S.)’e bol salâvatı şerife
getirilmeli, kendimiz için, ailemiz için, milletimizin mutluluğu ve devletimizin bekası için
dualar edilmelidir. Mevlid kutlamalarının Sevgili Peygamberimiz (S.A.S)’in hatırasının ve
örnekliğinin geniş halk kitleleri ölçeğinde taze tutulmasına katkısı inkâr edilemez. Ancak
hayat ve uygulama dini olan İslam’ın kuru mevlid merasimlerine indirgenmemesi gerekir.
Sonuç olarak Peygamber Efendimiz’in doğumunu yâd ederken yalnız mevlid okumak, ilahiler
söylemek, mesajlarla birbirimizi tebrik etmek ve kandil simidi dağıtmakla yetinmeyip,
Resûlullah (Bu gecenin sabahı gerçekten de nurlu bir sabahtı)’ın hayat veren mesajlarını,
yüksek ahlakını, faziletini, adalet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları yaşantımızda
uygulama azmini daima diri tutmak olmalıdır. “ şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21172.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Çarpışan otobüs
Kayseri'de freni boşalan halk otobüsü, park halinde bulunan otomobillerin arasına daldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan olmazken, park halindeki 6 otomobilde
maddi hasar meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Anayurt mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen
olayda, sokak üzerinde duran halk otobüsünün freninin boşalması sonucunda hareket ettiği
öğrenildi. Sokak üzerinde bulunan otoparka dalan halk otobüsü, park halindeki 6 otomobile
çarptıktan sonra durabildi. Kaza anında kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, olayı
duyduktan sonra apartmandan çıkan otomobil sahipleri neye uğradıklarını şaşırdı. Olayın
ardından sese uyandıklarını söyleyen görgü tanığı Ümit Özdemir, can kaybı olmadığından
dolayı sevindiklerini söyledi. Özdemir, "Ben kazayı birebir olarak görmedim ama kazanın
üstüne geldim. Otobüs yukarıdaki duvarın orada duruyordu. Oradan arabanın freni birden
boşalmış ve park halinde bulunan araçlara çarpmış. 6 tane arabayı haşat etmiş. Daha sonra
binanın içerisine doğru gelmiş ve otobüs en son binanın bahçesinin içerisinde kalmış. Bunu
gördükten sonra durumu ilk yardım ve polis ekiplerine haber verdim ve araç sahiplerini
çağırdım. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır" diyerek olayı anlattı. Kaza,
güvenlik kamerasında Öte yandan, kaza binanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye
kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, halk otobüsünün park halinde
dururken biranda hareket ettiği ve otoparkta bulunan otomobillere çarptığı görüldü.
Görüntülerde ayrıca, halk otobüsü şoförünün otobüsü durdurmak için koştuğu ama
yetişemediği de görüntülere yansıdı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21173.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayseri’de insan hakları ihlali olmuyor
İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası dolayısıyla Kayseri
Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kamçı, "Kayserimizde insan hakları
ihlaliyle alakalı fazla bir şey çıkmıyor" dedi.
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İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası dolayısıyla Kayseri
Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Vali Kamçı
ziyaret öncesinde İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir
ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Burada bir
konuşma yapan Vali Kamçı, Kayseri'de insan hakları ihlaliyle ilgili fazla şikayet olmadığını
söyledi. Kamçı, "Kurulumuz, insan hakları ihlalleriyle alakalı müracaatları değerlendiriyor.
Çok şükür Kayserimizde insan hakları ihlaliyle alakalı fazla bir şey çıkmıyor. Çünkü
olmuyor. Bu da güzel bir şey. İnşallah hiç olmaz. İnsan haklarının dünyanın hiçbir yerinde ve
ülkemizde ihlal edilmemesi en büyük temennimizdir. Devletlerin varlığı, sürekliliği ve insan
haklarının en iyi olması için çalışılıyor. 15 yıldır AB'ye üye olma anlamında Türkiye'de
birçok değişiklikler oldu. Bunların hepsinin yapılması ama biz AB'ye üye olalım da daha çok
insan haklarımızın hak ettiği seviyeye ulaşmasıyla alakalıdır. Ben buna inanıyorum. Bu
anlamda herkes üzerine düşen görevi yapıyor. İnsan hakları dünyanın her tarafından
halledilmiş bir problem değildir ama her geçen gün bununla ilgili çalışmalar devam ediyor.
