KAYSERİ HABER ARŞİVİ
07.11.2016–13.11.2016
İlim Yayma koltuk değneği değil!
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş KAYSO Eski Başkanı Mustafa
Boydak’ın sosyal paylaşım sitesinden kendisi ile ilgili yapmış olduğu açıklamaya cevap
vererek; “Hiçbir kişi veya kurumun İlim Yayma Cemiyeti'ni koltuk değneği olarak
kullanmasını kabul edemeyiz.” dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında yargılanan Boydak
kardeşlerden Hacı Boydak savunmasında birçok kuruma hayır yaptıkları için yargılandıklarını
iddia ederek, "İlim Yayma, Erciyes Feneri, Deniz Feneri, Kızılay gibi derneklere, vakıflara da
yardım yaptım. Yarın bir gün bunlar da örgüt çıkabilir" şeklinde sözler sarf etmişti. Hacı
Boydak’ın sarf ettiği sözlerin ardından sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan Oğuz
Memiş böyle bir yardımın kabul edilmediğini belirtmişti.
Bu gelişmelerin ardından Mustafa Boydak da sosyal paylaşım sitesinden mesaj yayımlayarak
abisi Hacı Boydak’ın belgesiz konuşmayacağını iddia etti.
Yeni açıklama
Söz konusu mesajdan sonra bir kez daha açıklama yapma gereği duyan İlim Yayma Cemiyeti
Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş sözlerinin arkasında durdu ve Boydaklardan ayni veya
nakdi herhangi bir yardımın kabul edilmediğini yineledi.
Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi olarak, 3 Kasım tarihinde resmi facebook
hesabımızdan yaptığımız açıklamayla ilgili kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya karşı;
önceki duyurumuzun arkasında olduğumuzu ve İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi olarak
Boydaklar'dan ayni veya nakdi yardım kabul etmediğimizi tekraren beyan ederiz. Hiçbir kişi
veya kurumun İlim Yayma Cemiyeti'ni koltuk değneği olarak kullanmasını kabul edemeyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz. “
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20305.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Tutuklanan sanık mahkemenin ikinci
katından atladı
Kayseri'de “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan nöbetçi mahkemeye çıkarılan Tugrul Ç.,
tutuklandığını duyunca 2. kattaki duruşma salonunun penceresinden atladı. Ağır yaralanan
sanık hastaneye kaldırıldı.
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Polis ekipleri tarafından “konut dokunulmazlığını ihlal” suçundan gözaltına alınan Tugrul Ç.
nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede savunmasını veren T.Ç. hakkında hakim tutuklama
kararı verdi. Tutuklandığını öğrenen Tuğrul Ç., Kayseri Adliyesi'nin 2. katında bulunan
duruşma salonundaki açık pencereye doğru koşmaya başladı. Mahkeme heyeti ve polisleri
hayrete düşüren harekette sanık ikinci kattan kendisini boşluğa bırakarak kaçmak istedi.
Beton zemine düşen sanık ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansa konularak
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tuğrul Ç.’nin sağlık durumunun
ciddiyetini koruduğu bildirildi.
İHA-AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20306.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Hayvanat Bahçesi kışa hazır
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü ve Anadolu
Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Mehmet Akbaş, hayvanlara can gözüyle
baktıklarını söyleyerek onların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kışa hazır durumda
olduklarını söyledi.
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Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Kayseri’de bulunan Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki
hayvanat bahçesinde de hazırlıklar bütün hızıyla sürüyor. Hayvanların zorlu kış şartlarında
hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Harikalar
Diyarı Müdürü Mehmet Akbaş, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Akbaş,

“Hayvanlara can gözüyle bakıyoruz. Onun için kendimizin nasıl barınmaya, ısınmaya,
beslenmeye ihtiyacımız varsa mutlaka ki hayvanların da ihtiyaçları vardır. O nedenle
öncelikle barınaklar kapalı olduğu için kışa hazırlık döneminde bunların temizlenerek
hijyenik hale gelmesini sağladık. Daha sonra yem ihtiyaçlarını temin ettik. Bazı ihtiyaçlar kış
şartlarında temin edilemiyor. O nedenle bunları yaz ya da güz aylarında temin ederek
depoladık. İhtiyaçları dahilinde veriyoruz. Onun dışında ısıtıcılara ağırlık verdik. Kalorifer
kazanlarından tutun da ufolara kadar bakımlarını yaptırdık. Her şekilde kışa hazır
durumdayız” ifadelerini kullandı. Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanların sağlığı ile
ilgilenen Veteriner Hekim Hüsnü Furkan Güney ise gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını
sözlerine ekleyerek, “Malum Kayseri’de artık kış mevsimi yaklaştı, havalar da soğumaya
başladı. Bu anlamda gerek teknik birimimiz kışlık barınaklarda ısıtma sistemlerinde bakım ve
onarımları yaptılar. Her hayvan için hem fizyolojik hem biyolojik türlerine göre farklı ısınma
sistemleri mevcut. Bunların bakımları yapıldı. Kış için hazır bir şekilde faaliyete girmiş
durumda. Yemleme konusunda hayvanlarımız için kışlık rasyon hazırladık. Bu anlamda
vitamin, mineral, enerji yönünden daha zengin yemler vermekteyiz. Yem katkı maddelerinden
vermekteyiz, hayvanların kışı hastalıkları daha rahat atlatabilmeleri için” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20307.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Suriyelilere “Kardeşlik Gecesi”
Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim ve Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği “ Kardeşlik
Gecesi” gerçekleştirecek. Savaşın izlerini silmek ve moral vermek için yapılan gece 12 Kasım
günü Gültepe Kültür Merkezinde yapılacak.
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Savaştan kaçarak Kayseri’ye yerleşen Suriyeliler Gültepe Kültür Merkezinde “1. Kardeşlik
Gecesi” ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kayseri Ensar Derneği tarafından düzenlenen gece
12 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Kuran ziyafetiyle başlayacak. Günün anlam ve önemi
anlatan konuşmalar ile Arapça ve Türkçe ilahiler okunarak devam edecek. Kardeşlik
gecesinin finalinde sinevizyon ve Suriyeli çocuklar tarafından hazırlanan gösteri sunulacak.
“Gelin kardeş olalım!”
“Gelin kardeş olalım” sloganıyla her kesimden katılım beklediklerini belirten Kayseri Ensar
Derneği Başkanı Muzaffer Marangoz,” Biz Ensar’ız! Biz kardeşiz! İlk kez düzenleyeceğimiz
gecemize gelin ve kardeş olalım. Allaha teslim olmak, Müslüman olmaktır. Müslüman olmak,
kardeş olmaktır. Kardeş olmak, Ensar olmaktır. Gecede Suriyeli kardeşlerimizin üzerinde 5
yıldır devam eden savaşın izlerini silmek ve kardeşlik duygularını pekiştirmek istiyoruz. Her
kesimden kardeşimiz bize katılır ve destek verirse başımızın üzerinde yeri vardır” dedi.
Haber : Ahmet Bolat
özell
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20308.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Erciyes Master Planı’nda sona doğru
Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Master Planı’nda sona
doğru yaklaşıldığını belirterek, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 6 bin yatak kapasitesine
ulaşılacağını söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırım projelerinden birisi olan ve Kayseri’yi
Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden birisi haline getirecek olan Erciyes Kış
Sporları ve Turizm Merkezi Projesi’nde sona doğru yaklaşılıyor.
Projenin son durumu hakkında bilgi veren Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Cahid Cıngı, master planının şuanda kış turizmine yönelik olarak yani sportif aktivite olarak
yüzde 100’e yakın oranda bitmiş durumda olduğunu söyledi. Cıngı, “Burası Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir yatırımı. Şehrimize sosyokültürel, ekonomik ve iktisadi
açıdan bir kazanç sağlamayı hedefleyen bir proje. Bunun yanında gençlerimizin ve halkımızın
özellikle spor yapmaları, kayak yapmalarını da önceleyen bir proje. İnşallah master planı
şuanda kış turizmine yönelik olarak yani sportif aktivite olarak yüzde 100’e yakın oranda
bitmiş durumda. Çok mükemmel pistlerimiz, çok gelişmiş karlama sistemlerimiz ve kar ezme
sistemlerimiz var. Şuanda Erciyes Master Planı’nın beklediğimiz tarafı sadece sosyal ve
konaklamaya yönelik kısmı. Otellerimiz yavaş yavaş açılıyor zaten. Açılan oteller hakikaten
kış turizmi konusunda Türkiye’de ön sıraları işgal edecek kalitede oteller. Güzel markalar,
güzel hizmet veren, elit insanlara hitap eden tesisler. Fakat biraz daha özellikle son yıllarda
turizm sektörünün içerisinde bulunduğu yavaşlama sebebiyle yatırımcılarımız ister istemez
biraz tereddüt ediyorlar ama kış turizmi ve Erciyes’teki yapılaşma, turist sayısı, buradaki alt
yapının oturmuşluğu devam ettikçe de çok yatırımcıyla görüşüyoruz. Onlar da yavaş yavaş
tesislerini tamamlayacaklar.” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 6 bin yatak kapasitesine ulaşacaklarının altını çizen Cıngı,
“Öngördüğümüz 5 yıllık bir projeksiyon içerisinde 6 bin yatak kapasitesine ulaşacağız. Ondan
sonra da tüm dünyaya global çapta reklamlar ve tanıtımlar yaparak dünyanın her köşesinden
Erciyes’e turist getirmek ve halkımıza dövizin katkısını sağlamak için gayret edeceğiz.” diye
konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20309.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Şehide son dokunuş
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla yapılan terör
saldırısında şehit olan Polis Memuru İsmail Mavitaş, memleketi Kayseri’de binlerce kişi
tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
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PKK'lı teröristlerce Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bombalı araçla terör saldırısı yapılmış,
2'si polis 9 kişi şehit olmuştu. Patlamada şehit olan Polis Memuru İsmail Mavitaş için
memleketi Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tören düzenlendi. Şehit Mavitaş'ın Türk Bayrağı'na
sarılı tabutu namazın kılınacağı Yahyalı Merkez Cami'ne getirildi. Burada tabuta sarılan
yakınları şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.
"Yavrunu göremeden gittin"
Öte yandan şehidin eşi Gülçiçek Mavitaş'ın 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Tabuta sarılarak
gözyaşı döken yakınları, "Doğmamış bebeğine bezler aldın. Yavrunu göremeden gittin" diye
ağıtlar yaktı. İl Müftüsü Şahin Güven tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından
Mavitaş'ın cenazesi Yerköy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye katılan binler, şehidin
ardından 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' şeklinde sloganlar attı. Cenaze namazına Vali
Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, askeri ve
polis erkanı, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20310.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Başkanlardan Yemliha seferberliği
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Yemliha Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bölge sakinlerinin
taleplerini dinleyen başkanlar, devam eden ve yapılacak projeleri vatandaşlara anlattı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı
Abdulkadir Güneş ile birlikte bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar
vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Yemliha Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binasında kısa bir konuşma yapan Başkan
Çolakbayrakdar, ‘Yeni Kocasinan’ı hep birlikte inşa edeceklerini belirterek, bölge sakinlerine
daha kaliteli hizmet vermek ve daha yaşanabilir Kocasinan için sosyal odaklı hizmet
anlayışıyla daha fazla çalışacaklarını vurguladı.
Başkan Çolakbayrakdar, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek mahallelerin sıkıntılarını
çözmeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Kocasinan’ın kırsaldaki en büyük mahallesi olan
Yemliha’ya, her geldiğimizde bizler hoş karşılanıyoruz. Öncelikle bunun için hemşerilerime
çok teşekkür ederim. Bütün mahallelerimizde olduğu gibi Yemliha’ya da elimizden gelen ne
var ise bunu yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı artırarak devam
edeceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak Yemliha’ya sıcak asfalt çalışmasını başlattık.
Önümüzdeki günlerde KASKİ burada gereken alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra
diğer bölgelerde de asfaltlama çalışmalarına devam edeceğiz. Yemliha Mahallemizin
ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Hemşerilerimin sorunlarına çözüm üretmek adına
çalışmalara devam edeceğiz.” diyerek noktaladı.
“Yemliha bizim göz bebeğimiz.” diye sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ise “Birçok hizmeti Yemliha’ya yaptık yapmaya devam ediyoruz. İnşallah
önümüzdeki sezon Yemliha’nın ana yolunu genişletip daha konforlu yapacağız. Diğer
yapacağımız büyük hizmet ise Yemliha’ya kadın ve gençlik merkezi için çalışıyoruz.
Projemizi hazırladık. İnşallah yakın zamanda hizmete girecek.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Yemliha Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı, Yemliha Mahallesine
yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden’e,
Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı
Abdulkadir Güneş’e plaket takdim etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20311.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

İfade özgürlüğü ve medyanın durumu
Kayseri Küçük Millet Meclisi’nde ‘OHAL’de ifade özgürlüğü ve medyanın durumu’
konuşuldu. Meclise konuşmacı olarak Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya katıldı.
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Kocasinan Belediyesi Toplantı Salonu’nda düzenlenen mecliste konuşan Memur-Sen Kayseri
İl Temsilcisi Aydın Kalkan, HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını
değerlendirdi. Kalkan, “Dün ve evvelsi gün gerçekleştirilen bir takım tutuklamalar var.
Milletin vermiş olduğu vergilerle maaş alacaksınız, teröristlerin cenazelerinde tabutlarına
omuz atacaksınız, teröristlerin çadırlarına gidip taziyede bulunacaksınız, sonrada gelip
mecliste dağdakilerin söylemleriyle konuşacaksınız. Bunlar kanımıza dokunuyordu. Dün ki
tutuklamalarla yüreğimiz soğudu. Seçilmişler tutuklanabilir mi? seçilmiş olmak bu ülkede suç
işlemeyi gerektirmiyor. Herkes haddini bilecek. Bana göre bu tutuklamalar had bildirmedir.
Biz sonuna kadar bunları destekliyoruz” ifadelerini kullandı.
FETÖ ile PKK’nın birbirinden farklı olmadığını belirten Kalkan, “Yasaklanan gazetelere ve
konuşturulmayanlara baktığımız zaman tamamen teröre destek veren ve tamamen FETÖ,
PYD, DEAŞ ve DHKPC gibi ne kadar terör örgütü varsa bunlar kendilerinin iş birlikçisi gibi
çalışan örgütler. Artık anladık ki FETÖ ile PKK’nın bir farkı yok” diye konuştu.
“Anadolu basını her zaman devletinin yanında”
Mecliste konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya
ise, “Kendisini muhalifmiş gibi gösteren ama muhalefetinde ötesinde bir marjinal yayın yapan
iki aşırı sol gazetede patlama haberi hiç yok. HDP genel başkanlarının ve milletvekillerinin
gözaltına alınması kocaman kocaman verilmiş. Cumhuriyet Gazetesi’nde haber var ama
sadece saldırıyı PKK düzenledi diyor. Sanki PKK bir dernek ve bir hayır kuruluşu.
Cumhuriyet Gazetesi’nde ‘PKK terör örgütüdür’ ifadesini bulamazsınız. Yaklaşık 100 yıl
önce Türkiye bir milli mücadele veriyordu. O günde İstanbul basını ve Anadolu basını 3’e
ayrılmıştı. İstanbul bölümünün bir bölümü milli mücadeleye destek veriyordu. Anadolu
basınını da büyük bir bölümü her zaman milli mücadelenin yanında olmuştur. 15 Temmuz
darbe sürecinde de gördük ki gerçekten Anadolu basınının büyük bir bölümü darbe karşı
direnmiş, FETÖ’ye karşı devletinin ve milletinin yanında olmuştur” şeklinde konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20312.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

ABD’de kritik seçim yarın
Analistler, yarın gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Donald
Trump'ın kazanması durumunda Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu gelişmekte olan
ekonomilerin olumsuz etkilenebileceğini ve böyle bir sonucun risk oluşturabileceğini belirtti.
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Tüm dünyada gözler, ABD başkanlık ve kongre seçimlerine odaklandı. Yarın sandık başına
gidecek Amerikalılar, hem ülkenin yeni liderini hem de yeni kongre üyelerini belirleyecek.
ABD'nin iç ve dış politikaları açısından büyük önem taşıyan seçimlerin küresel ekonomiye
etkileri de merakla bekleniyor.

ABD'de başkanlık için yarışacak Demokrat Hillary Clinton'ın ekonomi politikaları genel
olarak Obama yönetiminin devamı niteliğini taşırken, Cumhuriyetçi Trump ise popülist
söylemleriyle dikkati çekiyor. Küresel piyasalarda seçim sonuçlarının finansal piyasaları
etkileyeceğine ilişkin endişeler yer alırken, gelişmekte olan piyasalara yönelik olası etkiler de
tartışılmaya devam ediyor.
Analistler, seçimleri Donald Trump'ın kazanması durumunda Türkiye'nin de içerisinde
bulunduğu gelişmekte olan ekonomilerin bundan olumsuz etkilenebileceğini ve böyle bir
sonucun risk oluşturabileceğini belirtiyor.
"Trump, dünya ekonomisi için büyük risk"
Berenberg Türkiye Ekonomisti Wolf-Fabian Hungerland, yaptığı açıklamada, Trump'ın dünya
ekonomisi için en büyük risklerden bir tanesi olduğunu kaydetti.
Trump'ın ne yapacağı belli olmayan bir aday olduğunu vurgulayan Hungerland, özellikle
uygulamak istediği dış politikanın yatırımcılar için belirsizlik oluşturabileceğini anlattı.
Wolf-Fabian Hungerland, Trump'ın ABD Başkanı olması durumunda gelişmekte olan
piyasalarda da belirsizliğin hakim olabileceğini belirtti. Hungerland, Trump'ın başkan
olmasının Türkiye için iyi bir sonuç olmayacağı öngörüsünde bulundu.
TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Cristian Maggio, Trump'ın kazanması
durumunda bütün gelişmekte olan piyasaların olumsuz etkilenebileceğini belirtti.
Trump'ın kazanması sonrasında gelişmekte olan para birimlerinin ve hisse senetlerinin değer
kaybedebileceğini ifade eden Maggio, Türkiye piyasasının da bu etkilenen grup içerisinde
olabileceğini aktardı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20313.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

“2017, 2016’dan daha iyi olacak”
İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle yaklaşık 5 saat süren bir toplantı yapan Başbakan
Binali Yıldırım, 2017 yılının 2016’dan daha iyi olacağını söyledi.
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Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye ekonomisi 15 Temmuz’da çok büyük bir sınavı başarıyla
atlattı. Ekonomisi sağlam olmayan bir ülke bu olayların 10’da birini yaşamış olsa altından
kalkamazdı. Türkiye’nin durumunu bilmeyenlerin yanlış algısını düzeltmek için birlikte
çalışmalıyız. Türkiye’nin gerçekleri ve algısı arasındaki farkı ortadan kaldırmak için
kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20314.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Elma üreticilerine sertifika verildi
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce yürütülen Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi
(EKÜY) projesi kapsamında elma üretimi yapan üreticilere sertifika verildi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerince ilimizde 35 üretici ile 2 bin 614 dekar
alanda elma yetiştiriciliği yapılıyor. Üreticilerden elmada pestisit analizine esas olmak üzere
sezon sonunda alınan 33 numunenin sonuçları temiz çıktığı için ürün sertifikaları teslim
edildi.
Diğer yandan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün uygulamakta olduğu Çayır, Mera
ve Yem Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında Sarıoğlan Ömerhacılı Mahallesinde çiftçilere
bin kg Macar Fiği dağıtıldı. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20315.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Açlık sınırı 1500 TL’yi aştı
Memur-Sen tarafından her ay düzenli olarak yapılan "açlık-yoksulluk" araştırmasına göre,
Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 516 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 303 TL’ye
yükseldi.
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Yapılan araştırmaya göre Ekim ayında Eylül ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama
yüzde 1.61'lik bir artış yaşandı. Ekim ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 39,46 artışla
çarliston biber, yüzde 38,91 salatalık, yüzde 34,18 sivri biber, yüzde 23,96 kabak, yüzde
21,09 domates, yüzde 13,11 artışla patlıcanda yaşandı. Göze çarpan en çok düşüşler ise yüzde
32,52 limon, yüzde 15,08 elma, yüzde 10,82 muz, yüzde 4,94 kuru üzüm, yüzde 4,16 azalışla
marul madde fiyatlarında yaşandı.
Aydınlanma madde fiyatında ise Ekim ayında Eylül ayına göre herhangi bir değişim
gözlemlenmedi.
Giyim ve sağlık fiyatlarında artış
Ekim ayında Eylül ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 11,44'lük bir artış
gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 34,57

artışla kazak (kadın), yüzde 29,06 kazak (erkek), yüzde 28,47 kazak (çocuk), yüzde 28,52
hırka (kadın), yüzde 28,41 artışla bot (kadın)
madde fiyatları oldu.
Ekim ayında Eylül ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,56'lık bir
artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 6,33 artışla numaralı gözlük cam
ve çerçevesi, yüzde 1,46 azalışla laboratuvar tahlil ücretleri madde fiyatlarında olduğu
gözlendi.
Temizlik madde fiyatları arttı
Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,98'lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik
ve bakım madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,79 artışla
misafir kolonyası, yüzde 2,97 artışla sabun madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla
birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,09 azalışla saç bakım ürünleri,
yüzde 0,47 azalışla tuvalet kağıdı madde fiyatında düşüş olduğu tespit edildi.
Haberleşme ve ısınma ucuzladı
Ekim ayında Eylül ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,19'luk
bir düşüş olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan
değişimin yüzde 6,59 artışla telefon yedek parçaları (sim kart, batarya) madde fiyatında
olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Eylül ayına göre yüzde 5,12
azalışla telefon ekipmanları (telsiz, telefon, cep telefonu) madde fiyatında düşüş olduğu
gözlemlendi.
Ulaşım ve eğitim-kültür fiyatlarında artış
Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,71'lik bir artış olduğu belirlendi. Eylül ayına göre en göze
çarpan değişimin yüzde 6,34 artışla LPG dolum ücreti, yüzde 5,31 mazot fiyatlarında olduğu
gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 1,27 azalışla araba kiralama ücreti
madde fiyatında düşüş olduğu tespit edildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20316.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Topraktan ev alana yüzde 10 KDV iadesi
KDV oranı yüzde 18 olan ancak henüz teslim edilmemiş, faturası kesilmemiş olan
konutlardan 8 Eylül 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında teslim ve faturası kesilecek olan
konutlar için KDV oranı yüzde 8 uygulanacak. Aradaki fark iade edilecek.
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150 metrekare üzeri konutları ilgilendiren düzenleme 8 Eylül 2016'da Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle bu konutlar ile arsa metrekare birim değeri
1000 TL ve üzerinde olan konutlara ilişkin 8 Eylül 2016-31 Mart 2017 arasında yapılacak
konut teslimlerinde yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'e indirilmişti. Bu karar Türkiye
genelinde 10 bin 530 sokakta yapılan konutları kapsıyordu.
Tüketiciye ödenmeli

Yapılan yeni düzenleme ile satış sözleşmesinde KDV oranı yüzde 18 olan ancak henüz teslim
edilmemiş, faturası kesilmemiş olan konutlardan 8 Eylül 2016-31 Mart 2016 tarihleri arasında
teslim ve faturası kesilecek olan konutlar için KDV oranı yüzde 8 uygulanacak. Arada
oluşacak yüzde 10'luk KDV fark müteahhit ya da inşaat şirketi tarafından konutu satın alan
tüketiciye iade edilecek. Bu hakkınızı istemeyi unutmayın. (haberturk.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20317.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Akay ateşten gömlek giyerek geldi”
Ziraat Odaları İl Koordinasyon kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, AK Parti Grup Başkan
Vekili Mustafa Elitaş'ın TBMM'de Şeker Fabrikası ile ilgili yaptığı konuşma için teşekkür
etti.
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Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, "Mustafa Elitaş
vekilimizin TBMM Genel Kurulu'nda Kayseri Şeker'den övgü ile bahsetmesi, çiftçinin malı
olan Kayseri Şeker’in nereden nereye geldiğini tüm Türkiye’nin huzurunda söylemesi bizi bir
Kayserili ve oda başkanı olarak gururlandırdı. Burada bu fabrikayı iyi yönetemeyenler ve
çiftçinin malını çarçur edenler devletimiz tarafından görevden alındı. Onlar adalet karşısında
hesaplarını vermeye devam ediyorlar. Bundan bir şüphemiz yok. Bu fabrikanın yıllardan beri
kötü bir yönetim ile yönetildiğini tüm kamuoyu biliyordu. Bu fabrikaya o dönemde kayyım
olarak atanan Hüseyin Akay ve ekibi her türlü zorluklara rağmen bu fabrikanın 650 milyon
borcunu ödeyerek Kayseri Şeker’in borçsuz bir fabrika olması için canla başla çalıştı. Yapılan
Pancar Kooperatifi Seçimi'nde çiftçisinden aldığı yetki ve destek ile her türlü iftira ve
karalama kampanyalarına rağmen bugün şeker fabrikası ve yönetimi dimdik ayaktadır. Bu
çiftçi ve yönetime başta AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş Bey nezrinde tüm
destek olan siyasilerimize ve mülki amir ile bürokratlarımıza özellikle de 80 bin çiftçimize
teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerini kullandı.
"Akay ateşten gömlek giyerek geldi"
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatif Başkanı Hüseyin Akay'ın ateşten gömlek giyerek geldiği
zor görevde her türlü iftira kampanyalarına rağmen yönetimi ile birlikte çiftçinin hizmetkarı
olmaya devam edeceklerini belirten Güneş, "Başkanımız Hüseyin Akay ve ekibi buraya
gelirken ateşten gömlek giyerek geldi. Çiftçi bize bir görev verdi ve biz bu çiftçinin görevini
kötüye kullanmadık, kullanmayız ve bundan sonrada kullanmayacağız" şeklinde konuştu.
Çiftçilerin avans ve nakliyesini gününde aldığını da dile getiren Ziraat Odaları İl
Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, "Çiftçimiz memnun ve ürettiği pancarın
parasını gününde alıyor. Avansını ve nakliyesini de gününde alıyor. Pancar parasını da
teslimatın ardından 20 gün içerisinde pancar parasının da tamamını ödüyoruz. Türk çiftçisi ve
Kayseri Şeker yönetimi son nefesine kadar devletine ve vatanına bağlı kalmaya devam
edecektir" dedi. İHA

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20318.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Doğal yaşam ödülleri sahiplerini buldu
Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura'16 kapsamında sektörde fark
yaratanların başarılarının taçlandırıldığı Green Star Awards – Doğal Yaşam Ödülleri töreni
İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti.
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Tureks Uluslararası Fuarcılık organizasyonu ile 3-6 Kasım 2016 tarihleri arasında gerçekleşen
8.Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı kapsamında, sektörün gelişimi adına ön plana
çıkarılan ürünler ve başarılı firmalar ödüllendirildi.
Yarışmada ayrıca Exponatura 2016'nın bu yılki konsepti olan "Bal Yılı" kapsamında
Türkiye'nin 'En Ballı İli', 'En Ballı İlçesi' ve 'Yılın Bal İhracat Şampiyonu' da ödül alarak adını
ulusal ve uluslararası arenada duyurma fırsatı yakaladı.
4 ana başlık ve 16 dalda ödüller dağıtıldı
Bitkisel ürünlerden gıda takviyelerine, tekstil ve temizlik ürünlerinden saç bakım ürünlerine
kadar birçok ürün, kurum ve kuruluş, il ve ilçe Türkiye'de adını daha fazla duyurabilmek
adına ödül için yarıştı.
Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler pazarında ilgi uyandırması beklenen Green Star Awards –
Doğal Yaşam Ödülleri yarışmasının kazananları ise şöyle;
Yeni Yıldızlar Kategorisi – Yenilikçi Doğal Gıda Ürünü – Şişe tasarımı 350 yıllık zeytin
ağaçlarından ilham alınarak hazırlanan Tariş Zeytin Asırlık Natürel Sızma / Tariş Zeytin ve
Zeytin Yağı Birliği Pazarlama Yöneticisi Ceren Parlak
Yeni Yıldızlar Kategorisi – Yenilikçi Doğal Gıda Ürünü – İlk defa ön pişirme ve öğütme
aşamalarından geçirilen Kenton Bakliyat Ürünleri / Kenton Gıda Kategori Müdürü Esin Setol
Yeni Yıldızlar Kategorisi – Yenilikçi Organik Gıda Ürünü – 'Naturka Organik Pekmezli
Fındık Kreması' / Naturka Organik Gıda adına Özge Candan
Yeni Yıldızlar Kategorisi – Yenilikçi Doğal Güzellik Ürünü – Otacı Makyaj Temizleme Suyu
/ Otacı Bitkisel Ürünler Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Kurt
Yeni Yıldızlar Kategorisi – Yenilikçi Organik Güzellik Ürünü – Organik sertifikalı Mia
Organical Göz Çevresi Kremi / Daleel Kozmetik Satış Müdürü Mehmet Kaya
Yeni Yıldızlar Kategorisi – Yenilikçi Doğal Yaşam Ürünü – BabyNEO Tek Beden
Yıkanabilir Bebek Bezi / Natura Bebek Tekstil Ürünleri Genel Müdürü Kaan Özsökmen
Yeni Yıldızlar Kategorisi – Yenilikçi Organik Yaşam Ürünü – Organik pamuk kumaştan
üretilen BabyNEO Organik İlk Arkadaşım / Natura Bebek Tekstil Ürünleri Genel Müdürü
Kaan Özsökmen
Yılın Organik Ürün İhracat Şampiyonu – 2015 / 2016 yılları arası en fazla organik ürün
ihracatı yapan Işık Organik Gıda / Işık Organik Gıda Fabrika Müdürü İdris Aydın
2016 Tema Yıldızları Kategorisi – En Ballı İl Ödülü – Kestane, ıhlamur, orman gülü, yaban

mersini gibi bal verimi yüksek ağaç türleri ile diğer bölgelerden ayrılan ilimiz ARTVİN /
Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına Deniz Canlı
2016 Tema Yıldızları Kategorisi – En Ballı İlçe Ödülü – özellikle kestane balı üretiminde ön
plana çıkan Rize İkizdere / Rize İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına Sabit Çelik
2016 Tema Yıldızları Kategorisi – Yılın Bal İhracat Şampiyonu – 2015 / 2016 yılları arasında
petek ve süzme balda en fazla ihracat yapan ALTINPETEK firması / ALTINPETEK firması
sahibi Serdar Güntaş
Fuarın Yıldızları Kategorisi – Fuarın Yıldız Standı – Balen markası ile Arı Mühendislik /
Yüksek Ziraat Mühendisi Refik Bayram Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20319.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

80 yıllık FACIT, 50 yıldır Uzunoğlu’nun
elinde hayat buluyor
Kayseri’nin sevilen kuyumcularından Ömer Uzunoğlu, kuyumcu dükkanında gelişen
teknolojiye inat artık piyasada bulunmayan İsveç yapımı FACIT (Fasit) marka hesap
makinesini kullanıyor. Yaklaşık 50 yıldır bu makineyi kullanan Ömer Uzunoğlu, “FACIT’den
vazgeçemiyorum. Ölene kadar kullanmayı sürdüreceğim” diyor.
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Kayseri’nin sevilen kuyumcularından Ömer Uzunoğlu, kuyumcu dükkanında gelişen
teknolojiye inat artık piyasada bulunmayan İsveç yapımı FACIT (Fasit) marka hesap
makinesini kullanıyor. Yaklaşık 50 yıldır bu makineyi kullanan Ömer Uzunoğlu, “FACIT’den
vazgeçemiyorum. Ölene kadar kullanmayı sürdüreceğim” diyor.
Kişisel Gelişim Uzmanı ve kuyumcu Ömer Uzunoğlu, hızına yetişilemeyen, her gün gelişmiş
yeni bir ürünün piyasaya çıktığı teknoloji dünyasına adeta meydan okuyor. İş yerinde dijital
hesap makinelerinin aksine FACIT marka mekanik hesap makinesi kullanan Uzunoğlu, bunu
severek yaptığını anlattı.
Birinci önceliğim güven
ACIT’dan vazgeçemememin birinci nedeninin güven olduğunu belirten Ömer Uzunoğlu,
“Rahmetli babam da bunu kullanırdı. Yılların eskitemediği bir hesap makinesi… Bu
makinede hata yapma riskimiz yok. Dijitallerde bilinç dışı yanlış bir tuşa bastığınızda farklı
sonuçlar verebilir. Bu makinada 3 işlemi aynı anda görme şansımız var. Ne işlem yaparsanız
yapın 3’ünü bir görüyorsunuz. Böyle olunca da hata yapma riski olmuyor. Dediğim gibi
birinci sebep güven. 30-35 yıl öncesine kadar batıdaki bütün bankalar, iş adamları, sanayiciler
bu makinayı kullanırdı. O süreçte Türkiye’ye gelmişti. O zaman gençlik yıllarımda
İstanbul’dan almıştım. Kayseri’de yoktu. Daha sonra benden gören bazı insanlar da getirttiler.
Kayseri’de herkesin elindeki hacet olmuştu o dönemde. Bu makinayla benim aramda bağ
oluştu.” diye konuştu.
FACIT’den kopamıyorum

Uzunoğlu, yaklaşık 50 yıldır bu makineyi kendisinin, onun öncesinde babasının kullandığını
ve yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi olduğunu dile getirerek şunları söyledi:
“Hesap yaparken hiç korkmadım. Hiç arıza yapmadı. Düzgün kullanıldığında arıza yapma
şansı yok. Yağlama bile gerekmiyor. O kadar mükemmel bir hacet. Dijital kullanmaya
çalıştım ama olmadı. FACIT’e bağımlılığımız olduğu için kopamıyorum. Bundan kopmak
sanki başka bir dünyaya girmek gibi geliyor. Dolayısıyla bunu tercih ediyorum.”
Müşteriler uzaydan geldiğini sanıyor
Müşterilerin Facit’i görünce uzaydan gelen bir nesne görmüş gibi şaşırdıklarını belirten
Uzunoğlu, “Tartı aleti olarak yorumluyorlar. Neye yaradığının farkına varamıyorlar. Hesap
yapmaya başladığımızı görünce de garip garip bakıyorlar. Özellikle genç jenerasyon çok
şaşırıyor. Kayseri’de benden başka kullanan yoktur diye düşünüyorum. Herkes elektronik
kullanıyor. Ama ben hala inatla ve zevkle bunu kullanıyorum. Çünkü çok seviyorum. Dijitale
göre biraz daha fazla uğraştırıyor ama vazgeçemiyorum. Benim için büyük bir keyif. “
şeklinde konuştu.
-FACITFACIT (Fasit), ofis ürünleri üreten bir İsveç şirketidir. 1922 yılında kurulan Facit, aynı yıl,
mekanik hesap makineleri ve daktilolar üretmeye başladı. 1960'lı yıllarda 100'ün üstünde
ülkede 8000 civarında bayii ve şube açarak gelişen kuruluş, giderek piyasaya egemen oldu.
İsveç'te yaklaşık 7000 nüfuslu küçük bir yerleşim merkezi olan Åtvidaberg'ta üretim yapan ve
1965 yılında adını Facit AB olarak değiştirerek büyümeyi ve birçok ofiste yer almayı
sürdürdü. 1970'e gelindiğinde dünya çapındaki bayii ve şube sayısı 14000'e ulaşmış, ancak
Japon malı, çağdaş tuşlu - elektronik hesap makinelerinin piyasaya çıkmasıyla demode
olmaya başlamıştı. Değişik modellerle kendini geliştirmeye, elektrikle çalışan tiplere
geçmesine karşın pazarı kaptırdı. Facit, bütün dünyada en çok satılan 1954 model "Kollu
Facit" diye bilinen modeliyle özdeşleşmiştir. 1973 yılında Electrolux, on yıl sonra 1983'te de
Ericsson firmalarına satılan Facit, kârlı bir yatırım olmaktan çıkınca 1988 yılında üretimini
durdurup 1998 yılında da kapandı. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20320.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

3 ayda 17 bin hastaya muayene
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Melikgazi Ek Hizmet Binası’nda son 3 ayda 17 bin 61
hasta muayene edilirken, ameliyathane ve lazer ünitesi de vatandaşın hizmetine girdi.
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15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Özel Kayseri Göz Hastanesi, 25
Temmuz’da Sağlık Bakanlığı’na devredilerek Eğitim ve Araştırma Hastanesi Melikgazi Ek
Hizmet Binası olarak kullanılmaya başlanmıştı. Aradan geçen 3 ay içerisindeki yapılan
çalışmalar hakkında bilgiler vermek üzere toplantı düzenleyen Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, 3 aylık süre içerisinde 17 bin 61 hasta muayene

ettiklerini kaydetti. Son bir haftadır ameliyathane ve lazer ünitelerini de halkın hizmetine
sunduklarını kaydeden Özcan, “Hastanemize devredilen Melikgazi Ek Hizmet binamızın ilk
lazer hastasını sizlere sunumunu yapmak ve hastanemizin bu ek binası ile ilgili bilgiler
vermek üzere toplandık. Yaklaşık 3 ay kadar önce bize devredilen Melikgazi Ek Hizmet
binamızda 25 yatağımız bulunmakta. 7 ayrı poliklinikte hizmet vermekteyiz. Bu
polikliniklerin içinde normal göz polikliniği hizmetleri dışında ayrıca retina, şaşılık, kornea,
kontak lens, göz tansiyonu gibi hastalarımıza da hizmet vermekteyiz. Son 3 ay içerisinde 17
bin 61 hasta muayene ettik. Son bir haftadır da ameliyathane ve lazer ünitemizi hizmete açmış
bulunmaktayız” ifadelerini kullandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Melikgazi Ek Hizmet binasına vatandaşları davet
ederek, kendilerine daha iyi hizmet vermek için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20321.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Her 10 kişiden birinde kronik uykusuzluk
var
Türk Uyku Tıbbı Derneği Prof. Dr. Fuat Özgen, toplumun yüzde 10'unda kronik, ileri
derecede uykusuzluk bulunduğunu bildirdi.
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Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Özgen, 17. Uyku Tıbbı
Kongresi ile 4. Ulusal Uyku Tıbbı Teknisyenliği Kongresi ve 7. Uyku Tıbbı Teknisyenliği
Sertifikasyon Kursu programında yaptığı konuşmada, uykusuzluğun (insomnia) modern çağın
büyük sağlık sıkıntılarından biri olduğunu, her iki insandan birinin hayatının bir döneminde
uykusuzluk problemi çektiğini ve bu rahatsızlığın önümüzdeki yıllarda bir halk sağlığı sorunu
haline döneceğini söyledi.
Özgen, "Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kronik, ileri derecede insan hayatını etkileyen
uykusuzluğun oranı yüzde 10. Yani her 10 kişiden birinde kronik uykusuzluk var. Bu, çok
büyük bir rakam." diye konuştu.
Uykusuzluğun temeline inildiğinde insanoğlunun, "Bu kısacık ömrümüzde neden uyuyoruz?"
sorusunu sürekli yinelediğini dile getiren Özgen, "Dinlenmek, yenilenmek, tamir edilmek ve
en önemlisi de ölmemek için uyuyoruz. Çünkü total uyku yoksunluğunun önüne geçilmezse
ölümler ortaya çıkabiliyor." dedi.
Sağlıklı bir yaşam için iyi bir uykunun önemine vurgu yapan Özgen, "Biliyoruz ki az
uyuyanlar az yaşıyorlar ve sağlık sorunlarına daha çok açıklar. Bu, gün geçtikçe de artıyor.
Uyku sadece dinlenme değil, aynı zamanda bir yenilenme. Uykuda cildimiz de yenileniyor,
beynimiz de yenileniyor, kalbimiz de yenileniyor, karaciğerimiz de yenileniyor. Uyku süresi
kısaldıkça birçok hastalığa açık hale geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Uyku sorunları obeziteye yol açıyor

TUTD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Aksu da uykunun temel fonksiyonunun enerji
dengesini sağlamak olduğunu belirterek, uyku sorunlarının obeziteye bir eğilim
oluşturduğunu dile getirdi. Aksu, "Obezite aslında uyku sorunlarının bir nedeni değil, uyku
sorunları aslında obezitenin önemli bir nedenidir. Siz uyku sorununuzu çözemezseniz
obeziteyi de çözemezsiniz. Burada önemli bir kavram karmaşası yaşıyoruz. Kişi şişman
olduğu için uyku sorunu var değil, aslında kişide uyku sorunu olduğu için kilo almaya eğilim
oluyor. Ama kilo aldıkça uyku sorunu ağırlaşıyor, uyku sorunu ağırlaştıkça da kilo alma
eğilimi artıyor. Bu döngüyü bir yerden kırmak gerekiyor." diye konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20322.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Yunus Emre Enstitüsü Kosova ile işbirliğini
artırıyor
Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve
Spor Bakan Yardımcısı Rexhep Hoti başkanlığındaki heyeti Ankara'da enstitünün merkez
binasında ağırladı.
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Avrupa'nın kalbinden geldiklerini belirten heyet Yunus Emre Enstitüsünden daha fazla
yatırım ve etkinlik talebinde bulundu. Heyetin talebini değerlendireceklerini belirten Ateş,
Kosova'yı Küresel Kamu Diplomasisi Ağı GPDNet'e katılmaya davet etti. Ateş, heyeti FETÖ
tuzağına karşı da uyardı.
Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Rexhep Hoti, Bakanlık Genel
Sekreteri Veton Firzi ve Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, çalışma ziyaretleri
kapsamında geldikleri Ankara'da Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in
misafiri oldu. Prof. Dr. Şeref Ateş, görüşmede iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel ilişkilere
dikkat çekerek, Yunus Emre Enstitüsü'nün yurt dışında açılan ilk merkezlerden birinin
Kosova olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ateş, "Prizren, Priştine ve İpek'te enstitülerimiz var. Hem
kültür-sanat programlarına hem de el sanatları programlarına yoğun ilgi görüyoruz.
Bakanlığınız ile iş birliğini artırmak isteriz." dedi.
Yunus Emre'den Kosova'ya "GPDNet" daveti
Kosova'yı Küresel Kamu Diplomasisi Ağı (GPDNet)'na da davet eden Başkan Şeref Ateş,
"Dönemsel başkanlığını üstlendiğimiz bu önemli oluşuma dost ve kardeş ülkelerin üye
olması, kültürel diplomaside aktif olmalarını sağlar. Dönem başkanı olarak Kosova'nın
GPDNet'e dahil olmasını isteriz." dedi.
Bakan Yardımcısı Rexhep Hoti de, "Dünyada çok sayıda ülkede etkin olan Yunus Emre
Enstitüsü ile ülkemiz arasındaki iş birliği çalışmalarının daha da gelişmesini arzu ediyoruz.
Kosova'daki yatırımlarınızı takdirle takip ediyoruz. Kosova Avrupa'nın kalbi gibidir.
Enstitüsünün Kosova'da daha çok yatırım yapması ve faaliyetlerini artırması, Kosova'nın

projelerini desteklemesini istiyoruz. İki ülke halklarının ortak değeri ve Osmanlı'dan gelen
geleneklerin korunması ve yaşatılması açısından da büyük önem arz edecektir." dedi.
"Türk sanatçıları Kosova'ya bekliyoruz"
Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Sekreteri Veton Firzi ise Priştine ve
Prizren'deki iş birliği nedeniyle teşekkür ederek, " Kosovalı sanatçıların Türkiye'de Kosova
kültürünü ve sanatını tanıtmasını isteriz. Türk sanatçıları da Kosova'ya bekliyoruz. Enstitü
Kosova ile ilgili hem Türkiye'de hem de Kosova'da etkinlikler düzenlemişti. Bu kültürel
diplomasi için çok müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.
Büyükelçilik olarak da enstitüden çok destek gördüklerini söyleyen Ankara Büyükelçisi Avni
Spahiu ise Başkan Ateş'ten Kosova'da büyük bir etkinlik düzenlenmesi istedi.
"FETÖ'nün faaliyetlerine karşı dikkatli olun"
Kosova heyetinin öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Ateş, Yunus Emre Enstitüsünün
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurduğu bir kamu vakfı olduğunu hatırlatarak, "Balkanlarda
halkların barış içerisinde yaşamalarını, kendi dillerini, kültürlerini ve inançlarını yaşamalarını
arzu etmekteyiz. Türkiye'de doğal olarak Kosova'ya ve halkına karşı bir sempati var. Sayın
Büyükelçimizin Türkiye'de yapmak istediği Kosova kültürüne dair her etkinliği
memnuniyetle destekleriz, birlikte de yaparız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik
gücü arttıkça kültür ve eğitime ayırdığı bütçe de artıyor.
Bu temaslarda bir konuya daha dikkat çekmek isterim. 15 Temmuz'da Türkiye'de bir darbe
girişimi oldu ve bunu yapanlar, özellikle Balkanlarda kendilerini eğitim ve kültür alanlarında
faaliyet yapan kurumlar olarak tanıtmaktalar. Dünyanın gözü önünde Türk halkına karşı ağır
silahlar kullanmaları, halkın üzerine tankları sürmeleri, Meclis'i bombalamaları gerçek
niyetlerini ortaya çıkardı. Bu örgütün Kosova'da yaptığı faaliyetler konusunda da dikkatli
olmak gerekir. Özellikle Türkiye'nin varlığına kastetmiş bir terör örgütünün dost ülkelerde de
dışlanmasını arzu etmekteyiz. Türkiye ve Kosova halkları arasındaki dostluğu zedeleyici
hiçbir etkinliğe fırsat verilmemeli." diye konuştu.
"Tercihim Türkçe Projesi'ni Kosova'da başlatabiliriz"
Kısa bir süre önce Saraybosna'da bulunduğunu söyleyen Ateş, enstitü tarafından başlatılan
Tercihim Türkçe Projesi'nin Kosova'da da yapılabileceğini belirtti. Ateş, "Türkçeyi seçmeli
ders olarak okutacak olan okullara, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte, değeri 1
milyon dolar olan ve 3 tırdan oluşan elektronik malzeme ve farklı eğitim materyal desteği
sağladık. Türkiye ekonomik refahı arttıkça onu kardeşleriyle de paylaşıyor." dedi.
"Erdoğan'ı kendi Cumhurbaşkanı kadar seven bakanlarımız var"
Başkanı Ateş'in 15 Temmuz ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin dostane uyarısını dikkate
alan Bakan Yardımcısı Hoti ise ülke olarak 15 Temmuz ve sonrasında yapılanları şu sözlerle
anlattı:
"15 Temmuz sürecinde Kosova yönetimi ve Kosova halkı, Türkiye'nin seçilmiş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oldu. Bizler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı
desteklemeye ve iki ülke arasındaki dostluğu korumaya devam edeceğiz. Kosova'daki bir
Türk, İstanbul'dayken kendini ne kadar Türk hissediyorsa, Kosova'da da kendini o kadar çok
Türk hissediyor. Ortak tarih, kültür ve sanatın dışında Kosova'daki Türk toplumunun varlığı
da çok önemli. Bakanlarımızın çoğu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı bizim
Cumhurbaşkanımız kadar çok seviyor. Savaş yıllarında Kosova'ya ne kadar yardımcı
olduğunuzu herkes biliyor. Bizim Türklerle birlikteliğimiz köklü bir geçmişe dayanıyor."
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20323.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

KÖŞEBAŞI
köşebaşı bu haftada farklı konulara, farklı bir gözle yaklaşıyor.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20324.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri'de tramvay kazası: 7 yaralı
Kayseri'de tramvay ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı 30 Ağustos Caddesi ile Sivas Caddesi
Kavşağında meydana gelen kazada Doğu Sanayi - Organize hattında çalışan Enis A.'nın
kullandığı tramvay ile 54 yaşındaki Yahya D.'nin sürücüsü olduğu 38 S 06181 plakalı öğrenci
servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tramvay raydan çıkarken, öğrenci servisinin sürücüsü
ve vatman ile birlikte serviste bulunan İlknur G. (10), Fatma Z. (10), Halime V. (10), Zehra
M. (10), Azranur D. (10) yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla kentteki hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir süre kapanırken, tramvay
trafiği de aksadı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağdur olmaması için
otobüslerle yardımcı oldu. Polis ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak kaza yerinde incelemeler
yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20325.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Bin 500 yıllık Türk lezzeti: pastırma
Tarihi yüzyıllar öncesindeki Orta Asya Türklerine kadar uzanan pastırma, günümüzde
üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Kayseri'de damaklara hitap ediyor.
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Türklerin göçüyle birlikte Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen bin 500 yılık lezzet pastırma,
tarihsel süreçte daha profesyonelce yöntemlerle üretilerek günümüze kadar varlığını devam
ettirdi. Genelde sığır etinden yapılmasının yanı sıra küçükbaş hayvanlardan da üretilebilen
pastırmanın yapımında, teknolojinin gelişmesi ve makineleşmenin hayatın her alanına
girmesine rağmen halen geleneksel yöntemler de halen kullanılıyor.
Pastırma üretimi, etin seçiminden itibaren mevsim şartlarına göre yaklaşık bir ay sürüyor.
Kesimden sonra dinlendirilerek pastırmalık kısımları seçilen etler, şekil verilip iplere
geçiriliyor. Tuzlanarak, bir süre bekletilen pastırmalık etler, yıkandıktan sonra ağırlık altında
preslenerek, içindeki kan ve tuzlu sudan arınması sağlanıyor. Açık havada kurutulan etler, 1-2
gün çemene yatırılıyor. Yeniden kurutma işlemine tabi tutulan etler, çemenle kaplandıktan
sonra kurutularak tüketime hazır hale getiriliyor.
- Erciyes'in doğal esintisi
Kayseri pastırmasına kurutma işlemi sırasında Erciyes'in doğal esintisinin lezzet verdiğine
inanılıyor. Çeşitli aşamalarda güneşte ve gölgede kurumaya bırakılan pastırmalık etler, daha
çok yaz mevsiminde üretiliyor. Kayseri'nin iklim özellikleri nedeniyle havanın gündüz sıcak,
gece serin olması, pastırmanın kuruması için elverişli ortam sunuyor.
Kuşgömü ve sırt etinden üretilen pastırma ekstra kalite olarak değerlendirilirken, bohça,
kenar, şekerpare, but, mehle, omuz, kürek, bacak, döş, etek, kavram, meme, kelle ve dil gibi
isimlerle anılan etten yapılanlar ise alt kalitede sınıflandırılıyor.
Pastırmanın geleneksel lezzetinde çemen de ayrı yer tutuyor. Etin üzerine kaplanan çemen,
pastırmanın geleneksel lezzetini verdiği gibi, etin gereğinden fazla kurumasını da önlüyor.

Çemen, etin hava ile temasını keserek bozulmasını engelliyor ve etin üstündeki yağların
oksitlenerek acılaşmasının da önüne geçiyor.
Daha önce, herkesin evlerinin damında yaptığı pastırma, her ne kadar geleneksel lezzetini
sürdürse de artık evlerden ziyade işletmelerde üretiliyor.
- Pastırma yazı
Kasım ayında hava sıcaklıklarının geçici süreyle arttığı dönem ''pastırma yazı'' olarak
adlandırılıyor. Pastırma yazının yaşandığı dönemde hava sıcaklıkları gündüz 25 dereceye
kadar çıkarken, sabaha karşı eksi 2-5 dereceye kadar düşüyor.
Pastırma yazının bu özelliği nedeniyle kurumaya alınan etler, ani ısı değişimi sonucunda uzun
sürede kuruyup daha lezzetli hale geliyor. Bu nedenle, kasım ayında pastırma yazı olarak
adlandırılan dönemde yapılan pastırmaların daha lezzetli olduğu ifade ediliyor.
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı ve pastırma üreticisi Şaban Ünlü, AA muhabirine yaptığı
açıklamada,
Türkiye'deki
pastırma
üretiminin
büyük
çoğunluğununKayseri'de
gerçekleştirildiğini söyledi. Pastırmanın Hunlar döneminde üretilmeye başlandığını aktaran
Ünlü, o dönem etin tuzlanıp kurutularak savaşta ve seferlerde yenmesi için atın üstünde
taşındığını belirtti.
Orta Asya'dan Türkiye'ye uzanan pastırma geleneğinin, Kayseri'nin hava şartlarına uyum
sağladığını dile getiren Ünlü, şöyle devam etti:
"Pastırma, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde, Kayseri'nin mis kokulu yiyeceği olarak yer
alıyor. Kayseri hava şartlarının uygunluğundan dolayı pastırmanın anavatanı olmuş. Pastırma
üretimi
biraz
zor.
Türkiye'de
pastırma
imalatının
yüzde
85'i Kayseri'de
gerçekleştiriliyor. Kayseri'nin hava şartlarında etin içiyle dışı aynı anda kuruyor. Burada
pastırma en lezzetli şekilde üretiliyor."
Ünlü, pastırmanın Türklere özgü bir yiyecek olduğunu, bazı Balkan ülkelerinde de
Türkiye'den göçenler tarafından bu lezzetin üretildiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20326.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Su kuyusuna giren 3 kişi bayıldı
Kayseri’de su kuyusuna giren 3 kişi biriken gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi. Kuyudaki 3
kişiyi kurtarmak için su kuyusuna giren bir itfaiyeci de gazdan etkilendi.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 1481. sokakta meydana
gelen olayda, Ahmet M.’nin evin su kuyusuna indiği ve çıkamadığı öğrenildi. Babası Ahmet
M.’yi kurtarmak için kuyuya inen Lütfullah M. de gazdan etkilendi. Soyadı öğrenilemeyen
komşuları Mehmet'in de baba ve oğlunu kurtarmak için kuyuya inip çıkamaması üzerine
itfaiye ile 112 ekiplerine haber verildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 155, itfaiye ve UMKE ekipleri ile 112 kısa sürede gelerek
kurtarma çalışmalarına başladı.

Kuyudan ilk önce Lütfullah M. ve komşuları Mehmet çıkarıldı. Ardından durumu ciddi olan
Ahmet M. kuyudan çıkarılarak sedye ile ambulansa konuldu. Kurtarma çalışmaları sırasında
biriken gazdan etkilenen itfaiyeci ve diğer iki kişi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılırken, Ahmet M. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20327.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Kayseri’de banka müdürü cinayeti
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir banka müdürü silahla vurularak öldürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde Nurettin Y. isimli şahıs, henüz nedeni öğrenilemeyen
bir sebeple banka müdürü olduğu öğrenilen Recep Taştan'ı silahla vurarak öldürdü. Taştan
olay yerinde hayatını kaybederken, Nurettin Y. saldırı sonucunda polisle girdiği çatışmada
hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20328.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi
açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi
törenle açıldı. Başkan Çelik, açılışta yaptığı konuşmada,147 yıllık belediye tarihinin en
önemli projesini başlattıklarını belirtti.
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzlaşı ofisinin açışı için düzenlenen törene Vali
Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili
İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kocasinan ve Talas Belediye
Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Bu projenin Kayseri'nin gelecek yüzyılına damga vuracağını aktaran Çelik, projenin toplam
bedelinin 4 milyar lirayı bulacağını söyledi.
Bölgenin mevcut durumu ve dönüşüm sonrası bürüneceği çehre hakkında bilgi veren Çelik,
şunları kaydetti:
"Tamamı 510 bin metrekarelik bir dönüşüm alanı söz konusu. Burada 624 binada 3 bin 800
konut, bin 620 iş yeri, 400 diğer nitelikte toplam 5 bin 820 bağımsız bölüm bulunuyor. Tüm
bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 680 bin metrekareyi buluyor. Toplam büyüklüğü 510 bin
metrekare olan bu bölgemizde mevcutta tek bir metrekare yeşil alan yok ancak projemiz
tamamlandığında burasının 350 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Bugün artık,
vatandaşlarımızın kentsel refah ve yaşam kalitesini artıracak olan, huzurlu ve güvenli, sosyal
alanları bulunan, şehrimize mimari ve sosyal anlamda değer katacak bir dönüşüm projesinin
uzlaşma görüşmelerine başlayacağız.
Projenin birinci uygulama etabı Ahmet Paşa Caddesi, Boylar Sokak ile Açık Sokak arasında
kalan alan olacak. Çünkü yapılaşmanın en kötü durumda olduğu, deprem riski taşıyan
binaların yoğunlaştığı bölge burası. 62 bin metrekarelik birinci uygulama etabında 63 bina ve
bu binalarda 472 konut, 40 iş yeri olmak üzere toplam 512 bağımsız bölüm bulunuyor. Birinci
uygulama etabında beş farklı büyüklükte ve tipte daireler mevcut büyüklüklerine eş değerde iş
yerleri planlandı." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20329.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Yazarımız Balaban’a önemli görev
Milli Eğitim Bakanlığının ve İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) bir protokol çerçevesinde
yürüttüğü, “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi Kayseri’deki okullarda devam ediyor.
2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge projelerinden biri
olarak yürütülen çalışmada öğretmen Mustafa Balaban’ı görevlendirdi.
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“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” 16 ilçede proje koordinatörleri ile takip ediliyor,
tanıtılıyor ve yaygınlaştırılıyor. Proje ortaklarından İnsani Yardım Vakfı (İHH) Kayseri
Şubesi ilçe koordinatörlerini yemekli toplantıda bir araya getirdi.
Koordinatörler İstişare Toplantısı’na (KİT), Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünden proje il
koordinatörü Mustafa Balaban, İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ali Tokluman, proje
dernek sorumlusu Musa Yılmaz, Eğitim Bir Sen Sendikası Kayseri Şubesi Eğitim ve Sosyal
İşlerden sorumlu Latif Küçük ve ilçe koordinatörleri katıldı.
Yetimler bize emanet
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ali Tokluman, “Yetimler toplumun bize emanetidir.
İhtiyaç sahibi yetimlere sahip çıkmak için birlikte yürüttüğümüz bu projede İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün ve Eğitim Bir-Sen’in destekleri takdire şayan. Bizler istiyoruz ki, yetimlere
sahip çıkalım hem de çocuklarımıza paylaşmayı öğretelim.” açıklamasında bulundu.

İl Koordinatörü Mustafa Balaban ise, “Her Sınıfın Bir Yetim kardeşi Var” projesi kapsamında
bir yıl içerisinde yapılan çalışmaları anlattı. Balaban, toplantının amacını da geçen yılın
değerlendirilmesi, yeni dönemin de yol haritasının belirlenmesi olduğunu belirtti.
Kayseri İHH proje sorumlusu Musa Yılmaz da, “Projede Türkiye genelinde üçüncüyüz.
Yetimlere sahip çıkanların sayısı artsın istiyoruz. Çocuklarımızın paylaşmayı, kardeşliği
öğrenmesini arzu ediyoruz. Çocuklar arasında çok güzel iyilik yarışmaları, iyilik örnekleri
oluyor. Bu toplantıda amacımız, projenin bütün okullarda etkin olması. Bunun için
koordinatörlerimizin, müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin etkin ve istekli olması bizlerin
daha çok yetime sahip çıkmasına sebep olacaktır.” temennisinde bulundu.
Eğim Bir Sen Kayseri Şubesi’nde Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Latif Küçük ise:
“Türkiye geneli 3. İl olmamız başarı. Lakin Kayseri’deki okul sayısına oranla yetim
sponsorluğumuz düşük. Biz sendika olarak bu projeyi her toplantımızda dile getirdik. Her
üyemizin bir yetimi olsun tavsiyesinde bulunduk. Proje bizim için kıymetli. Her zaman
destekleyeceğiz. Dedi
Toplantıya katılan ilçe koordinatörleri yapılan toplantı sonunda; “Biz aslında sadece yetimlere
sahip çıkmıyoruz. Yaşadığımız çağda gittikçe bencilleşen, bireyselleşen kendi çocuklarımıza
ve öğrencilerimize paylaşmayı, yardımlaşmayı, sorumluluk sahibi olmayı öğretiyoruz.
Hedefimiz projenin çocuklar tarafından sahiplenilmesidir. İhtiyaç sahibi yetimlere sahip
çıkmak, toplumda oluşabilecek sorunlara engel olmak demektir. Bizim amacımız yetimlerin
sayısının azalması, yetim sponsorluğunun artmasıdır.” ortak görüşünü belirttiler. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20331.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Çevre dostu Kocasinan
Kocasinan Belediyesi, Kasım Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 13 gündem
maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, yenilenebilir enerji üretimi yapacak bir tesis
kurulması için planlama çalışması oybirliğiyle kabul edildi.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, “KAYÇEV’in 12 Kasım Cumartesi
günü saat 14:00 ‘de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla açılışını
yapacağız. Tesisimizin yanı başında biyogras tesisi (yenilenebilir enerji) oluşturmak için
planlama çalışmalarını başlatıyoruz. Bir yılı aşkındır bu planın alt yapısını oluşturmak için
gerekli yazışmalar sürüyordu. Yazışmaların bitmesiyle planlamaya geçtik. İnşallah plandan
sonra Kayseri’de ciddi manada çevreci enerji üretebilecek bir tesis kuracağız. O bölgede çok
ciddi miktarda hayvan atıkları var. Hayvan atıklarından elde edilecek gübreyle oluşturulacak
tesisin alt yapısını oluşturuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında, ayrıca Kocasinan, Oymaağaç, Cırgalan, Uğurevler, Kötügöller ve
Beyazşehir imar planı maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20332.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Korkutan temizlik
Cumhuriyet Meydanı Kaytim iş hanının 5'inci katında bulunan bir işyerini temizleyen kadın,
camları güvenlik önlemi almadan sildi. Çıplak ayakla pencerenin korkuluğuna çıkarak camları
silen kadın görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
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Kayseri’de bir kadının 7 katlı iş merkezinin 5'inci katında güvenlik önlemi almadan
pencereden sarkarak temizlik yaptığı görüntülendi. Temizlik görevlisi olduğu tahmin edilen
kadının güvenlik önlemi almadan tehlikeye davetiye çıkarırcasına pencereden sarkarak cam
silmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Cumhuriyet Meydanı Kaytim iş hanının 5'inci katında bulunan bir işyerini temizleyen kadın,
camları güvenlik önlemi almadan sildi. İşyerinin camını hiçbir tedbir almadan çıplak ayakla
pencerenin korkuluğuna çıkarak silen kadın görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Güvenliğini
sağ eliyle pencereden tutarak sağlayan kadın sol eliyle camın en uzak noktasına kadar
ulaşarak silmeye çalıştı. Temizlikçi olduğu sanılan kadının kısa süren cam silme olayını
görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pencereleri silen kadın, daha sonra inerek işletmenin
içindeki temizlik işine devam etti. Haber ve fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20333.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

CHP’li kadınlardan anlamlı etkinlik
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)İl Kadın Kolları Down sendromlu çocuklar yararına kahvaltı
programı düzenledi. Down Cafe’deki kahvaltıya CHP Meclis Üyesi Eda Sercan Akdoğan da
katıldı.
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CHP’li kadınlar Down sendromlu çocuklar yararına düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.
Down Cafe'de düzenlenen etkinlikle, kahvaltı servisini down sendromlu çocuklar yaptı.
Düzenlenen kahvaltıya CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, CHP İl Kadın Kolları Başkanı
Şehriban Peker, Meclis üyesi Eda Sercan Akdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Kayseri Şube
Başkanı Sadık Genç, Aşkın Genç, İlçe Kadın kolları temsilcileri ve partili kadınlar katıldı.
“Çocuklar her şeyimiz”
Kahvaltıya katılan Şehriban Peker ve Feyzullah Keskin down sendromlu çocuklarla yakından
ilgilendi. Burada bir açıklama yapan Şehriban Peker, “Down Cafe'de çocuklarımıza destek
olmak için burada hep birlikte kahvaltı yaptık. Bizler çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, çıkmaya
da devam edeceğiz. Down sendromlu çocukların hayata bağlanmaları için elimizden geleni
yapıyoruz. Onların mutluluğu ve huzuru bizler için çok önemli. Bir anne şefkati göstererek
hemen hemen her gün burada çocuklarımızla birlikte oluyoruz. Bu çocukların hayata tam
anlamıyla bağlanabilmesi herkesin taşın altına koymasını bekliyoruz.” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20334.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

Erbakan Vakfından ‘Kıbrıs’ uyarısı
Erbakan Vakfı Kayseri İl Başkanı Ahmet Çilsal yaptığı yazılı açıklamada 7-11 Kasım 2016
tarihinde İsviçre’nin Cenevre gölü kıyısındaki Le Mirador Oteli’nde yapılacak gizli Kıbrıs
zirvesinin, Yunanistan’ın ‘Megali Idea’ yayılmacı dış politikası doğrultusunda olduğunu
söyleyerek, “Ada’nın, yeniden 1974 öncesi şartlara geri götürülmesi, 1974 Kıbrıs
Zaferi’mizin yok sayılması ve üstü örtük olarak ‘Enosis’in yeniden canlandırılması
amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.
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“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth
Eide’in adadaki iki toplumun tekrar birleşmesine yönelik bir anlaşmanın her zamankinden
daha yakın olduğunu ve yıl sonuna kadar sonuçlanabileceğini ifade etmesi dikkat çekici
olmuştur.” diyen Çilsal açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Kıbrıs konusunda ‘sözde çözüm’e bu denli yaklaşılmasının sebepleri içerisinde şüphesiz
Kıbrıs Rumlarına verilecek olan arazi tavizleri ön planda yer almaktadır. Bunun
gerçekleşmesi durumunda, aynen 1930’lı yıllarda İngiliz Kıbrıs Valisi Sir Ronald Storrs’ın,
İngiliz işgaline karşı isyan bayrağı açan Rumlara karşı olacağına, Rumlarla birlikte hareket
edip adadaki Türklere karşı tavır koymasında olduğu gibi, şu anda da tüm taraflar maalesef
sadece KKTC’nin taviz vermesi yönünde yaklaşım sergilemektedirler.”
Cenevre’deki toplantıya dikkat çekildi
Merhum Erbakan Hocanın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında erken ateşkes ilan edilmemesi
konusundaki ısrarının gerçek anlamının Cenevre’de yapılacak görüşmelerde ortaya çıkacağını
belirten Çilsal sözlerini şöyle sürdürdü,

“Erbakan Hocamızın bu feraset dolu isteği gerçekleşmediği için ise, şu anda KKTC zaten
kendi hakkı olan bir avuç vatan toprağından da taviz vermeye zorlanmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Annan Planı’na destek vermesi, Rumların bu gibi şartlar
koşma ve kabul ettirme baskılarına maalesef zemin hazırlamış oldu. KKTC Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nicos Anastasiades arasında yapılan ikili temaslarda son söz
sahibinin Rum kilisesinin en yüksek organı Sen Sinod Meclisi üyeleri olduğunu göz ardı
etmemek gerekmektedir. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan
olarak ABD’ye yaptığı ziyaret sırasında Patrik Bartholomeos’nun Fener Rum Patrikhanesi’nin
12 kişilik Sen Sinod Meclisi’ne atadığı Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu
Demetrios’a ‘Kıbrıs sorununu çözmemize yardımcı olun’ şeklindeki isteği de bunu doğrular
niteliktedir.
Annan Planı’na karşı, Türkiye’nin; ‘planın mutlak suretle revize edilmesi gerekir’ şeklindeki
yaklaşımı, ilerideki görüşmelerde Türk tarafının elini güçlendirecek bir ‘istiskal’ olarak karşı
tarafa mesaj niteliğinde iken, o dönemde devlet yetkililerimizin ‘Annan planı konusunda
Rumlardan bir adım öndeyiz’ şeklindeki açıklaması ne yazık ki açık bir şekilde bu planın
kabulü anlamını taşıyordu.
Bu sebeple birkaç gün sonra Cenevre’de Le Mirador Oteli’nde yapılacak olan ve odak
noktasının KKTC tarafının toprak tavizinin miktarı üzerinde yoğunlaşacağı mübeyyin olan
görüşmelerde nasıl bir sonuç çıkacağı da aşağı yukarı ortaya çıkmaktadır. Cenevre’de
yapılacak zirvede ayrıca adadaki Türk askeri varlığının da azaltılmak ya da tamamen ortadan
kaldırmak üzere masaya yatırılacağı açıkça ifade edilmektedir.”
“Türkler azınlık durumuna düşecek”
Türkiye’de, bütün dikkatler Suriye ve Irak politikalarına yoğunlaşmışken, Milli davamız olan,
ecdadımızın ve şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatan toprağımız Kıbrıs’ın gündemden
uzak tutulması ve sonu felaket olacak adımların oldu bittiye getirilmeye çalışılmasının son
derece manidar olduğuna vurgu yapan Çilsal, “Bu görüşmelerde, Kıbrıs’ın yeniden tek devlet
altında birleştirilmesi ve Türklerin azınlık pozisyonuna düşürülmesi söz konusudur. Bu
anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, KKTC’nin en verimli toprakları olan ara bölgenin
yanısıra, Dipkarpaz bölgesinde yer alan Dipkarpaz, Yenierenköy, Yeşilköy, Sipahi ve
Adaçay’da Özerk Rum Kantonları’nın oluşturulması, daha önceden kararlaştırılan onlarca
köyün Rumlara verilmesi ve KKTC’ye yüzde 20 oranında Rum’un yerleştirilmesi
hedeflenmektedir. Müzakerelerde en netameli konu olan KKTC’nin toprak tavizine
zorlanması ve Türklerin nüfus oranının yüzde 25’e inmesinin sağlanması durumunda, Ada’da
Türkler fiilen azınlık durumuna düşecektir.
Bütün bunların gerçekleşmesi durumunda, ortaya çıkacak olan ‘Birleşik Kıbrıs
Federasyonu’nda Kıbrıs Türkü’nün ‘iki toplumdan bir tanesi’ değil, adadaki azınlık toplumu
durumuna getirilmesi, KKTC’nin ortadan kaldırılması, adadaki Türk kardeşlerimizin
Rumların yönetimi altında Rumların insafına terk edilmesi ve 1974 öncesinin korkunç
şartlarına yeniden dönülmesi söz konusu olacaktır.
7-11 Kasım Cenevre Zirvesi ile gerçekleşmesi planlanan bu olaylar, türlü zorluklarla,
savaşarak, şehit kanı dökülerek alınan vatan topraklarımızın masa başında geri verilmesi,
binlerce şehit vererek kurmuş olduğumuz KKTC Devleti’mizin kendi elimizle ortadan
kaldırılması anlamına gelmektedir.
Böyle bir cüret, böyle bir taviz, böyle bir felaket hiç kimsenin haddine değildir ve bunu millet
olarak kabul etmemiz asla mümkün değildir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1974 Barış Harekâtı ile ortaya çıkan huzur ve güvenin
bozulmaması için, bu harekat ile elde ettiğimiz kazanımların eksiksiz muhafazası için,
KKTC’nin ilelebet devamı için azami gayreti göstermesi zaruridir. Geleceği meçhul olan
Avrupa Birliği uğrunda şehit kanı ile alınan vatan toprağımız Kıbrıs’ta taviz verilmesi, ileride

telafisi mümkün olmayan durumları ve altından kalkılamayacak çok ağır veballeri ortaya
çıkaracaktır.” şeklinde sözlerini bitirdi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20335.html
Erişim Tarihi: 15.11.2016

FETÖ ve PKK’yı bitiriyoruz
Zonguldak ziyaretinde açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
“40 yıldır ülkenin başının belası olan PKK terör örgütünü bitiriyoruz. İçimize 40 yıldır sinsice
yuvalanmış olan hainlik eden FETÖ terör örgütünü bitiriyoruz.” dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslar için Zonguldak'a gitti. Bakan
Özhaseki, ilk olarak Zonguldak valiliğini ve Zonguldak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Anadolu'nun dünyanın en
güzel coğrafyalarından biri olduğunu, ancak bu güzelliklere yanında coğrafyanın hem
üzerinde hem altında bir takım oynamalar, sıkıntılar olduğunu bildirdi.
"Toprağın altındaki depremsellik her zaman ortaya çıkabilir. Bununla ilgili tedbirli olmak
zorundayız. Toprağın üzerinde de her zaman oynamalar sıkıntılar var. İşte oraya da hükümet
olarak bizim tedbir almak, iyi işler yapıp insanımızın refahını, huzurunu, kalkınmasını
sağlamak görevimiz." diyen Özhaseki, geçmişteki tüm hükümetlerle kıyaslandığı zaman AK
Parti hükümetlerinin daha başarılı olduğunu vurguladı.
Bakan Özhaseki, "Bizler özel hayatımızda mütevazi olmalıyız, insanlara sevgi tohumlarını
ekmeliyiz, herkese kucak açmalıyız. Kimseyi ayırmamalıyız. İnsanlar özellerinde ister çağdaş,
ister muhafazakar yaşamı tercih etsinler hepsini bağrımıza basmalıyız. Bizler, böyle bir
görüşte hizmet etmeliyiz. Özel hayatımızda mütevazi olacağız ama yaptıklarımızı söylerken
dik olarak söyleyeceğiz, kötülere karşı dik olacağız." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet tarihi boyunca iktidarlarının, hangi hükümetle kıyaslanırsa kıyaslansın,
ekonomide, sağlıkta, eğitimde ulaşımda her alanda başarılı olduğuna işaret eden Özhaseki,
şunları kaydetti:
40 yıllık baş belası
"İyi işler yapmaya da devam ediyoruz. 40 yıldır ülkenin başının belası olan PKK terör
örgütünü bitiriyoruz. İçimize 40 yıldır sinsice yuvalanmış olan hainlik eden FETÖ terör
örgütünü bitiriyoruz. Bu mücadeleyi iddialı bir şekilde veriyoruz. Kendi içimizdeki bu
kavgaların, bu didişmelerin bitmesi lazım. Bu hainliklerin yok olması lazım. Bunlar
içimizdeler ama sahipleri, ayar verenleri, akıl verenleri, karar verenleri dışarıda. Onların
taşeronluğunu yapan bu tiplerin de bu ülkede yaşam hakkının olmaması lazım. Bu ülkede her
çeşit siyasi partili, her çeşit ırktan, dinden, mezhepten, inançtan insanlar yaşayabilir. İstediği
yaşam biçimini tercih edebilirler. Hükümet olarak bunların hepsinin garantörü biz olmalıyız.
Arkalarında durmalıyız, hiçbirini ayırmadan hizmet etmeliyiz. Ama bu ülkeye hainlik eden,
teröre girişen, bunu destekleyen kim varsa onların da canını okumak bizim birinci işimiz
olmalı. İşte bunu yapmaya çalışıyoruz."

Ziyarette İl Başkanı Tosun Bakan Özhaseki'ye Devrek Bastonu ve madenci heykeli hediye
etti. Bakan Özhaseki daha sonra Kozlu ve Ereğli Belediye Başkanlıklarını ziyaret ederek
belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20337.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Sarıoğlan'da silahlı kavga: 1 yaralı
Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Şenyurt Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında Mehmet E. (45)
ile Abdullah G. (25) arasında tartışma çıktı.
Taraflar arasında kavgaya dönüşen olayda Abdullah G, silahla ateş edilmesi sonucu
bacağından yaralandı.
Yaralı Abdullah G, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Eğitim Araştırma Hastahanesine
kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20338.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Bayıltan su kuyusu
Kayseri’de su kuyusuna giren 3 kişi biriken gazdan etkilenerek baygınlık geçirdi. Onları
kurtarmak için su kuyusuna giren bir itfaiyeci de gazdan etkilendi.

08 Kasım 2016 Salı 10:01

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 1481. sokakta meydana
gelen olayda, Ahmet M.’nin evin su kuyusuna indiği ve çıkamadığı öğrenildi. Babası Ahmet
M.’yi kurtarmak için kuyuya inen Lütfullah M. de gazdan etkilendi. Soyadı öğrenilemeyen
komşuları Mehmet'in de baba ve oğlunu kurtarmak için kuyuya inip çıkamaması üzerine
itfaiye ile 112 ekiplerine haber verildi.

Bunun üzerine olay yerine 155, itfaiye ve UMKE ekipleri ile 112 kısa sürede gelerek
kurtarma çalışmalarına başladı.
Kuyudan ilk önce Lütfullah M. ve komşuları Mehmet çıkarıldı. Ardından durumu ciddi olan
Ahmet M. kuyudan çıkarılarak sedye ile ambulansa konuldu. Kurtarma çalışmaları sırasında
biriken gazdan etkilenen itfaiyeci ve diğer iki kişi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırılırken, Ahmet M. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
kaldırılarak tedavi altına alındı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20339.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

BYZ Outlet yenilendi
Kayseri’nin en genç outlet’i BYZ Outlet; uygun fiyat politikası, tanınmış markaları ve
lokasyonuyla ziyaretçilerine fırsatlarla dolu bir alışveriş keyfi sunuyor. Yenilenen yüzüyle
bölgedeki tek sinemaya da ev sahipliği yapan BYZ Outlet, kampanyalarına devam ediyor.
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Kayseri’nin en değerlenen lokasyonlarından biri olan Melikgazi - Osman Kavuncu
Bulvarı’nda konumlanan ve BYZ Garage'ın yenilenen yüzü BYZ Outlet, şehir bağlantı
yolları, tramvay ve otogarın kesiştiği noktada bulunuyor. Alışveriş ihtiyacını eksiksiz gideren
BYZ Outlet, geniş açık ve kapalı otoparkı alanı ile de bölgede yaşanan park sorununa çözüm
getiriyor.
5 Kasım’da Kayseri’nin en büyük erkek giyim mağazası olacak olan IGS’nin açılışının
yapıldığı BYZ Outlet’te açılışa özel olarak ‘tüm takım elbiselerde 3 al 1 öde’ kampanyası
uygulanıyor.
Yeni mağazalarıyla hitap ettiği kesimi de genişleten BYZ Outlet’te çok yakın zamanda Levi’s
ve Dockers mağazaları da açılıyor.
Bölgenin tek sinemasında 7 TL'ye film keyfi
Başyazıcı Grubu’nun Kayseri’ye armağan ettiği yatırımlardan biri olan BYZ Outlet, bölgenin
tek sineması Cinemarine’e ev sahipliği yapıyor. Cinemarine’de her gün ilk seans 7 TL, salı
günleri ise tüm seanslar 8 TL olarak misafirlerini bekliyor.
Sezon boyunca devam eden etkinlikleriyle Kayserililer'in sosyal ihtiyaçlarına da cevap veren
BYZ Outlet, tanınmış giyim markaları, Türk mutfağından lezzetler sunan yeme-içme alanıyla
hizmet veriyor.
BYZ Outlet’te yeni açılacak IGS, Levi’s ve Dockers’ın yanı sıra Porland, Flo Outlet, Maba
Store, Maba Outlet, Mavi, Hummel, English Home, Çift Geyik Karaca, Zingora, Takıştır, My
Dekolte Ayakkabı, Özdilek, Simit Sarayı, Arçelik, Bimeks, Italian Store, Kaşmir Halı, Katia
& Bony, Çemen’s Mutfak, Dr. Mangal, Pizza Wings, Bursa Kebap Evi, Beğendik Market
bulunuyor.