İllerde de birkaç yıl önce bu kurullar kuruldu. Amaç, insan haklarının ihlal edilmemesi ve
insanların haksızlığa uğramamasıdır" ifadelerini kullandı. Kayseri Valiliği Hukuk İşleri Şube
Müdürü Necla Yiğit de, 2016 yılı içerisinde insan hakları ihlaliyle ilgili olarak 3 tane şikayet
alındığını ve bu şikayetlerin araştırıldığında insan hakları ihlalinin olmadığını belirtti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21174.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Cinayet zanlısı adliyede
Kayseri’de önceki gün çıkan alacak verecek kavgasında Osman S.’nin yaşamını yitirmesi ile
sonuçlanan olayda zanlı Ali B., adliyeye sevk edildi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikanın arkasındaki boş
arazide meydana gelen olayda Ali B. ile Osman S. (50) arasında iddiaya göre alacak verecek
yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle Ali B., yanında bulundurduğu
tabanca ile Osman S.’ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık
ekipleri Osman S.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de çevrede geniş
güvenlik önlemi aldı. Osman S.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi
yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği
ekipleri cinayet şüphelisi olarak Ali B.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan soruşturmanın ardından Ali B. adliyeye sevk edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21175.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Nursaçan’dan Kandil mesajı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Mevlid Kandili
mesajı yayımladı.
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Nursaçan, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in doğumu vesilesiyle
kutladığımız bir Mevlid Kandili’ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gece olarak
kutladığımız Mevlid Kandili, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın daha
da pekişmesine-güçlenmesine vesile olacak en değerli gecelerdendir" ifadesinde bulunduğu
mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk
timsaliydi; güzel ahlakıyla, engin hoşgörüsüyle, adaletiyle, merhametiyle, mütevazılığıyla
bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. O, insanların en hayırlısı idi, herkesin
güvendiği Muhammed-ül Emin'di. Onun yaşayışı, onun hadis-i şerifleri, onun sünneti
sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm hemşerilerimizin mübarek mevlid kandilini tebrik
ediyor, bu gecenin ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar
getirmesini yüce Allah’tan diliyorum." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21176.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Özden kandil mesajı yayınladı
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden Mevlit Kandili dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.
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Özden, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kandiller, Müslümanlar için ulvi ve bir o kadar da müstesna zaman dilimlerinden biridir.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya
teşriflerini kutladığımız Mevlit Kandili de bu özel günlerden biridir. Bizler, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’i anlayıp
Peygamber Efendimizin öğütleri ile yaşayarak çocuklarımıza örnek olmalıyız. Bu duygu ve

düşüncelerle Mevlit Kandilimizin Türkiye’miz, İslam âlemi ve tüm insanlık adına birliğe,
beraberliğe ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21177.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Hisarcıklıoğlu İlter’e tepki gösterdi mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de katıldığı törende AVM’lerde
kiralamaların TL ile yapılmasını isteyen BRN Yatakları Genel Müdürü Berna Gözbaşı İlter,
konunun gündeme gelmesi sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kendisine
tepki gösterdiği iddialarına cevap verdi.
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Berna Gözbaşı İlter, Kayseri Sanayi Odası tarafından geçtiğimiz günlerde Kayseri’de
düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden Kayseri’de ilk yabancı yatırım fonu
alan firma olmaları sebebi ile ödül almanın büyük onurunu yaşadığını kaydetti.
Berna Gözbaşı İlter, dövizde aşırı yükseliş sonrası oluşan durgunluğu gidermek için herkes
gibi kendisinin de sahip olduğu görüşleri etkinlik sırasında dile getirdiğini ifade ederek,
şunları söyledi:
“Sayın Cumhurbaşkanımızdan farklı konularda 3 kez ödül alma gururunu yaşayan bir işkadını
olarak şunu net olarak söyleyebilirim ki kendileri sorunları kısa yoldan çözebilen, herkesi
kucaklayabilen ve bizlerin sorunlarıyla da yakından ilgilenen bir liderdir. Bu yapısının da
verdiği güven ile o akşam bana ödülümü verirken yurt genelindeki AVM’lerde mağazaları
olan biri sıfatıyla, ödül gecesinde AVM’lerdeki kiraların TL üzerinden yapılandırılması
konusu gündeme gelince TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da iştiraki olduğu
Armada AVM’de de mağazamızın olduğunu ve buradaki uygulamayı anımsattım. Bu
AVM’de zaten biz sabitlenen dolar kuru üzerinden kira ödüyoruz. Dolayısı ile Rifat Bey'in
iyiniyetli tutumu ile sabitlenen kur üzerinden kiralar ödeniyorken basında yer aldığı şekli ile
kendisini şikayet etmiş olmamız mümkün değildir. Rifat Bey'in USD kurunu sabitleyerek
sürece iyi niyetli katkı sağladığını bildiğim için bu iyi niyetinin örnek olması TL üzerinden
kiralama yapılması konusunda da devam etmesi inancımı ve bütün AVM'lerin bu sisteme
geçmesi gereği konusunda kanaatimi bildirdim."