Ayrıca ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak açık - kapalı otopark, oto yıkama, terzi, lostra,
kuru temizleme hizmetleri de mevcut. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20340.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Elektrikte dışa bağımlılığımız azaldı
Türkiye'nin komşularından ithal ettiği elektrik miktarı ocak-eylül döneminde yüzde 30
azalarak 3 milyar 244 milyon 448 bin kilovatsaate düştü.
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Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi,
elektrik ithalatının azalmasında etkili oldu.
Dış ticaret istatistiklerinden derlenen verilere göre, geçen yılın ocak-eylül döneminde
Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak ve İran'dan toplam 4 milyar 654 milyon 21 bin
kilovatsaat elektrik satın alındı. Bu yılın aynı döneminde Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan
ve Azerbaycan'dan alınan elektrik miktarı ise yüzde 30 azalarak 3 milyar 244 milyon 448 bin
kilovatsaate düştü.
Geçen yıl ocak-eylül döneminde elektrik ithalatı için 290 milyon 417 bin dolar ödenirken, bu
yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 46 azalışla 155 milyon 801 bin dolara geriledi.
Böylece, bu dönemde 134 milyon 616 bin dolar ülke içinde kaldı.
Bu yıl en fazla elektrik ithalatı eylül ayında yapıldı. Eylülde, Yunanistan, Bulgaristan,
Gürcistan ve Azerbaycan'dan 477 milyon 289 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu
miktar için 24 milyon 662 bin dolar ödendi.
En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı
Bu yılın 9 aylık döneminde en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu
dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 2 milyar 131 milyon 177 bin
kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 98 milyon 498 bin dolar ödeme yapıldı.
Bulgaristan'ı sırasıyla Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan takip etti.
Yunanistan'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre 169 milyon 90 bin kilovatsaat
artışla 542 milyon 961 bin kilovatsaate yükseldi. Bu ithalat için Yunanistan'a 31 milyon 57
bin dolar ödendi.
Söz konusu dönemde, Azerbaycan'dan 345 milyon 633 bin ve Gürcistan'dan 224 milyon 677
bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu miktarlar için Azerbaycan'a 16 milyon 819 bin dolar,
Gürcistan'a ise 9 milyon 427 bin dolar ödeme yapıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20341.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Kayserigaz EIF Enerji Kongresi’nde
Kayserigaz, enerji sektörünün en kapsamlı organizasyonlarından biri olan ‘9. EIF Enerji
Kongresi ve Fuarı’na katıldı.
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Bu yıl, Congresium Ankara, ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda, 9’uncusu
gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük enerji organizasyonlarından EIF Enerji Kongresi ve
Fuarı sektörün üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, akademisyenler ve
düzenleyici kuruluşlar bir araya getirdi. Düzenlenen kongreye 150’den fazla şirket ve binlerce
kişi katıldığı kongrede Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Demet Koç, ‘Doğalgaz
Dağıtımında Müşteri Ne İster?’ konulu sunumunu paylaştı. Ulusal ve uluslararası medya
kuruluşları tarafından canlı yayınlanan kongre dünya enerji sektörü tarafından yakından takip
edildi.
Kayserigaz Müşteri Hizmetleri Sorumlusu Demet Koç, kongrede gerçekleştirdiği sunumda
müşterinin tanımından başlayarak, abonelik verileri, müşteri analizi, abonelerin beklentilerini,
müşteri sadakati, müşteri memnuniyet oranını, Kayserigazın yürüttüğü kampanya, etkinlik ve
çalışmalarını anlattı. Kendisine yöneltilen soruları cevapladıktan sonra dinleyicilerine
teşekkürlerini iletti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20342.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Doğalgazsız il kalmayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Hakkari'ye kadar doğalgazın gitmediği ilimiz
kalmayacak. Bu hain örgüte inat biz Hakkari'ye de Şırnak'a da doğalgazı getireceğiz." dedi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye genelinde 40 ilçeye doğalgaz
dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak Türkiye'ye
uzun bir dönemden beri kaliteli, güvenli ve istikrarlı enerji sağlamak için enerjinin her
alanında yoğun çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Doğalgaz yatırımın bölgeye iş imkanı sunacağını dile getiren Albayrak, şöyle konuştu:
"Yapılan bu yatırım sadece il ve ilçelerimizin doğalgazla buluşmasına vesile olmayacak aynı
zamanda buralarda yeni iş imkanlarının doğmasına, istihdama ve şehirlerimizin kalkınmasına
ciddi katkı sağlanacak. Bugün Türkiye'de doğalgaz kullanan hane sayısı 13 milyona yaklaştı.
Bunu aileler bazında çarptığımızda yaklaşık 50 milyon vatandaşımız doğalgaz hizmetinden

faydalanıyor. Milletimizi her şeyin en iyisine layık, sizler her şeyin en iyisine layıksınızdır
mottosuyla sizlerin rahatı için gece gündüz demeden çalışmak bizim boynumuzun borcu."
ifadelerini kullandı.
"Bu hain örgüte inat..."
Doğalgaz gitmeyen il kalmayacağını söyleyen Albayrak, "Hizmet ortada. Hakkari'ye kadar
doğalgazın gitmediği ilimiz kalmayacak. Doğudaki vatandaşlarımızı istismar eden,
imkansızlık içinde bırakmak için elinden geleni yapan hatta onları katleden bu alçak örgüte
rağmen, bu hain örgüte inat biz Hakkari'ye de Şırnak'a da doğalgazı getireceğiz. Kimsenin
şüphesi olmasın." dedi.
Doğalgaz yatırımlarına işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:
"Doğalgaz sektöründe bugüne kadar 11 milyar TL'yi, eski parayla 11 katrilyonu aşan
yatırımlar yaptık. Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her hanenin
doğalgazla buluşmasını sağlamak için altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
Ekim ayı içerisinde Başbakanımızın onayı, Bakanlar Kurulumuzun da aldığı kararla doğalgaz
dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki
ilçelerimize de doğalgazın götürülmesi için BOTAŞ'ımıza talimat verdik. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20343.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

ÖTV düzenlemesi onaylandı!
Motorlu taşıtlardaki ÖTV’de yeni düzenlemeyi de içeren kanun tasarısı TBMM Plan Bütçe
Komisyonu‘nda kabul edildi.

08 Kasım 2016 Salı 10:09

Tasarı 1 Ocak 2017’den itibaren uygulanmaya başlayacak. Otomobil alacakları yakından
ilgilendiren tasarıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle motorlu
taşıtlarda bugüne kadar sadece motor hacmine dayalı alınan ÖTV’ye çeşitli gruplara göre de
değişiklik getirme hakkı Bakanlar Kurulu’na veriliyor. Tasarıya göre ÖTV esas alınarak fiyat
grubu oluşturma ve oluşturulan fiyat grupları, malın cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, istiap
haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye Bakanlar
Kurulu’nun yetkilendirilmesi esas alınıyor. Belirlenecek yeni oranlar sıfır ile mevcut
seviyenin bir katına kadar artırılabiliyor. (www.otopark.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20344.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Borsada et fiyatları
Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 36,61 liradan,
pastırmanın kilogramı ise 65,16 liradan işlem gördü.
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Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatı şöyle:
Ürün
Miktar
Buğday
kg
0,73
Arpa
kg
0,70
Kabak çekirdeği
kg
Sucuk (1. kalite)
kg
Sucuk (2.kalite)
kg
Pastırma
kg
65,16
Dana eti karkas
kg
24,00
Kuzu eti (karkas)
kg
29,15
Tosun eti (karkas)
kg
24,15
AA

Fiyatı

7,24
36,61
19,93

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20345.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Felahiye'de 10 tesis hizmete girdi
Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yatırımlarını sürdürüyor.
Felahiye'de yapılan, aralarında Kadın ve Gençlik Merkezi'nin de bulunduğu 10 farklı tesis
törenle hizmete açıldı.
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Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelerde alt ve üst yapı
yatırımlarının yanı sıra sosyal ve ekonomik alanda da yatırımlar yapmaya devam edeceklerini
söyledi.
Felahiye Kadın ve Gençlik Merkezi, Meydan Düzenlemesi, Mesire Alanı, Felahiye Merkezi
ile Kayapınar ve Toraman'da Kapalı Pazar Yerleri ve Mini Futbol Sahaları ile Taziye Evi'nin

açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik'in yanı sıra
Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Sami Dedoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı,
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İlçe Kaymakamı, ilçe belediye başkanları,
bürokratlar ve Felahiye halkı katıldı.
Törende konuşan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, ilçe belediyelerinin daha önce
personel maaşlarını ödeyemeyen, hacze uğrayan, hizmet üretemeyen belediyeler olduğunu;
ancak Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hizmet üretir hale geldiklerini söyledi. Coşkun,
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırmış olduğu tesislerin yanı sıra hayırseverler tarafından
Felahiye ve mahallelerine yapılan bazı tesisleri de hizmete açacaklarını kaydetti.
"Şehri tek merkezli değil, ilçeleriyle kalkındıracağız"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi'nin
açılış ve temel atma törenlerinin hemen her gün sürdüğünü belirterek, Kayseri'nin her
noktasına hizmet götürmek ve verilen hizmetin kalitesini artırmak için hafta içi hafta sonu
demeden gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Bu çalışmalar neticesinde halkın derdine derman
olacak yatırımları bir bir hizmete açtıklarını dile getiren Başkan Çelik, Felahiye ilçesinde de
altı farklı alanda 10 ayrı tesisi hizmete açtıklarını kaydetti.
Konuşmasında Büyükşehirlerde yapılan Bütünşehir düzenlemesinin ilçeleri açısından bir
milat olduğunu vurgulayan ve pek çok sebeple göç vererek küçülen ilçeler için 30 Mart 2014
tarihinden sonra yeni bir dönem başladığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Göreve
geldiğim ilk günden beri ilçelerimize yatırımın önemini özellikle vurguluyorum. Şu bir gerçek
ki, insanlar en çok doğdukları yerde mutlu oluyorlar. Bizler de insanları doğdukları yerde
doyurmak yani mutlu oldukları yerde yaşatmak istiyoruz. Bu yüzden ilçelerimizde ciddi bir
yatırım atağı başlattık. Alt ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra sosyal ve ekonomik yatırımlar
da yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Tarımsal alanda bir takım destekler veriyoruz
ve vermeye de devam edeceğiz. Biz şehri dikey değil yatay büyütmek istiyoruz. Biz şehri bir
merkezli değil ilçeleriyle birlikte kalkındırmak istiyoruz" dedi.
Felahiye'ye örnek yatırım
İlçelerde yaşayanların ekonomisine katkıda bulunmak için de bir dizi çalışma başlattıklarını
dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarıma ve
hayvancılığı can suyu projesi başlattık. Bu kapsamda geçen yıl çiftçilerimizin kullanımına
sunulmak üzere 53 tarım makinesi aldık. Tarım aracı desteğimiz Türkiye'de bir ilkti ve yine
Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hayvancılığa da destek verdik. "Soğuk Süt Zinciri" adıyla
Türkiye'de ilk olan yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bu proje çerçevesinde süt üreticilerimizin
ihtiyaç duyduğu çiğ süt soğutma tanklarını Büyükşehir Belediyesi olarak aldık ve Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği kanalıyla çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Kırsalda yaşayan
hemşehrilerimizin ekonomisine katkı için başka projelerimiz de var. İlçelerin avantajları
dikkate alarak her ilçeye ekonomik getiri sağlayacak bir tesis yapmaya karar verdik. Bu
doğrultuda örneğin Felahiye ilçemizde toplu ahır projesini hayata geçireceğiz. Toplu Ahır
projesi, Türkiye'ye örnek olacak bir projemiz. Projede son aşamaya geldik. Ocak ayında
ihalesini yapıp kısa sürede bitireceğiz. Bu projeyi, Felahiye'ye kazanç kapısı yaptıktan sonra
tüm
Türkiye'ye
örnek
olarak
sunacağız.
Projeyi
yaptıktan
sonra
Felahiye'deki vatandaşlarımızın ahırlarında bulunan hayvanları buraya alacağız. Hayvanlara
uzman veterinerler kontrolünde bakılacak, sağımlar yapılacak ve ürünler satılacak. Bu tesisin
giderine herkes hayvan sayısı kadar katılacak. Ay sonunda da herkesin hayvanının ne kadar
süt verdiği belli olduğu için giderler çıktıktan sonra gelirler vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bu
proje istediğimiz sonucu verdiği takdirde diğer ilçelerimize de yaygınlaştırılacak."
İlçelerde yaşayanları çok daha iyi koşullarla buluşturmanın gayreti içinde olduklarını
vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Bu amaçla tüm ilçelerimize Kadın ve Gençlik Merkezileri
adıyla komplike bir tesis yaptık. Bu merkezlerin büyük bölümünü açtık, kalan birkaç tanesini
de tamamladık ve bir bir hizmete açıyoruz. Kadın ve Gençlik Merkezleri ilçelerimizin sadece

bugününü değil geleceğini de değiştirecektir Felahiye Kadın ve Gençlik merkezimiz de dolu
dolu bir tesis. Merkezimizde düğün salonu olarak da kullanabileceğiniz bir adet çok amaçlı
salon, 60 kişilik 4 adet derslik, yüzme havuzu, kadınlar lokali, fitness salonu, cep sineması,
oyun salonu ve kütüphane bulunuyor. 3 milyon lirayı aşan bir maliyetle ilçenin prestij binası
olabilecek bir tesis yaptık. Felahiye Meydan Düzenlemesi ve Mesire Alanı da yine
tamamlanan yatırımlarımız arasında. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda Meydan
Düzenlemesi, yaklaşık 10 bin metrekare alanda Mesire alanı çalışması yaptık. Bunların yanı
sıra Felahiye merkezdeki mevcut pazaryeri ile Kayapınar ve Toraman Mahallerindeki
pazaryerlerini kapalı Pazar yeri haline getirdik. Ayrıca, Felahiye Merkezdeki Mevcut Mini
Futbol Sahasının Zemini Yenileyerek Kayapınar ve Büyük Toraman Mahallelerine Mini
Futbol Sahası yaptık. Bu arada Felahiye ilçemizin ihtiyacı olan taziye evini de bitirerek
kullanımınıza sunduk. Tüm bu çalışmalarımızın yanı sıra Felahiye ilçemizin yolları için 3 bin
500 ton sıcak asfalt kullandık. Bu yatırımların Felahiye ilçemize hayırlı olmasını diliyorum"
diye konuştu.
Milletvekillerinden teşekkür
Açılışa katılan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu ve İsmail Tamer de birere
konuşma yaptılar. Kayseri Milletvekili Dedeoğlu, "İlçelerimizi birbirinden ayırmadan her
ilçemize ihtiyaç duyduğu yatırımları yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür
ediyorum" dedi. Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'in her zaman ve her yerde pratikliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Kocasinan
Belediyesi'nde kısa sürede atılımlar yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı gayretle
hizmetlerini sürdürüyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından ilçeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Mustafa Çelik'e Felahiye
Belediyesi ile Felahiye ve Mahalleleri yardımlaşma Derneği tarafından teşekkür plaketi
verildi. Törende ayrıca ilçeye yapılan hizmetleri nedeniyle bazı hayırseverlere teşekkür
plaketi sunuldu. Plaket takdiminin ardından Kadın ve Gençlik Merkezi'nin de aralarında
bulunduğu 10 farklı tesis dualarla hizmete açıldı. Başkan Mustafa Çelik, açılışın ardından
beraberindekilerle birlikte Kadın ve Gençlik Merkezi'ni gezdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20346.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

FETÖ sanıklarının ABD sevgisi
Kayseri’de başlayan FETÖ/PDY davasında sanıkların birçoğunun çocuklarının tahsil için
ABD de bulunması dikkatleri çekti. Yapılan savunmalarda Memduh Boydak’ın 4, Hamdi
Kınaş’ın 2, Halit Gazezoğlu, Mehmet Fındık ve Şükrü Boydak’ın da birer çocuğunun
Amerika’da eğitim gördüğü anlaşıldı.
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Geçtiğimiz hafta sonu Kayseri’de başlayan davada yargılanan FETÖ/PDY sanıklarının
birçoğunun çocuklarının eğitim dolayısıyla ABD de bulunuyor olması davayı takip edenlerin
aklında soru işaretleri bıraktı. Yapılan savunmalarda Memduh Boydak’ın 4, Hamdi Kınaş’ın
2, Halit Gazezoğlu, Mehmet Fındık ve Şükrü Boydak’ın da birer çocuğunun Amerika’da
eğitim gördüğü anlaşıldı. Sanıklar, Amerika’ya gönderdikleri paraların çocuklarının eğitimi
için olduğunu iddia ettiler.
Çetebaşı da yıllardır orada
Teröristbaşı Fetullah Gülen’in de yıllardır Amerika Birleşik Devletlerinin Pensilvanya
eyaletinde bulunması ve müritlerini de bu ülkeye gelmeleri için yönlendirmesi FETÖ
mensuplarının Amerika sevgisinin kaynağını biraz olsun açıklıyor. Nitekim 15 Temmuz’dan
sonra alt tabakalardaki çete mensuplarının bile gündemlerinde “ABD’ye yerleşme” olması bu
tezi güçlendiriyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20347.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Hakan Kutlu ile devam kararı alındı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da, Osmanlıspor maçının ardından istifasını
açıklayan teknik direktör Hakan Kutlu'nun, takımdan ayrılmasına yönetim izin vermedi.
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Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Kutlu'nun istifa kararını duyurmasının ardından yönetim kurulunun bir araya geldiğini
söyledi.
Yıldız, "Teknik direktörümüzün açıklaması, yönetim kurulunda değerlendirildi. Yönetim
kurulu, Hakan Kutlu ile görüşme yaptı ve devam kararı alındı. Takımımız şu an izinli. Yarın
yapılacak idmanda teknik direktörümüz takımın başında olacak." diye konuştu.
Teknik direktör Kutlu da görevine devam ettiğini belirterek, "Başkanla görüştük, bir problem
yok. Görevimin başındayım." ifadesini kullandı.
Kutlu, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'un deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1
berabere kaldığı maçın ardından görevi bıraktığını açıklamıştı.
Ahmet YıldızFutbolHakan KutluKayserisporSÜPERLİG
Muhabir Mustafa Önal
Redaktör Mustafa Yıldız
Yayınlayan Serdal Kalaycı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20348.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Sarraflar altının geleceğinden umutlu
Kayseri'de sarraflık yapan Şaban Bozdağ, altının her dönem kıymetlendiğini söyleyerek,
"Altın her zaman güvenilir bir limandır" dedi.
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Kayseri'de sarraflık yapan Şaban Bozdağ, altın piyasasını değerlendirdi. Bozdağ, "Bizim 6 ve
7. Aylarda kendi sezonumuz olarak tabir ettiğimiz dönemlere bakarak şuanda işlerimizde
düşüklük var. Altın biraz gevşeme yaptı. Bu yüzden vatandaşlarımız da altına biraz ilgi
gösterdi. 2017 yılını altın üzerinde biraz daha yüksek bekleniyor. Bu aralar piyasa sakin. Bu
piyasa şartlarında da boşalan dükkanlarımız oluyor. İlerleyen zamanlarda hem talebin hem de
işlerimizin artmasını bekliyoruz" dedi.
Bozdağ ayrıca, altının her zaman güvenilir bir liman olduğunu belirterek, "Altın, kısa vadede
değil ama uzun vadede düşünülürse altın her zaman güvenilir limandır. Şuanda altın fiyatları
geçtiğimiz 3 aya göre biraz düşmüştü ama tekrardan bir yükselişe geçti. Uzun vade için de
yüksek söyleniyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20349.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi
Yücel'den hava kirliliği uyarısı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel,
Kayseri'deki hava kirliliğine dikkatleri çekerek yetkilileri çözüm noktasında önlemler almaları
gerektiğini söyledi.
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MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel yaptığı açıklamada Kayseri'deki hava
kirliliğinin son sinyalleri verdiğini söyleyerek, bu hava kirliliğine neden olan 3 etken
hakkında bilgiler verdi. Sanayileşme, trafikteki kırmızı ışıklar ve yerleşmeden kaynaklanan
hava kirliliğinde yetkililerin gerekli tedbir ve önlemleri almaları gerektiğini dile getirdi.
Yücel, "Hava kirliliği her sene gündemimizi yoğun bir şekilde meşgul etmektedir. Bu sene de

yine zamanı gelmiştir. Hava kirliliği ile ilgili Kayseri halkına biraz bilgi biraz da yetkili
insanlarımızdan bu konunun üzerinde durduğumuzu ima etmek istiyoruz. Hava kirliliğinde
Kayseri, Türkiye’de en yoğun yaşandığı illerden bir tanesi olduğu malumdur. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın araştırma istasyonlarında artık Kayseri’deki hava kirliliğinin son
sinyalleri verdiği ortadadır. Doğal olarak Kayseri’ye Erkilet’ten, Hisarcık’tan veya Talas’tan
yukarıdan baktığınızda bu günlerden sonra sis bulutunun altında bir şehir olduğunu
göreceksiniz. Bununla ilgili yapılabilecekleri konuşmamız kadar doğal bir şey olmaz. Çünkü
muhalefette olmanın getirmiş olduğu ikazdır, dikkat çekici konulardır. Kayseri’de 3 ana
unsuru ayırt edebiliriz. Araçlardan, sanayileşmeden ve yerleşimden kaynaklı diye tabir
edebiliriz. Araçların şuanda trafik ışıklarında çok yoğun bekliyor olmaları tabi ki hava
kirliliğini etkileyen etkenlerden biridir. Sanayileşmenin çok şehrin içerisinde olması. Organize
Sanayi’yi taşıyamayız ama bunun gibi sanayi noktalarının şehrin çok yakınında olması ve
üretim yapıyor olmaları hava kirliliği etkenlerinden birisidir. Bir de yerleşim alanlarımızın
artık doğalgazla ısıtılan bölgelerde olması gerekirken hala birçok mahallemizde kalorisi düşük
kömür yakılması ve doğalgazın gitmediği noktalarda tezek yakılması. Bunların yetkililer
tarafından bir şekilde önlem alınması ve önlemler içerisinde ikaz edilmesi, eğitici bir tavır
sergilenmesi dikkat çekecek konular olduğunu düşünüyoruz. Bugün Organize Sanayi bir
şekilde şehrimizde barındırılacak hale getirilmiştir. Fakat küçük yerleşik organize sanayi
tarzındaki sanayileşmelerin de alanlarını Kayserimizin Ambar Bölgesi veya Çevreyolu
taraflarında oluşturuluyor olması gelecekte de bu hava kirliliği için etken olduğunu, bugünden
itibaren tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Ben Kayseri halkımızın kalorisi düşük
kömür yakmamalarını, organize sanayideki arkadaşlarımızın hava kirliliğini göz önüne alarak
bacalara filtre taktırması, veya trafikteki ışıkların biran önce daha asgari seviyelere
düşürülmesi ve ışıkta beklemekten kaynaklı hava kirliliğine önlemlerin alınmasını her türlü
yetkili arkadaşlara bir şekilde Milliyetçi Hareket Partili bir belediye meclis üyesi olarak
duyurmak ve ikaz etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yücel ayrıca vatandaşa kazasız, belasız bir kış geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20350.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Sümer Ortaokulu Avrupa’ya Türk
kültürünü tanıtıyor
Sümer Ortaokulu, Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Bünyesinde İtalya, Romanya,
Bulgaristan ve Polonya’daki okulların katılımıyla yürütülen Erasmus+Wegame isimli proje
kapsamında Avrupa’ya Türk kültürünü tanıtıyor.
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Erasmus+Wegame projesi çerçevesinde Romanya’nın Reşita şehrinde düzenlenen Ulus Ötesi
Öğretmen Toplantısı’na Sümer Ortaokulu’ndan proje sorumlusu İngilizce öğretmeni Nergiz
Uca ve Gülşah Güver ile Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yüsra Uslu iştirak etti.
Bulgaristan’ın Dobrich şehrinde yapılan İkinci Öğrenci Hareketliliğine ise Okul Müdürü
Burhan Canan, İngilizce öğretmenleri Nergiz Uca ve Gülşah Güver ile beş öğrenci katıldı.
Proje kapsamında dördüncü yurt dışı öğretmen toplantısı Şubat ayında Bulgaristan’da
gerçekleştirilecek.
Sümer Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Romanya ve Bulgaristan gezilerinde Türk
kültürüne ait geleneksel ‘Çelik-Çomak’, ‘Yağ Satarım-Bal Satarım’, ‘Beş Taş’, ‘Yerden
Yüksek’ ‘Yedi Taş’ gibi oyunların tanıtımını yaptı. Tanıtım sırasında oyunlarla eğitim
uygulamaları sergilendi.
Öğrencilerin ve öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan
Erasmus+Wegame projesi kapsamında farklı ülkelerin okullarıyla bir ortaklık içinde öğrenci
ve öğretmenlerin yabancı dillerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan sağlanıp yabancı
dil öğrenmeye yönelik motivasyonlar artırılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20351.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Ders zili, onlar için 50 yıl sonra çaldı
Çeşitli gerekçelerle okula gönderilmeyen bir zamanların küçük kızları, belediyelerin açtığı
kurslarda ve halk eğitim merkezlerinde 50 yaşından sonra okuma yazma öğrenmeye çalışıyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tesislerinde açılan okuma-yazma
kurslarına katılan 50 yaş üstündeki kadınlar, hiç yaşamadıkları ilkokul hayatını paylaşıyor.
Kimi kardeşlerine bakması kimi bağ, bahçe, tarla işlerine yardım etmesi kimi de 'Okuyup vali
mi olacaksın, el oğluna mektup mu yazacaksın' düşüncesiyle okula gönderilmeyen kadınlar,
ilk hecelerini okumanın mutluluğunu yaşıyor.
Kurslara katılan kadınlardan 52 yaşındaki Zeliha Düzcan, AA muhabirine, annesinin de
kendisi gibi okuma yazma bilmediğini, Almanya'da çalışan babasına mektupları akrabalarına
yazdırdıklarını söyledi.
Okuyamadığı için büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Düzcan, şöyle konuştu:
"Mektupları bazen amcam yazardı. Bir arsa satışı için babama ağzımızdan mektup yazmış.
Babam bir gece yarısı çıktı geldi, 'hanım hastaymış.' diye. Yok öyle bir şey oysa. Evlendim,
eşim de gurbete gitti çalışmaya, mektupları hep başkalarına yazdırdım, okuttum. Bilsem
oturur kendim yazardım. 40 yaşında Kur'an Kerim-i, 50 yaşında okumayı öğrendim. Bundan
sonra bir de ehliyet düşünüyorum. Allah kısmet ederse ehliyet alacağım. Beşikten mezara
kadar ilim öğrenmek var. Çok hevesliyim, inşallah diplomamı da alacağım, ehliyeti de."
"Üniversiteye kadar okuyacağım"
58 yaşındaki Ayşe Altundaş da çocuklarının desteğiyle okumaya karar verdiğini dile getirdi.

Eskiden kız çocuklarının okutulmadığını belirten Altundaş, "Köyde ahıra giriyorduk, iş
bitmiyordu. 'El oğluna mektup mu yazacaksın' diye okutmadılar, bu yaştan sonra okumaya
karar verdim. Üniversiteye kadar okuyacağım. Kendi işimi kendim göreceğim." diye konuştu.
8 kardeşine baktığı için okula gönderilmeyen 61 yaşındaki Nurhayat Aksu ise evlendikten
sonra da eşinin rızası olmadığı için okumayı öğrenemediğini ifade etti.
En büyük dileğinin Kur'an-ı Kerim-i Türkçe okumak olduğunu anlatan Aksu, şunları kaydetti:
"Hayatta istediklerimi elde edemedim, azimli biriydim ama içime kapandım zamanla. Okuma
yazma öğrenmek istediğimi söyledim eşime. 'Bu yaştan sonra okula gitmeye utanmayacak
mısın' diye eğlendi benimle. Bugünüme şükür, Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuyabiliyorum.
Şimdi eşim inanamıyor, 'bilemedim, keşke önce gönderseydim seni okula' diyor."
64 yaşındaki Hülya Kayaalp de 7 yaşında halı dokumaya başladığını, okuma imkanı
verilmediğini belirtti.
İlk hecelerini okumanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kayaalp, "Bugün 'anne, nane'
yazmışım bir defterime, onları okudum. Sabaha kadar sevinçten uyuyamadım. Eşim çok
istiyor okumamı, ben 'kafam almıyor' diye istemiyorum. Eşimin desteğiyle öğreniyorum
okumayı." dedi.
Eğitmen Gülizar Gündüz de sınıf öğretmenliği mezunu olduğunu ancak kurstaki kadınlarla
tanıştıktan sonra onları bırakamadığını kaydetti.
Öğrencilerinin
azminden
etkilendiğini
anlatan
Gündüz,
şunları
kaydetti:
"Elleri kalem tutmamış, okul kokusunu bilmiyorlar, kitap yüzü açmamışlar, defter
görmemişler. 60 yaşındaki insanların gözünü açtığı ilk öğretmen benim, bu duygu çok başka.
Yaygın eğitimde okuma yazma öğretiyoruz. Onlardaki azmi görünce biz de şevke geliyoruz.
Otobüse binemiyorlar, hastanelerde sıkıntı yaşıyorlar, ilaçlarını karıştırıyorlar, ilaçlarını
vaktinde alamıyorlar. Ev ödevleri veriyoruz, 'eşim, torunum çalıştırdı' diyorlar. Aslında
sadece kadınlara yönelik bir şey yapmıyoruz, bütün topluma hizmet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20352.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

İlk golü atmak Kayserispor'a yaramıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligde ilk 10 haftada 4 maçta öne geçmesine
rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı.
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Teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde sezona başlayan sarı-kırmızılı takım, geride kalan
10 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu 9 puan topladı.
Sezona ilk 10 hedefiyle başlayan Kayseri temsilcisi, mücadele ettiği 4 karşılaşmada galibiyete
yakın taraf olmasına rağmen 90 dakika sonunda sahadan 2 kez berabere, 2 kez de yenik
ayrıldı.
Ligin ikinci haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor, ilk golü attığı
maçta ilk yarıyı 2-2 berabere tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelede 90+1. dakikada

skoru lehine çeviren golü bulmasına rağmen 90+3. dakikada kalesinde gördüğü golle 3-3'lük
skorla sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.
4. haftada Bursaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı takım, 31. dakikada öne geçtiği karşılaşmada
rakibinin 67. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 83 ve 90+4. dakikalarda yediği gollerle
sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Ligin 6. haftasında da deplasmanda Kasımpaşa karşısında maçın ilk
yarısını 1-0 önde tamamlayan Kayseri temsilcisi, ikinci yarıda kalesinde engel olamadığı 3
golle Kayseri'ye puansız döndü.
Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa maçlarında skor üstünlüğünü koruyamayan Kayseri
temsilcisi, son olarak ligin 10. haftasında Osmanlıspor deplasmanında uzatmalarda yediği
golle galibiyeti kaçırdı.
Geçen hafta sahasında aldığı Antalyaspor mağlubiyetini telafi etmek amacıyla çıktığı
Osmanlıspor deplasmanında 58. dakikada Nakoulma'nın golüyle üstünlüğü yakalayan
Kayserispor, 90+1. dakikada Mehmet Güven'in kaydettiği golle sahadan 1 puanla ayrılmak
zorunda kaldı.
Liglere milli maçlar dolayısıyla verilen arayı yoğun tempoda çalışarak geçirmeyi planlayan
Kayserispor, 11. haftada Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
- "Mücadelemizin karşılığını puan olarak alamadık"
Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin
ilk 10 haftasında iyi futbol ortaya koyduklarını söyledi.
Takımlarına güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Geride kalan haftalarda mücadelemizin karşılığını puan olarak alamadık. Maalesef bazı
maçlarda öne geçmemize rağmen skor üstünlüğünü koruyamadık. Son olarak Osmanlıspor
deplasmanında 3 puanı uzatmalarda kaçırdık. Bu mücadelede oyuncumuz Mabiala'nın
sakatlanması nedeniyle 17 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Bu durum bizi olumsuz
etkiledi. Konsantrasyon eksikliğinden uzatmalarda gol yedik ve berabere kaldık. Ama
takımımızdan umutluyuz. Takımımızın ilerleyen haftalarda alacağı iyi sonuçlarla üst sıralara
çıkacağına yürekten inanıyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20353.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Fethullah Gülen 80 yaşında evlenecekmiş!
Çocukların cinsiyetleri bile belli
FETÖ’cülerin 15 Temmuz’un planını yaptığı 6 yıl önceki gizli toplantıda Fethullah Gülen’in
evlilik hesaplarının da konuşulduğu ortaya çıktı
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ÜST DÜZEY YETENEKLER
FETÖ'nün üst düzey bir abisinin kanlı darbe planının şifrelerini verdiği 2010 yılındaki gizli
toplantıda, FETÖ'nün başı Fetullah Gülen'in evlilikle ilgili düşüncelerini de anlattığı ortaya
çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ dosyasına giren 2010 yılına ait CD'ye konu

sohbette, Gülen'in 40 talebesinden biri olan üst düzey bir imam, diğer imamlara yaptığı
konuşmada, Gülen'in üst düzey yeteneklere sahip olduğunu anlattı.
SÜNNET DİYE EVLENECEKMİŞ
Bugüne kadar evlenmeyen Fetullah Gülen'in evlilik planı da söz konusu sohbette anlatıldı.
Gülen'in talebesi olan imam, şöyle konuşuyor: “Bir hadis dersinde Vehbi Hoca, 'hocam
sünnetler içinde evlilik de var, bunları nasıl yaşayacaksınız?' diye soruyor. Hocaefendi de
'Vehbi efendi, şeriat geldiği zaman ilk bıraktığım şey sakal olacak. Evliliğe gelince, ahir
ömrümüzde sünnete uyma açısından bu işe de gireriz' diyor. Hiç düşünmemişsinizdir hoca
evliliğini... Hocaefendi 80 küsur yaşında evlenecek. İki evlilik sünnet olduğu için ikinci
evliliğini de 90 küsur yaşında gerçekleştirecek."
Toplantıda imam, Gülen’in ilk evliliğini 80’li yaşlarda bekar bir kadınla ikinci evliliğini ise
90’lı yaşlarda dul bir kadınla yapacağını anlatıyor.
ÇOCUKLARININ CİNSİYETİ DE BELLİ
“Birinci evlendiği kişi bekar olacak, ondan iki tane oğlu olacak, ikincisi ise dul olacak ve
ondan çocuğu olmayacak. Hocaefendi gençlik yıllarında, tahta kulübedeyken çamaşır
yıkıyormuş. Kalbinden hafif geçmiş 'ya bir avrat olsaydı bu işleri düşünmezdim' diye. O gece
sabah seher vaktinde müezzin Hayri Efendi vardır, cami müezzini. Allah Resulü rüyasına
giriyor Hayri Efendinin ve 'git Fetullah'a söyle, evlenirse ölür' diyor. Hocaefendi de 'ya evlilik
falan düşündüğüm yok. Çamaşır yıkarken kalbimde öyle bir şey geçmişti' diyor. Allah Resulü
demek bu kadarına bile razı olmadı."
BEN BU ASRIN SAHİBİYİM
Söz konusu sohbette imam, Gülen'le ilgili şunları da söylüyor: “Hocaefendi, kendi talebeleri
için 'bunlar bana kriz geçirtiyor, kan kusturuyorlar' diyor. Niye kan kusturuyorlar?
Hocaefendinin mahiyetini bilmediklerinden. Hocaefendiye güzel konuşan bir vaiz olarak
bakıyorlar ilk zamanlar. Vazifeli olduğunu bilmiyorlar ki... Pekmezci abiye vazife veriyor
Buca kamplarında. Sallıyor Pekmezci abi, 'tamam hocam yaparız' diyor. Ertesi hafta gelince 'o
iş yapıldı mı?' diye soruyor tekrar. 'Yaparız hocam yaparız' diyor yine. Bu sefer hocaefendi,
'kaç hafta geçmiş halen 'yaparız' diyorsun. Mühim bir iş yapılması lazım, hocaefendi üzerinde
ehemmiyetle duruyor ama sallıyor karşıdaki, vazifeli olduğunu bilmiyor ki. En son kızıyor
hocaefendi, tutuyor yakasından 'sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bu asrın
sahibiyim' diyor. Bir türlü iş yapmaz Pekmezci, ondan sonra Pekmezci oluyor. Zaten
hocaefendi kızdığı zaman maharetlerini söyler."
GELECEĞİ BİLİYORMUŞ
İmam, Gülen'in 'geleceği bildiğini' iddia edilerek şunları söyledi: “Şimdi asrın başındaki
imamlar hiç sarsılmıyorlar değil mi? Her türlü sıkıntı ve çileye rağmen bakıyorsunuz dimdik
ayakta duruyorlar. Neden? Çünkü filmi biliyorlar da ondan. İşte büyük zadlara, hocaefendiye,
ilahi ekranda kendi hayatını Allah ona seyrettiriyorsa sarsılmaması için seyrettiriyor, neticeyi
bilsin ki hayatın içerisinden geçen başına gelen bütün şeyleri göğüslesin. Yani hocaefendi
geleceği biliyor..."
PEYGAMBERİ RÜYASINDA GÖRÜYOR!
“Geçenlerde Amerika'da bir arkadaşımız hocaefendiye, 'hocam, üstad hazretleri ileride kim
geleceğinden risalelerde açıklama ya da şerh yapacağından bahsediyor, bu ne zaman kim
gelecek' deyince, hocaefendi gülmüş, 'ya mübarek ben yapıyorum ya' demiş. Geçen hafta da
bir abiye, 'Hocaefendinin ekranı açık mı?' diye soruyor. Bu kadar da olur mu ya? 7 yaşında
her gece Allah Resulü'nu rüyasında gören insanın ekranı kapalı mı olur?" Yeni Şafak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20354.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Banka müdürü personelini kurtarmaya
çalışırken hayatını kaybetmiş
Kayseri’nin Develi ilçesinde, bankada çalışan çaycının eşi tarafından pompalı tüfekle
öldürülen banka müdürünün, personelini kurtarmak isterken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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İddialara göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Nurettin Y. isimli şahıs boşanma
aşamasında olduğu eşi A.Y.’nin çalıştığı bankaya gitti. Burada güvenlik görevlisini rehin alan
Nurettin Y., pompalı tüfekle Banka Müdürü Recep Taştan’a ateş etti. Taştan, olay yerinde
hayatını kaybederken, tüfekli saldırgan Nurettin Y. ise polisle girdiği çatışmada öldü.
Hayatını kaybeden Banka Müdürü Recep Taştan’ın cenaze namazı öğle namazını müteakip
Hunat Camii’nde kılındı. Burada eşinin Türk Bayrağı’yla örtülü tabutuna sarılan Canan
Taştan'ın, “Aşkım ne olur bu kabustan beni uyandır” diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu.
Taştan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Saldırgan önce güvenlik görevlisinin silahını almış
Bankada çaycı olarak çalışan Asiye Y. yakınlarına dehşet dakikalarını tüm ayrıntıları ile
anlattı. Asiye Y., ayrılmak üzere olduğu eşinin bankaya tüfekle geldiğini ve ilk olarak
güvenlik görevlisinin kafasına dayadığını, "Benim seninle bir işim yok" diyerek silahını
aldığını ve kapıyı kilitlemesini söylediğini anlattı. Asiye Y., kocası Nurettin Y.'nin bankanın
içinde, "Şerefsizler yuvamı yıktınız" diye bağırdığını söyleyerek olayı şu şekilde anlattığı
iddia edildi:
"Çalışanlardan biri 'Yukarı benim odama çık kapıyı arkadan kilitle' dedi. Odaya çıkarak
kapıyı arkadan kilitledim. Bankayı dolaşarak benim olduğum odayı buldu ve açmaya çalıştı.
Bu sırada bankadakiler 'Dışarı çık yoksa bizi de öldürecek' diye bağırdı. Nurettin elindeki
tüfekle kapının kilidine ateş etti ancak açılmadı. Bir ay önce Nurettin benim evimi de av
tüfeği ile basmıştı. Polis, bu tür durumlarda kapının arkasında durmamamı söylemişti.
Kapı açılmayınca Nurettin kapıyı kırarak içeri girdi. Beni saçlarımdan sürükleyerek indirdi.
Bu sırada müdür bey geldi. Beni kurtarmaya çalıştı ama Nurettin ateş ederek onu öldürdü. Bu
sırada da polis ekipleri ile çatıştı. Ben de kapıyı açarak karakola kaçtım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20355.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Talas'ta "Cemil Baba" anıldı
Talas'ın manevi şahsiyetlerinden "Cemil Baba" olarak anılan Cemal Kazan, ölüm yıl
dönümünde anıldı.
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Talas Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen programda Cemil Baba'nın hayatının
anlatıldığı 30 dakikalık belgesel film izlendi.
Kazan'ın anısına Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Veli Altınkaya'nın
yazdığı "Mavi Boncuklu Cemil Baba" kitabı da proğrama katılan konuklara dağıtılırken,
Altınkaya da Cemil Baba'nın hatıralarını anlattı.
Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu da Altınkaya'ya yazdığı kitapla Talas'ın manevi
değerlerinden birini daha anmaya vesile olduklarını söyleyerek teşekkür etti.
Programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet
Taymuş, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Kamil
Akçadırcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, İlçe Müftüsü Esat Yapıcı,
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20356.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Günün Çizgisi
Kasım Özkan'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20357.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Büyükşehir yeni alt geçitler yapacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir trafiğini rahatlatmak için çalışmalarını
sürdürüyor. Başkan Çelik, özellikle Kocasinan Bulvarı ve Sivas Caddesi'nde yapılacak olan
yeni kavşak düzenlemeleri ve alt geçitler konusunda brifing aldı.
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Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunun bulunduğu yol ve kavşaklarda uzman kuruluşlara
kapsamlı bir çalışma yaptırıyor. Bu çalışmalarda düzenlemeye ihtiyaç duyulan kavşaklarda
yılın farklı günleri ve günün farklı saatlerinde araç sayımları yapılıyor ve trafik yoğunluğunun
giderilmesine yönelik en doğru çözümler planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, bu kapsamda yapılan çalışmalarla ilgili bir brifing aldı.
Başkan Mustafa Çelik'e yapılan sunumda öncelikle Kocasinan Bulvarı'nda yapılacak
çalışmalar anlatıldı. Kocasinan Bulvarı'na yapılan köprülü kavşaklarla kesintisiz akan trafiğin
devamı için Fuzuli Kavşağı, Tuna Caddesi Kavşağı ve Doğu Sanayi Kavşağı'na yapılacak
kavşak düzenlemeleriyle ilgili Başkan Çelik'e detaylı bilgiler verildi. Sunumda ayrıca Sivas
Caddesi tramvay güzergahında 30 Ağustos Kavşağı ve Yıldızevler arasında araçlar için iki
adet çengel alt geçit planlandığı, Mimarsinan Köprülü Kavşağı'nın sağına ve soluna da yine
birer adet çengel alt geçit yapılmasının düşünüldüğü belirtildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapılması düşünülen yeni tramvay güzergahları
ile ilgili de detaylı bir brifing aldı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20359.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Keskin'den Tamer'e sert cevap
Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Ak Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer'in Pazartesi akşamı TV1'de katıldığı programda CHP'ye yönelik
eleştirilerine cevap verdi.
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Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in Kayseri’den uydu yayını yapan TV1
Televizyonunda katıldığı bir programda sarf ettiği sözlere CHP İl Başkanı Feyzullah
Keskin'den sert yanıt geldi. Keskin, Tamer’in CHP’ye karşı yaptığı eleştirileri “iftira dolu” ve
yanlış olduğunu söyledi.
“CHP'ye iftira atılıyor”
Keskin açıklamasında; "Pazartesi Akşamı TV1'de bir programa katılan Ak Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer, partimize ve MYK üyelerimize yönelik yakışıksız ve iftira dolu
söylemlerde bulunmuştur. Bu şahıs ne dediğini bilmez bir tavır içindedir. Utanmadan bir
partinin MYK üyelerine iftira atacak kadar ileri gitmiştir. Kendisi, FETÖ belasının lideri ile
basında çıkan fotoğraflarından sonra ne yapacağını şaşırmış ve partimize ve yöneticilerimize
iftira atarak kendisini aklamaya çalışmaktadır. Hiç boşuna uğraşma, FETÖ liderinin yanında
el pençe duran, neredeyse takkesini giyip önünde secde etmeye kadar ileri gidip övgüler
yağdırdığın terörist başı ülkeye yaptıklarının hesabını verecek. Ve FETÖ'nün uşakları da bu
cezadan nasiplerini alacaklar." dedi.
“Sıra sana da gelecek”
Tamer’e karşı sert cevaplar veren Feyzullah Keskin, " Israrla FETÖ'nün siyasi kanadına
dokunulmadığı için şimdilik rahatsın, ama bu süreç başladığında ne yapacaksın. CHP’ye
attığın iftiralar seni kurtarmaya yetmeyecek. Çok gördük Demokrasi Nöbetleri tutup da bugün
FETÖ'den yatanları. O yüzden merak etme sende o fotoğraflarda yer almanın hesabını
vereceksin. Öyle önceki fotoğraflardı diyerek işin içinden sıyrılamazsın. O yüzden CHP’ye
attığın bu iftiranın altında ezileceksin. Bir an önce attığın bu iftiralar için tüm partilimizden
özür dilemelisin. "şeklinde konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20360.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Melikgazi’de arsa ihalesi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan
imar planındaki parselli arsaların ihale ile satılacağını söyledi.
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İlçenin muhtelif mahallerinde yer alan arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.
maddesine istinaden açık teklif usulü ile satışa sunulacağını belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç “Mülkiyeti Melikgazi Belediyesine ait olan ilçemizdeki muhtelif mahallelerdeki
konut ve işyeri arsaları satışa sunulacaktır. Bu vesile ile atıl olan bu parselli arsalar hem
değerlendirilecek hem de yatırımlara ek mali kaynak sağlanmış olacaktır. Parselli arsaların
satışı için Belediye Meclisinden oybirliği ile karar alınmıştır“ dedi.
Konut ve işyeri arsaları
İmar parselli arsaların mahalle yerleri ile özelliklerine ilişkin bilgilerin Melikgazi Belediyesi
resmi web sitesinden ilerleyen günlerde ilan edileceğini ifade eden Başkan Memduh