Berna Gözbaşı İlter, ödül gecesinin hemen ardından bazı medya organlarında TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun kendisine cephe aldığı, bu talebe büyük tepki gösterdiği ve iştiraki
olduğu AVM’de kendisine daha yüksek kur üzerinden yeni fiyatlandırma yaptığı haberleri
çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
“AVM’lerde mağazası olan yüzlerce firmadan teşekkür alırken, tüm bu haberler ve
yaşanılanlar beni derinden üzmüştür. Konuşmamda Rifat Başkanı yaralayacak, üzecek bir
ifade kullanmadım, kullanmam da. Bir iş kadını olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın uzun
süredir ülke gündeminde yer alan TL'ye dönülmesi çağrısına destek mahiyetinde bir
açıklamada bulundum. Konu ne kendi işletmemiz ne de Rifat Bey'in iştiraki olan AVM'dir.

Talebimiz tüm AVM'lerdeki kiralamalarda dolardan tamamen vazgeçilmesi TL’ye dönülmesi
konusunda bir farkındalık yaratmak idi; Kaldı ki başkanımızın iştiraki olan AVM’ler de
etkinlik sonrası bu yoldaki çalışmalarını bülten yayımlayarak duyurdular ve hatta bu davranış
Ankara'daki diğer AVM'lere örnek teşkil etmiş olmalı ki çok sayıda AVM TL'ye
geçeceklerini duyuran açıklamalarda bulundular. Biz sektörümüzde ihracat lideri olan, zor
şartlarda sıfırdan gelerek Türk ekonomisine değer katan, yüzlerce insana istihdam sağlayan
biri olarak doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmeyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız
olmak üzere bize destek veren AVM yetkililerine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21178.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kayseri Şeker’den KAYSO’ya ziyaret
Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker yöneticileri Kayseri Sanayi Odası (KAYSO)
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'ye “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
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Ziyarete, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun
Öner de katıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21179.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Türk lirasının yıldızı parlıyor
Son bir haftada dolar endeksi yüzde 1'e yakın düşüş kaydederken Türk lirası, Brezilya realinin
ardından yüzde 5 ile dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu.
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Dolar/TL 3,35'in altına gerilerken, TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı son bir haftada
yüzde 5 oldu. Türk lirası böylece gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Brezilya
realinden sonra dolar karşısında en çok prim yapan para birimi oldu.
ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevini devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi
politikaları, olumlu gelen ABD verileri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz artışı
gerçekleştireceği beklentisi doların diğer para birimleri karşısında tarihi seviyeleri görmesine
neden oldu.
Dolar endeksi, 24 Kasım'da küresel piyasalarda artan dolar talebi ile 2003'ten bu yana ilk kez
102'nin üzerine çıktı, avro/dolar paritesi 1,05 sınırına kadar geriledi. Küresel piyasalarda
volatilitenin azalması ve tahvil faizlerindeki dengelenmenin etkisiyle gerileyen dolar endeksi
son iki haftada etkili olan düşüş trendi ile 100'ün altına geriledi.
Azalan risk iştahının uluslararası piyasalarda gelişmiş ülke varlıklarına ilgiyi artırmasıyla
geçen hafta cuma günü dolar/TL 3,5923 ve avro/TL de 3,8294 ile tarihi zirvelerini görmüştü.
Hükümet TL'deki değer kaybını durdurmak için çeşitli önlemler alırken, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın "tarihi" olarak nitelendirilen "Yastığının altında döviz olanlar gelsin parasını altına
dönüştürsün, gelsin parasını TL'ye dönüştürsün. Türk lirası, altın değer kazansın" çağrısı,
başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere iş dünyası örgütleri, esnaf ve vatandaşlardan
gelen büyük destekle adeta kampanyaya dönüştü.
Türk lirasına destek kampanyası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 2017
yılı Para ve Kur Politikası sunumunun ardından TL, benzer ülke para birimleri ve gelişmiş
ülke para birimlerine göre pozitif ayrışarak hızlı bir şekilde değer kazandı.
Bir haftada yüzde 5 prim
Son bir haftada dolar endeksi sadece yüzde 1'e yakın düşüş kaydederken, TL dolar karşısında
yüzde 5 değer kazandı. Diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre de pozitif bir seyir
izleyen ve önceki haftalarda açılan farkı kapatan TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış ticarette
“milli para kullanılsın” çağrısına uyan ve girişimlerde bulunan özel sektörün de desteği ile
güçlenmeye devam ediyor.
Aynı dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki hareketleri
incelendiğinde; Brezilya realinin yüzde 5,5, Güney Afrika randının yüzde 2,6, Endonezya
rupisinin yüzde 1,9, Meksika pesosunun yüzde 1,8 ve Rus rublesinin yüzde 1,2 değer
kazandığı görülüyor.
Bu haftanın ilk işlem gününde 3,5621’i gören dolar TL, bu seviyelerden başlayan düşüşünü
bugüne kadar devam ettirerek, 3,3407 ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Geçen
hafta kapanışına göre avro/TL yüzde 3,4 azalışla 3,6260 seviyelerine, sterlin/TL ise yüzde 4,8
gerileyerek 4,2600’a indi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21181.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Rusya'dan TL ile doğalgaz için çalışma
başlatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, Rusya ile doğalgaz ticaretinde
TL'ye geçiş için çalışmalara başladığını, tüm ilgili kurumların çalıştığını söyledi.
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TBMM Genel Kurulu'nda 2017 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edildi. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Albayrak, Genel Kurul'da konuşma yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada
"Türkiye, özellikle enerji politikalarında yeni dönemde, büyük enerji hacmi oluşturduğu
ülkelerle milli parayla ticarete başlıyor." açıklamalarında bulundu.
Albayrak, Türkiye'nin, Rusya ile doğalgaz ticaretinde TL'ye geçiş için çalışmalara başladığını,
tüm ilgili kurumların çalıştığını bildirdi.
"Hiçbir şeyden korkmayacağız"
Albayrak, "Türkiye olarak biz, hele de enerji alanında son dönemde çok önemli adımlar
tıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Kapalı kapılar ardından bizi tehdit etmeye çalışsalar da
gölgelerden, gölgelerin arkasından kahpece tehditleriyle korkutmaya çalışsalar da Allah'ın
izniyle biz hiçbir şeyden korkmayacağız. Gölgelerden havlayanlara değil, o havlayanların
ipini elinde tutan kahpelere mesaj vereceğiz." dedi. (finanshaber.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21182.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Yakın gözlükler rafa kalkıyor
Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Altan Göktaş, katarakt
ameliyatı geçiren ve sonrasında yakın görme sorunu yaşayan kişilerin yakın ve uzak
merceklerle gözlük kullanma mecburiyetlerinin ortadan kalktığını söyledi.
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Görme bozukluğuna neden olan katarakt ameliyatında başarı oranı yüksek olsa da, ameliyatın
ardından yakın gözlük ihtiyacı ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Altan Göktaş, “Yani katarakt
ameliyatı geçiren kişi, ameliyat sonrası uzağı sorunsuz görebilirken, yakını görebilmek için
gözlüğe ihtiyaç duyuyor. Ancak son zamanlarda multifokal lensler (yakın ve uzak mercekler)
yaşam kalitesini artırarak, gözlük kullanma mecburiyetini ortadan kaldırıyor.” diye konuştu.
Kataraktı, görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşmasıyla
oluşan bir göz rahatsızlığı biçiminde tanımlayan Doç. Dr. Altan Göktaş, “Öyle ki göz içi
merceğin matlaşmasıyla birlikte kişi, adeta buğulanmış bir camın arkasından bakıyormuş gibi
hissediyor.” dedi.