Büyükkılıç, satış gelirlerinin bölge halkına hizmet olarak geri döneceğini kaydetti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20361.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

“Vekillik millete hizmet içindir”
Milletvekillerinin hukuki zeminde millete hizmet etmekle yükümlü olduğunu hatırlatan
Mazlumder Kayseri Şubesi Başkanı Ahmet Taş, HDP’li milletvekillerinin terör örgütü
PKK’nın faaliyetlerine destek verdiği için ifadelerinin alındığını söyledi.
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Milletvekillerinin eli silahlı terör örgütleri başta olmak üzere hiçbir grubun faaliyetlerine
katılıp destek vermemesi gerektiğini belirten Ahmet Taş, “Milletvekillerine vekilliğini aldığı
millete hizmet etmemek olduğunu hatırlatıyoruz.” dedi.
Ahmet Taş, bunun yanı sıra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracın
patlatılması yoluyla yapılan saldırıyı da kınadıklarını dile getirdi. Söz konusu saldırının, daha
önce Diyarbakır’ın Dürümlü mezraında tonlarca yüklü kamyonun patlatılması ile yaşanan ve
15 vatandaşın yaşamını yitirdiği saldırı ile benzerlik taşıdığını da belirten Ahmet Taş,
sözlerini şöyle tamamladı:
"Mazlumder Kayseri Şubesi olarak, Diyarbakır’da yaşanan son katliamı insanlık ve toplum
hayatına yönelik kamu vicdanının asla kabul edemeyeceği bir saldırı olarak değerlendiriyor,
hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Katliamın
sorumlularının bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini ve benzer katliamların bir daha
yaşanmaması için ilgilileri daha tedbirli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20362.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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Kaza, Sivas Caddesi 14. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 YP 466 plakalı
araç ile 42 EBE 70 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle 38 YP 466 plakalı araç
kaldırıma çıkarken, kazada S.A. (32) ve A.E. (38) yaralandı. S.A. sevk edilen ambulans ile
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken, A.E.'de Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20363.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Başkan Çelik Faruk Molu'yu ziyaret etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehre değer katan kişilere ya da ailelere yönelik
ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Çelik, Kayseri'nin tanınmış iş adamlarından Faruk Molu'yu
ziyaret ederek bir süre görüştü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yoğun iş temposuna rağmen şehrimiz için
hayırlı işler yapan ve şehrin marka değerini yükselten kişiler ve ailelerle bir araya geliyor.
Başkan Çelik, Kayseri'nin duayen iş adamlarından Karsu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve
Molu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Molu'yu evinde ziyaret etti. Faruk Molu ile bir
süre görüşen Başkan Çelik, şehrimize ve ülkemize sağlamış oldukları katkı nedeniyle Molu
ailesine teşekkür etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20364.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Referansımız köklü medeniyetimiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü ile ilgili bir
kutlama mesajı yayımladı. 'Sürdürülebilir ve kimlikli şehirlerin oluşması için köklü
medeniyetimizi referans alıyoruz' diyen Bakan Özhaseki geçmişinden kopuk bir mimari
anlayışla şekillenen şehirleşmelere de karşı olduklarını ifade etti.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü ile ilgili
yayımladığı mesaj şöyle;
"Şehirler, medeniyetin ve geleneksel kültürün sürdürülmesinde, doğal ve tarihi dokunun
korunup, gelecek nesillere aktarılmasında hayati fonksiyona sahiplerdir. Geçmişinden kopuk
bir mimariyle şekillenen, sosyal ve kültürel mirasını yitiren, yaşam kalitesini düşüren, insana
ve çevreye karşı duyarsız olan bir şehirleşme kabul edilemez.
İnsanımızın ruhunun, tarihsel birikiminin, toplumsal hassasiyetlerinin ve şehirli kimliğinin,
yaşam alanlarından beklentilerini çok iyi biliyoruz. Sürdürülebilir ve kimlikli şehirlerin
oluşması için tüm bunları referans olarak aldığımız 'köklü medeniyetimize' sıkı sıkıya
bağlıyız." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20365.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Fındık ihracatında ilk sıradayız
Türkiye, 2015 yılında dünya fındık ihracatının yüzde 65,5’ini gerçekleştirerek birinci sırada
yer aldı.
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Türkiye, söz konusu yılda 1 milyar 642 milyon dolar değerinde 143 bin 383 ton fındık
ihracatı gerçekleştirdi. 2015 yılı dünya toplam fındık ihracatı ise 2 milyar 505 milyon dolar
oldu. 2015 yılı fındık ihracatında Türkiye’yi; yüzde 8,4 pay ile İtalya ve yüzde 7’lik pay ile
Gürcistan takip etti. İlk 10 ülkenin fındık ihracatındaki payı ise yüzde 97 olarak gerçekleşti.
İhracatın yüzde 99,9’u kabuksuz fındık
Türkiye’nin fındık ihracatının yüzde 99,9’unu kabuksuz fındık oluştururken, dünya fındık
ihracatının yüzde 93,4’ünü kabuksuz fındık, yüzde 6,6’sını ise kabuklu fındık ihracatı
oluşturdu. Türkiye’nin kabuksuz fındık ihracatı 2002 yılında 375 milyon dolar iken, bu değer
2011 yılında 1 milyar 41 milyon dolara, 2015 yılında ise 1 milyar 640 milyon dolara yükseldi.
2002 yılında dünya kabuksuz fındık ihracatı 504 milyon dolar iken, bu değer 2011 yılında 1
milyar 456 milyon dolara, 2015 yılında ise 2 milyar 339 milyon dolara ulaştı.
Türkiye’nin fındık ihracatında İtalya ilk sırada
2015 yılında fındık ihracatı yaptığımız ülkeler arasında İtalya 522 milyon dolar ile ilk sırada
yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla; Fransa (220 milyon dolar) ve Almanya (200 milyon dolar)
takip etti. Türkiye’nin fındık ihracatı yaptığı ilk 3 ülkenin bu ürün grubundaki toplam ihracatı
içindeki payı yüzde 57,4, ilk 6 ülkenin payı ise yüzde 76,9 olarak gerçekleşti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20366.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Millet Caddesi’nde dükkanlar boşalıyor
Kayseri’nin en işlek caddelerinden birisi olan Millet Caddesi’nde bugünlerde dükkanlar bir
bir boşalıyor. Nedeni ise yüksek kira maliyetleri. Bir çok işletmeci dükkan kirasını ödeyemez
hale gelince ekmek teknesini ya kapatmak ya da başka bir yere taşımak zorunda kaldı.
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Bir zamanlar çok yüksek hava paralarına kiralanan Millet Caddesi’ndeki dükkanlar artık
girişimcilerden rağbet görmüyor. Kayseri’de yıllardır alış-verişin can damarlarından birisi
olan caddede bugünlerde boş dükkanlar göze çarpıyor. Birçok esnaf kirasını ödeyemediği için
iş yerini istemeyerek de olsa boşaltmak zorunda kaldı. Neredeyse 10 metrede bir karşımıza
çıkan “Kiralık dükkan” yazıları işlerin yolunda gitmediğinin bir göstergesi niteliğinde.
Esnaf kan ağlıyor
Durumu sorduğumuz bölge esnafından deyim yerindeyse bir dokunduk bin ah işittik.
Sarıçiçek Pastırma’nın sahibi esnaf Ahmet Sarıçiçek, Millet Caddesi’nin bir zamanlar alış
verişin en canlı olduğu merkezi bir yer olduğunu dile getirerek; “Şu an 10’a yakın boş dükkan
var. Bunlar neredeyse 1 yıla yakındır boş duruyor. Kiraların yüksekliğinden, esnafın ticarette
sıkıntıları olmasından dolayı sürekli kan kaybediyor.” dedi.
Dükkan sahiplerinin çok fazla kira istediğinden yakınan Sarıçiçek şunları söyledi:
“Böyle giderse bölge esnafı birkaç yıl içerisinde sermayesini tüketerek dükkanları boşaltmak
zorunda kalacak. Bu duruma yetkililerin el atmasını bekliyoruz. Bu caddenin ticaretinin
yeniden canlandırılmasını diliyoruz. Önceden burada yüksek hava paraları ile dükkanlar
devrediliyordu ama şu anda bir çok yer boş. Milletin tutacak gücü kalmadı. Kiraların geriye
çekilerek normal değerlerine dönmesi gerekiyor. Dükkan sahiplerine Allah vicdan versin.
Onların da bu hususu göz ardı etmemelerini istiyoruz. “
Sadece Millet Caddesi değil tarihi Kazancılar Çarşısı ve Kapalı Çarşı’da da yer yer boş
dükkanlar göze çarparken, esnaf her şeye rağmen geleceğe umutla bakmaya çalışıyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20367.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Vatandaş organik pazarları tercih etti
Erciyes Evler Semt Pazarı ve Talas Yeni Doğan Semt Pazarı'nda kurulan Organik Pazarlar
2016 yılını 639 bin TL'lik ciro elde etti.
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Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Organik Tarımın
Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" projesi kapsamında üretime başlayan üreticilerin ürünlerinin
pazarlanması için bir yıl arayla açılan Kocasinan ve Talas yüzde 100 Ekolojik Pazarları
sezonluk olarak hizmet veriyor. Organik pazarlar Ağustos ayı başında açılıp Kasım ayı içinde
kapanıyor. Kayseri'de 2016 yılı ile ilgili proje kapsamında 70 üretici ile 1950 dekara çıkarılan
alanda organik tarım üretimi yapıldı. Pazarlara katılan 27 üretici, 38 ürün çeşidini
tezgâhlarında tüketicilerle buluşturuldu
Kayseri Talas ve Kocasinan Belediyeleri, Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri
Birliği Derneği işbirliği ile bir yıl ara ile açılan iki yüzde 100 Ekolojik Pazar, üreticinin de
tüketicinin de yüzünü güldürdü.
Satılan ürünlerle ilgili tutulan istatistik bilgilere göre, Kayseri'de sezonluk olarak hizmet veren
iki ekolojik pazarda da satışlar geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 27 oranında artış gösterdi.
2016 yılı verilerine göre Kocasinan Erciyesevler Semt Pazarında gerçekleştirilen 183 bin 511
kg organik meyve ve sebze satışı ile 477 bin 383 TL, Talas Yenidoğan Semt Pazarında ise
gerçekleştirilen 65 bin 619 kg organik meyve ve sebze satışı ile 162.- bin 052 TL ciro elde
edildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20368.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Sanayi üretim endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre
mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına göre yüzde
3,8 azaldı.
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Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde
3,1 düşüş gösterdi.
Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, eylülde geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 4,1 azalış kaydedildi.
Beklentiler
AA Finans "Sanayi Üretimi Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, eylülde arındırılmamış
sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,5 artmasını öngörmüştü.
Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık
bazda yüzde 2,2 ve mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise
aylık bazda yüzde 1,2 artacağını tahmin etmişti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20369.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Sahte implant tehlike saçıyor
Diş sağlığı konusunda çığır açan implant tedavisi, son yıllarda en çok tercih edilen tedavi
yöntemi olarak öne çıkıyor. Ancak kalitesiz ve patentsiz üretilmiş ucuz implant tehlikesi
konusunda uzmanlar uyarıyor.
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İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Behçet Erol konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Erol,
kopya ürün olarak elde edilmiş implantın insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit ettiğini
vurgulayarak "Farklı bir merkezde uygulanan dental implant tedavisi sonucu oluştuğu ileri
sürülen komplikasyon ve yaşanan olayla ilgili olarak, tıbbi ve bilimsel niteliklere uygun
olmayan ve insan sağlığını tehdit edici kayıt dışı implantların kullanıldığı haberlerini üzülerek
de olsa görsel medyadan izledik ve öğrendik. İnsan sağlığını her türlü çıkarın üstünde tutan ve
Hipokratik Tıp etiği değerleriyle yetişen, meslek yaşamında bu kuralları kendilerine ilke
edinen hekimlerin, söz konusu uygulama ile uzaktan yakından ilgileri olmadığı ve
olamayacağı kanısındayız" dedi. Prof. Dr. Erol ayrıca, kendilerinin hastalara uyguladıkları
dental implant ya da benzer diğer tıbbi materyallerin dünya genelinde insan sağlığına
uygunluğu tescillenmiş, bilimsel çalışmalarla geçerliliği kanıtlanmış, uluslararası kuruluşlarca
kabul görmüş nitelik ve özelliklerde olduğunun altını çizdi.
"En az 5 yıllık firma olma zorunluluğu var”
İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi "Implant Komisyonu" tarafından belirlenmiş bir takım bilimsel
ve yasal kriterler bulunduğunu belirten Prof. Dr. Behçet Erol şunları söyledi:
"Kullanılacak implant markasının en az 5 yıllık klinik takip sonuçları ve bilimsel desteğinin
olması, gerekir. Ayrıca üretici firma ve Türkiye’deki distribütör firmanın da en az 5 yıllık
firma olma zorunluluğu bulunuyor. Yine implant markasının T.C Sağlık Bakanlığı onaylı
olması, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) belgesi, Tıbbi Cihaz
Satış Merkezi Yetki Belgesi, FDA ( Food and Drug Adminstartion) Amerikan Gıda ve İlaç
Dairesi Belgesi, İSO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standartlar

Teşkilatı Belgesi, CE (Conformite European) Avrupa Ülkeleri Uygunluk Belgesi’nin olması
gibi kriterlere sahip olmalıdır."
Takdir edileceği üzere, yukarıda aranan tüm bu standartlara karşın, tıbbi ve cerrahi
uygulamalardan elde edilecek başarıda kullanılan biyomateryal, implant ya da ilacın
öngörülen yapısal nitelik ve özellikleri taşımış olması tek başına yeterli bir faktör değildir.
İnsan sağlığında kullanılan tıbbi materyallerde olmazsa olmaz koşul olan bu uygun yapısal
özellikler ve aranan bilimsel kriterlerin dışında, tedaviyi gerçekleştiren hekimin uygulama
alanındaki uzmanlığı, klinik deneyim ve birikimleri, uygun endikasyon, temel cerrahi
prensiplere uyum hassasiyetleri, hastaya bağlı birçok faktör ile tedavinin gerçekleştirildiği
klinik ve fiziki mekan standartları ve daha birçok faktörün, elde edilecek başarıda çok önemli
yeri olduğu asla göz ardı edilmemelidir."
Prof. Dr. Erol son olarak, hekimlik mesleğinin onur ve gururunu zedeleyerek hasta-hekim
güvenini yok edip ticari kaygılarla insan sağlığını hiçe sayan bu tür bir anlayışı şiddetle
kınadıklarını ifade etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20370.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Organ nakli psikolojiyi de düzeltiyor
Böbrek yetmezliği, hastaların bedenleri kadar ruhlarını da etkiliyor. Diyaliz ve organ bekleme
sürecinde pek çok problemle boğuşan hastalar, nakil sonrasında özellikle ilk aylarda korku,
stres, suçluluk, üzüntü gibi psikolojik sorunlar yaşayabiliyor. Kişinin bu olumsuzluklara
odaklanmak yerine kendine daha çok zaman ayırarak keyif aldığı şeyleri yapmasını tavsiye
eden Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Psikoloğu Yekta Korkmaz, “Ruh iyi olmadan
beden de iyileşmez” dedi. Psikolog Korkmaz, hastaların özellikle bir yılın sonunda diyaliz
dönemine kıyasla fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da olumlu gelişmeler yaşadığını
vurguladı.
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organ bekleyen hasta sayısı artmaya devam ediyor.
En sık rastlanan organ yetmezliği vakalarını ise böbrek yetmezliği oluşturuyor ve binlerce
hasta umutla böbrek nakli olmayı bekliyor. Gerek diyaliz ve organ bekleme sürecinde gerekse
organ nakli sonrasında bu hastalar birçok psikolojik sorun yaşıyor. Ülkemizde her yaş
grubunda ciddi binlerce hastanın diyalize bağlı hayatını sürdürmeye çalıştığını hatırlatan
Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Psikoloğu Yekta Korkmaz, “Haftada birkaç kez
makineye bağlı şekilde yapılan diyaliz tedavisi öncesi ve sonrasında hasta, hem fiziksel hem
ruhsal olarak olumsuz etkileniyor. Diyaliz sürecinde çoğu hastanın gündelik yaşamı ve iş
hayatında sorunlar oluşurken, okullarına ara vermek zorunda kalan hastalar da bulunuyor.
Böbrek yetmezliğinin yarattığı yorgunluk, halsizlik, kısıtlı ilgi alanları, kısıtlı beslenme gibi
etkenler diyaliz sürecinde de devam ediyor. Bu durum hastaların depresif duygulanım ve
kaygı düzeylerinde artışa neden oluyor” açıklamasında bulundu.

Korku ve mutluluk bir arada
Psikolog Yekta Korkmaz, böbrek naklinin yalnızca böbreğin görevini düzeltme değil, aynı
zamanda nakil yapılan hastalarda yaşam kalitesini de artırma amacı taşıdığının da altını çizdi.
Nakil sürecine giren hastaların hazırlık aşamasında stres, kaygı, heyecan; ameliyat sonrasında
ise yaklaşık ilk 3 ay heyecan, korku, mutluluk gibi birçok duygunun iç içe olduğu bir
dönemden geçtiğini anlatan Korkmaz, şöyle devam etti, “Bazı hastalarda böbrek naklini takip
eden ilk aylar yoğun ilaç tedavisi, uyum süreci gibi nedenlerle sıkıntılı geçse de, özellikle bir
yılın sonunda diyaliz dönemine göre fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da olumlu
gelişmeler yaşanıyor. Hasta gücünü ve sağlığını yeniden kazanırken yaşam kalitesi de artıyor.
Kişiler artık bağımsız yaşamanın zevkine vardıkları için hem kendileri hem de aileleri daha
mutlu hissediyor. Ancak bu süreçte hastanın takibi ve tedaviye uyumu da büyük önem
taşıyor.”
Olumsuzlukları aşmak için değişim şart
Tedavide hastanın kendini ruhsal olarak iyi hissetmesinin de büyük rol oynadığına dikkat
çeken Psikolog Yekta Korkmaz, kronik rahatsızlıkları olan kişilerde depresyon ve panik atak
gibi rahatsızlıkların çok sık görülebildiğini söyledi. “Nakil süreciyle beraber zaman içinde bu
olumsuzlardan da kurtulmak için kişinin de hayatında değişiklikler yapması gerekiyor” diyen
Korkmaz, özellikle böbrek hastalığıyla beraber şeker, tansiyon gibi başka rahatsızlıkları da
olan hastalarda bu durumun daha büyük önem arz ettiğini söyledi. Yekta Korkmaz ayrıca 3-9
Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla, organ nakli bekleyen ve bu operasyonu yaşayan
hastalara şu tavsiyelerde bulundu:
Yardım almaktan çekinmeyin
“Organ nakli kolay bir süreç değildir. Vücudun böbreğe alışması, uyum sağlaması, dengelerin
düzelmesi için zaman gerekir. Nakil sonrası yaklaşık 1-3 ay içinde kronik böbrek
yetmezliğinin yarattığı birçok sorun ortadan kalkmış olacak. Kendinizi daha sağlıklı
hissedeceksiniz. Bu dönemde iniş çıkışların yaşanması normaldir, kendinizi buna
hazırlamanız korkularınızı da azaltacaktır. Nakil sonrası özellikle ilk aylarda korku, stres,
suçluluk, üzüntü, uyku düzeninde bozulma gibi farklılıklar görülebilir. Bu olumsuzluklara
odaklanmayın! Çünkü kronik böbrek hastalığı, vücudu hem ruhsal hem de fiziksel olarak
etkileyen bir hastalıktır. Nakil sonrası kendinize daha çok zaman ayırarak, kendinize iyi gelen
şeyler yapmaya çalışın. Hem ruhsal hem de fiziksel değişimlerin olduğu bu dönemde
takıldığınız ne varsa mutlaka doktorunuzla paylaşın. Ruhsal olarak kendiniz mutsuz, kaygılı
hissettiğinizde ve bu durumla baş edemediğinizde mutlaka yardım alın. Unutmayın, ruh iyi
olmadan beden iyileşmez.
İlaç kullanımına ve kontrollere dikkat
Hastalar bazen kendilerini iyi hissettikleri için bazen de yan etkilerden dolayı ilaç kullanımını
ihmal edebiliyor. Ancak ilaç kullanımı ve kontroller bu tedavinin en temel kuralıdır. İlaçlarla
ilgili yaşadığınız sıkıntıları mutlaka doktorunuzla paylaşıp onun yönlendirmelerine göre
hareket edin. Tedaviniz ne kadar eksiksiz ve düzenli olursa, doğacak sorunların da o derece
azalır.
Egzersiz ve spor yapın
Böbrek nakli olmuş hastaların iş ve egzersiz yapabilme gücü hemodiyaliz ve periton diyalizi
hastalarından daha iyidir ve normal insanlara yakındır. Daha sağlıklı bir bedene sahip olmak
ve ilaçların yaratacağı yan etkileri en aza indirgemek için spor yapabilirsiniz. Ancak egzersize
başlamak için böbrek naklinden sonra en az 6 hafta beklemelisiniz. Aerobik, bisiklet, yürüyüş,
temiz bir denizde yüzmek sizin için en güvenilir egzersizler olacaktır. Egzersiz programınızı
oluştururken mutlaka doktorunuza danışmayı da unutmayın.”
Organ nakli olan hastalar da tedavi sonrası görüşlerini dile getirerek hayatlarındaki
değişimleri anlattı. İşte o görüşler:
Esra Mutlu: “Korkulacak bir olay değilmiş”

“Böbrek hastası olduğumu öğrendiğim zaman, ‘ne olacak’ diye çok endişelenmiştim. 2 ay
diyalize girdim. Bu süreçte çok yıprandım. Doktorum nakil olmam gerektiğini söylediğinde
açıkçası korkmuştum ama öte yandan da artık diyalize girmek açıkçası korkmuştum ama bir
yandan da diyalize girmek istemiyordum. Fakat ablam sayesinde bu zorlu süreci atlattım. Hiç
tereddüt etmeden bana böbreğini verdi. Ve gördüm ki nakil olmak o kadar da korkulacak bir
olay değilmiş. Nakil olduktan sonra eski hayatıma döndüm ve çok mutluyum.”
Bilal Şekeroğlu: “Yeniden doğdum”
“Böbreklerimdeki sorunu 2007 senesinde öğrendim. Aradan 7 yıl geçtikten sonra böbreklerim
tamamen iflas etti. 2014-2016 yılları arasında kâbus gibi bir hayat yaşadım. Artık ne yemek
yiyebiliyor ne de sosyal bir hayat yaşayabiliyordum. Sürekli uyku halindeydim ve ağrılarım
çekilmez hale gelmişti. Her gün hastanenin acil bölümünde ağrı kesici serumlar alıyordum ki
bunlar bile fayda etmiyordu. Umudumu yitirmiştim, diyalize girmemek için mücadele
ediyordum. Sonunda annemle Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’ne başvurduk.
Yapılan tetkikler olumlu çıkınca annemin böbreği bana nakil edildi. Şu an nakil olduktan
sonra 7. Ayındayım. Mutluyum, gülüyorum, hayatı seviyorum, adeta yeniden doğdum.
Annem 60 yaşında ve onun da sağlığı şu an çok iyi. Nakilden sonra, ne verici ne de alıcı için
hayatta hiçbir kısıtlama yok.”
Bağdagül Sarıca: “24 yıl diyalize girdim”
“14 yaşında diyalize başladım ve 24 yıl boyunca diyalize girdim. Ama nasıl dayandım, bir de
bana sorun. Adeta yaşayan bir ölüydüm, ailece çok çaresizdik. O yıllarda ne organ nakli ne de
organ bağışı vardı. Bu yüzden yıllarca diyalize girmek zorunda kaldım. 24 yıl sonra nakil
oldum hayata döndüm. Artık diyaliz makinelerine son! Nakil olmak ve sağlığıma yeniden
kavuşmak çok güzel. O yaşayan ölü gitti. Yerine kanlı canlı, yaşam dolu bir insan geldi.
Yaşamak ne demekmiş anlamaya başladım. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum.
Organlarımız toprak olmasın, hayat kurtarsın.”
İbrahim Bakır- Organ Bağışçısı: “Eşimin gözlerindeki parıltıyı unutamam”
“8 yıl önce eşimin böbrekleri yavaş yavaş işlevini yitirmeye başladı. 2015 yılının sonlarına
doğru doktorumuz “Ya diyaliz ya nakil” dedi. Hiç tereddüt etmeden eşime böbreğimi vermeyi
kabul ettim. Nakil işlemi hızlıca tamamlandı. Operasyon başarıyla gerçekleşti. Ameliyattan
sonra eşimin gözlerinde de o zamana kadar görmediğim bir pırıltı vardı, sancısı olduğu
zamanlar bile önceden olmadığı kadar neşeliydi. Şimdi çok mutluyum çünkü eşim artık
diyalize girmeyecek ve kimsenin yardımına muhtaç olmayacak.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20371.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Saç ekimi merkezi seçerken dikkat
Saç ekiminin teknolojinin ilerlemesiyle hem kadınlarda hem de erkeklerde rahatlıkla ve sıkça
uygulandığını belirten Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, saç ekim işleminin
gerçekleştirilmeden önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri saç ekim merkezlerinin
yeterliliği olduğunu söyledi.
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Saç ekimi uygulamasında pek çok nedenin alınan kararı etkileyebileceğini belirten Dr. Emrah
Çinik, “Saç ekim işlemi şahısların hem yaptırmak istediği hem de çekinceleri olduğu bir
operasyon şeklidir. Doğru karar alınmasında en büyük etkiye sahip faktörlerden biride saç
ekim merkezinin ne şekilde olması gerektiğine ilişkin düşüncelerdir. Saç ekimi lokal anestezi
altında ve ameliyathane ortamında yapılmalıdır" dedi.
Saç ekim merkezinde ilk evrede bakılması gereken hastane olması gerektiğini kaydeden
Çinik, "Çünkü ameliyathaneler yalnız hastane ortamlarında yeterli miktarda steril olabilirler
bu da hastanın mikrop kapmaması için mühimdir. Diğer bir konu bu merkezlerin sağlık
bakanlığı tarafından gerekli incelemelerden geçirilmiş, onaylanmış olmasıdır. Kısacası
merkezin kesinlikle ruhsatlı olması gerekmektedir. Ruhsatsız, kanuni olmayan merkezlerde
saç ekim işlemi kesinlikle yaptırılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Çinik, "İşlemi gerçekleştirecek doktor ve ekibinin niteliklerine bakılmalı operasyonu yapacak
doktorun kesinlikle estetik cerrah olmasına dikkat edilmelidir. Buna ek olarak doktor ve
ekibinin profesyonelleşmiş, tecrübeli ve merkez bünyesinde tam ve eksiksiz donanımda
olmasına dikkat edilmelidir. Saç ekim merkezlerinin dünya çapında gelişen teknolojileri, saç
ekim yöntemlerini takip etmesi ve kendi bünyesinde uygulayabiliyor olmaları önemlidir.
Kullanılmakta olan teçhizatlar açısından da tam teşekküllü olunup amaca uygun doğru bir
biçimde kullanılıyor olması şarttır" diye konuştu.
Saç ekimi yapılacak merkezde daha önce ekim işlemi yaptırmış kişilerle konuşup bilgi
alışverişinde bulunmanın kişiyi doğru yer seçip seçmediği konusunda yönlendireceğini ifade
eden Çinik, "Bir takım saç ekim merkezleri yazılı ve görsel basın yada web ortamında
insanlara merkezleri hakkında bilgi sunmak için tanıtımlarını yaparlar, söylenen ve takdim
edilen imkanların doğruluğundan emin olmadan gösterişe aldanılmamalıdır. Saç ekim
işleminden sıkıntısız bir biçimde sonuç alınması için bireye en doğru olan ekim yönteminin
uygulanması gereklidir. Bunun için merkezde hangi yöntemlerin uygulanabildiğini sormak ve
öğrenmek önemlidir. Kısaca saç ekim işlemleri uzman doktorun, ekibini ve sizin için ideal
koşulları hazırlayıp ameliyathanede, steril ortamda, işleme başlaması gerekmektedir" şeklinde
konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20372.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Semt konakları özel eğitim gerektiren
çocukları ağırlıyor
Kocasinan Belediyesi Semt Konakları yaşlılar, kadınlar ve gençlerden sonra kapılarını özel
eğitim gerektiren çocuklara da açtı.
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Down sendromu, konuşma yetersizliği, dikkat eksikliği, hiperaktiflik ve davranış bozukluğu
olan çocuklar, Kocasinan Belediyesi semt konaklarında profesyonel ellerde eğitim alıyor ve
sosyal hayata kazandırılıyor. Aynı zamanda eğlenceli etkinliklerin yer aldığı kurslar çocuklar
için yaşam merkezi haline geliyor.
Kocasinan Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde hayata geçirilen
çalışmalarda hem özel eğitim gerektiren çocuklar, hem aileleri hem de eğitmenler çok mutlu.
İşlerini daha kolay yapabilmeleri adına kendilerine her türlü imkanın sağladığını belirten
Çocuk Gelişim Öğretmeni Esma Karabulut Kocasinan Belediyesi’ne teşekkür etti. Aile
Danışmanı Makbule Beyza Köseoğlu ise Yeni Mahalle Semt Konağı’nda gerçekleştirilen
kurslarda özel eğitim gerektiren çocuklara ve ailelerine destek eğitimleri verildiğini, ailelere
yönelik gerçekleştirilen seminerlerdeyse içinde bulundukları durumla başa çıkma yöntemleri
anlatıldığını söyledi.
Öğrenci velileri ise verilen eğitimlerden dolayı Kocasinan Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar’a teşekkür ettiler. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20373.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

AGD Kayseri’den ‘Efendimizin İzinde’
yarışması
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi geleneksel hale getirdiği ‘Efendimizin
İzinde Siyer-i Nebi Yarışması’nı 4. kez düzenleyecek. Yarışmada 17 Aralık’ta
gerçekleştirilecek.
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Anadolu Gençlik Derneği tarafından gençlere Hz. Peygamberin sevgisin, aşılamak ve rehber
olarak tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışma, tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kayseri’nin tüm
liselerine dönük olarak yapılacak. Türkiye genelinde dereceye girenlere verilecek altın
ödüllerinin yanı sıra il ve ilçe özel ödüllerinin de verileceği yarışma Hz. Peygamber’i anlatan
Mustafa Soykök’ün yazmış olduğu ‘İnsanlığın Saadeti Hz. Muhammed (S.A.S)’ kitabından
hazırlanan sorularla çoktan seçmeli olarak yapılacak.
Yarışma hakkında çeşitli bilgiler veren AGD Kayseri Şubesi Liseler Komisyon Başkanı Fatih
Karipoğlu tüm ortaokul öğrencilerini ve liseli gençleri bu yarışmaya davet etti. Karipoğlu,
“Peygamberimizin hayatını gençlerimizin örnek alması son derece mühimdir. Amacımız
Anadolu Gençlik Derneği bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek öğrencilerin
aidiyet duygularını pekiştirmek, Hz. Muhammed(s.a.s) hakkında daha hassas ve daha ayrıntılı
bilgi edinmelerini sağlamak ve örnek bir nesil yetiştirmektir. Bu bağlamda günümüzde gerek
uyuşturucu, alkol, sigara gerekse diziler, filmler gençlerimizin ahlak ve maneviyatını tahrip
etmektedir. Oysa bizler inanıyoruz ki “Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil imanlı ve
inançlı gençliğidir.” İşte bizler ancak milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirerek

bu tahribatın önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi yarışması yaparak genç
kardeşlerimizin peygamberimizin hayatını okumasına vesile oluyoruz. Bizler sevgili
peygamberimizin(s.a.s) razı olacağı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.” dedi.
YARIŞMANIN KAYBEDENİ YOK
Siyer-i Nebi Yarışması kaybedeninin olmayacağını ifade eden Karipoğlu, ''Gençlerin
yarışmada temel metin olan Gaye İnsan Hazreti Muhammed(sas) kitabını okumaları bile çok
önemli bir kazanımdır. Efendimiz(sas)'in hayatından küçücük kesitlerin öğrenilmesi, bir
sözünün hafızalarda kalması belki bir gencin geleceğini şekillendirecektir. Bir gencin
''insanların en hayırlısının insanlar için faydalı olan kişi olduğuna'' inanması herkesin
kazanmasına yol açacaktır.'' şeklinde konuştu.
''Peygamber Efendimiz'in ahlakını yakından tanıyan bir neslin herkes elinden ve dilinden
emin olabilir. Böyle bir neslin varlığı bir ülkenin insanlığa en önemli katkısı olacaktır.'' diyen
Karipoğlu, “Her genç yetiştirilmeyi bekleyen bir çiçek gibidir. Bizim için hiçbir gencimiz
feda edilmeyecek kadar değerlidir. Fidanlar erken yaşlarda nasıl eğilirler ve şekil alırlarsa
gençlerimiz de ortaokul ve lise çağlarında şekillenirler ve aldıkları şekilleri yaşamlarına
aksettirirler. Ülkemiz gençliğinin içerisinde bulunduğu durum ortadadır. Gençlerimize
bulundukları konumu, kendilerine kalan mirası ve gidecekleri rotayı vermek için yarışmamız
çok önemlidir. Anadolu Gençlik Derneğimizin bu Türkiye geneli Siyer-i Nebi Yarışması
hedefi doğrultusunda, Peygamberimizin hayatını gençlerimizin örnek alması son derece
mühimdir. Yapacağımız yarışma bir nebze de olsa hayatın bitmeyen hengamesinde
öğrencilerimize ulaşmakta önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.
Sadece lise öğrencilerinin katılacağı sınavda yaş sınırı 19 olacak. Yarışmanın duyurusu ülke
genelindeki tüm liselerde afiş ve reklamlarla yapılacak. Sınavlar Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı okullarda gerçekleşecek. Gözetmenler dernek mensuplarından oluşacak. Kitaplarımız
dernek merkezinden verilecek. Kayıtlar 4 Aralıkta bitecek ve sonuçlar ise 31 Aralık 2016
tarihinde Mekke’nin Fethi programlarında açıklanacak. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20376.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Kayseri Şeker'den pancara 220 lira taban
fiyat
Kayseri Şeker Fabrikası AŞ 2016-2017 kampanya dönemi için şeker pancarı taban fiyatını
220 lira olarak belirledi.
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Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı yazılı
açıklamada, pancar üreticisinin 2016-2017 kampanya dönemi için beklediği şeker pancarı
taban fiyatının, Başbakan Binali Yıldırım tarafından 8 Kasım'da 210 lira olarak açıklandığını
hatırlattı.

Pancar üreticisine daha önce verdikleri söze uygun olarak devletin belirlediği şeker pancarı
taban fiyatına ilave 10 lira yüksek fiyat verileceğini ifade eden Akay, şunları kaydetti:
"Kayseri Şeker çiftçilerinin ürünleri için yönetim kurulu, Türk Şeker'in uygulayacağı fiyatın
üzerine geçen sene olduğu gibi yine 10 lira ilave fiyat uygulayacağı kararını vermişti. Bu
şekliyle primler hariç, 16 polar pancar için ton başına 220 lira şeker pancarı fiyatı olacak.
Çiftçilerimize hayırlı olsun. Allah bereket versin. Devletimize ve fabrikamıza zeval
vermesin."
Akay, Kayseri Şeker'in 2016-2017 kampanya döneminde yaklaşık 9 bin çiftçi ile pancar ekimi
sözleşmesi yaptığını belirterek, 2 milyon 700 bin ton pancar alımı yaplamsının beklendiğini
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20377.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

3 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de, uyuşturucu satıcılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

09 Kasım 2016 Çarşamba 12:12

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin
sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, şüpheli olarak belirlenen R.K,
İ.T. ve B.S'nin üzerinde 3,5 gram metamfetamin, 0,90 gram bonzai, 29,30 gram eroin, 5
ecstasy tablet ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışınıda kullanılan çok miktarda pişer ele
geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20378.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Şehir yaşamı unutkanlığı tetikliyor
Kayseri Acıbadem Hastanesi Nöroloji Bölümünden Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, şehir
yaşamının unutkanlığı tetiklediğini söyledi.
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Unutkanlığı bellekte bulunan bilgilerin yok olma süreci olarak tanımlayan Doç. Dr. Nergiz
Hüseyinoğlu, her unutkanlığın hastalık olmadığını vurguladı. Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu,
unutkanlığın hastalık olarak tanımlanması için, yanı sıra bir takım bulguların gözlemlenmesi
gerektiğini, sıklığı ve şiddetine dair verilerin belirleyici olduğunu belirtti. Unutkanlığın
hastalık düzeyinde olup olmadığını tespit etmek için kan tahlillerine, MR ya da tomografi gibi
görüntüleme tekniklerine ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu,
“Günlük aktiviteler unutuluyorsa, daha önce kolayca hatırlanan işler unutuluyorsa, unutkanlık
kişinin sosyal ve aile hayatını etkileyecek düzeyde ise artık buna bir hastalık gözüyle
bakılmalı ve nöroloğa başvurulmalı.” dedi.
Stres de etkili bir faktör
Yaşlılığa bağlı Alzheimer ve Parkinson gibi altta yatan nedenlerin yanı sıra, daha erken
yaşlarda stres, çevre koşulları, yaşam şekli gibi faktörlerin unutkanlığı ortaya çıkarabileceğini
ifade eden Doç. Dr. Hüseyin Nergizoğlu, şehir yaşantısının önemli düzeyde bir unutkanlık
tetikleyicisi olduğunu dile getirdi. “Şehirde insanlar çevresel zararlı faktörlere daha çok maruz
kalıyorlar. Daha fazla zihinsel ve fiziksel aktiviteye ve strese maruz kaldıkları için şehir
insanlarında unutkanlık daha fazla görülüyor.” diyen Doç. Dr Nergiz Hüseyinoğlu, diğer
unutkanlık nedenlerini şöyle sıraladı:
“Stres, düzenli beslenememe ve sağlıklı yaşamdan uzak durma, alkol ve sigara tüketimi,
vitamin eksikliği gibi faktörler de unutkanlık nedeni olabilir. Bilgisayar ve telefon
kullanımının unutkanlığı artırabileceği söyleniyor ama buna dair tıbbi bakımdan net bir
kanıtın varlığından söz edemiyoruz.”
Kadınlarda unutkanlık daha çok görülüyor
Kadınlarda depresyona sık rastlanması nedeniyle, unutkanlığın daha çok görülebileceğini
kaydeden Doç. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, unutkanlığa dair alınabilecek önlemlerle ilgili şu
önerilerde bulundu:
“Unutkanlığın ortaya çıkmaması için günlük ortalama olarak 7-8 saatten az uyku alınmamalı.
Alkol ve sigaradan da uzak durulmalı, çünkü bunlar beyin damar sertliğini artırarak
unutkanlığa neden olabiliyor. Düzenli beslenme ve yeterli miktarda vitamin alınması
gerekiyor. Özellikle magnezyum ve selenyum beyin sağlığının korunmasına yardımcı olan
vitaminlerdir. Selenyum yumurtada bulunmaktadır, magnezyum da doğada hemen hemen her
gıdada vardır ancak kan tahlilinde eksik çıkması durumunda tablet olarak önerilebilir. Bunlar
dışında beyni zinde tutmak için kitap okumak, bulmaca çözmek, satranç oynamak gibi
aktiviteler yapılması gerekiyor.” iha
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20379.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Alkollü gaspçıya önce dayak sonra hapis
Kayseri'de alkollü gaspçı parkta bıçakla tehdit ederek cep telefonlarını almak istediği 3
kişiden dayak yedi. Mahkemeye çıkarılan gaspçı “nitelikli yağmaya teşebbüs” suçundan
tutuklandı. Üç mağdur da gaspçıyı darptan ceza aldı.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada birbirlerinden şikayetçi olan tutuksuz
sanıklar S.Y.(42), R.B.(29), A.B.(35), ve E.B.(31) ile avukatlar hazır bulundu.
Tutuksuz sanık S.Y., mahkemede sorgu ve savunmasında Ağustos ayında Melikgazi ilçesi
Osman Kavuncu Caddesi Kadir Has Stadyumu yakınlarında bir parkta ailevi sorunları
nedeniyle gece vakti alkol aldığını belirterek, " Stadyumun yakınlarında bir parkta diğer
sanıklar önümü kesti. Hiçbirini tanımam. Alkollüydüm ama sarhoş değildim. Önümü kestiler,
sigara istediler. Ben yok deyince 3-5 kişi beni darp ettiler. Ben kimseyi gasp etmedim" dedi.
Hem şikayetçi hem de sanık olan R.B. ise "Biz üç arkadaş parkta oturup, sohbet ediyorduk.
Tanımadığım S.Y. yanımıza geldi. 'Ayağa kalkın' dedi, cebindeki bıçağı çıkararak A.B.'nin
elindeki cep telefonunu istedi. Vermeyince bıçakla üzerine doğru gelirken, biz de panikledik,
elindeki bıçağı düşürmek için darp ettik" diye konuştu.
A.B. ise "Yanımıza geldi, elimdeki cep telefonunu istedi. Bıçak ile üzerime gelince, biz de
eline vurduk, bıçak yere düştü, ayağımızla ittik. Sarhoş olduğu için kendisi de yere düştü ve
kalkamadı, polisi aradık" dedi.
E.B. de savunmasında, "Kalkın lan ayağa diyerek yanımıza geldi. Beni tanıyor musunuz, bana
deli S. derler diyerek üzerimize yürüdü, telefonu istedi. Bizde bıçağı düşürmek için bir kaç
kez vurduk. Şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.
Gaspçı tutuklandı
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.Y.'ye 'nitelikli yağma' suçundan
12 yıl hapis cezasını, teşebbüste kaldığı gerekçesiyle 6 yıla düşürdü. Gaspçı olay sırasında
yaptığı “hakaret” suçundan da 4 ay 11 gün alarak toplam 6 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına
çarptırıldı.
Duruşma salonunda polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alınan sanık S.Y.,
daha sonra Adliye çıkışı kendisini çeken gazetecilere, 'Hırsızlık mı yaptık da çekiyorsunuz,
çekmeyin lan' diye tepki gösterdi.
Mağdurlara darp cezası
Alkollü gaspçının tutuklanmasına karar veren mahkeme, mağdur üç arkadaşa da “gaspçıyı
yaralama” suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti gaspçıya daya atan üç
mağdurun iyi halleri ve olaydaki haklılıklarını göz önünde bulundurarak cezayı erteledi.
Mağdurlar, herhangi bir kavga olayına karışmaları durumunda hapis cezasıyla karşı karşıya
kalacaklar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20380.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Melikgazi Belediyesi'nden Halk Sağlığı
Merkezi için arsa tahsisi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konaklar Mahallesi’ne mülkiyeti
belediyeye ait olan tek katlı hizmet binasının Halk Sağlık Merkezi Hizmeti için tahsis
edildiğini söyledi.
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Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Hayırsever Belediye Damgası…
Melikgazi Belediyesince yapılan Sağlık ve Eğitim Tesisleri ile Hayırsever Belediye olarak
anıldığını ve 3 kez HAYIRSEVERLİK ÖDÜLÜ ile ödüllendirildiğini hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak sağlık alanında Hisarcık bölgesinde yer
alan tesisi Sağlık Müdürlüğü’nün emrine verdik, Mimarsinan Bölgesinde yer alan zabıta
merkezi binasını 112 Acil Sağlık Hizmetine verdik. Karacaoğlu Mahallesi’ne hayırseverimiz
tarafından yaptırılan ancak arsası Melikgazi Belediyemizce tahsis edilen sağlık merkezini
hizmete açtık. Yine Karacaoğlu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi ile 112 Acil Sağlık Yardım
İstasyonunun arsasını tahsis ettik. Tüm bu çalışmalar Melikgazi Belediyesi’nin halk ve çevre
sağlığına verdiği önemin bir ifadesidir. Bu kez Meclis kararı ile Konaklar Mahallesi’nde yer
alan tek katlı belediye hizmet binamızı Halk Sağlık Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne
tahsis ettik.” dedi.
Halk ve çevre sağlığı önceliklerimizden…
Başkan Memduh Büyükkılıç, Konaklar Mahallesi’nin tarihi ve doğal güzellikleri yanında
planlı bir gelişme ve yapılaşma gösterdiğini, bu mahalleye sağlık hizmeti için belediye olarak
sağlık merkezi kazandırıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20381.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Ford Mustang Efsanesi Kayseri Ford Ünal'da!
Köklü geçmişiyle klasikleşmiş bir efsane olan, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile
tüm dünyaya ün salmış Mustang, Ford’un “Efsane Şehrinizde” projesi kapsamında Türkiye’de
farklı şehirlerde tutkunlarıyla buluşuyor. Ford Mustang’i, Kayserililer 21 -26 Kasım tarihleri
arasında Kayseri Ünal Motorlu Araçlar Ford Bayisi’nde görebilirler.
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Köklü geçmişiyle klasikleşmiş bir efsane olan, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile
tüm dünyaya ün salmış Mustang, Ford’un “Efsane Şehrinizde” projesi kapsamında Türkiye’de
farklı şehirlerde tutkunlarıyla buluşuyor. 50 yıldan sonra tekrar Avrupa ve Türkiye’de satışa
sunulan Ford Mustang’i, Kayserililer 21 -26 Kasım tarihleri arasında Kayseri Ünal Motorlu
ARaçlar Ford Bayisi’nde görebilirler.
Ford Mustang’in, kendine özgü tasarım detayları arasında; alçak ve geniş tavan, dik eğimli ön
ve yan camlar, üç boyutlu, üç çizgi halindeki stoplar, kaslı gövde dizaynı, köpekbalığı burnu
şeklindeki gövde ve ön ızgara üzerinde bulunan eşsiz Mustang logosu yer alıyor.
Ford Mustang, Fastback ve Convertible olmak üzere 2 farklı gövde tipi ile 2.3 lt Ecoboost 317
PS ve 5 lt V8 421 PS motor seçenekleri ile manuel ve otomatik şanzıman ile sunuluyor.
Avrupa’da satılan seri üretim Ford modelleri arasında gelmiş geçmiş en hızlı model unvanına
sahip olan Ford Mustang V8, 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlarken, Ford
Mustang 2.3 EcoBoost, 0’dan 100 km/s hıza 5.8 saniyede ulaşıyor. Mustang, 50 yılın
ardından Avrupa ve Türkiye yollarında rüzgar gibi esiyor.
Ünal Motorlu Araçlar Ford'da Mustang kadar ilgi toplayacak bir diğer otomobil ise Ford’un
en büyük SUV modeli Edge. Yeni Ford Edge, güçlü yapısı ve sofistike tasarımı ile tüm
dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş ve modern bir iç mekana sahip olan yeni Ford Edge,
açılabilir panaromik cam tavanı, yüksek kaliteli ve özenli işçiliği ve ergonomik iç mekanıyla
göz alıcı bir duruşa sahip. Yeni Ford Edge, ileri teknolojileri ile sınıfının standartlarını
yeniden belirliyor. 2.0 lt TDCi motoruyla 210 PS güç ve 450 Nm tork değerine sahip olan
Edge’nin 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi ise 5.8 lt.
En yeni Ford modellerini yakından incelemek isteyen Kayserililer, 26 Kasım günü Ünal
Motorlu Araçlar Bayisi’nde düzenlenecek özel aktiviteye davetliler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20382.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

"Sahip çıktığımız HDP'li milletvekilleri
değil, anayasadır"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sahip çıktığımız HDP'li
milletvekilleri değil, anayasadır" dedi.
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililer
ile buluştu. Burada bir basın toplantısı düzenleyen Özel, HDP'li eş başkanların ve
milletvekillerinin tutuklanmasını değerlendirdi. Özel, "15 Temmuz akşamı sert mücadele
olduğumuz, yıllarca yaptıkları siyasetin her bir noktasına itirazımız olan Adalet ve Kalkınma
Partisi’ne onların geliştirip ve palazlandırıp devlete yerleştirdikleri tarafından darbe yapılınca
tek söz olarak ‘Seçimle gelen seçimle gider’ dedik. Bu sözümüzü şimdi eğip bükmeye
çalışanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi 15 Temmuz’da ne diyorsa bugün de bunu söylüyor.

Seçilmişlerin seçimle gitmesi esastır ama bu seçilmişlere suç işleme hakkı vermez. Bu
seçilmişler suç işlediyse onlara yargı mercileri tarafından yapılan çağrılara uymama ve
meydan okuma hakkı vermez. HDP milletvekilleri bu açıklamalardan sonra zorla götürmeyi
bir gece yarısı operasyonuna dönüştürüp, bir terör örgütü operasyonuna dönüştürüp onu algı
operasyonuna dönüştürmeye çalışan hükümete şunu söylemek lazım. Milletvekilleri
anayasaya ve Anayasa Mahkemesi’nin kararı ve içtihatlarına göre tutuksuz yargılanırlar"
ifadelerini kullandı.
HDP'li milletvekillerine sahip çıkmadıklarını, anayasa sahip çıktıklarını kaydeden Özel,
konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bugün bizim tutuklu yargılanan HDP milletvekilleri değil, sahip çıktığımız şey anayasaya ve
özgürlükleredir. Çünkü 1990’da yaşananlardan sonra o zaman bu mücadeleyi en sert ortaya
koyan isimleri ‘Aman mecliste siyaset yapsınlar’ diyordu. Bizim iktidar partisine uyarımız
şudur. Bugün içeride tutulan her milletvekili ona oy veren halkın iradesini sözde temsil
edemezken, bu kişilerin PKK’nın kucağına itilmesi daha doğrusu iktidar partisi eliyle
PKK’nın güçlendirilmesine araç olmamak önemlidir. Bu ülkede PKK’yı güçlendirecek olan
ne varsa, karşısında CHP’yi bulur."
Basın toplantısına, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah
Keskin de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20383.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Melikgazi Belediyesi'nden Halk Sağlığı
Merkezi için arsa tahsisi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konaklar Mahallesi’ne mülkiyeti
belediyeye ait olan tek katlı hizmet binasının Halk Sağlık Merkezi Hizmeti için tahsis
edildiğini söyledi.
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Eğitim
ve
Sağlık
Hizmetlerinde
Hayırsever
Belediye
Damgası…
Melikgazi Belediyesince yapılan Sağlık ve Eğitim Tesisleri ile Hayırsever Belediye olarak
anıldığını ve 3 kez HAYIRSEVERLİK ÖDÜLÜ ile ödüllendirildiğini hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak sağlık alanında Hisarcık bölgesinde yer
alan tesisi Sağlık Müdürlüğü’nün emrine verdik, Mimarsinan Bölgesinde yer alan zabıta
merkezi binasını 112 Acil Sağlık Hizmetine verdik. Karacaoğlu Mahallesi’ne hayırseverimiz
tarafından yaptırılan ancak arsası Melikgazi Belediyemizce tahsis edilen sağlık merkezini
hizmete açtık. Yine Karacaoğlu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi ile 112 Acil Sağlık Yardım
İstasyonunun arsasını tahsis ettik. Tüm bu çalışmalar Melikgazi Belediyesi’nin halk ve çevre
sağlığına verdiği önemin bir ifadesidir. Bu kez Meclis kararı ile Konaklar Mahallesi’nde yer

alan tek katlı belediye hizmet binamızı Halk Sağlık Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne
tahsis ettik.” dedi.
Halk ve çevre sağlığı önceliklerimizden…
Başkan Memduh Büyükkılıç, Konaklar Mahallesi’nin tarihi ve doğal güzellikleri yanında
planlı bir gelişme ve yapılaşma gösterdiğini, bu mahalleye sağlık hizmeti için belediye olarak
sağlık merkezi kazandırıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20384.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Fırtına geliyor!
Kayseri, için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısında bulunuldu. Yetkililer komşu kentleri
de etkileyecek fırtına ile karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmasını istedi.
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı
açıklamaya göre bugünden itibaren Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta kuvvetli
rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiği bildirildi.
Açıklamada ; “Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman etkisini
artırarak fırtına şeklinde, güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgârların; Perşembe
günü batı kesimlerde etkisini yitirmesi ancak İç Anadolu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde
kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Karbonmonoksit zehirlenmesine dikkat!
Yetkililer vatandaşların kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin
devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine
karşı dikkatli olmaları istendi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20385.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Ömerhacılı’ya Kuş Müzesi ve doğa eğitim
merkezi kuruluyor
Türkiye’nin Manyas’tan sonra gelen Kayseri’deki kuş cenneti Sultansazlığı’na giden yoldaki
ilk göçmen kuş dinlenme parkı Tuzla gölüne ‘Kuş Müzesi ve Doğa Eğitim Merkezi’
kuruluyor.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Sarıoğlan
Ömerhacılı mahallesi sınırlarında bulunan Tuzla Gölü sulak alanı çevresinde ‘ziyaretçi
tanıtım merkezi’ olarak kullanılmak üzere “Kuş Müzesi ve doğa Eğitim Merkezi” kurulmasını
kararlaştırdı. Sarıoğlan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Ömerhacılı Mahallesi
Muhtarlığının çabası ile yapımına başlanan merkez ile Dünya doğal kaynaklarının önemli bir
bölümünü oluşturan bitki ve canlılar korunacak, zarar görmeleri önlenecek. Merkezde ileri de
kurutulmuş bitki laboratuvarı olan herberyum ile bölgede yetişen ve özellikle de yetişmeyen
bitkilerin yetiştiriciliği yapılacak. Burada kurulacak seracılıkla ilgili mesleki eğitimler
verilecek. Cam sera ve göçmen kuşların takibi, ornito, manzara ve doğa fotoğrafçılığı için
imkan sağlanacak. Bunun yanı sıra bölgenin bitki örtüsü kuş bakışı gözlemler yapılacak.
Atölye çalışmaları ile eğitim faaliyetlerine uygun bir eğitim ve gözlem kulesi kurulacak.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, yapılacak proje kapsamında, insanlara doğanın
güzelliklerini göstererek stresten uzaklaştırmanın hedeflendiğine dikkat çekti, şunları söyledi:
“Her yaş ve meslekten bireyleri bitki ve çevre konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Dünyanın
her tarafından getirilen bitkilere ilişkin karşılaştırmalı çalışmalar yapılacak. Bitkilerdeki
biyolojik ve genetik çeşitlilik araştırılması, nesli tehlikedeki türlerin araştırılması ve
korunması, süs bitkilerinin üretim ve ıslahı ile ilgili eğitim çalışmalarına ağırlık verilecek.
Yabani bitkilerin adaptasyonu, üniversiteler ile araştırma işbirliği, lisans ve lisans üstü eğitim
programları uygulanacak. Mesire ve dinlenme yerlerinden faydalanılmasının yanı sıra, proje
içerisinde nesli tükenmekte olan bitkilerin nesillerinin devamı sağlanacak.”
Başkan Ali Osman Yıldız, Sultansazlığı’nın Tuzla gölü için büyük bir şans olduğunu da
belirterek, bu bölgede yaşayan 301 kuş türünün meraklı gözlemciler ve bilim insanları
tarafından bura da da rahatlıkla takip edilebileceğine işaret etti. İnsanların doğaya ilgisinin de
her geçen gün arttığını belirten başkan Yıldız, bu bölgeye gelecek ziyaretçilerin ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapacaklarını da açıkladı.
Muhtar Arslantaş’ın açıklaması
Ömerhacılı Mahallesi Muhtarı Şakir Arslantaş kurulacak kuş müzesinde gözetleme
kulesinden kuşların izlenebileceğini belirterek, “Tuzla gölünde yaşayan bazı kuş türlerinin
kopyasının yer aldığı bölüm ile teknolojik imkanlarla donatılan tanıtım bölümü yer alacak.
Müzede, kuş türlerine ilişkin detaylı bilgilerde ziyaretçilere sunulacak. Meraklılar Kuş
Gözetleme Kulesi’ne çıkarak kuşları gözetleyebilecek.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20386.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Başkanlar 16. MÜSİAD Fuarında
Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu İstanbul’da düzenlenen “16. MÜSİAD Expo Fuarı ve 20. Uluslararası İş
Forumu Kongresi”ne katıldı.
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16. MÜSİAD Expo Fuarı ve İş Forumu Kongresinin yatırımcıların buluşması için bir fırsat
olduğunu belirten Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bu organizasyona dünyanın seçkin sanayi
ile ticaret temsilcileri, bankacıları, iş dünyası temsilcileri ve devlet başkanları katılıyor.
Türkiye’nin ekonomik anlamda önü açıktır. Ülkemiz gelişim ve yatırımları ile dünya
ticaretine adaydır” dedi.
Tarihi İpek Yolunda Avrupa ile Asya arasında kalan Türkiye’nin bir ticaret yolu üzerinde
olması ayrıca Kayseri’nin bu yolun tam ortasında olmasının ayrı bir yeri olduğunu ifade eden
Başkan Büyükıklıç “Melikgazi Belediyesi olarak bu organizasyona özel davet ile iştirak
etmemiz bir tesadüf değildir. Kayseri Belediye yatırımları ve özellikle Kayseri girişimci
ruhunun ve Kayseri’nin önü açık bir üretim merkezi olmasının büyük katkısı ve etkisi
olmuştur. Melikgazi bilindiği üzere Kayseri, Mimarsinan Organize Sanayi ile Serbest
Bölgesini barındırmaktadır“ açıklamasını yaptı.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesi ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın
desteği ile gerçekleştirilecek, “Alım Heyetleri Görüşmeleri” kapsamında yurt içi ve yurt dışı
yatırımcıları ile toplantılar yapılacağını sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yaptığı fuara Başkan Büyükkılıç’ın yanı
sıra, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu da katıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20387.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

‘Kötü karakter değil zabıtayız”
BEM-BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul
Balat’ta bir seyyar satıcı ile zabıta arasında yaşanan arbedenin kamuoyunda farklı algı
oluşturularak bir yere çekilmeye çalışıldığını, bunun da 190 yıllık teşkilatı üzüntü ve endişeye
sevk ettiğini söyledi.

10 Kasım 2016 Perşembe 09:54

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) şube yöneticileri ve
üye zabıtalar, İstanbul’da seyyar satıcı ile zabıta arasında yaşanan arbede sonrası karalama
kampanyası başlatıldığını iddia ederek Meydan Parkı önünde bir basın açıklaması yaptılar.
Kampanya başlatıldı BEM-BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş burada yaptığı
açıklamasında konunun duyurulması ve farkındalık oluşturulması, önyargıların bertaraf
edilmesi, amacıyla ‘Kötü karakter değil zabıtayız- Bir dünya zabıta gönüllüsü’ adı altında
kampanya başlattıklarını söyledi.
Kent ve beldelerin düzenini ve halkın sağlığını korumaya ilişkin belediye yönetimi tarafından
verilen kararları yürütmeye çalışan, zabıta teşkilatının özellikle son günlerde yoğun bir
karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Karakaş, “Geçtiğimiz
günlerde İstanbul Balat’ta bir seyyar satıcı ile yaşanan arbedenin kamuoyunda farklı algıyla
bir yerlere çekilmeye çalışılması, 190 yıllık zabıta teşkilatımızı gerçekten de isyan noktasına
getirmiştir. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası ve tüm zabıta teşkilatları
önyargıları bertaraf etmek, yaşanan olumsuzluklara ve mevzuat uygulamasından kaynaklanan
boşluklara dikkat çekmek amacıyla vatandaşları zabıtalarla birlikte ‘Kötü karakter değil
zabıtayız-Bir dünya zabıta günü’ adı altında Türkiye genelinde bugünden itibaren 16 Kasım
tarihine kadar 1 hafta boyunca 1 saatliğine çalışmaya davet etmektedir. Bu eylemle zabıtanın
hizmet verdiği halk nazarında sürekli terör estiren, çarşı esnafını ve seyyar satıcıları korkutan,
gecekondu yıkımlarında vatandaşlarla kavga eden, siyasi bir örgütün kamu görevlisi olarak
teşkilatı rencide eden algıyı ortadan kaldırmayı ve bu mesleğin zorluklarına dikkat çekmek
istedik” diye konuştu.
Vatandaşları zabıtalarla çalışmaya davet etti
“Zabıta teşkilatı ne bir şiddetin, ne de bir kavganın tarafıdır. Sorunların bu yolla çözülmesinin
karşısındadır.” diyen Karakaş, “Bu sebeple halkımızla birlikte vatandaşlarımızı 1 hafta
boyunca 24 saat değil 1 saatliğine kavga için değil, huzur ve refah için gönüllü zabıta
kampanyamızla sesimizi kamuoyuna duyurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Zabıtaların kentsel yaşam kalitesinin sağlanmasında olmazsa olmazlardan olduğunu belirten
Karakaş şunları söyledi:“Aslında üniformalı özel kolluk gücü olmasına karşılık, zabıtanın
toplumsal kabulü ve saygınlığı zayıf kalmaktadır. Zaman zaman tehdit telefonları alan, çoğu
davalık olan zabıtalar ne yazık ki, şiddetin de mağduru konumundadır. Zabıta teşkilatı ne bir
şiddetin, ne de bir kavganın tarafıdır. Sorunların bu yolla çözülmesinin karşısındadır.” HaberFoto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20388.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Sahabiye sakinlerinden uzlaşma için ilk
adım
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi, büyük
ilgi görüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Uzlaşma Ofisi'ni ziyaret ederek
vatandaşlarla görüştü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in, 147 yıllık belediye tarihinin en önemli projesi
olarak kamuoyuna sunduğu Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 7 Kasım Pazartesi günü
uzlaşma görüşmelerine başlandı. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nin açılmasıyla
başlayan görüşmelerde ilk günden itibaren büyük bir yoğunluk yaşanıyor.
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, uzlaşmak için gelen vatandaşlarla görüştü. Uzlaşma Ofisi'nde bulunan dev
proje maketiyle Sahabiye'nin yeni çehresini gören vatandaşlar Başkan Mustafa Çelik'e
projeyle ilgili beğeni ve takdirlerini dile getirdiler.
Uzlaşma Ofisi'ndeki vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Mustafa Çelik, Kayseri'nin toplam
4 milyar TL maliyetli dev projesinde yerini alacakların şanslı olduğunu dile getirdi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20389.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Melikgazi Belediyesi'nden Halk Sağlığı
Merkezi için arsa tahsisi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Konaklar Mahallesi’ne mülkiyeti
belediyeye ait olan tek katlı hizmet binasının Halk Sağlık Merkezi Hizmeti için tahsis
edildiğini söyledi.
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Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde Hayırsever Belediye Damgası…

Melikgazi Belediyesince yapılan Sağlık ve Eğitim Tesisleri ile Hayırsever Belediye olarak
anıldığını ve 3 kez HAYIRSEVERLİK ÖDÜLÜ ile ödüllendirildiğini hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak sağlık alanında Hisarcık bölgesinde yer
alan tesisi Sağlık Müdürlüğü’nün emrine verdik, Mimarsinan Bölgesinde yer alan zabıta
merkezi binasını 112 Acil Sağlık Hizmetine verdik. Karacaoğlu Mahallesi’ne hayırseverimiz
tarafından yaptırılan ancak arsası Melikgazi Belediyemizce tahsis edilen sağlık merkezini
hizmete açtık. Yine Karacaoğlu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi ile 112 Acil Sağlık Yardım
İstasyonunun arsasını tahsis ettik. Tüm bu çalışmalar Melikgazi Belediyesi’nin halk ve çevre
sağlığına verdiği önemin bir ifadesidir. Bu kez Meclis kararı ile Konaklar Mahallesi’nde yer
alan tek katlı belediye hizmet binamızı Halk Sağlık Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne
tahsis ettik.” dedi.
Halk ve çevre sağlığı önceliklerimizden…
Başkan Memduh Büyükkılıç, Konaklar Mahallesi’nin tarihi ve doğal güzellikleri yanında
planlı bir gelişme ve yapılaşma gösterdiğini, bu mahalleye sağlık hizmeti için belediye olarak
sağlık merkezi kazandırıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20390.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Vali Kamçı’dan “10 Kasım” mesajı
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 78’inci
ölüm yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
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Vali Süleyman Kamçı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Yaşamı ve başarılarıyla bir ulusa önderlik ederek Türkiye Cumhuriyetini bizlere armağan
eden Büyük Önder Atatürk’ü ebediyete intikalinin 78. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz.
Türk milletinin refahı ve mutluluğu için sürekli yeniyi ve mükemmeli arayan Atatürk, ulusal
birliğin, ülkenin bağımsızlığının ve çağdaşlaşmasının simgesi, Türk devrimleri ile yaşarken
de, ölümünün ardından da, esaretin karşısında özgürlüğü savunanlara esin kaynağı olmayı
sürdürmüştür.
Türk Milleti’ne, hak ettiği onuru geri almasında yol gösteren liderliği ve devlet adamlığı ile
20. yüzyıla damgasını vuran Büyük Önder Atatürk, bugün de ileri görüşlülüğü ve
söylevleriyle Türk Milleti’nin yolunu aydınlatmaya devam etmektedir. Cumhuriyetimizin
kurucusu, yurdumuzun kurtarıcısı, Büyük Komutan ve Devlet Adamı Atatürk’ün gönüllerdeki
erişilmez yeri değişmeyecek, O’na duyulan sevgi ve saygı hiç eksilmeyecektir.
Cumhuriyet başta olmak üzere tüm başarılarını Türk Milleti’ne mal eden Atatürk, “imkânsız”
kelimesinin Türk Milleti’nin değerleri ile özdeşleşmediğini daima savunmuş ve çözüm
ararken Milletine olan güveni ışığında toplumun gelişme ve çağdaşlaşma isteği
doğrultusunda, en uygun seçenekleri uygulamıştır.

Bugün Millet olarak vazifemiz “Tarihi yaşadığımız gibi yazdık, fakat geleceği Cumhuriyete
inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacaklara emanet etmek lazımdır.” sözlerinde olduğu gibi
Atatürk’ü anlayan, düşüncelerindeki derinliği kavrayan, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde
yaşamını biçimlendiren nesiller yetiştirerek, ihtiyaç duyacakları özgüven ve inanca sahip
olmalarını sağlamaktır. Bu hedefe doğru yürürken, Türkiye’nin birlik ve beraberlik içinde
gelişmesi, büyümesi, modernleşme sürecinin devam etmesi elzemdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük lider ve komutan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal Mücadelemizin
tüm kahramanlarını bir kez daha saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20391.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

AB temsilcileri Erciyes Teknopark’ı ziyaret
etti
Avrupa Parlamentosu Parlamenterleri ve Avrupa Birliği delegasyonu temsilcileri Erciyes
Teknopark Bölgesel Yenilikçilik Merkezi projesi kapsamında yapımı tamamlanan binayı
yerinde görmek ve proje kapsamında bilgi almak için Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti.
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Ziyaretle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.
Dr. Mahmut Doğan, “IPA projesi yani Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Avrupa Birliği’nin
2007-2013 dönemi için aday (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) ve potansiyel aday
(Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova) ülkelere sağladığı tüm katılım
öncesi mali yardımları tek bir çerçevede topladığı programın adıdır. IPA kapsamında verilen
mali yardımların temel amacı, AB uyum politikasının yönetilmesi ve uygulanmasına
hazırlanmalarını teminen aday ve potansiyel ülkelere katkı sağlayıp, onları üyelikle birlikte
devreye girecek yapısal fon uygulamalarına hazırlamak ve dolayısıyla bu ülkelerin Avrupa
Birliği üyeliğine hazırlanmalarında destek sağlamaktır.
Kategorisinde en başarılı IPA projelerinden biri seçilen, Erciyes Teknopark Bölgesel
Yenilikçilik Merkezi çalışması kapsamında, 10.200m2 kapalı alan ile Türkiye'nin en büyük
inkübasyon merkezlerinden birinin yapımı 2015 yılında tamamlandı. Avrupa Parlamentosu
Parlamenterleri ve Avrupa Birliği delegasyonu temsilcilerinin ziyaretinde Erciyes Teknopark
ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin imkanları anlatılıp yapılan çalışmalar hakkında
bilgiler verildi. Toplantıda farklı ülkelerden kurum ve kuruluşlarla var olan işbirliğinin
geliştirilmesi konuları da gündeme geldi. Yapılan görüşmelerin ardından heyet ile IPA projesi
kapsamında yapımı tamamlanan Sera Kuluçka Merkezi ziyaret edildi.