Gözlüğe gerek kalmıyor
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kataraktın tek tedavisinin ameliyat olduğunu
kaydeden Doç. Dr. Altan Göktaş, yeni teknoloji ile bireylerin ameliyattan sonra gözlük
kullanmak zorunda kalmadıklarına dikkat çekti. Doç. Dr. Altan Göktaş, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Katarakt ameliyatında göz içine mercek (intraoküler lens) yerleştirilmesi, ameliyatın
ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Son yıllarda gelişen multifokal lensler sayesinde ise,
kişiler gözlüksüz hem uzağı hem de yakını görebiliyor. Multifokal lenslerden farklı olarak ara
mesafedeki görmeyi de netleştirebilen trifokal lenslerin daha çok bilgisayar başında zaman
geçiren kişilere öneriyoruz. Bu tür lensler, ortalama 70-80 santimlik göz-ekran aralığının
rahatça görülmesini sağlıyor. Ancak ameliyat öncesi bu lenslerin avantaj ve dezavantajlarının
kişiyle konuşulması gerekiyor.”
Kimlere uygulanabilir?
Multifokal lenslerin ameliyat sonrasında gözlük kullanmak istemeyenler ve nispeten daha
erken yaşta ameliyat olanlar için tercih edildiğini söyleyen Doç. Dr. Altan Göktaş, “Gece sık
araç kullanmayanlar ve katarakt dışında gözünde kornea hastalıkları, sarı nokta hastalığı gibi
başka problemleri olmayanlar bu lensler tercih ediliyor. Bunun yanı sıra yüksek
hipermetropisi ve miyopisi olan kişilerde de multifokal lensler gözlüklerden kurtulmaya
olanak sağlıyor.” ifadelerini kullandı. Kurumsal Hab
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21183.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Kışın cildimize daha çok önem vermeliyiz
Kuruluk probleminin yoğun görüldüğü kış aylarında cilt bakımına daha fazla dikkat edilmesi
gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, banyodan çıktıktan sonra
ıslak vücuda doğal yağ uygulanmasını önerdi.
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Havaların soğuması ile deride görülen kurulukların, buna bağlı dermatit rahatsızlıkların
artırdığını ifade eden Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sema
Karaoğlu, “Bununla mücadele etmek için banyoda doğal yağlar kullanılmasını öneriyoruz.

Yumuşatıcı yağlar, özellikle duş aldıktan sonra duştan çıkmadan, henüz ıslakken vücudun her
yerine sürülüp sonra üzerimize havlu alıp duştan çıkılmalıdır. Böylece yağlı ciltlerde deri
içindeki suyun kaybı da önlenmiş olacak. Eczanelerde satılan doğal tıbbi yağlar tercih
edilebileceği gibi, yemeklik ama hakiki olan zeytinyağını da kullanabiliriz. Kozmetik market
ya da eczanelerde satılan vücut losyonlarını günde bir kez kullanmak da yeterli olacaktır.”
diye konuştu.
Soğuk sular da ellerde kuruluk nedeni
Ayrıca, soğuyan sularla yıkanan ellerin kurulanmamasının da deride kuruluk, egzama, çatlak
ve kaşıntılara yol açacağını belirten Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, özellikle okul çağındaki
çocukların bu sorundan daha çok etkilendiğini dile getirdi.
“Pahalı krem iyi krem demek değil”
Kullanılan nemlendirici losyonların markası ya da fiyatının önemli olmadığını vurgulayan
Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, “Her zaman pahalı ürün iyi anlamına gelmiyor. İstikrarlı olarak
kaybettiğimiz vücut nemini yerine koymamız lazım. Sadece bilinmeyen, üzerinde içeriği
yazmayan merdiven altı ürünlerden uzak durmakta fayda var.” dedi.
Taze sebze ve meyve de cilt nemi için önemli
Cildin kış aylarında nemli tutulması için günlük su alım miktarının da önemli olduğunu
kaydeden Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, beslenme ile ilgili şu önerilerde bulundu:
“Aminoasit ve protein içeren, vücudumuzun hastalıklara karşı direncini artırmasını sağlayan,
sebze, meyve gibi vitamin içerikli gıdaların alımı cildin nemli tutulması için önemli. Su içmek
genel vücut sağlığımız için çok önemli ama özellikle mevsim geçişlerinde olabiliyorsa doğal
taze sebze ve meyve tüketimi çok değerli. Bunun yanı sıra, çocuklarımızın da sabah ya da
akşam yatarken süt içmelerini öneriyoruz.”