Heyet Erciyes Teknopark’ta yapılan çalışmalardan son derece etkilendiğini belirterek bundan
sonraki süreçte de işbirliklerine açık olduklarını belirterek ayrıldı.” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20392.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Lastik üreticilerine "Zammı geri alın" çağrısı
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken,
dolar kurunun yükselmesi nedeniyle kış lastiklerinin fiyatının yüzde 25 arttığına işaret ederek,
lastik üreticilerine zammı geri çekmeleri çağrısında bulundu.
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Palandöken, yaptığı açıklamada, son bir yılda şoför esnafının giderleri yüzde 30 artarken
gelirlerinin tersine azaldığını, acilen ticari araçlar için ÖTV'siz yakıt alma imkanı getirilmesi
gerektiğini ifade etti.
Kış lastiği telaşı
Dolar kurunun yükselmesi nedeniyle kış lastiklerinin fiyatının yüzde 25 arttığına işaret eden
Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:
"1 Aralık'tan itibaren birçok yerde ticari araçlar için kış lastiği zorunlu olacak. Ancak esnafın
lastik alacak imkanı yok. Lastik üreticisi firmaların acilen bu zammı geri çekmeleri
esnafımızın ve halkın faydasına olacaktır. Biraz da üretici firmalar ellerini taşın altına koyup
küçük esnafı korumalıdırlar. Sürekli zam sadece esnafı değil zaman gelir onları da vurur.
Çünkü böyle giderse lastik satacak kimseyi bulamayacaklar." (finanshaberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20393.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

MÜSİAD Hollanda heyeti Kayseri’de
temaslarda bulundu
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Başkanı Ali Bekdur ve
beraberindeki sanayici ve işadamlarından oluşan heyet, 16’ıncı MÜSİAD EXPO Uluslararası
Ticaret Fuarı için geldiği Türkiye’de Kayseri’de ziyaretlerde bulundu. Heyet, MÜSİAD
Kayseri ev sahipliğinde Kayserili işadamlarıyla iş görüşmeleri yaptı.
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İstanbul CNR EXPO Fuar Merkezi’nde bu yıl 16’ıncısı gerçekleştirilecek olan MÜSİAD
EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı öncesi ülkemize gelen MÜSİAD Hollanda Şubesi,
Kayseri’yi ziyaret etti.
MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu’nun ev sahipliğinde bulunduğu heyet, bir
dizi ziyaretlerde bulunarak şehirde incelemeler yaptı.
Erciyes Kış Turizm Merkezi’ni ziyaret MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Bekdur ve
beraberindeki heyete Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı bilgiler verdi.
Murat Cahit Cıngı, Erciyes Kış Turizm Merkezi hakkında heyete bir sunum yaparak, heyetin
yatırım yapabilecekleri alanları anlattı. Dağ gezisinin ardından heyet, MÜSİAD Kayseri üyesi
Ödül Enerji, EMAK Asansör, Pirlioğlu Kuruyemiş ve Suat Altın İnşaat A.Ş.’yi ziyaret ederek
yerinde incelemelerde bulundu. MÜSİAD Hollanda Başkanı Ali Bekdur, Kayseri’nin gelişen
ve büyüyen sanayisinin karşısında hayran olduğunu dile getirerek, “Heyetimizde bulunan
işadamlarımız, farklı sektörlerde farklı üretim çeşitlerini yerinde inceledi. Birlikte iş
yapabilme düşüncesi oluştu. MÜSİAD Hollanda üyelerimiz, Kayseri’ye yatırım yapmak için
daha bir hevesli olacaktır” dedi.
Nedim Olgunharputlu da MÜSİAD Hollanda heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti
söyledi. Başkan Nedim Olgunharputlu, “MÜSİAD Hollanda Şubesi’ni MÜSİAD EXPO Fuarı
öncesi Kayseri’de misafir ettik. Kayserili sanayici ve işadamlarımızla buluşturarak, yeni iş
kolları ve yatırımlar için fikir ve görüş alışverişinde bulundu. Ülkemizin üretimini artırmak,
sanayisi geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
MÜSİAD Hollanda Şubesi, üye ziyaretlerinin ardından Kayseri’de aynı sektörde iş yapan
sanayicilerle ikili iş görüşmelerinde bulundu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20394.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Trump piyasaları salladı
ABD'deki başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanması sonrası dolar/TL kuru, uluslararası
piyasalarda 3,3004 TL'ye kadar çıkarken euro/TL 3,68'in üzerini gördü. Ancak piyasalar ilk
şoku çabuk atlattı. Dolar düşüşe geçerken borsa kayıplarını azalttı.
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ABD seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Donald Trump'ın başkanlığı kazanmasıyla dolar,
uluslararası piyasalarda 3.30 TL'yi de aşarak yeni tarihi zirvesi olan 3.3004 TL'yi gördü.
Altının gram fiyatı ise 140 TL’yi aştı.
Borsa İstanbul dün yüzde 2.10'luk düşüşle 74.762 puandan başladı. İlerleyen dakikalarda
BIST 100 Endeksi'nde kayıplar yüzde 1.5 seviyelerine indi.
Piyasa şoku çabuk atlattı
Tüm zamanları rekorunu kıran emtialar ve metaller günün ilerleyen saatlerinde neredeyse
seçim öncesindeki fiyatlarına döndü. USD günü 3.18, Euro ise 3.53 seviyelerinden kapattı.
Altının gram fiyatı ise 133 TL civarından işlem gördü.
Trump'ın seçimi kazanması küresel piyasaları da alt üst etti.
Asya kıtasında önde gelen borsalarında kayıplar şöyle;
Japonya - %5.01
Güney Kore -%3.37
Hindistan -%3.13
Yeni Zelanda -%3.34
Tayvan -%2.88
Hong Kong -%2.82
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20395.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Doyumsuz çocuklar yetiştirmeyelim
Ebeveynlerin en büyük kaygısı kuşkusuz çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek. Ancak kimi
zaman anne babalar iyi şeyler yapmaya çalışırken, çocuklara zarar verebiliyor. Uzmanlar,
günümüzde çocuklara sınırlama koymayan çocukerkil ve her şeyin çocuk için yapıldığı
koruyucu aile tipinin iyi bir model olmadığının, her istediğini elde eden çocukların
doyumsuzluk yaşamaya başladığının altını çiziyorlar.
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Üsküdar Üniversitesi NPISTANBUL Hastanesi'nden Uzman Psikolog Özge Özkan,
ebeveynlerin "Biz görmedik, bari onlar yaşasın" yaklaşımının çocuklara zarar verdiğini
söylüyor. Günümüzde çocukerkil ailelerin oluştuğuna dikkat çeken Özkan, bu aileleri ise
"Çocukların isteklerine kolayca boyun eğerler, kural koymazlar ve fazlaca özgürlük tanırlar"
diyerek tanımlıyor.
Çocuk doyumsuzluk yaşar
Uzman Psikolog Özge Özkan, çocukların kendine zarar verebileceği durumda bile etkili
denetimden uzak olan bu aile tipinde yetişen çocukların davranışlarını ise şöyle aktarıyor:
"Aşırı hoşgörülü tutum ile yetiştirilen çocuklar, bir süre sonra anne babasını denetim altına
alır ve onları tehdit eder. Dedikleri olmayınca da tehditlerini uygular. Benmerkezcidirler.
Eleştiriye açık olmadıkları için kendilerini geliştiremezler. Sosyal iletişimde gecikmeler
yaşanabilir. Kuralsızlığa alışan çocuklar, okuldaki kurallarla karşılaşınca okula ve arkadaş
çevresine uyum sağlamakta zorluk çekebilir. Her istediğini elde ettikleri için belli bir süre
sonra doyumsuzluk yaşamaya başlarlar"
Çocukerkil ailelerde aşırı hoşgörülü tutum sergileyen anne babaların çocukları bir yerde
gürültü yapsa bile uyarıda bulunmadığını kaydeden Özkan, sadece büyük bir sorun olduğunda
çocuklarına sert bir tutum sergilediklerini veya nedenini açıklayamadıkları bir ceza
verdiklerini söylüyor.
Çocuğu mutlu edememekten endişelenir
Çocukerkil aile gibi bunun tam zıddı olan koruyucu ailenin de iyi bir çocuk eğitim modeli
olmadığını kaydeden Özkan, çocuğa iyilik yaptığını zannederken kötülüğünün farkında bile
olmayan bu aile tipinin özelliklerini ise şöyle sıralıyor:
"Koruyucu ailede çocuk için ağlamasın, üşümesin, terlemesin, hasta olmasın, yorulup
incinmesin diye büyük bir çaba gösterilir. Her şey çocuk adına yapılır. Anne babaların
çocuklar için geliştirdikleri aşırı kaygı, onları aşırı korumaya yönlendirir. Çocuğa evde seçim
hakkı verilmez. Anne-baba fazla kontrollüdür. Kazandırmak istedikleri davranışları duygu
sömürüsü ve aşırı şefkat yöntemini kullanarak geliştirirler. Çünkü çocuğu mutlu edememe
endişeleri vardır."
Ebeveynler nasıl davranmalı?
Ebeveynlere, çocuğun iyi bir karakteri olması için önerilerini ise "Önce yaptıklarınızla örnek
olmalı, sonra yaşına uygun işlerin tecrübe edilmesine fırsat vermelisiniz. Çocuğun yapacağı
hataları, onun için öğrenme fırsatı olarak görmeli ve en önemlisi onu olduğu gibi kabul
etmeli, gelişimine uzlaşarak birlikte destek verilmelidir'' diyerek özetliyor.

Çocukerkilliğe hangi aileler daha yatkın?
Anne-baba yaşının ileri olduğu aileler
Tek çocuklu aileler
Tek ebeveynli aileler
Çocuğun evlatlık olduğu aileler
Çocuğunun geçmişinde ciddi sağlık sorunu bulunanlar
Travma öyküsü olan aileler
Anne ya da babanın bağımlı kişilik yapısına sahip olduğu aileler
Sınırsız çocuk yetiştirmemek için neler yapılmalı?
Çocuğu olduğu gibi kabul edin.
Sınır ve kurallarınız olsun. Ancak bunlar keyfi olmasın ve anne-baba olarak siz de uyun.
Eşinizle birlikte, tutarlı hareket edin. Birinizin izin vermediği bir şeye siz de vermeyin.
Yaptıklarınızla örnek olun.
Çocuğun her istediğini, istediği anda yerine getirmek yerine ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurun.
Çocuklar arasında cinsiyet, yaş ve karakter ayrımı yapmayın ve ayrıcalıklı davranmayın.
"Hayır" demesini bilin.
Çocuğa bazen engelleme, anlık sevinç ve hazlardan (oyun isteği gibi) vazgeçebilmeyi,
vazgeçmek gerektiğini öğretin.
Çocuğa sorumluluk bilincini geliştirmek için kaldırabileceği küçük sorumluluklar verin ve
sonucundan duyduğunuz memnuniyeti ifade edin.
Yaşına uygun işleri tecrübe etmesine fırsat verin
Çocuğun yapacağı hataları, öğrenme fırsatı olarak görün.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20396.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Hastalıklar anne karnında teşhis
edilebiliyor
Memorial Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Gökalp
Öner, 4 boyutlu ultrasonların, anne karnındaki bebeğin sağlığı konusunda da önemli veriler
sağladığını ve hastalıklara erken müdahale imkânı sağladığını söyledi.
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Uzman hekimler tarafından anne adaylarına uygulanan ultrason takibinin gebelikte önemli
olduğunu belirten Doç. Dr. Gökalp Öner, “2 boyutlu olan klasik görüntülemenin yerine artık 4
boyutlu olan ultrasonlar kullanılmaktadır. Bu teknoloji sayesinde anne adaylarının gebelik
sürecine bakış açısı değişmiştir. Dört boyutlu ultrasonlar sayesinde yapılan görüntüleme ile

gebeliğin 20. haftasından itibaren, bebeğin yüz şekli ve hareketleri görülür. Gebelik
ilerledikçe bebeğin bu özellikleri daha da belirginleşir. Ayrıntılı görüntüleme sayesinde
annenin, bebeğe olan bağlılığı ve annelik duygusu artar. Öte yandan, farklı frekanstaki ses
dalgalarını kullanarak görüntüleme yapan ultrasonun, bebeğe ve anneye zararlı etkisinin
olmadığı da belirlenmiştir.” dedi.
Dört boyutlu ultrasonların, bebeğin yüzünde, vücudunda, ellerinde ve ayaklarında fiziksel
engel olup olmadığının belirlenmesinde etkili olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Gökalp Öner,
“Sık karşılaşılan bir durum olan bebeğin boynuna kordon dolanması durumu da bu yöntemle
tespit edilebilmektedir. Doğumdan sonra düzeltilebilen ve halk arasında tavşan dudağı olarak
bilinen ‘yarık dudak’ 4 boyutlu görüntülemeyle daha iyi anlaşılabilmektedir. Bu durumlarda
erken müdahale şansı da artmaktadır. Dört boyutlu ultrasonlar, anne karnındaki bebeğin
sağlıklı olup olmadığı için yapılan ayrıntılı ultrasonun bir parçası haline gelmiştir.
Gebeliğin 20. haftasında yapılan ayrıntılı ultrason sayesinde, 125 gebelikte bir görülen ve
doğum sonrası erken müdahaleyle bebeğin yaşama olasılığını artıran kalp anomalileri
rahatlıkla teşhis edilebilmektedir.” diye konuştu.
Bebeğin yüz hatları bile görülebiliyor
Dört boyutlu ultrasonlar sayesinde anne ve baba adaylarının sorularına hekimler in daha net
yanıtlar verdiğini de dile getiren Doç. Dr. Gökalp Öner, sözlerini şöyle tamamladı:
“Anne ve baba adaylarının ‘Bebeğim sağlıklı mı? Beyin, akciğer ve karın yapısı normal mi?
Eli ayağı düzgün mü?’ soruları yanıtlanmaktadır. Dört boyutlu ultrasonlar sayesinde bebeğin
gerçeğe yakın görüntülenmesi ve bebeğin kime benzediği konusu da netlik kazanmaktadır.
Görüntüleme sırasında çekilen dört boyutlu ultrason resimleri, anne ve baba adayını mutlu
etmektedir. Ultrason fotoğrafları ve videoları gebeliğin anne üzerinde oluşturduğu kaygıyı
azaltmakta ve bebek ile anne arasındaki bağı güçlendirmektedir.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20397.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Bilgiyurdu konferansları sürüyor
Bilgiyurdu Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği’nde yapılan Ahmet Vehbi Ecer
konferanslarında bu hafta Kıbrıs konusu ele alındı. Yoğun katılımın yaşandığı konferansa
konuşmacı olarak katılan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler enine boyuna Kıbrıs’ı anlattı.
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Yrd. Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler görsel ve sayısal verilerle “Kıbrıs” konusunu
anlatırken; “Bugün Kıbrıs müzakereleri konusunda biz Kıbrıs vatandaşlarına hiçbir organca
bilgi verilmiyor. Kaynak olarak Rum tarafından ancak bir şeyler öğrenebiliyoruz” dedi.
Osmanlı döneminde Sultan Abdülhamid tarafından adanın İngilizlere kiralanmasından
başlayarak, günümüze kadar olan nüfus sayımlarını belgelerle ortaya koyan Yrd. Doç. Dr.
Gökçe Yükselen Peler , “Kıbrıs halkına besleme diyen Türkiye siyasetçilerinin Kıbrıs
Türklerini çok incittiğini” ifade etti.

“Doğu Akdeniz’deki petrol arama faaliyetlerinin Türk Deniz Kuvvetlerine yapılan Balyoz,
Ergenekon ve Askeri Casusluk davalarından sonra başlamasını hatırlatan bir dinleyiciye,
Peler, dikkat çeken bir iddiada bulunarak; “sıra Magosa Körfezindeki doğalgaz sahalarına
gelmiştir. Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye’nin bir Akdeniz politikası kalmayacaktır. Sırf
bu yüzden Türkiye’nin batı ile ilişkilerini gözden geçirmesinin vakti gelmiştir.” dedi.
Konferansın sonunda ise Felahiye eski Belediye Başkanı Zayit Acı tarafından Yrd.Doç. Dr.
Gökçe
Peler’e
Bilgiyurdu
Derneği
adına
şükran
plaketi
verildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20398.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

TYB şairler meclisi toplanıyor
TYB Ankara Şubesince düzenlenen Şairler Meclisi, 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Yazar
Kafe’de toplanıyor. Meclisin kasım ayı konusu: Şairin Darbeyle İmtihanı.

10 Kasım 2016 Perşembe 10:53

Özelde 15 Temmuz darbe girişiminin, genelde Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan darbelerin
ele alınacağı bu etkinlikte, katılımcı şairler bu konudaki görüş ve düşüncelerini
açıklayacaklar. Darbe ve darbe girişimlerinin edebiyatımıza, özelde şiirimize ve şairin iç
dünyasına yansımasının etki ve sonuçları tartışılacak ve değerlendirilecek.
Ayrıca Şairler Meclisindeki şairlerin darbeyle ilgili şiirlerini okuyacakları bu toplantı, TYB
Yazar Kafe iç mekânında sohbet havasında halka açık olarak gerçekleştirilecek. Dinleyiciler
de katılımda bulunabilecekler.
Katılımcı şairlerin isimleri alfabetik sıraya göre şöyle:
Ali Sali, Ali K. Metin, Arif Ay, Hicabi Kırlangıç, İbrahim Eryiğit, Mehmet Aycı, Mehmet
Kurtoğlu, Ömer Erdoğan, Şaban Abak ve Talip Işık.
Adres: TYB Yazar Kafe (İç Mekânı) Sümer-1 sokak, 11 Kızılay/Ankara (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20399.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

AGD’den “Efendimizin İzinde” yarışması
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi geleneksel hale getirdiği ‘Efendimizin
İzinde Siyer-i Nebi Yarışması’nı 4. kez düzenleyecek. Yarışma 17 Aralık’ta
gerçekleştirilecek.
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Anadolu Gençlik Derneği tarafından gençlere Hz. Peygamberin sevgisin, aşılamak ve rehber
olarak tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışma, tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kayseri’nin tüm
liselerine dönük olarak yapılacak. Türkiye genelinde dereceye girenlere verilecek altın
ödüllerinin yanı sıra il ve ilçe özel ödüllerinin de verileceği yarışma Hz. Peygamber’i anlatan
Mustafa Soykök’ün yazmış olduğu ‘İnsanlığın Saadeti Hz. Muhammed (S.A.S)’ kitabından
hazırlanan sorularla çoktan seçmeli olarak yapılacak.
Yarışma hakkında çeşitli bilgiler veren AGD Kayseri Şubesi Liseler Komisyon Başkanı Fatih
Karipoğlu tüm ortaokul öğrencilerini ve liseli gençleri bu yarışmaya davet etti. Karipoğlu,
“Peygamberimizin hayatını gençlerimizin örnek alması son derece mühimdir. Amacımız
Anadolu Gençlik Derneği bünyesinde Siyer-i Nebi yarışması düzenleyerek öğrencilerin
aidiyet duygularını pekiştirmek, Hz. Muhammed(s.a.s) hakkında daha hassas ve daha ayrıntılı
bilgi edinmelerini sağlamak ve örnek bir nesil yetiştirmektir. Bu bağlamda günümüzde gerek
uyuşturucu, alkol, sigara gerekse diziler, filmler gençlerimizin ahlak ve maneviyatını tahrip
etmektedir. Oysa bizler inanıyoruz ki “Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil imanlı ve
inançlı gençliğidir.” İşte bizler ancak milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençlik yetiştirerek
bu tahribatın önüne geçebiliriz. Bunun için Siyer-i Nebi yarışması yaparak genç
kardeşlerimizin peygamberimizin hayatını okumasına vesile oluyoruz. Bizler sevgili
peygamberimizin(s.a.s) razı olacağı bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.” dedi.
Yarışmanın kaybedeni yok
Siyer-i Nebi Yarışması kaybedeninin olmayacağını ifade eden Karipoğlu, ''Gençlerin
yarışmada temel metin olan Gaye İnsan Hazreti Muhammed(sas) kitabını okumaları bile çok
önemli bir kazanımdır. Efendimiz(sas)'in hayatından küçücük kesitlerin öğrenilmesi, bir
sözünün hafızalarda kalması belki bir gencin geleceğini şekillendirecektir. Bir gencin
''insanların en hayırlısının insanlar için faydalı olan kişi olduğuna'' inanması herkesin
kazanmasına yol açacaktır.'' şeklinde konuştu.
''Peygamber Efendimiz'in ahlakını yakından tanıyan bir neslin herkes elinden ve dilinden
emin olabilir. Böyle bir neslin varlığı bir ülkenin insanlığa en önemli katkısı olacaktır.'' diyen
Karipoğlu, “Her genç yetiştirilmeyi bekleyen bir çiçek gibidir. Bizim için hiçbir gencimiz
feda edilmeyecek kadar değerlidir. Fidanlar erken yaşlarda nasıl eğilirler ve şekil alırlarsa
gençlerimiz de ortaokul ve lise çağlarında şekillenirler ve aldıkları şekilleri yaşamlarına
aksettirirler. Ülkemiz gençliğinin içerisinde bulunduğu durum ortadadır. Gençlerimize
bulundukları konumu, kendilerine kalan mirası ve gidecekleri rotayı vermek için yarışmamız
çok önemlidir. Anadolu Gençlik Derneğimizin bu Türkiye geneli Siyer-i Nebi Yarışması
hedefi doğrultusunda, Peygamberimizin hayatını gençlerimizin örnek alması son derece
mühimdir. Yapacağımız yarışma bir nebze de olsa hayatın bitmeyen hengamesinde
öğrencilerimize ulaşmakta önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Yarışma şartları
Sadece lise öğrencilerinin katılacağı sınavda yaş sınırı 19 olacak. Yarışmanın duyurusu ülke
genelindeki tüm liselerde afiş ve reklamlarla yapılacak. Sınavlar Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı okullarda gerçekleşecek. Gözetmenler dernek mensuplarından oluşacak. Kitaplar dernek
merkezinden verilecek. Kayıtlar 4 Aralıkta bitecek ve sonuçlar ise 31 Aralık 2016 tarihinde
Mekke’nin Fethi programlarında açıklanacak. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20400.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Kayseri Emniyeti 90 bin paket kaçak sigara
ele geçirdi
Kayseri'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

10 Kasım 2016 Perşembe 11:06

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü
ekipleri, alınan ihbarın değerlendirmesi sonucu yaptığı 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 bin
paket kaçak sigara ele geçirdi. Malatya Kayseri karayolunda yapılan ilk aramada, H.Ç.’nin
sürücüsü olduğu '06' plakalı araçta 650 bin TL değerindeki 80 bin paket kaçak sigara ele
geçirildi. Yine Malatya Kayseri yolunda yapılan ikinci aramada, bu kez Suriye uyruklu Y.J.
ve A.N.’nin içinde bulunduğu '27' plakalı araçta 9 bin 950 paket kaçak sigara ele
geçirildi. Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20401.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Alternatif yollar hizmete giriyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi Koçkaya
Caddesi’nde yapılan alternatif yolun tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulduğunu
söyledi.

10 Kasım 2016 Perşembe 11:12

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin ilçe genelinde yol çalışmalarını
yoğun tempoda sürdürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Sonbahar olmasına rağmen
çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek Kocasinan bölgesinin çehresini değiştirmeye devam
ediyoruz. Bu kapsamda bölgemizdeki ulaşımı rahatlatacak Osman Özcan caddesi ile Gesi
caddesi arasında kalan Koçkaya caddesinde alternatif bir yol açtık. Yol açım işlemi, hafriyat
alımları, alt yapısı, genişletme ve ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasının hemen
ardından asfaltlama çalışmalarını da yaptık. Çevre düzenlemesi sonrası alternatif yol ile
vatandaşların araçlarıyla bölgeye rahat ve güvenilir ulaşmalarını sağlıyoruz. Hemşehrilerime
en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini
kullandı.,
Başkan Çolakbayrakdar daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmaya devam
edeceklerini sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20402.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

KÖŞEBAŞI
Köşebaşı bu hafta da farklı konulara değiniyor

10 Kasım 2016 Perşembe 12:27

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20403.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Atatürk ölümünün 78. yılında Kayseri'de
anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Kayseri'de
anıldı. Protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk bırakırken, saat 09:05'te çalan siren beraber
Kayseri'de hayat durdu.

10 Kasım 2016 Perşembe 13:10

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Kayseri'de
düzenlenen etkinlikler ile anıldı. İlk olarak Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon
Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra saatler 09:05'i
gösterdiğinde çalan siren ile beraber protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
Vatandaşlar yaptıkları işi bırakarak saugı duruşunda bulunurken, otomobiller ve şehir içi
ulaşımı sağlayan tramvayda bekledi. Etkinliğe, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon
Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Milli
Eğitim Müdürü Osman Elmalı, askeri erkan, STK temsilcileri, partilerin il başkanları,
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Düzenlenen etkinlik, Osman Ulubaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendiği program ile devam etti. Öğrenciler burada
seslendirdikleri birbirinden güzel eserler ile büyük alkış aldı. Düzenlenen program Kayseri
Valisi Süleyman Kamçı'ya çiçek verilmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20404.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Başkan Çelik Gültepe Bulvarı'nda
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrin en önemli akslarından olacak olan ve
yapımı devam eden Gültepe Bulvarı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, yolun bir
bölümünde yapılan asfaltlama çalışmalarını da yerinde takip etti.

10 Kasım 2016 Perşembe 13:40

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gültepe Bulvarı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde
sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yolun Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'ndan Aşık Veysel Bulvarı'na kadar olan bölümünde incelemelerde bulundu.
Çalışmaların son durumunu yerinde gören Başkan Çelik, Gültepe Bulvarı'nın temelinin kısa
süre önce atılmış olmasına rağmen önemli bir mesafe kat ettiklerini söyledi.
50 metre genişliğinde ve 2 bin 700 metre uzunluğunda olan Gültepe Bulvarı'ndaki asfaltlama
çalışmalarını da takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bir ara çalışmalara bizzat
katıldı. Başkan Çelik, yolun asfaltlaması tamamlanan kısımlarının İmar Planında yer alan yol
bağlantıları da yapılarak trafiğe açılacağını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20405.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

FETÖ 'hizmet' için uyuşturucu satmış
Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, bu yıl biri
yurt dışında olmak üzere düzenlenen 5 operasyonda, FETÖ'nün uyuşturucudan finansman
sağladığı tespit edildi.

10 Kasım 2016 Perşembe 14:20

Yetkililerden alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlarına
aralıksız devam eden narkotik ekipleri, çalışmalarında terör örgütü PKK'nın yanı
sıra FETÖ üyelerince kurulmuş uyuşturucu şebekelerini de çökertti.
Dubai, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Erzurum'da gerçekleştirilen 5 ayrı uyuşturucu
operasyonunda FETÖ üyesi 24 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için
çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonlarda 800 bin captagon, 252 kilogram kokain ile 5
kilogram esrar ile 226 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
Yaklaşık 2 yıl önce elde ettiği istihbarat doğrultusunda çalışma başlatan Uyuşturucu ile
Mücadele Daire Başkanlığı, teknik ve fiziki takibin ardından FETÖ üyelerince PKK ile
işbirliği yapılarak kurulan Gaziantep-Suudi Arabistan-Dubai arasındaki uyuşturucu trafiğini
tespit etti. Bunun üzerine İbrahim I. tarafından kurulan ve Gaziantep merkezli olarak faaliyet
gösteren şebekenin çökertilmesi için düğmeye basıldı.
Dubai'deki emniyet birimleriyle düzenlenen ortak operasyonda, 25 milyon lira değerinde 800
bin captagon ele geçirilirken, İbrahim I. ve beraberindeki 2 kişi yakalandı. Türkiye'de aynı
soruşturma kapsamında devam eden operasyonlarda ise gözaltına alınan 8 şüpheli sevk
edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya ait çok
sayıda örgütsel doküman ile 5 tabanca ele geçirildi.
Devam eden çalışmalar sonucunda örgüt lideri ve üyelerinin, FETÖ/PDY'nin yanı sıra
PKK/KCK üyesi oldukları, FETÖ/PDY'nin yayın organı olan Dünya TV'nin kurucusu ve
TUSKON üyesi oldukları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, Kobani olaylarında polise ve halka
karşı silahlı eylemlerde bulundukları ve çocuklarının FETÖ/PDY'ye ait okullarda eğitim
gördüğü, bu okullara "himmet" adı altında düzenli para transferi yapıldığı belirlendi.

FETÖ'nün öğrenci yurdunda Hint keneviri
Erzurum'un Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren FETÖ/PDY'ye ait bir kız öğrenci yurdunda
uyuşturucu madde imalatı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, yurda
operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, yurdun bahçesine ekili 226 kök kenevir bitkisi ele
geçirildi.
İskenderun Limanı'nda 27 Temmuz 2016 gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise ahşap
işleri yapan bir firmaya ait konteyner içinde 252 kilogram kokain ele geçirildi.
Gaziantep'te faaliyet gösteren firma sahipleri FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve
finansal destek sağlamak suçundan tutuklanırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa
değerinin 12,6 milyon dolar olduğu tespit edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20406.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Kayseri heyeti MÜSİAD EXPO Fuarı'na
katıldı
Kayseri'de, belediye başkanları ve iş adamlarından oluşan bir heyet, İstanbul'da düzenlenen
MÜSİAD EXPO Fuarı'na katıldı.
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MÜSİAD Kayseri Şubesinin ev sahipliğinde İstanbul'a giden heyet, CNR EXPO'da
düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kapılarını açan 16.
MÜSİAD EXPO'yu gezdi.
Açılış programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Kayseri
Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim
Olgunharputlu ve iş adamları, fuarda bulunan Kayseri firmalarının stantlarını ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20407.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

TOKİ sakinlerinin yönetim isyanı!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Beyazşehir’de hayata geçirilen proje ile ev sahibi olan
site sakinleri binaların yönetimini Boğaziçi A.Ş. üstlendiği için hizmet alamadıklarını
belirterek bu duruma isyan ettiler. Bina sakinleri yönetimi kendi aralarından seçmek istiyor.

11 Kasım 2016 Cuma 09:55

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, mağdur olduklarını iddia eden TOKİ
sakinleri ile birliğin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Mağduriyet bir an önce giderilmeli
TOKİ’de yaşayanların bütün masrafları kendilerinin verdiği halde bina yönetimini İstanbul
Boğaziçi A.Ş.’nin yaptığını dile getiren Genel Başkanı Mahmut Şahin; “Tüketiciler
Birliği’nin şubesinin olduğu bir çok yerde TOKİ’de oturanların bu şikayetleri var. Herkes,
‘yönetim düzgün yapılamıyor. Mağdur oluyoruz’ diye dert yanıyor. Garip olan bir şey daha
var. Bazı siteler biraz uğraşıyorlar Boğaziçi A.Ş.’nin genel merkeziyle… Daha sonra yönetimi
alabiliyorlar. Bir yandan sözleşmede ‘Hayır buranın yönetimini hak sahipleri tapuyu alana
kadar ben yapacağım’ diyor. Ama diğer tarafta yönetimi verdiği de oluyor. Bu çelişkili durum
hakikaten insanları yoruyor. İsteyenler kendi sitelerinin yönetimini kendileri belirleyebilmeli.
Çünkü orada onlar oturuyor. Bütün sıkıntılardan onlar etkileniyor. Ama kararı İstanbul
Boğaziçi A.Ş. veriyor. TOKİ’nin kesinlikle bu mağduriyete bir son vermesi gerekiyor.” diye
konuştu.
“Aidat ödüyoruz ama hizmet alamıyoruz”
TOKİ sakinlerinden Şaban Dönmez de aidat ödedikleri halde hizmet alamadıklarını iddia
ederek; şunları söyledi:
“Bizler 2008 yılında 17 Blok, 476 daireden oluşan sitede oturuyoruz. Teslim edilirken
gereken her türlü yazışmaları yaptılar. Tek taraflı hazırlanan bir sözleme var. Bizim en çok
tuhafımıza giden şey şu. TOKİ şu anda Kayseri’de 10 tane etap yapıyor. En azı 150-200 daire.
En azından 3-4 bin konut yapıyorlar. Fakat burada her hangi bir ne büroları nede merkezleri
var. TOKİ yönetimiyle 2010 yılında epeyce mücadele ettik. Şöyle ki ferdi yapılmasına
rağmen gaz tesisatı çektirdiğimiz halde, kömür kullanılacak diye ruhsat vermedi. Kayserigaz
ile 2 yıl uğraştık. Evlerimize sadece şofben ve ocak kullanmak için gaz verildi. Buna ek
olarak diğer binalara belge verdiler. Çifte standart var yani. Bizi en çok mağdur eden
konulardan bahsedecek olursak; Aidat ödüyoruz. Ödemeyenlere ise aylık yüzde 5 ceza
veriliyor. Teslim edilirken de aidat dışında 120 TL para alınmıştı. Bu paralar görevli
dairelerinin elektrik, su gibi ihtiyaçlarına verilecekti. Ama her hangi bir gelişme olmadı. Bu
paraların nerede olduğu meçhul. 26 TL ile başlayan aidatımız 55 TL’ye ulaştı. Çalışan kişi 1
başkan, 1 teknisyen, 4 tane de görevli. Bu kadar kişi ile 17 blok nasıl hizmet alacak. Bunu bir
türlü anlatamadık. Bizler dairemizi alırken fatura kesildi. 2011 yılında 4. Hukuk
Mahkemesi’ne dava açtık. Fakat mahkeme heyeti ‘Sizler kat malikleri değilsiniz. Siz orada
kiracı konumundasınız. Ne zaman tapuyu alırsanız o zaman kat maliki olursunuz.’ dedi. Onun
için Yargıtay yolu açık olmak üzere davamız 1 yıl sonra reddedildi. Bununla ilgili başka
yerlere gittik. Bugünki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki bize; ‘Ben de sizler
gibiyim. Kendime TOKİ’den bir muhatap bulamıyorum’ dedi. Ama başka sitelerde yönetim

değişti. O yüzden biz genel olarak verdiğimiz 55 TL’lik aidat hizmetimizi alamıyoruz. Binalar
çok bakımsız. Giriş kapıları bozulmuş durumda. Çatılar akıyor gelen giden yok.”
“Çatıyı tamir ederken düştüm”
Site sakinlerinden Hamza Mengüç ise yağmur yağdığında son kattaki evlerin çoğunun su
altında kaldığını belirterek; “Binalarımızın çatısı akıyor. Komşuların yağmur yağınca evi su
doluyor. Bina sakinleri her yağmur yağdığında çatılara çıkıyor. Bir keresinde yardım edeyim
diye çıktım ama düştüm. Halen ağrısını çekiyorum.” diye konuştu.
“Engelli rampası istiyorum”
İncesu TOKİ sakinlerinden Fuat Depmeoğlu’da binaların girişinde engelli rampası olmadığını
iddia ederek, “Görme engelliyim. Hiçbir yerde engelli rampası yok. Birkaç yerde var. O da
kullanılamıyor. Ortopedik bir engelli tekerlekli sandalye ile gelse yüksek olduğu için
çıkamıyor. Çıksa da asansör bozuk. İster istemez kişi hastasını kucağına alıp öyle çıkaracak.
Sıkıntı çok. Doğru düzgün kaldırım yok.“ diye serzenişte bulundu. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20408.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Büyükşehir'den Kayseri Kültürüne 135
Eser
Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri için yapmış olduğu en önemli kültür hizmetlerinden olan
kitaplara bir yenisi daha eklendi. "Selçuklu Uygarlığı Müzesi" adlı eser iki cilt halinde basıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehrimize ve ülkemize faydalı eserler
kazandırmak için her türlü gayreti gösterdiklerini belirtti.

11 Kasım 2016 Cuma 09:56

Büyükşehir Belediyesi geçmişi geleceğe taşıyan önemli bir eseri Kayseri kültürünün
hizmetine sundu. Bugüne kadar 133 eser bastıran Büyükşehir Belediyesi iki ciltlik "Selçuklu
Uygarlığı Müzesi" adlı eserle basılı eser sayısını 135'e çıkardı.
"Kültürü yarınlara taşıyoruz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eserin önsözünde Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile
ilgili bilgi verdi ve yaklaşık bin eserle Türkiye'nin en zengin Selçuklu koleksiyonlarından
birisine sahip olduklarını söyledi. Tarihimizi ve kültürel mirasımızı yarınlara taşımak
amacıyla yapılan çalışmaların önemini vurgulayan Başkan Çelik, "Ecdadımızı anlamak,
onların bilgilerinden faydalanmak ve dünyaya yön veren ecdadımızı yeni gelen nesillere en
iyi şekilde anlatabilmek amacıyla çalışmalarımıza hız vermiş durumdayız. Şehrimize ve
ülkemize faydalı eserler kazandırmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"Selçuklu Uygarlığı Müzesi" adlı iki ciltlik eserde, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde bulunan
yaklaşık 1000 eser hakkında ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20409.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Hacı Halil Bayraktar Camii ibadete açılıyor
Geçtiğimiz sene Talas’ta hayırsever İzzet Bayraktar tarafından yaptırılmak üzere temeli atılan
Hacı Halil Bayraktar Cami’nin yapımı tamamlandı. 14 ay gibi çok kısa bir sürede yaptırılan
cami bugün ibadete açılıyor.

11 Kasım 2016 Cuma 09:57

Talas Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan Hacı Halil Bayraktar Cami hakkında bilgi veren
Başkan Mustafa Palancıoğlu, “2 sene içerisinde Talas’ta 8 caminin temelini atmıştık.
Bunlardan iki tanesinin açılışını yaptık. İnşallah 11 Kasım’da cuma namazını müteakiben
Hacı Halil Bayraktar’ın açılışını kadınlarımızın da yoğun katılım sağlayacağı törenle
yapacağız. Bu cami hayırseverimiz İzzet Bayraktar tarafından en hızlı şekilde Talas’ta
yapılmış olan ikinci cami. Mevlana Mahallesi Kayseri’nin en büyük mahallesi. Burada cami
ihtiyacı fazlaydı. 14 ay gibi çok kısa bir sürede 6 milyon liraya yaptırılan caminin Kayseri’nin
en güzel camilerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İzzet Bayraktar Beyefendiye bu
güzel yatırımından ve hayrından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah burada yaptırmış olduğu
caminin ahirette faydasını görür.” dedi.
Okul, cami, sağlık ocağı gibi yatırımların önemli hizmetler olduğunu söyleyen Başkan
Palancıoğlu, “Talas Belediyesi olarak Talas’ta ihtiyaç olan camiler, okullar ve sağlık ocakları
ile ilgili bir seferberlik başlattık. Bu tür yatırım ve hizmetler çok önemli. Bu kapsamda
Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerimiz tarafından 4 tane okulu hizmete açtık.
Belediyemiz tarafından 2 tane sağlık ocağını açtık. Şimdide inşallah Halil Bayraktar Camisini
açacağız. Özellikle de kadınlarımızı yeni camimizde birlikte namaz kılmaya ve açılışımıza
davet ediyorum. Çünkü kadınlarımız Kur’an Kursu ve cami kreşlerimizi en çok kullananlar
arasında yer alıyor. Belediye olarak kadınlarımıza değer veriyoruz ve açılışımıza davet
ediyoruz. Camimizin Kayseri ve Talasımıza hayırlı olmasını dilerim. Tüm Kayserili ve Talaslı
vatandaşlarımızı bu güzel camimizi görmeye ve açılışına davet ediyorum.” diye konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20410.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

90 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

11 Kasım 2016 Cuma 10:03

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü
ekipleri, alınan ihbarın değerlendirmesi sonucu yaptığı 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 bin
paket kaçak sigara ele geçirdi. Malatya Kayseri karayolunda yapılan ilk aramada, H.Ç.’nin
sürücüsü olduğu '06' plakalı araçta 650 bin TL değerindeki 80 bin paket kaçak sigara ele
geçirildi. Yine Malatya Kayseri yolunda yapılan ikinci aramada, bu kez Suriye uyruklu Y.J.
ve A.N.’nin içinde bulunduğu '27' plakalı araçta 9 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20411.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Havalandırma boşluğunda bir minik kedi
Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen minik kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında
bulunduğu yerden kurtarıldı.

11 Kasım 2016 Cuma 10:05

Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Doğanyurt Caddesi'nde bulunan Yıkılmaz
Apartmanı sakinlerinin, binanın boşluğundan kedi sesi gelmesi üzerine itfaiye ekiplerine
haber verdiği öğrenildi. İhbar sonrasında olay yerine giden itfaiye ekipleri ilk olarak kedinin
bulunduğu yeri belirlemeye çalıştı.
Kedinin yerinin belirlenmesinden sonra itfaiye ekipleri, bir dairenin lavabo kısmındaki duvarı
kırarak küçük kediyi bulunduğu yerden kurtardı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20412.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Sobadan sızan gaz zehirledi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi tedavi altına alındı.

11 Kasım 2016 Cuma 10:07

Edinilen bilgiye göre Argıncık Cumhuriyet Mahallesi 204. Sokakta bulunan ikametinde
yaşayan S. A. (40) isimli kadın şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Evdekilerin durumu fark etmesi ile çağrılan sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne sevk edilen S. A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20414.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Anbar’da kaza: 3 yaralı
Anbar’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

11 Kasım 2016 Cuma 10:11

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi 14. Cadde'de
meydana gelen trafik kazasında 68 EN 057 plakalı otomobil ile 38 M 007 plakalı iş
makinesinin çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada, Aşir K.(39), Mustafa M.(35) ve
Ayşe M.(29) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20415.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Araç sayısındaki artış sürüyor
Kayseri' de eylül ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,4, geçen yılın
aynı ayına göre ise yüzde 5,4 oranında arttı.

11 Kasım 2016 Cuma 10:12

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Kayseri' de Eylül ayında trafiğe
kayıtlı araç sayısı 340 bin 16, bir önceki ay 338 bin 760, geçen yılın aynı ayında ise 322 bin
537 olarak gerçekleşti.
Eylül ayı sonu itibarıyla Kayseri' de trafiğe kayıtlı toplam 340 bin 16 adet taşıtın yüzde 62,4'
ünü otomobil, yüzde 1,8' ini minibüs, yüzde 1,4' ünü otobüs, yüzde 16,7' sini kamyonet, yüzde
4,8' ini kamyon, yüzde 4,7' sini motosiklet, yüzde 0,2' sini özel amaçlı taşıtlar, yüzde 8,1' ini
ise traktör oluşturdu.
Ülke genelinde 21 milyona yaklaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre eylül
ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 801 bin 620 adet taşıtın yüzde53,4'ünü
otomobil, yüzde16,3'ünü kamyonet, yüzde14,4'ünü motosiklet, yüzde8,4'ünü traktör,
yüzde4'ünü kamyon, yüzde2,2'sini minibüs, yüzde1,1'ini otobüs, yüzde0,2'sini ise özel amaçlı
taşıtlar oluşturdu.
Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 80 bin 434 taşıt içinde otomobil yüzde57,1 ile ilk
sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde17,4 ile kamyonet, yüzde14,3 ile motosiklet, yüzde6,4 ile
traktör takip etti. Taşıtların yüzde4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20416.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Kayserigaz’dan vatandaşlara uyarı
Kış ayının gelmesiyle doğalgazın güvenli kullanımı konusuna dikkat çeken Kayserigaz,
‘Mutlu Yuvalarınızın Güvenliğini Riske Atmayın!’ sloganı ile abonelerini uyardı.

11 Kasım 2016 Cuma 10:13

Doğalgaz ile ilgili kampanyalarını, kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle, okullarda,
ilçelerde, sosyal medyada, internet ve gazete gibi birçok mecrada yürüten Kayserigaz,
çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Doğalgaz kullanımında farkındalığı arttırma
çalışması kapsamında ‘Mutlu Yuvalarınızın Güvenliğini Riske Atmayın!’ sloganıyla
yayınlanan görsel çalışmalar şehrin birçok noktasında yer alıyor. Kayseri genelindeki
bilbordlarda ve raketlerde yer alan doğalgazın güvenli kullanımı konulu görsellerle doğalgaz
aboneleri uyarıldı.
Kayserigaz Teknik Genel Müdür Yardımcısı Adem Dincay yaptığı açıklamada; “Kayserigaz
olarak doğalgazın güvenli kullanımı kış aylarında özellikle dikkat ettiğimiz konuların başında
yer alıyor. Doğalgaz kullanırken küçük ama hayati önem taşıyan önlemleri içeren çalışmamızı
bilbordlarda ve raketlerde abonelerimizin dikkatine sunduk. “Mutlu Yuvalarınızın
Güvenliğini Riske Atmayın!” sloganıyla paylaştığımız çalışma abonelerimizin herhangi bir
mağduriyet yaşamamaları için dikkat edilmesi gereken başlıca güvenlik önlemlerini
içermektedir. Abonelerimiz öncelikle kombi ve baca bakımlarını her yıl düzenli olarak
yaptırmalılar. Zamanında bakımı yapılmayan kombi ve bacalar tehlikeli durumların ortaya
çıkmasına neden olabilir. Doğalgaz tesisatlarına Kayserigaz kontrolü dışında kesinlikle
müdahale edilmemeli ve ettirilmemelidir. Tesisatlara yapılan yanlış müdahaleler
abonelerimizi zarara uğratabilir. Son olarak menfezler mutlaka açık tutulmalıdır. Doğalgazlı
cihazların verimli çalışması ve ortamdaki kirli havanın dışarı atılarak yerine temiz hava
girişini menfezler sağlar. Menfezler evin sigortasıdır diyebiliriz. Abonelerimiz doğalgaz
kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken ilave bilgilere web sitemizde bulunan
“http://www.kayserigaz.com.tr/dogalgaz-yararli-bilgiler” adresinden ulaşabilecekleri gibi,
7/24 hizmet veren Acil 187 ekiplerimize ve 444 5 429 numaralı çağrı merkezimizi arayarak
bizlere ulaşabilirler.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20417.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Yeni Türkiye’ye yeni reklamcılık yakışır!
Reklamcılık, televizyon, sinema ve tiyatro alanlarında çalışan profili nasıl? Bu sektörlerde
hangi zihniyet hakim ve bunun Türkiye’nin geleceği bakımından önemi ne? Ufuktaki Yeni
Türkiye’de acil değişim isteyen sektörler hangileri? ANADER Anadolu Reklamcılar Derneği
Başkanı Muhittin Özdemir "Ufuktaki Yeni Türkiye Gençlik ve Geleceği Sempozyumu”nda
konuyu masaya yatırarak yeni bir reklamcılık anlayışının şart olduğunu vurguladı.

11 Kasım 2016 Cuma 10:25

Vuslat Platformu ve Çekmeköy Belediyesi’nce Abant'ta düzenlenen "Ufuktaki Yeni Türkiye
Gençlik ve Geleceği" sempozyumuna Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Eski
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay başta olmak üzere siyaset, bürokrasi, kültür ve iş
dünyasından önemli isimler katıldı.

Sempozyumda reklam sektöründen konuşan tek kişi olan ANADER Anadolu Reklamcılar
Başkanı Muhittin Özdemir oldu. Reklamcılık, televizyon, sinema ve tiyatro alanlarında
gençlerin konumunu değerlendiren Özdemir, “reklamcılık artık sadece bir ürünü satmıyor, bir
değerler sistemini de satıyor. Sinemada, tiyatroda, televizyonda sadece bir eseri izlemiyoruz,
çoğunlukla bir yaşam tarzının, bir ideolojinin pazarlanışına da maruz kalıyoruz. Bu ideoloji
batılı aklın ve vahşi kapitalizmin sinsice dayattığı bir tüketim ideolojisidir. Ahlaki değerleri
yok denecek kadar azdır, kültürel emperyalizmin ve işgalin en önemli silahıdır. Yanlış ellerde
tahrip gücü son derece yüksek olan bu silah, Türkiye’de ne yazık ki doğru ellerde değildir.”
dedi
Vuslat Platformu ve Çekmeköy Belediyesi’nce Abant'ta düzenlenen "Ufuktaki Yeni Türkiye
Gençlik ve Geleceği" sempozyumuna Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Eski
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay başta olmak üzere siyaset, bürokrasi, kültür ve iş
dünyasından önemli isimler katıldı.
Sempozyumda reklam sektöründen konuşan tek kişi olan ANADER Anadolu Reklamcılar
Başkanı Muhittin Özdemir oldu. Reklamcılık, televizyon, sinema ve tiyatro alanlarında
gençlerin konumunu değerlendiren Özdemir, “reklamcılık artık sadece bir ürünü satmıyor, bir
değerler sistemini de satıyor. Sinemada, tiyatroda, televizyonda sadece bir eseri izlemiyoruz,
çoğunlukla bir yaşam tarzının, bir ideolojinin pazarlanışına da maruz kalıyoruz. Bu ideoloji
batılı aklın ve vahşi kapitalizmin sinsice dayattığı bir tüketim ideolojisidir. Ahlaki değerleri
yok denecek kadar azdır, kültürel emperyalizmin ve işgalin en önemli silahıdır. Yanlış ellerde
tahrip gücü son derece yüksek olan bu silah, Türkiye’de ne yazık ki doğru ellerde değildir.”
dedi
Bu sektörlerin kendinden olmayanı dışladığını vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnançlı gençlerimiz, milli değerleri yüksek gençlerimiz; özellikle toplum hayatını
yönlendirmede son derece etkin olan reklamcılık, sinema, tiyatro gibi alanlarında çok azdır.
Neden? Çünkü bu sektörlerde kendinden olmayı barındırmıyor. Çünkü bu sektörler ‘Bana
benze, benim gibi ol.’ diyor. “
“Yeni Türkiye’nin inşasında hiçbir şekilde ihmal edilemeyecek önemdeki bu alanlarda;
geçmişini bilen, yurdunu seven, ahlaklı gençlerimizin daha çok sayıda yer almasını sağlamak
görevimizdir” diyen Özdemir, bu sektörlere girmek isteyen gençlere şu sözlerle seslendi:
“Öncelikle gençlerimize şunu diyebilirim, Kendinizi yetiştirin, geliştirin. Gelişen
teknolojiyle, eğitime yapılan yatırımlarla öğrenme imkanları arttı, bunu değerlendirin.
Araştırın, doğuya sırtınızı dönmeden, batıyı da anlayın. Necip Fazıl’ı mutlaka özümseyin,
ama Tolstoy’u da bilin… Ve inancınızdan taviz vermeyin, asla yılmayın... Kaleyi
yıkamasanız da surda bir gedik açın...”
İş adamlarına ve reklam verenlere de seslenerek, bu sektörlerdeki çözüm ortaklarını milli
değerleri yüksek kişi ve şirketler arasından seçmelerini isteyen Muhittin Özdemir; bu sayede
ahlaki değerleri yüksek gençlerin de daha çok tercih edilir hale geleceğini vurguladı. Özdemir
büyük ilgi gören konuşmasını şöyle tamamladı:
“Küresel emperyalizm sömürmek ister, daha iyi sömürmek için işbirlikçileriyle birlikte
toplumu dönüştürmek ister. Kendilerine direnen, millileşen, yükselen güç Türkiye karşısında,
daha da saldırgan olmaları beklenen bir dururumdur. Bu savaşı kazanmak için, haklı
davamızın bekası için reklam, sinema, tiyatro, televizyon alanlarının kazanılması, bu alanlara
nitelikli gençlerimizin kazandırılması zaruridir.”
ı sağlamak görevimizdir” diyen Özdemir, bu sektörlere girmek isteyen gençlere şu sözlerle
seslendi: “Öncelikle gençlerimize şunu diyebilirim, Kendinizi yetiştirin, geliştirin. Gelişen
teknolojiyle, eğitime yapılan yatırımlarla öğrenme imkanları arttı, bunu değerlendirin.
Araştırın, doğuya sırtınızı dönmeden, batıyı da anlayın. Necip Fazıl’ı mutlaka özümseyin,
ama Tolstoy’u da bilin… Ve inancınızdan taviz vermeyin, asla yılmayın... Kaleyi
yıkamasanız da surda bir gedik açın...”

İş adamlarına ve reklam verenlere de seslenerek, bu sektörlerdeki çözüm ortaklarını milli
değerleri yüksek kişi ve şirketler arasından seçmelerini isteyen Muhittin Özdemir; bu sayede
ahlaki değerleri yüksek gençlerin de daha çok tercih edilir hale geleceğini vurguladı. Özdemir
büyük ilgi gören konuşmasını şöyle tamamladı:
“Küresel emperyalizm sömürmek ister, daha iyi sömürmek için işbirlikçileriyle birlikte
toplumu dönüştürmek ister. Kendilerine direnen, millileşen, yükselen güç Türkiye karşısında,
daha da saldırgan olmaları beklenen bir dururumdur. Bu savaşı kazanmak için, haklı
davamızın bekası için reklam, sinema, tiyatro, televizyon alanlarının kazanılması, bu alanlara
nitelikli gençlerimizin kazandırılması zaruridir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20418.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

15 Temmuz'a en büyük cevap daha fazla
üretmek
MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, 15 Temmuz darbe girişimine en büyük cevabın daha
fazla üretmek olduğunu söyledi.

11 Kasım 2016 Cuma 10:28

Olpak, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın açılış kurdelesini kestiği 16. MÜSİAD EXPO'da değerlendirmelerde bulundu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından fuar ve etkinlik
iptallerinin gündemde olduğu bir dönemde 16. MÜSİAD EXPO'yu firma ve katılımcı iptali
olmaksızın düzenlemeyi başardıklarını anlatan Olpak, "Fuarın hazırlıkları yapılırken bize en
çok sorulan sorulardan biri 'Yabancı konuk iptalleri var mı' idi. Çok şükür geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da 8 salonda fuarımızı düzenliyoruz. 100'ü aşkın ülkeden 7 bini yabancı olmak
üzere 200 bin ziyaretçiyi ağırlayacağız." diye konuştu.
Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen MÜSİAD üyelerine teşekkür eden Olpak, "MÜSİAD
her zaman olması gerektiği noktada olması gerektiği zamanda hakikate yöneliyor olacaktır.
Bunun son göstergesi elbette 15 Temmuz darbe girişimindeki tutumumuz oldu." ifadelerini
kullandı.
Olpak, MÜSİAD'ın iş dünyası kuruluşu olduğunu hatırlatıp üretmeye ve direnmeye devam
edeceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Bir iş adamı olarak hangi coğrafyada yaşarsak
yaşayalım, üzerimizde o MÜSİAD'ın o helal kazanç ilkeleriyle içinde bulunduğumuz
topluluğa daha fazla fayda, daha fazla katma değer oluşturarak hayatımıza devam etmemiz
gerekiyor. 15 Temmuz'a en büyük cevabın daha fazla üretmemiz olduğu kanaatindeyim.
Hamd olsun gerçekleştirdiğimiz açılış ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz çalışmalarla
bunun en güzel meyvelerini birlikte toplayacağız."
"Bazıları MÜSİAD'ın süreklilik sağlamayacağını iddia etmişlerdi"

MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar ise MÜSİAD'ın yöneticilerinin gayretli çalışmalarıyla
bayrak yarışını başarılı bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Dünyada izzet mal ile, ahirette
izzet takva iledir. Helal kazanç sahibi olmak ve bunu helal bir şekilde harcamak çok büyük bir
imtihandır. Bazıları MÜSİAD'ın süreklilik sağlamayacağını iddia etmişlerdi. Kurulduğumuz
günlerde 'siz hayalcisiniz' diyen insanlar vardı ama Elhamdülillah sizler bu sözlerin yanlış
olduğunu, suizan olduğunu ortaya çıkardınız. Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20419.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Kayserililer bu fuarı seviyor
Sun organizasyon Fuarcılık tarafından organize edilen ve farklı konseptiyle alışkanlık haline
gelen Yöresel Ürünler Fuarı’nın 7.’si bugün Dünya Ticaret Merkezi’nde kapılarını açıyor.

11 Kasım 2016 Cuma 10:30

Kayseri’nin pastırması, Erzurum’un cağ kebabı, Hatay’ın künefesi, Manisa’nın mesir macunu,
Afyon’un kaymağı, Trabzon’un ekmeği ve daha birçok yörenin meşhur yiyecek ve içecekleri
bugün açılacak olan Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kayserililerin beğenisine sunulacak.
Kıyafetler ve doğal taşlar da yer alıyor
Kayseri Alışveriş Festivali kapılarını açtı. 50’ye yakın farklı il ve 14 ülkeden esnaf, Kayseri
Dünya Ticaret Merkezi’nde stant kuracak. Yöresel ürünler burada tüketicilerle buluşturulacak.
Gıdanın dışında hediyelik eşya ve yöresel kıyafetlerde bu festivalde yer alacak.
Amaç farklı tatları bir araya getirmek
Fuarda 60’a yakın şehrin yöresel ürünlerinin sergileneceğini ifade eden Sun Organizasyon
Fuarcılık Yetkilisi Mehmet Saçmacı, amaçlarının diğer il ve ülkelerin kendilerine özgü
ürünlerini Kayseri ve çevre illerde yaşayanlarla buluşturmak olduğunu söyledi.
Fuar alanında kurulacak 200’e yakın stantta yöresel ürünlerin sergileneceğini belirten
Saçmacı, “7. Kayseri Yöresel Ürünler günlerimize daha önce olduğu gibi Kayseri halkının
büyük ilgi göstereceğine inanıyoruz. Bu yıl 7 ilden belediye başkanı ve temsilci düzeyinde
katılım bekliyoruz. Bizleri onurlandıracak olan misafirlerimiz, kendi illerinde bu fuarın
aynısını yapmak amacıyla Sun Fuar ile işbirliği için temaslarda bulunacaklar” dedi.
Birbirinden eşsiz ve farklı lezzetleri tatmak isteyenler fuarı 11-27 Kasım tarihleri arasında
ziyaret edebilecek.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20420.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Akın Öztürk'ü darbe gecesi bilgilendiren
şahıs gözaltına alındı
15 Temmuz darbe girişimini yönetenler arasında bulunan ve tutuklanan Akın Öztürk'ü darbe
gecesi Kayseri ile ilgili olarak bilgilendirdiği belirlenen emekli asker, Kayseri Emniyet
Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

11 Kasım 2016 Cuma 11:11

15 Temmuz darbe girişiminde yakalanan ve tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın
Öztürk'ün Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görev yaparken yaverliğini
yapan ve asker kadrosundan emekli bulunan Ali Ü., Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince
ifadesine başvurulmak amacıyla gözaltına alındı. Sorgusu devam eden Ali Ü.'nün darbe
gecesi Akın Öztürk'ü telefonla arayarak Kayseri'de olan gelişmeleri aktardığı tespit edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20421.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Kayseri merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Aralarında "SGK bölge imamı" ve bir noterin de bulunduğu 79 kişinin yakalanması için
operasyon başlatıldı

11 Kasım 2016 Cuma 11:33

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında Kayseri
merkezli 12 ilde, aralarında "SGK bölge imamı" ve bir noterin de bulunduğu 79 kişinin
yakalanması için operasyon başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde Kayseri ile Ankara, Adıyaman,
Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya ve Aksaray'da 79 kişi için
yakalama kararı çıkartıldı. Aralarında Kayseri'de noterlik yapan N.A ile SGK'da işçi olarak
çalışan ve örgütün sözde SGK imamı olduğu belirlenen H.Y'nin de bulunduğu zanlıların
adreslerine operasyon düzenlendi. Yakalanan zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçiriliyor. Gözaltı işlemleri sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20422.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

TÜRKÇE ‘ TURKCHE’LEŞİYOR

11 Kasım 2016, 10:30 Tuba Köksal

DEVLET MÜDAHALE ETMELİ!
Yabancı tabelaların Türkçeye verdiği zararlar ve bu konuda alınacak önlemler hakkında
fikrini aldığımız, TDK sözcük heyetinde görev yapan, Erciyes Üniversitesi, Türk Dili ve
Edebiyatı BölümüÖğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Argunşah, ‘Yabancı isim koyma
modasının Türkçenin kanayan yarası olduğunu belirterek; ‘bu bir batı özentisi ve kültür
emperyalizmi, milletimiz bu konuda daha çocukken bilinçlendirilmeli, Türkçenin
zenginliğinin farkına varılmalıdır. Biz kendi ürettiğimiz ürünlere bile yabancı isimler
veriyoruz bu doğru değil. Devlet buna müdahale etmeli’ şeklinde konuştu. Argunşah’la
yaptığımız söyleşi şöyle;
Caddelerde, sokaklarda, alış-veriş merkezlerinde ışıklı tabelalarla yazılan yabancı isimlerle
karşılaşıyoruz. Türkçe bu noktaya nasıl geldi? Türkçe kelimeler bu konuda yetersiz mi?
Bu konu, maalesef Türkiye’nin, Türkçe’nin kanayan yarası. Türkiye’de batılılaşmaya
başladığımız 19. yüzyıldan itibaren dükkanlara, iş yerlerine, ürünlere yabancı isim koyma
modası artarak devam ediyor. 19. yüzyılda daha çok Fransızca isimler konuluyordu, 21.
yüzyılda ise İngilizce isimler konuluyor. Neden konuluyor? Türkçe kelimeler yetersiz mi? Bu
doğru değil. Türkçenin bugün kullanılan dilde bile 100 bine yakın kelime haznesi var yani
Türkçe’de binlerce iş yerine isim olabilecek kadar kelime var. İsim olarak da sıfat olarak da
sayı yeterli ama bu bir bilinç eksikliği, bu bir batı hayranlığı, kendi dilinin gücüne varmama
hastalığıdır. Türkiye’de epey zamandır bu sorun var ama sadece bize has bir durum da değil.
Gezdiğim, gördüğüm özellikle de doğu ülkelerinde Çin’e kadarki bu coğrafyada İngilizce
isimleri koymak moda olmuş durumda. Aynı modayı Rusya’ya da gittiğinizde, Azerbaycan’a
gittiğinizde de görüyorsunuz.
Bunun sebebi nedir? Sizce Türk milleti Türkçe konusunda yeterince duyarlı mı?
Bunun birinci sebebi İngilizcenin bir dünya dili olması. Yani İngilizcenin, bu gün ne dersek
diyelim, beğenelim ya da beğenmeyelim dünya dili haline geldiği bir gerçek. Bu İngilizcenin
kendi gücünden kaynaklanan bir şey değil tabi ki. Amerika’nın ve İngiltere’nin siyasi gücü ile
de doğru orantılı bir kültür emperyalizmi var. Bu kültür emperyalizmi ürünleriyle
ürettikleriyle markalarıyla bütün dünyayı dolduruyor. Sokakta gördüğümüz yabancı isimlerin
bir kısmı marka adları, bunlar doğal çünkü marka kendi adıyla giriyor. İkincisi ise bizim
ürettiklerimiz. Maalesef bizim sanayicimizde, esnafımızda bir dil bilinci yok. Şöyle bir kanaat
oluşmuş bizde ‘eğer ben ürettiğim ürüne yabancı isim koyarsam bu daha çok satar.’ Zaman
zaman biz de iş adamlarıyla ve esnaflarla bu konuları konuşuyoruz. Bunların kendi örnekleri
var diyorlar ki; “Biz ürettiğimiz ürüne hem Türkçe hem İngilizce isim koyarak piyasaya
sürüyoruz ama İngilizce isim koyduğumuz ürünler daha çok satılıyor.” Çünkü Türkiye’de
öyle bir kanaat var ki, yabancı ürünler özellikle batıdan gelen ürünler daha kalitelidir.
Artık dünya değişti. Türkiye de değişti. Türkiye bugün özellikle tekstilde dünyanın en önemli
ülkeleri arasına geldi. Bugün biz Amerika’dan tutun dünyanın her yerine tekstil ürünleri üretip
gönderiyoruz. Öyleyse ürettiğimiz tekstil ürünlerine kendi adımızı, kendi markamızı,

Türkçemizi koyarak gönderebiliriz. Bu dilimizin yayılmasına ülkemizin orada tanınmasına
aracı olur. Bugünkü İngilizcenin yerini alabilir ama iş adamlarımızı bu konuda henüz ikna
edebilmiş değiliz. Teknolojide de böyle oldu. Türkiye üretmiş olduğu az sayıdaki teknolojiye
de İngilizce isim verdi. Ve bugün dünyanın her yerine Türkiye’nin ürettikleri teknoloji
yabancı isimlerle yayıldı. Yani Türkiye İngilizcenin üstünlüğünü ters çeviremiyor. En küçük
iş yerlerinde bile İngilizce isimler var. Galiba bu da bir psikolojik baskı sonucunda ortaya
çıkıyor. İş yeri sahibi yabancı isim yazdığında bunun gençlere daha çok hitap ettiğini
düşünüyor. Özellikle dikkat edilirse gençlere yönelik iş yerlerinde alışveriş merkezlerinde vs.
daha fazla İngilizce isim vardır. Ama bir nalbur dükkanında İngilizce isim görmek çok zordur.
Çünkü o gençlere hitap etmiyor. Maalesef bir kültürel erozyona uğradı ülkemiz ve
gençlerimiz. Bunların tedavi edilmesi gerekir, bunu tedavisi de devlete düşüyor. Öncelikle
tabi ki ailelerin bunda bir etkisi olabilir. Ama okul ve devlet bu psikolojik baskıyı yıkmalı,
kırmalıdır. Bunun için de bizim ne kadar büyük bir ülke olduğumuz, ne kadar ihracat
yaptığımız, dünyaya hangi ürünleri sattığımız, bizim ürünlerimizin dünyanın nerelerinde
dolaştığı beyinlerimize işlemeli. ‘Biz sadece alan bir ülke değiliz, satan da bir ülkeyiz ‘
diyebilmeliyiz ve bu algıyla beraber Türkçe’ye dönüş olabilir. Bugün dünyanın en iyi
markalarıyla yarışan ürünlerimiz var ama bu markaların adı Türkçe değil. Dünyanın her
yerinde Türkçe isimlere rastlasak bizim de çok hoşumuza gider. Böylelikle bu kompleksimizi
aşarız ve kendi ürünlerimize iş yerlerimize Türkçe isimler koyarız diye düşünüyorum.
BELEDİYELERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR
Devletin yabancı isimler karşısında uyguladığı bir yaptırım yok. Bunun çözümü nasıl olmalı?
Devlet topyekun bir silkinmeyle bu işi başarabilir. Belediyelere de iş düşüyor. Kesinlikle
belediyeler rastgele tabelalar asılmasına müsaade etmemelidir. Birincisi görüntü kirliliğini
engellemeli. Kayseri’de bazı cephelerin dış binaları düzenlendi ve Her biri eşit, çok güzel,
küçük standart levhalar asıldı. Bu her yerde yaygınlaştırılmalı, herkes rastgele tabela
yazmamalıdır. Bunun bir büyüklük ölçüsü olmalı, kullanılan dilin de bir standardı olmalıdır.
Büyükşehir belediyeleri veya ilçe belediyeleri mutlaka yaptırım uygulamalıdır. Yani belediye
diyecek ki; ‘bir tabelayı eğer siz İngilizce yazacaksanız iki katı tabela parası vereceksiniz.
İngilizce yazdığınız tabelanın yanına mutlaka Türkçesini de yazacaksınız. Bunlar alt üst
olacaklar ve Türkçesi üstte bulunacak, İngilizcesi Türkçesinden daha küçük harflerle
yazılacak.’ Bunun kesinlikle Türkiye’nin uygulaması gerekir. Bu yapılabilir, buna
belediyelerimizin devletimizin gücü yetebilir. Bunları yaptığımız zaman her şey çok daha
farklı olabilir diye düşünüyorum.
Son zamanlarda ülkedeki Suriyeli mültecilerin artması ile birlikte sokaklarda caddelerde
Arapça tabelalara rastlıyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Arapça tabelalar yeni bir derdimiz. Kayseri’de çok fazla yok ama İstanbul’da ve güney
illerimize indiğimiz zaman artık Arapça tabelaların da Türkçelerle birlikte sokaklarımızda boy
gösterdiğini görüyoruz. Buna müsaade edilmemesi gerekir. Kesinlikle bunların Türkçe olması
gerekir. İşyeri sahipleri Arap olabilir, Suriyeli, Iraklı olabilir hiç fark etmez. Türkiye’de Latin
alfabesiyle ve Türkçe tabela asılması mecburiyeti olmalı yani ‘Suriyelilere hitap ediyor’ diye
bir şey söz konusu olamaz. Biz de her gittiğimiz ülkede Türkçe tabela asan yerlerde yemek
yemiyoruz. İngilizce ismi olan lokantalarda, Bulgarca ismi olan lokantalarda da yemek
yiyoruz. Öyleyse Türkiye buna müsaade etmemelidir. Türkiye bu konuda haddinden fazla hoş
görülü davranıyor. Bunu bir Türkçeci ve Türk vatandaşı olarak doğru bulmuyorum.
Teşekkür ederiz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20423.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Başbakanlığa böcek yerleştiren Sedat
Zavar’ın kardeşi de tutuklandı
Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Başbakanlığa böcek yerleştiren
eski İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şubesi Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın kardeşi
gözaltına alındı.

11 Kasım 2016 Cuma 12:13

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah
11 ilde eş zamanlı başlatılan FETÖ/PDY operasyonunda Başbakanlığa böcek yerleştirdiği
belirlenen ve Romanya'da saklanan Sedat Zavar'ın kardeşi Yakup Zavar da gözaltına alındı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada işçi olarak çalışan Yakup Zavar'ın FETÖ
terör örgütünün haberleşmek için kullandığı ByLock programını kullandığı belirlendi.
Gözaltına alınan Yakup Zavar'ın Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı. Operasyonda ayrıca
gözaltına alınan 9. Noter N.A.'nın, FETÖ'den firari durumda olan Yargıtay üyesi Ali A.'nın
eşi olduğu belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20426.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Anadolu'nun en modern geri dönüşüm
tesisi açılıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 12 Kasım Cumartesi saat 14.00’de
gerçekleştirilecek olan Hasanarpa Mahallesi’ndeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’in açılışına
tüm Kayserilileri davet etti.

11 Kasım 2016 Cuma 12:30

Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ederek, çevreye ve insana verdiği
değerle örnek işler yapmaya devam ediyor. Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren ve kısa adı KAYÇEV olan Çevre Teknolojileri ve Enerji San. Tic. A.Ş’nin resmi
olarak açılışı yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, son teknolojiyle donatılmış
Anadolu’nun tek ve en modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’in Türkiye’ye örnek olacak bir
proje olduğunu söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz.
Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz.
Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Geri
dönüşüm; bir nevi ‘gelecek’ demektir. Geri dönüşümün ülke ekonomisine ve doğaya katkıları
yadsınamaz. Kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları geri dönüşüme
kazandırıyoruz. Böylelikle gelecek nesillere daha temiz Kocasinan bırakmak için çevre
duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi tarafından Hasanarpa
Mahallesi’nde 55 bin metrekare alan üzerinde kurulan Anadolu’nun tek ve en modern geri
dönüşüm tesisi KAYÇEV’in 12 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’ de temel atma törenini
gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Tüm hemşehrilerimi törenimize davet ediyorum. Şimdiden
Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun.” Diye noktaladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20427.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Öğretmenler de şikayet hattı istiyor
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi tarafından başlatılan işyeri temsilcileri istişare toplantıları
devam ediyor. Melikgazi ilçesinde bulunan 200'ü aşkınokulun iş yeri temsilcileri bir araya
geldi.

11 Kasım 2016 Cuma 14:20

Program Şube Başkanı Aydın Kalkan'ın açılış konuşması ve Melikgazi temsilcisi Celalettin
Posçu'nun selamlama konuşmasıyla başladı. Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Yardımcısı
Mehmet Emin Aslantürk teşkilatlanma ile ilgili sunum yaptı.
Toplantıya katılan öğretmenler karşılaştıkları sıkıntılar ve beklentileriyle ilgili bilgiler
paylaştı. Aynı zamanda Eğitim Bir Sen Kayseri şubesi iş yeri temsilcisi olan katılımcılar
eğitimcilerin sahada yaşadıkları sıkıntıları paylaştı. Mükremin Açıkgöz, öğrenci ve velilerin
şikayet hatlarını çok basit konularla ilgili konularda kullandıklarını, eğitim öğretimi aksatacak
boyutlarda şikayetlerin yapıldığını anlattı.
Bu durumunu şu şekilde özetleyen iş yeri temsilcisi Halil Durmaz, öğretmenlerin fiziki ve
psikolojik saldırılara uğradıklarını, çoğu zaman velilerin gereksiz tepkileri ile karşı karşıya
kaldıklarını söyleyerek bu durumu önlemek için öğretmenler için de 147 benzeri bir şikayet
hattının kurulması gerektiğini anlattı.
İstişare toplantısında, uzman öğretmenlik, performans değerlendirmesi, rotasyon uygulaması,
ek derslerdeki adaletsizlikler, ders kitaplarındaki kalite problemi, nöbet ücretlerindeki farklı
uygulamalar gibi konular üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Konuyla ilgili açıklama

yapan Basın iletimden sorumlu Başkan yardımcısı Hacı Sarı üyeleriyle eletişim sağlanması ve
problemlerin çözümü için işyeri temsilcileri toplantılarının devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20428.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Uzatma dakikaları Kayserispor’a
yaramıyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geride kalan 10 hafta sonunda 11 gol atarken,
kalesinde 17 gol gördü. Sarı-Kırmızılı takım attığı 11 golün 7 sini ilkyarıda 4 tanesini ise
ikinci yarılarda buldu. Kayseri temsilcisinde kendi kalesinde gördüğü gollerde ise tersine bir
durum söz konusu.

11 Kasım 2016 Cuma 14:23

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 10 hafta sonunda Kayserispor kalesinde gördüğü 17 gol
ile ligde yer alan 18 takım arasında en fazla gol yiyen ikinci takım konumunda. Ligde 21 gol
yiyen Aytemiz Alanyaspor’un ardından 17 gol yiyen Kayserispor ile Kasımpaşa bu konuda
istediklerini bulamayan takımlar oldu. Sarı-Kırmızı takımın özellikle ikinci yarıda yediği
goller bu durumda etkili olmuş durumda. Bu sezon oynadığı 10 maçın ilk yarılarında 6 gol
yiyen Kayseri temsilcisi ikinci yarılarda ise kalesinde tam 11 gol gördü. Bunun karşılığında
rakip filelere gönderdiği 11 golün 7’sini ilk yarılarda atarken, 4 tanesini ikinci yarılarda buldu.
Ayrıca, Kayserispor’a uzatma dakikalarının yaramadığı da ortada. Kayseri ekibi 10 maçın
4’ünde uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü. Fenerbahçe, Bursaspor, Kasımpaşa ve
Osmanlıspor maçlarında uzatma dakikalarında gelen gollere engel olamayan Kayserispor bu
maçların hiçbirini kazanamadı.
Sarı-Kırmızılı takımın bu sezon en golcü ismi olarak 5 gol atan Welliton ön plana çıkarken,
bu ismi 2 gol atan isimler Deniz Türüç ve Prejuce Nakoulma takip etti. Ufuk Budak ve Samba
Sow isimleride takımlarına 1 gollük katkı sağladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20429.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Ağlatan koşu
Kayseri’de Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde düzenlenen Atatürk’ü anma
yarışında çizgiyi geçen sporcular, kendilerini yere atarak gözyaşlarına boğuldu.

11 Kasım 2016 Cuma 14:39

Kayseri'de her yıl geleneksel olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu, bu senede 4 kategoride gerçekleştirildi. Yıldızlar ve
gençler kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda sporcular, bin 200 ve bin 500 metrede
dereceye girebilmek için birbirleriyle mücadele etti. Yarışma öncesinde parkurda güvenlik
önlemi alınırken, parkura bağlanan yollar trafiğe kapatıldı. Yarışmanın sona ermesiyle birlikte
bitiş çizgisini geçen kız sporculardan bazıları kendilerini yere atarken, bazıları da
gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler yere uzanarak yorgunluk atmaya çalışırken, ağlayan
öğrencileri hocaları teselli etmeye çalıştı.
Milli Takım Antrenörü Süleyman Altınoluk, Kayseri’nin atletizmde ülkeyi iyi şekilde temsil
ettiğini söyledi. Altınoluk, “Geleneksel hale getirdiğimiz Atatürk’ü anma yarışmalarından
birini daha yapmış oluyoruz. Bu bizim hem Atatürk koşusu hem de kros sezonu başladığı için
okullar, kulüpler düzeyinde ulusal müsabakalara hazırlık amacıyla hem de sporcuların
performansını görmek için yaptığımız bir yarışma. Okullarımız, kulüplerimiz hazırlıklarını
yapıyorlar, iyi gidiyor. Zaten Kayseri’de atletizm olarak orta ve uzun mesafede ulusal ve
uluslararası düzeyde oldukça başarılı bir ekibimiz var. Biz Kayseri atletizmi olarak
uluslararası düzeyde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında genç atletlerimiz ülkemizi temsil
ediyor. Bu konuda çok duyarlı, çalışan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüz, antrenör
arkadaşlarımız, okullarımız, büyük çaba harcıyorlar” ifadelerini kullandı.
Yıldızlar ve gençler kategorilerinde düzenlenen 4 yarışmaya 120 sporcu katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20430.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Otoparkta şüpheli ölüm
Kayseri’de bir binanın otoparkında bir kişi ölü olarak bulundu.

11 Kasım 2016 Cuma 14:55

Edinilen bilgiye göre Serçeönü Mahallesi Ahi Evran Caddesi üzerinde bulunan bir binanın
önünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, vatandaşlar araçlar arasında hareketsiz duran
bir şahsın olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri,
şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme
yaptı. Polisin yaptığı incelemede şahsın 55 yaşındaki M. B.’ye ait olduğu belirlendi. M.
B.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. M. B.’nin
yalnız yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20431.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

2 liralık borca 3 liralık ihtarname
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bir bankanın taşıt kredisi
kullanan tüketiciye 2 liralık borcu için 3,14 lira kargo ücreti ödeyerek ihtarname gönderdiğini
ve 60 bin liralık aracına rehin koyduğunu belirterek, "Tüketicilerin kuruşlu taksitleri varsa
buna dikkat etmelerini ve 1 lira fazla yatırmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

11 Kasım 2016 Cuma 15:10

Şahin, 2015 genel seçimi öncesi belirli bir merkezin talimatıyla hükümete karşı bir cephe
oluşturmak adına vergi daireleri aracılığıyla vatandaşa baskı yapıldığını, bugün de bu
baskıların bankalar aracılığıyla uygulandığını savundu.
Bankaların 1-2 liralık alacaklarını bile tahsil edebilmek için ilginç yollara başvurduklarını dile
getiren Şahin, gelen tüketici şikayetlerinden ihtarname göndermek için borçtan daha çok posta
parası ödendiğinin ortaya çaktığını söyledi. Şahin, bir bankanın taşıt kredisi kullanan
tüketiciye 2 liralık borcu için 3,14 lira kargo ücreti ödeyerek ihtarname gönderdiğini ve 60 bin
liralık aracına rehin koyduğunu belirterek, "FETÖ'nün yapamadığını bankalar mı yapıyor'
diye bir soru aklıma geliyor. Çünkü bu talimatsız olmaz. Hukukta usül ekonomisi diye bir şey
var. Masumiyet karinesi neyse usül ekonomisi de odur. 2 liralık bir alacak için 6 lira
harcamak, uğraşmak, uğraştırmak insanların psikolojisini bozar. Bunun için hukukçu ya da
ekonomist olmaya da gerek yok. İlkokul çocuğuna sorsanız, 'hayır harcamam, en fazla ulaşma
yolunu seçerim' der." ifadelerini kullandı.
- "Tefeciliğin de ötesinde bu"
Şahin, bankaların kredi kartı kullanan tüketicileri belirli bir miktarın üzerindeki
alışverişlerinden sonra arayarak bu harcamalarını faiz karşılığı taksitlendirmeyi teklif ettiğini
dile getirerek, şöyle konuştu: "Çağrı merkezleriniz var, imkanınız var, eğer 2 liralık alacağınız
varsa arayıp tüketiciye söyleyebilirsiniz. Hayır, bu yapılmayıp bu kadar kağıt israfı, zaman
israfı, kargo gönderme ve tüketicinin psikolojisini bozma işini neden yaparsınız. Burada bir
mantık var mı? Bunu banka değil de başka bir işletme yaparsa batar. Burada kesinlikle kasıt
var, kötü niyet var, hukuku kullanma var, insanları bunu unutmasını sağlayarak hukuktan para
kazanma düşüncesi var. Dosyalar açılması, icra masrafları, avukat parası vesaire. İnsanların
ekonomisi bozulur mu bu şekilde, tabi ki bozulur. Çünkü 5 liralık bir borç 10 liraya, 15 liraya,

20 liraya çıkabiliyor. Biz burada kesinlikle kasıt arıyoruz. Sayın Başbakanımızın geçtiğimiz
günlerde bankalara yönelik bir sözü vardı, 'Tefecilik yapmayı bırakın'. Hakikaten tefeciliğin
de ötesinde bu. Bu, toplumdaki dengeyi bozmak adına yapılan bir işlemdir. Bu konuda
hükümeti de Cumhurbaşkanımızı da bankalar konusunda ciddi denetim yapılması için talimat
vermeye çağırıyoruz."
- "Bankalar bu tarz işlemleri bir ilkokul çocuğuna danışsın"
Şahin, bankaların kuruşlu kredi ödemelerini özellikle ayarladığını düşündüğünü öne sürerek,
şunları anlattı: "2 bin 222 lira 22 kuruş taksit ödemesi var. 22 kuruş tedavülde yok. Bunu
unutabilirsiniz. Hatırlatması gereken kim, bankalar. Sizi zırt pırt arayıp da 'şunu ister misiniz,
bunu ister misiniz' diye soran bankaların '10 ayda 22 kuruş borcunuz birikmiş, onu da yatırır
mısınız?' demesi lazım fakat demiyor. Niyeti iyi değil çünkü. Tüketicilerin kuruşlu taksitleri
varsa buna dikkat etmelerini ve 1 lira fazla yatırmalarını tavsiye ediyorum. Bankaya borçlu
kalmasınlar. Çünkü 1 kuruş için, 1 lira için 60 bin liralık araca rehin konabilir. Tüketicinin o
an başı dertte olabilir, ihmal edebilir, hastadır. 60 bin liralık araç satışa çıkartılır. 2 liralık borç
için 2 bin lira masraf yapılır. Yazık. Bu, usül ekonomisine uymaz. Bankaların mutlaka bu tarz
işlemlerde bir ilkokul çocuğuna danışmaları lazım. Bunu yapalım mı yapmayalım mı karlı mı
oluruz yoksa zarar mı ederiz? diye."AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20432.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

‘Her Zaman Yanınızdayız’
Develi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Develi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen ‘Her Zaman
Yanınızdayız’ sosyal sorumluluk projesi ekibi Hüseyinli Mahallesinde çalışmalara başaladı.

11 Kasım 2016 Cuma 15:24

Program dahilinde diğer mahallelerde de benzer çalışmaların yürütüleceğini belirten Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bu projenin hayata geçirilmesi ile Develimiz güzel bir
hizmete kavuşmuştur. Bizler bu toplumda yaşıyorsak ve hele de yönetici konumundaysak
herkese sahip çıkmak zorundayız. Bu proje kapsamında Develimizdeki tespit ettiğimiz ve
edilecek olan kendi kişisel bakımını yapamayacak durumdaki, yaşlı, engelli, yetim ve bakıma
muhtaç hemşerilerimizin kişisel bakımları yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca uzmanlar eşliğinde
ruhsal destek de sağlanarak, hayata dair moral ve motivasyonlarını artırarak her zaman
yanlarında olduklarımızı bilmelerini istiyoruz. Gönüllülük esasına dayalı olan bu projenin
hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği olan tüm kurum ve şahıslara tekrar teşekkür
ediyorum.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20433.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Sevda Kuşun Kanadında'da Alparslan
Türkeş sürprizi
TRT1'in Türkiye'nin 70'li yıllarını anlatan dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında'da Alparslan
Türkeş'e sanatçı Mustafa Yıldızdoğan hayat verecek.