Yün yorganlar da alerjiye bağlı kuruluk nedeni
Son olarak, kış aylarında daha çok kullanılan yün ve kaz tüyü gibi doğal yorgan ve yastıkların
alerjiye neden olduğunu da dile getiren Uzm. Dr. Sema Karaoğlu, “Eğer kişiler, bu havalarda
vücudunda değişik deri döküntüleri, hapşırık, gözlerde yanma gibi şikayetler olursa yün
yorgan ya da kaz tüyü gibi organik içerikli ürünler kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek
bir dermatoloğa görünmeliler.” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21184.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

MusicOuality, Gemerek’li öğrencileri
coşturdu
Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler ve
öğretmenler için müzik dinletisi düzenlendi. Kayseri’den gelen Grup MusicOuality’nin
sunduğu dinleti zevkle izlendi.
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Okul Müdür Yardımcısı Muharrem Daşan’ın organize ettiği etkinlik okulun konferans
salonunda gerçekleştirildi. Programda Muharrem Daşan ve bazı öğrenciler de solo türkü
söylediler.
Öğrencilerin birinci yazılıların tamamlanmasından sonra motivasyonlarını artırmak, kendi
aralarındaki arkadaşlık ve paylaşım duygularına katkıda bulunmak adına Kayseri’den gelen
üniversiteli öğrencilerden oluşan Grup MusicOuality tarafından bir dinleti gerçekleştirildi.
Gruba okul öğrencileri de saz ve değişik enstrümanlar çalarak destek verdiler.
Gönüllerince eğlenerek streslerini atan öğrenciler, eğitimin sosyal aktivitelerle daha verimli
hale geldiğini belirterek organizasyonu düzenleyen öğretmenlerine teşekkür ettiler.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21185.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Üç Yusuf, Üç Rüya, Üç Gömlek
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'in aile eğitimi seminerleri devam ediyor.
Seminere bu hafta Yazar Senai Demirci konuşmacı olarak katıldı ve Hz. Yusuf Kıssası'nı
anlattı.
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Yazar Sena Demirci'nin katılımıyla gerçekleştirilen aile eğitim semineri Şehir Tiyatrosu'nda
yapıldı. Çok sayıda izleyicinin takip ettiği "Üç Yusuf, Üç Rüya, Üç Gömlek" konulu
seminerde Hz. Yusuf Kıssası'nı anlatan Demirci, Hz. Yusuf Kıssası'nın Kuran-ı Kerim'de
geçen en uzun kıssa olduğunu belirtti ve bir surede tek başına anlatılan bir başka kıssanın
olmadığını söyledi.
Hz. Yusuf Kıssası'nın bizlere verdiği mesajları vurgulayan Senai Demirci kıssanın sonundaki
bir vurguya dikkat çekerek Hz. Yusuf'un çektiği eziyetlere rağmen kardeşlerinin ardından
gıybet etmediğini, çünkü kardeşlerinden umudunu kesmediğini söyledi. Demirci, "Hz. Yusuf
Kıssası'nın
finalinin
formülü
gıybet
etmemekten
geçiyor"
diye
konuştu.
Seminerin ardından Büyükşehir Belediyesi İştirakler ve İşletmeler Daire Başkanı İlyas
Yıldırım, Senai Demirci'ye aktardığı bilgiler nedeniyle teşekkür ederek çiçek
verdi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21186.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Çamardı’lı öğrenciler zulme sessiz kalmadı
Çamardı Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi Halep’teki zulme sessiz kalmadı.
Okulda başlatılan kampanya ile öğrencilerin kendi aralarında ve öğretmenlerden topladıkları
100 torba un parasını Çamardı İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcisi Abdullah Hamurcu'ya
teslim ettiler.
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Okul öğrenci temsilcisi Osman Yahya Uğur'un çağrısıyla toplanan öğrenciler, Halep'te
yaşanan insanlık dramının İslam Aleminin yüreğine kor gibi düştüğünü, buna sessiz
kalamayacağını, ümmete sahip çıkmanın bir görev olarak addedildiğini kaydetti. Halep'teki
kardeşlerimizin bir nebze yarasına pansuman olmak istediklerini belirten Uğur, öğretmenlerin
ve arkadaşlarını yardım kampanyasına katılmaya davet etti. Okulda başlatılan kampanya ile
öğrencilerin kendi aralarında ve öğretmenlerden topladıkları 100 torba un parasını Çamardı
İHH İnsani Yardım Vakfı temsilcisi Abdullah Hamurcu'ya teslim ettiler.
İHH Temsilcisi Abdullah Hamurcu, Müslümanların uğradığı zulme sessiz kalmayan Çamardı
Şehit Muttalip Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine, Okul Müdürü
Abdulgani Özkan şahsında teşekkür etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21187.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

MHP ilçe kongresinin iptaline ilişkin
başvuru reddedildi
MHP'nin ülke genelinde pazar günü yapacağı ilk kongre olan Kocasinan İlçe Kongresi’nin
iptaline yönelik başvuru reddedildi.
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Kocasinan MHP İlçe Kongres'inin durdurulması için partili İsmail Birol tarafından Asliye
Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlandı.
Mahkeme, başvuruda iptal gerekçeleri olmadığı için reddedildi.
KARAR: REDDEDİLDİ

Kayseri 6'ncı Asliye hukuk mahkemesi tarafından alınan kararda, "Talep edenin ihtiyati tedbir
sebebi esası yönünden haklılığını yaklaşık olarak ispat edilerek MHP Kocasinan ilçe teşkilatı
12'nci olağan kongresinin yapılmasının tedbiren durdurulmasının reddine karar
verilmiştir" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21188.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

BİNAYA GİRDİ 2 POŞET AYAKKABI
ÇALDI
Kayseri'de bir binaya giren hırsız, 2 poşet dolusu ayakkabı çaldıktan sonra kayıplara karıştı.
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Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmana giren hırsız, yangın
merdivenini kullanarak katlara çıktı. Kapıların önlerinde bulunan ayakkabıları zemin kata
indiren hırsız, daha sonra binanın içerisinde bulduğu poşete çaldığı ayakkabıları koydu.
Binada kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, 2 poşete doldurduğu ayakkabılar ile binadan
ayrıldı. Hırsızın binaya girişi ve elindeki poşetle çıkışı ise güvenlik kameraları tarafından
saniye saniye kaydedildi.
Yaşanan hırsızlık olayından dolayı şaşkın olduklarını kaydeden bina sakinleri, "Ev
soygununa falan baya rastladık ama ayakkabı hırsızını görmek bizim komiğimize geldi. Bu
hırsızlardan dolayı bina olarak tedirginiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21189.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Belediye personeline silahlı saldırı
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, belediye personelinin ev ve otomobillerine
yönelik silahlı saldırıyla ilgisi olmadığını bildirdi.
11 Aralık 2016 Pazar 14:18
Yıldız, yazılı açıklamasında, evi ve park halindeki iki otomobiline silahlı saldırı düzenlenen
çiftin, daha önce disiplin soruşturması nedeniyle belediyedeki görevlerinden alındığını belirtti.
Saldırıyla ilgilerinin olmadığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Adalet er geç tecelli edecektir. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Şahsımı ve belediyemizi
suçlayanlar da adalet önünde hesap verecektir. Suçlamalar ve soruşturmalar nedeniyle devam

eden yasal süreçle ilgili sonraki günlerde, gerçekler ortaya çıkacaktır. Son olayla ilgili süren
soruşturmada şahsımı ve belediyemizi bu olayın içine çekmeye çalışanlar, adalet önünde
hesap verecektir."
Sarıoğlan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Hikmet Gökkurt ile eşi Emlak İşleri Müdürü Adnan
Gökkurt'un Bakarcak Mahallesindeki evleri ile otomobillerine, çiftin evde bulunduğu sırada
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş açılmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21190.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Şehit ateşi Kayseri’ye düştü
İstanbul’daki hain saldırıda şehit olan Çevik Kuvvet polislerinden Yasin İke’nin memleketi
Kayseri’ye acı haber ulaştı.
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Dün akşam Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında meydana gelen hain saldırıda şehit olan 38
kişiden birinin Kayseri doğumlu 23 yaşındaki polis memuru Yasin İke olduğu belirlendi.
Şehit polisin Kayseri’deki ailesine acı haber bu sabah ulaştı. Acı haberi alınca fenalaşan Yasin
İke’nin anne ve babası Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21191.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