11 Kasım 2016 Cuma 15:54

TRT 1'in 70'li yılları anlatan dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında'da, önümüzdeki haftadan
itibaren ülkücü hareketin kurucusu Alparslan Türkeş ekrana gelecek. Türkeş'i ses sanatçısı
Mustafa Yıldızdoğan canlandıracak.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası düzenlenen halk nöbetlerine katılarak kendisiyle
özdeşleşen 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını seslendiren Yıldızdoğan'ın Türkeş'i canlandırdığı
sahnelerin çekimi önceki gün gerçekleştirildi.
Türkeş'e benzerliğiyle dikkat çeken Yıldızdoğan ilk kez bir dizide kamera karşısına geçti.
Ünlü sanatçının çekimler sırasında heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı...
Sevda Kuşun Kanadında her Cuma Saat 20.00'da TRT 1'de seyircisiyle buluşuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20434.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

AGÜ’de ‘Çengname’ Konseri
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Genel Sekreterlik ve Spor, Kültür, Sağlık Daire
Başkanlığı, Türk kültürüne ait kaybolan enstrümanları yeniden Anadolu’ya kazandırmak
için“Çengname” konseri düzenledi.

11 Kasım 2016 Cuma 16:12

Adını, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Mevlevi musikisinde ve klasik musikide yaygın
olarak kullanılan, açık arplardan köşeli arplar grubuna giren bir enstrüman olan ‘çeng’den
alan konseri, Azerbaycan’ın ilk çeng icracısı olarak bilinen Fezile Rehimova, Azerbaycan
devlet sanatçısı Prof.Dr. Munis Şerifov ile Ekber Memmedov, Natıq Aliyev ve Aynure
Memmedova verecek.

Sanatçılar eserlerini Anadolu, Mezopotamya ve Mısır’da görülen, 17. yüzyılın sonlarına
doğru ise yavaş yavaş Anadolu’da yok olmaya başlayan çeng enstrümanı ile nagara, tanbur,
chegane ve piayo eşliğinde seslendirecek.
Halka açık olan konser, Sümer Kampüsü Konferans Salonu’nda 17 Kasım tarihinde saat
19:30’da ücretsiz izlenebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20435.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

YENİ TÜRKİYE’YE YENİ
REKLAMCILIK YAKIŞIR!
Reklamcılık, televizyon, sinema ve tiyatro alanlarında çalışan profili nasıl? Bu sektörlerde
hangi zihniyet hakim ve bunun Türkiye’nin geleceği bakımından önemi ne? Ufuktaki Yeni
Türkiye’de acil değişim isteyen sektörler hangileri? ANADER Anadolu Reklamcılar Derneği
Başkanı Muhittin Özdemir "Ufuktaki Yeni Türkiye Gençlik ve Geleceği Sempozyumu”nda
konuyu masaya yatırarak yeni bir reklamcılık anlayışının şart olduğunu vurguladı.

11 Kasım 2016 Cuma 16:57

Vuslat Platformu ve Çekmeköy Belediyesi’nce Abant'ta düzenlenen "Ufuktaki Yeni Türkiye
Gençlik ve Geleceği" sempozyumuna Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Eski
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Beşir Atalay başta olmak üzere siyaset, bürokrasi, kültür ve iş
dünyasından önemli isimler katıldı.
Sempozyumda reklam sektöründen konuşan tek kişi olan ANADER Anadolu Reklamcılar
Başkanı Muhittin Özdemir oldu. Reklamcılık, televizyon, sinema ve tiyatro alanlarında
gençlerin konumunu değerlendiren Özdemir, “reklamcılık artık sadece bir ürünü satmıyor, bir
değerler sistemini de satıyor. Sinemada, tiyatroda, televizyonda sadece bir eseri izlemiyoruz,
çoğunlukla bir yaşam tarzının, bir ideolojinin pazarlanışına da maruz kalıyoruz. Bu ideoloji
batılı aklın ve vahşi kapitalizmin sinsice dayattığı bir tüketim ideolojisidir. Ahlaki değerleri
yok denecek kadar azdır, kültürel emperyalizmin ve işgalin en önemli silahıdır. Yanlış ellerde
tahrip gücü son derece yüksek olan bu silah, Türkiye’de ne yazık ki doğru ellerde değildir.”
dedi
Bu sektörlerin kendinden olmayanı dışladığını vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnançlı gençlerimiz, milli değerleri yüksek gençlerimiz; özellikle toplum hayatını
yönlendirmede son derece etkin olan reklamcılık, sinema, tiyatro gibi alanlarında çok azdır.
Neden? Çünkü bu sektörlerde kendinden olmayı barındırmıyor. Çünkü bu sektörler ‘Bana
benze, benim gibi ol.’ diyor. “
“Yeni Türkiye’nin inşasında hiçbir şekilde ihmal edilemeyecek önemdeki bu alanlarda;
geçmişini bilen, yurdunu seven, ahlaklı gençlerimizin daha çok sayıda yer almasını sağlamak
görevimizdir” diyen Özdemir, bu sektörlere girmek isteyen gençlere şu sözlerle seslendi:
“Öncelikle gençlerimize şunu diyebilirim, Kendinizi yetiştirin, geliştirin. Gelişen
teknolojiyle, eğitime yapılan yatırımlarla öğrenme imkanları arttı, bunu değerlendirin.

Araştırın, doğuya sırtınızı dönmeden, batıyı da anlayın. Necip Fazıl’ı mutlaka özümseyin,
ama Tolstoy’u da bilin… Ve inancınızdan taviz vermeyin, asla yılmayın... Kaleyi
yıkamasanız da surda bir gedik açın...”
İş adamlarına ve reklam verenlere de seslenerek, bu sektörlerdeki çözüm ortaklarını milli
değerleri yüksek kişi ve şirketler arasından seçmelerini isteyen Muhittin Özdemir; bu sayede
ahlaki değerleri yüksek gençlerin de daha çok tercih edilir hale geleceğini vurguladı. Özdemir
büyük ilgi gören konuşmasını şöyle tamamladı:
“Küresel emperyalizm sömürmek ister, daha iyi sömürmek için işbirlikçileriyle birlikte
toplumu dönüştürmek ister. Kendilerine direnen, millileşen, yükselen güç Türkiye karşısında,
daha da saldırgan olmaları beklenen bir dururumdur. Bu savaşı kazanmak için, haklı
davamızın bekası için reklam, sinema, tiyatro, televizyon alanlarının kazanılması, bu alanlara
nitelikli gençlerimizin kazandırılması zaruridir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20436.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Ford Mustang efsanesi Kayseri Ünal’da
Köklü geçmişiyle klasikleşmiş bir efsane olan, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile
tüm dünyaya ün salmış Mustang, Ford’un “Efsane Şehrinizde” projesi kapsamında Türkiye’de
farklı şehirlerde tutkunlarıyla buluşuyor. 50 yıldan sonra tekrar Avrupa ve Türkiye’de satışa
sunulan Ford Mustang’i, Kayserililer 21 -26 Kasım tarihleri arasında Kayseri Ünal Motorlu
Araçlar Ford Bayisi’nde görebilirler.

11 Kasım 2016 Cuma 18:10

Ford Mustang’in, kendine özgü tasarım detayları arasında; alçak ve geniş tavan, dik eğimli ön
ve yan camlar, üç boyutlu, üç çizgi halindeki stoplar, kaslı gövde dizaynı, köpekbalığı burnu
şeklindeki gövde ve ön ızgara üzerinde bulunan eşsiz Mustang logosu yer alıyor.
Ford Mustang, Fastback ve Convertible olmak üzere 2 farklı gövde tipi ile 2.3 lt Ecoboost 317
PS ve 5 lt V8 421 PS motor seçenekleri ile manuel ve otomatik şanzıman ile sunuluyor.
Avrupa’da satılan seri üretim Ford modelleri arasında gelmiş geçmiş en hızlı model unvanına
sahip olan Ford Mustang V8, 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlarken, Ford
Mustang 2.3 EcoBoost, 0’dan 100 km/s hıza 5.8 saniyede ulaşıyor. Mustang, 50 yılın
ardından Avrupa ve Türkiye yollarında rüzgar gibi esiyor.
Ünal Motorlu Araçlar Ford'da Mustang kadar ilgi toplayacak bir diğer otomobil ise Ford’un
en büyük SUV modeli Edge. Yeni Ford Edge, güçlü yapısı ve sofistike tasarımı ile tüm
dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş ve modern bir iç mekana sahip olan yeni Ford Edge,
açılabilir panaromik cam tavanı, yüksek kaliteli ve özenli işçiliği ve ergonomik iç mekanıyla
göz alıcı bir duruşa sahip. Yeni Ford Edge, ileri teknolojileri ile sınıfının standartlarını
yeniden belirliyor. 2.0 lt TDCi motoruyla 210 PS güç ve 450 Nm tork değerine sahip olan
Edge’nin 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi ise 5.8 lt.

En yeni Ford modellerini yakından incelemek isteyen Kayserililer, 26 Kasım günü Ünal
Motorlu Araçlar Bayisi’nde düzenlenecek özel aktiviteye davetliler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20437.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Valilikte tanıtım zirvesi
Kayseri'nin ulusal ve uluslararası çapta tanıtılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan çalışmalar Vali Süleyman Kamçı ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e sunuldu.
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Valilikte yapılan Kayseri'nin tanıtılmasına ilişkin toplantıya Vali Süleyman Kamçı ve
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile bürokratlar katıldı. Yapılan sunum öncesi bir
açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, alt ve üst yapı ile şehircilik ve
planlamada Kayseri'nin çok iyi noktada olduğunu, buna ilaveten Erciyes'te kış sporları
merkezi yaptıklarını belirtti ve "Türkiye'nin gözbebeği bir tesisimiz ve gözbebeği bir şehrimiz
var" dedi. Buna karşılık yeteri kadar şehrimizi tanıtamadığımızı ifade eden Başkan Çelik,
"Şehirdeki tüm alt ve üst yapı ile Erciyes'teki işlerimizi bitirdik. Artık tanıtıma geçelim,
Kayseri'yi hak ettiği şekilde hem ulusal hem de uluslararası çapta tanıtalım istiyoruz. Bu
anlamda ilk olarak şehrin kurumsal kimliğinin, bir logosunun ve tanıtımla ilgili materyallerde
bir dil bütünlüğünün olması gerekli" diye konuştu.
Başkan Çelik'in açıklamasının ardından bu çerçevede yapılması gereken çalışmalarla ilgili bir
sunum yapıldı. Yapılan sunumda Kayseri'nin kimliği konusunda bir çalışma gerektiği
vurgulandı ve bu çalışmanın hangi ayaklar üzerinde olacağı dile getirildi. Sunumda ayrıca,
nasıl bir tanıtım yapılması gerektiğine ilişkin strateji belirlenmesi gerektiği de dile getirildi.
Vali Kamçı ve Başkan Çelik'e verilen sunumda dünyanın farklı ülkeleri için tasarlanmış logo
ve tanıtımlardan örnekler de sunuldu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20438.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Sağlık-Sen yeni hizmet binasını açtı
Kayseri Sağlık-Sen Şubesi hizmet bürosu açılışını yaptı. Açılış kurdelesini kesen Memur-Sen
Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş üyelerimiz için tüm
darbelerin karşısında olacağız” dedi.
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Sağlık-Sen Kayseri Şubesi’nin mülkiyetini aldığı ve bir süredir hizmet vermeye başladığı yeni
bürosunu törenle açtı. Açılışa Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı
Metin Memiş’de katıldı.
Kayseri Şube Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Kayseri Sağlık-Sen bugünlere kolay gelmedi.
Kayseri’de sendikacılığın dersini vermeye ve sendikacılığın ne olduğunu öğretmeye devam
ediyoruz. İnşallah bu hizmet binamızda da Memur-Sen camiasının bir ferdi olarak sağlık
alanında bu hizmetleri vermeye devam edeceğiz " dedi.
"Türkiye'nin çimentosu olacağız"
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise,
üyelerine hizmet vermek için çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Memiş, "Makamlar
geçicidir ama insanlar o makamlarda bulunurken bırakacakları bir eserin olması gerekir.
Elbette kalıcı eser bırakmak sadece bina almakla olmuyor. Ülkesine sahip çıkmak, milletine
sahip çıkmak, geleceğine sahip çıkmak ve mazlumların elinden tutmak da en büyük
çalışmadır. Bizim sendikal anlayışımızı zamanla eleştirdiler. Zamanla bizim sendikacılığımızı
sorguladılar. Bize ‘Sizin demokrasi ile özgürlük ile darbeciler ile ne işiniz var. Çalışanların
haklarını savunun’ dediler. Biz de ‘Eğer yaşadığınız ülkede yarın uyandığınızda neyle
karşılaşacağınızı bilmiyorsanız, aldığınız hiçbir özlük hakkının önemi yok’ dedik. Kim ne
derse desin. Kimin ne dediğine bakmadan milletimizin yanında olmaya, dünya mazlumlarının
yanında olmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Oyunları bozmak için, bizi bizden ayırmak
isteyenlere inat biz Türkiye’nin çimentosu olacağız. Türkiye’nin harcı olacağız." şeklinde
konuştu. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20439.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Öğretmenler de şikayet hattı istiyor
Eğitim Bir Sen Kayseri Şubesi tarafından başlatılan işyeri temsilcileri istişare toplantıları
devam ediyor. Melikgazi ilçesinde bulunan 200'ü aşkın okulun iş yeri temsilcileri bir araya
geldi.
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Program Şube Başkanı Aydın Kalkan'ın açılış konuşması ve Melikgazi temsilcisi Celalettin
Posçu'nun selamlama konuşmasıyla başladı. Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Yardımcısı
Mehmet Emin Aslantürk teşkilatlanma ile ilgili sunum yaptı.
Toplantıya katılan öğretmenler karşılaştıkları sıkıntılar ve beklentileriyle ilgili bilgiler
paylaştı. Aynı zamanda Eğitim Bir Sen Kayseri şubesi iş yeri temsilcisi olan katılımcılar
eğitimcilerin sahada yaşadıkları sıkıntıları paylaştı. Mükremin Açıkgöz, öğrenci ve velilerin
şikayet hatlarını çok basit konularla ilgili konularda kullandıklarını, eğitim öğretimi aksatacak
boyutlarda şikayetlerin yapıldığını anlattı.
Bu durumunu şu şekilde özetleyen iş yeri temsilcisi Halil Durmaz, öğretmenlerin fiziki ve
psikolojik saldırılara uğradıklarını, çoğu zaman velilerin gereksiz tepkileri ile karşı karşıya
kaldıklarını söyleyerek bu durumu önlemek için öğretmenler için de 147 benzeri bir şikayet
hattının kurulması gerektiğini anlattı.
İstişare toplantısında, uzman öğretmenlik, performans değerlendirmesi, rotasyon uygulaması,
ek derslerdeki adaletsizlikler, ders kitaplarındaki kalite problemi, nöbet ücretlerindeki farklı
uygulamalar gibi konular üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu. Konuyla ilgili açıklama
yapan Basın iletimden sorumlu Başkan yardımcısı Hacı Sarı üyeleriyle eletişim sağlanması ve
problemlerin çözümü için işyeri temsilcileri toplantılarının devam edeceğini bildirdi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20441.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Yaşanabilir şehirler kurmaya çalışıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2007 yılından bu güne kadar düzenlenen ve 3 gün
sürecek olan "İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Bölgesel Semineri" Kayseri'de
gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Fatma Varank, “Çalışmalarımızın içeriği tamamen insan merkezli olup,
yaşanabilir şehirler kurmak üzerinedir "dedi.
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Müsteşar Yardımcısı Varank, seminerin açılışında yaptığı konuşmada; 2007 yılından bu güne
düzenlediğimiz, İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları seminerleri kurumsal kültürümüzün
bir parçası olduğu gibi Yerel Yönetimlerimizdeki insan kaynağının geliştirilmesi ve bu
alanlardaki uygulamalarda karşılaşan sorunların en aza indirilmesini amaçlamaktayız" dedi.
Yapılan Seminerlere yoğun bir katılımın olduğunu belirten Müsteşar Yardımcısı Varank;
"Bakanlık Olarak bu tür seminerlerle yönetmeliklerimizde olan değişikliklerimizi ve
uygulamalarımızı yerel yönetimlerle paylaşarak yerel hizmetlerin daha verimli yürütülmesi ve
başarıyla gerçekleşmesine katkı sağlamaktır" dedi.
Ülkemizin gündemini işgal eden terör örgütlerinin milletimize vermiş olduğu zarar ve ziyanı
bir an önce telafi etmek için gece gündüz çalışıldığını belirten Müsteşar Yardımcısı
Varank; çalışmalarımızın içeriği tamamen insan merkezli olup, yaşanabilir şehirler kurmak
üzerinedir "dedi.
Müsteşar Yardımcısı Varank son olarak; "Üç gün sürecek olan seminerde İmar, Kıyı, Yapı ve
Çevre Uygulamalarına ilişkin güncel durum, mevzuat ve sorunların detaylı bir şekilde
uzmanlarımız aracılığı ile detaylı bir şekilde ele alınacak ve sizlere aktarılacaktır "dedi.
Seminerin açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Mehmet
Kubat konuşmasında; "2007 yılından bu güne kadar 8 bin kişinin bu eğitimlerden
faydalandığını ve 2016 yılında ise beş bölgemizden bin 730 kişiye bu eğitimin verilmesi
planlanmaktadır "dedi.
Mehmet Kubat; "Seminerin, İç Anadolu Bölgemizdeki illerimizden Kayseri, Kırşehir, Yozgat,
Sivas, Konya, Aksaray ve Nevşehir İl Özel İdarelerimizden, Büyükşehir Belediyelerimizden,
İl ve İlçe Belediyelerimiz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizde gelen 300 kişi davet
edilmiş ve programımız 3 gün süreyle 5 oturum şeklinde yapılacaktır "dedi.
İmar Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Bölgesel Seminerine; Sivas Doğanşehir Belediye
Başkanı Nejdet Oktay Karaman, Sivas Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer, Sivas
Yıldızeli Belediye Başkanı Yılmaz Nevruz, Konya Halkapınar Belediye Başkanı Fahri
Vardar, Konya Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı
Davut Karadavut, Yozgat Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ve Kayseri Melikgazi
Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tapu Kadastro Bölge Müdürü, Kayseri
İller Bankası Bölge Müdürü, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Konya, Aksaray ve Nevşehir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürleri katıldılar. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20442.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Hasanarpa’daki geri dönüşüm tesisi bugün
açılıyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bugün saat 14.00’de gerçekleştirilecek
olan Hasanarpa Mahallesi’ndeki geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’in açılışına tüm Kayserilileri
davet etti.
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Kocasinan Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle hareket ederek, çevreye ve insana verdiği
değerle örnek işler yapmaya devam ediyor. Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini
sürdüren ve kısa adı KAYÇEV olan Çevre Teknolojileri ve Enerji San. Tic. A.Ş’nin resmi
olarak açılışı yapılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, son teknolojiyle donatılmış
Anadolu’nun tek ve en modern geri dönüşüm tesisi KAYÇEV’in Türkiye’ye örnek olacak bir
proje olduğunu söyledi.
Başkan Çolakbayrakdar, “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz.
Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz.
Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak biz görev addediyoruz. Geri
dönüşüm; bir nevi ‘gelecek’ demektir. Geri dönüşümün ülke ekonomisine ve doğaya katkıları
yadsınamaz. Kağıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıkları geri dönüşüme
kazandırıyoruz. Böylelikle gelecek nesillere daha temiz Kocasinan bırakmak için çevre
duyarlılığını artırmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi tarafından Hasanarpa
Mahallesi’nde 55 bin metrekare alan üzerinde kurulan Anadolu’nun tek ve en modern geri
dönüşüm tesisi KAYÇEV’in temel atma törenini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Tüm hemşehrilerimi törenimize davet ediyorum. Şimdiden
Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun.” diye noktaladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20443.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

“BİZ GERÇEK MAĞDURLARIZ”
Adana’da 2000 yılında Hizbullah'a yönelik operasyonlar çerçevesinde çıkan çatışmada yaralı
olarak ele geçirilen Ali Rıza Yönden’in eşi Sebahat Yönden ve oğlu Mehdi Yönden
gazetemize konuştu.
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Adana’da 2000 yılında Hizbullah'a yönelik operasyonlar çerçevesinde çıkan çatışmada yaralı
olarak ele geçirilen Ali Rıza Yönden’in eşi Sebahat Yönden ve oğlu Mehdi Yönden
gazetemize konuştu. Sabahat Yönden, eşinin FETÖ’cü hakimlerin verdiği haksız ceza ile 36
yıl müebbet yediğini söyledi. Bu durumda olan yüzlerce ailenin olduğunu belirten Hüda Par
Kayseri İl Başkanı Mehmet Sami Göktaş ise, “Daha dün darbe yapanlar mağdur diye
gündeme geliyor. Biz buradayız gelip mağdur nasıl olunur görsünler” ifadelerini kullandı. Ali
Rıza Yönden’in (1972) eşi Sebahat Yönden (1974), eşinin haksız yere 36 yıl müebbet
yediğini ve 16 yıldır hapiste yattığını söyleyerek olay gününü şöyle anlattı, “Adana’da 17 yıl
önce eşim Ali Rıza, arkadaşları ile sohbet ederken baskın yapılmış ve bulundukları yere ateş
açılmıştır. Eşim teslim olmasına rağmen ateş açılıp yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. O
dönemde ağır suçlara maruz kaldık.”
Eşim tanınmaz haldeydi
Eşinin yakalandıktan sonra baskıya maruz kaldığını kaydeden Yönden, ondan haber
alamayınca 3 çocuğu ve eşinin ailesi ile birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini
belirterek, “Önüme bir dosya koydular. Bu dosyayı imzaladıktan sonra eşimle
görüşebileceğimi söylediler. ‘Böyle bir haksızlık olur mu? Okumadan imzalamam’ dedim.
Ama daha sonra eşimi görmek için imzaladım. Eşimi gördüğümde tanınmaz haldeydi. Çeşitli
işkenceler yapmışlardı.” dedi.
FETÖ’den mağdur olduk
Sahte bir tanığın ifadesi ile eşine bazı suçlar isnat edildiğini iddia eden Yönden, eşinin
davasını yürüten hakim Ahmet Karpuzcu’nun ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ
soruşturmasından dolayı açığa alındığını söyledi. Bu nedenle FETÖ’den mağdur olduklarını
ve bu hakimin verdiği kararın ne kadar isabetli olacağının sorgulanması gerektiğini kaydetti.
Anne biz size bakarım dedi ‘MS’ hastası oldu
Eşi hapse girdikten sonra yaşadıklarını da göz yaşları içerisinde anlatan Yönden, “3 çocukla
ortada kaldık. Bu iftiralardan dolayı çevremizden zulüm gördük. Bizi terör örgütü üyesi
olarak nitelendirdiler. Çocuklarım tehdit ediliyordu, bu yüzden dışarıya çok çıkamadılar ve
özgüvensiz bir şekilde yetiştiler. Evlatlarım babalarına olan özlemini hep resimlerine bakarak
giderdi.
Üniversite sınavlarından sonra çocuğum ben size bakacağım dedi. Ama o da MS (yorgunluk,
düzgün yürüyememe, kaslarda güçsüzlük, ve görme bozuklukları gibi belirtilerle ortaya
çıkabilen bir hastalıktır.) hastalığına yakalandı.” şeklinde konuştu.
“Neden kimse bizi görmüyor?”
“15 Temmuz gösterdi ki geçmişte haksızlıklar yapıldı. Bu cezayı onaylayanlar şu anda
cezaevinde. Ergenekon’dakiler serbest bırakıldı.” diyen Yönden ‘Neden kimse bizi görmüyor.
Biz de onların en büyük mağduruyuz.” ifadelerini kullandı.

Babamı en çok hastanede gördüm
Oğul Mehdi Yönden ise babasız geçirdiği yıllara üzülürken, “Babamı en çok hastane
polikliniğinde bana ilik vermeye geldiği zaman gördüm.” dedi.
Gelip gerçek mağdurları görsünler
Yönden ailesinin bu şekilde mağdur olan yüzlerce aileden bir tanesi olduğunu belirten Hüda
Par Kayseri İl Başkanı Mehmet Sami Göktaş ise şunları söyledi, “Resmi Kur’an kursuna
baskın yapılıp bu algılar oluşturuldu. Bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz. Hukuk yolu
tıkandı. Daha dün darbe yapanlar mağdur diye gündeme geliyor. Biz buradayız gelip mağdur
nasıl olunur görsünler.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20444.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

SDP Ankara ofisini Başbakan Yıldırım açtı
Sivil Dayanışma Platformu Ankara ofisi açıldı. Açılışa Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Başbakan Yardımcısı
Nurettin Canikli, Meclis Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Genel Başkan Yardımcısı
Öznur Çalık, Grup Başkan Vekilleri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta
Sivil Dayanışma Platformu Kayseri temsilciliği de hazır bulundu.
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Açılışı yapan Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında, milletin yönetme erkini seçtiklerine
verdiğini belirterek, "Ama milletin seçtikleri de milletin dediklerinin dışında hareket ederse
uyarı görevini de millet yine çeşitli mekanizmalarla yapmaya devam eder. Sivil toplum
örgütlerinin ana amaçlarından birisi de budur. Milli iradeye açık veya kapalı olarak muhalefet
eden odaklara, unsurlara karşı halkın sesi olarak sesini yükseltmek ve bozulan sistemin tekrar
sağlıklı olarak işlenmesini sağlamaktır." dedi.
Gelişmiş demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının yanlış işlerin önlenmesi için büyük bir
görev ifa ettiğini dile getiren Yıldırım, Gezi parkı olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim
kışkırtmaları ve milli iradeye, demokrasiye karşı gerçekleştirilmeye çalışılan daha birçok
eylemde sivil toplum örgütlerini hep yanlarında bulduklarını söyledi.
Yıldırım, özellikle de Sivil Dayanışma Platformunun Türkiye'de yaşanan bu zor günlerde çok
büyük sorumluluk aldığını, ülkenin geleceği, milletin birliği ve beraberliği konusunda ciddi
katkı sağladığını aktardı.
Sivil
Dayanışma
Platformunun
kuruluşuna
ilişkin
bilgi
veren
Yıldırım,
platformun Ankara'daki
ofisiyle
de
çalışmalarına
devam
edeceğini
belirtti.
Yıldırım, Sivil Toplum Platformunun ülkenin demokrasisine, milli iradesinin güçlenmesine
çok büyük katkı sağlayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sivil toplum örgütlerini AK Parti iktidarında hep destekledik, onlara hep alan açtık. 'Ülkeyi
tek başımıza kafamıza göre yönetiriz.' demedik. Ortak aklı en öncelikli konu olarak hep

gündemde tuttuk. Akıl akıldan üstün dedik, danıştık ama kararı biz verdik. İstişare esas.
Yönetme erkini millet seçtiklerine verir. Ama milletin seçtikleri de milletin dediklerinin
dışında hareket ederse uyarı görevini de millet yine çeşitli mekanizmalarla yapmaya devam
eder. Sivil toplum örgütlerinin ana amaçlarından birisi de budur. Milli iradeye açık veya
kapalı olarak muhalefet eden odaklara, unsurlara karşı halkın sesi olarak sesini yükseltmek ve
bozulan sistemin tekrar sağlıklı olarak işlenmesini sağlamaktır. Sivil toplum örgütlerimizin
sayısı ne kadar çok artarsa, demokrasimiz o kadar ileri gitmiş olur."
Yıldırım, Sivil Dayanışma Platformunun, ülke adına güzel hizmetlere ve toplumsal
faaliyetlere imza atacağına yürekten inandığını kaydetti.
Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da platformun Türkiye'nin değişik
yerlerinden 498 vakıf, dernek ve sendikanın iştirakiyle kurulduğunu söyledi.
Bugüne kadar anayasa ve demokratikleşme gibi Türkiye'nin siyasi süreçlerinde önemli
katkılarda bulunduklarını belirten Oğan, yeni hizmet binalarıyla daha çok çalışacaklarını dile
getirdi. Konuşmaların ardından Yıldırım, platformun açılışını gerçekleştirdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20445.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Enerjide yüzde 10 tasarruf sağlanabilir
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yeni binaların enerji verimli olarak inşa
edilmesi ve mevcut binalarda da enerji verimli önlemlerin alınması ile ithal edilen enerjide
yüzde 10 dolayında bir tasarrufun sağlanabileceğini açıklaması üzerine bakanlık çalışmalarını
hızlandırdı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Türkiye'de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması" teknik
yardım projesi kapsamında farklı iklim bölgelerini temsilen Van, Gaziantep, Trabzon, Bursa,
Konya ve Antalya illerinde bölgesel seminerler düzenleyecek.
Enerji verimliliği alanında çalışan kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerin
katılımının hedeflendiği seminerlerde, "Binalarda Enerji Verimliliği" tüm yönleriyle ele
alınacak.
Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra,
konuyla ilgili teknik uzmanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı 2 günlük eğitim seminerinde,
katılımcılara Avrupa Birliği ülkelerindeki örnek uygulamalar, bina enerji performansı
mevzuatı ve enerji kimlik belgesi uygulamaları, enerji etkin bina tasarımı, mevcut bina
yenilemeleri ve fizibilite çalışmaları, bina yalıtım metot ve malzemeleri konularında detaylı
bilgiler aktarılacak.
Bölge seminer tarih ve yerleri şu şekilde:
VAN
13-14 Kasım 2016
GAZİANTEP
21-22 Kasım 2016
TRABZON
28-29 Kasım 2016

KONYA
BURSA
ANTALYA
Kayseri Gündem

05-06 Aralık 2016
12-13 Aralık 2016
19-20 Aralık 2016

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20446.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

İstiridye mantarı üretimi yüzde yüz arttı
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre en kıymetli
mantar türlerinden birisi olan İstiridye mantarının ilimiz genelindeki yıllık üretiminde yüzde
100’den daha fazla artış yaşandı.
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İstiridye mantarı yetiştirerek üretim ağına katılmayı planlayan üreticiler, sektörün koşulları
hakkında bilgi alışverişi yapmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nde bir
araya geldi.
Toplantıda konuşma yapan İl Müdür Yardımcısı Ayhan Temiz; istiridye mantarı üretiminin
hızlı bir ivme kazandığını belirterek, sektörde daha etkili roller alabilmek için üreticilerin bir
araya gelerek hareket etmeleri ile birlikte üretimde güçlü birer aktör olunabileceğini söyledi
Ziraat Mühendisi Hülya Çavuş ise; ilimizde istiridye mantarı üretiminin yılda 110 tondan 264
tona yükseldiğini belirterek, yeni yetiştiricilerle üretim kapasitesinin hızla artmaya devam
ettiğini söyledi.
Oldukça verimli geçen toplantıda üreticiler ise istiridye mantarının sofralarda daha sık yer
almaya başladığını, ürünün yoğun talep aldığını, zaman zaman taleplerine
yetişemediklerini ve bundan sonra birlikte hareket ederek daha da büyüyecek ve istiridye
mantarının katma değerini yükselteceklerini belirttiler. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20447.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan mükelleflere
uyarı
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı, mükellefleri borçların yeniden yapılandırılması konusunda
uyardı.
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun'un, 19 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini, 31 Ekim 2016
olan başvuru süresinin 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, ''30 Kasım 2016
tarihinde yapılması gereken peşin veya ilk taksit ödemelerinde ise herhangi bir süre uzatımı
söz konusu değildir. Mükelleflerimizin bu hususa özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir''
denildi.
Yazılı açıklamada, yapılandırma kanunuyla; vatandaşların kamuya olan borç yükünün
azalması, borçların taksitler halinde ödenebilmesi, vergi ihtilaflarının sonlandırılması, devam
eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilmesi, geçmiş yıl beyanlarının artırılması
yoluyla vergi incelemesine muhatap olunmaması, daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş
vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilmesi, işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale
getirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye
kazandırılması imkanları getirildiği bildirildi.
Yapılandırma Kanunu'nun, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirdiği vurgulanan
açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yanı üçte
iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde tekrar indirim
yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor. Borçları 18 taksitte
36 ay sürede ödeme imkânı veriyor. Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir
oranda katsayı uygulanacak. Tüm vergiler, gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar
vergisi, KDV, ÖTV gibi ne kadar vergi varsa bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca,
çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları,
karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda
yapılandırılabilecek. YURT-KUR üzerinden öğrenim kredisi alan öğrencilerin kuruma olan
ve vergi dairesince takip edilen öğrenim ve katkı kredisi borçları ile Ecrimisil borçları da bu
Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. Kanun 30 Haziran 2016 tarihini esas alıyor.
Motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisi ikinci taksitleri Kanun kapsamına girmiyor. İhtilaflar
sulh yoluyla çözümleniyor. İhtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı
kararlarının niteliğini esas alarak farklı oranlarda ödemeler yapılarak dava aşamasındaki
alacaklar yüzde 20 ile yüzde 80’e varan oranlarda indirimlerle sulh yoluyla
sonlandırılmaktadır.''
Kanunda, halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunduğu belirtilen
açıklamada, ''Devam eden inceleme ve takdir işlemlerine konu muhtemel alacaklar da
kapsamda. İnceleme bittiği zaman ortaya çıkan rapora göre mükelleflerimiz yapılandırma

imkânlarından faydalanabilecek. Aynı şekilde takdir komisyonlarında olan dosyalar da bu
imkândan yararlanacak. Bu maddeden yararlanılabilmesi için ihbarnamenin tebliğ tarihini
izleyen 30 gün içinde başvuruda bulunulması ve peşin ya da ilk taksit ödemelerinin
ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda yapılması gerekiyor. Bu hususa da dikkat edilmesi lazım''
denildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20448.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Diyabet riskinizi öğrenebilirsiniz
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen ve toplumda çok yaygın olarak görülen diyabet,
günümüzde hızla yaygınlaşıyor. 5 kişiden 1’nin diyabet hastası olduğu ülkemizde de hasta
sayısı her yıl katlanarak artıyor.
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Memorial Şişli Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya, “14
Kasım Dünya Diyabet Günü” öncesinde, diyabet hastalığı ve dikkat edilmesi gerekenler
hakkında bilgi verdi.
Diyabet tüm vücudu etkiliyor
Prof. Sertkaya konu ile ilgili şunları paylaştı, “Diyabet, insülin eksikliği ya da insülinin
etkisini gösterirken oluşan yetersizlikler nedeniyle vücudun karbonhidrat, yağ ve
proteinlerden yeterince yararlanamadığı kronik bir metabolizma hastalığıdır. Tüm hücrelerin
ve dokuların dolayısıyla bütün sistemlerin etkilendiği diyabet hastalığında, düzenli tıbbi
bakım gerekmektedir. En tipik şikayetler; çok su içme, sık idrara çıkma ve iştah artışı olarak
bilinmektedir. Ancak belirtiler; kilo kaybı, bulanık görme, idrar yolu enfeksiyonları, mantar
enfeksiyonları, kadınlarda genital organların tekrarlayan ya da dirençli enfeksiyonları;
erkeklerde cinsel işlev bozuklukları, kaşıntı, ciltte kuruma, yorgunluk, ayaklar ile ellerde
uyuşma ve yanmalar gibi çok geniş bir yelpazede yer alabilmektedir.
2035 yılında dünyada 592 milyon kişi diyabet hastası olabilir
Dünyada ve Türkiye’de çok yaygın bir hastalık olan diyabetin sıklığı neredeyse salgın halinde
artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; 2013 yılında dünyada tahmini
diyabetli sayısı 382 milyon ve tanı konmamış hasta sayısı 175 milyondur. Bu rakamın 2035
yılında 592 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de 1997 ile 2010 verileri
karşılaştırıldığında diyabet sıklığının yüzde90 arttığı görülmektedir. 2010 itibarıyla Türkiye
nüfusunun yüzde13,7’sinin diyabetli olduğu; sıklığın erkeklerde yüzde12,4 iken kadınlarda
biraz daha yüksek olup yüzde14,6’ya ulaştığı görülmektedir. Bazı bölgelerde bu sıklık oranı
yüzde20’leri bulmaktadır.
Kan şekerinizi kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin
Kan şekeri ölçümleri ve şeker yüklemesi ile diyabet tanısı konulabilmektedir. En az 8 saatlik
açlıktan sonra bakılan açlık kan şekeri (AKŞ) ya da yemek sonrası ikinci saat bakılan tokluk
kan şekeri (TKŞ) diyabet teşhisi için fikir vermektedir. Gün içinde aç tok dikkate alınmadan

rastlantısal olarak bakılan kan şekeri değeri de diyabet teşhisinde kullanılmaktadır. Diyabet
teşhisi koyabilmek için alınan bu değerlerin birkaç ölçüm ile teyit edilmesi gerekmektedir.
Kan glikozunun 1-3 ay arası değerlerinin ölçümünü yapan HbA1c denilen tetkikle de diyabet
tanısı koyulabilmektedir. Bilinen diyabeti olmayan ancak diyabet riski taşıyan kişilerde
genellikle 75 gram glikoz kullanılarak şeker yükleme testi (OGTT; oral glikoz tolerans testi)
yapılabilir.
Kilo kontrolünüzü kaybetmeyin
Diyabette en önemli risk faktörü şişmanlık yani obezitedir. Bu durum dünyada genel olarak
kabul gören “beden kitle indeksine” göre kategorize edilmektedir. Buna göre özellikle santral
obezitesi yani bel çevresi belirlenen oranların üzerinde olan kişilerde, 40 yaşından itibaren;
başka herhangi bir risk faktörü aranmaksızın 3 yılda bir diyabet taraması yapılmalıdır. Ancak
fazla kilolu ancak şişman olmayan kişilerin, aşağıdaki risk gruplarından birinde yer almaları
halinde, daha genç yaşlardan itibaren ve daha sık araştırılmaları gerekir.
Kişi şişman ise 40 yaşından itibaren diyabet için rutin tarama testleri yaptırmalı; biraz fazla
kilolu ise aşağıdaki sorulardan birinin bile cevabı evet ise yine diyabet hastalığı için araştırılıp
takibe alınmalıdır.
Birinci ve ikinci derece yakınlarınızda diyabet var mı?
İri bebek (doğum tartısı 4000 gr ve üzerinde bebek) doğurdunuz mu?
Daha önceki gebeliklerinizde “gebelik diyabeti” tanısı aldınız mı?
Hipertansiyonunuz (kan basıncı: KB ≥140/90 mmHg) var mı?
Dislipideminiz (HDL-kolesterol ≤35 mg/dl veya trigliserid ≥250 mg/dl) var mı?
Daha önce şeker yükleme testi yaptırdınız ve değerlerinizin çok iyi olmadığı belirtildi mi?
Polikistik over sendromunuz var mı?
Herhangi bir damar hastalığınız var mı?
Doğduğunuzda doğum tartınız 2500 gramın altında mıymış?
Sedanter yani fiziksel aktivitenin minimum seviyede olduğu, hareketsiz bir yaşam tarzınız mı
var?
Doymuş yağlardan zengin ve posa miktarı düşük gıdalardan oluşan “sağlıksız” bir beslenme
alışkanlığınız mı var?
Psikiyatrik bir hastalığınız var ve bunun için ilaç kullanıyor musunuz?
Diyabet hastalığı tanısı doktor muayenesi ve kan şekeri ölçümü ile konulmaktadır. Diyabet
takibi uzman doktorlar eşliğinde yapılmakta ve yaşam boyu sürmektedir.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20449.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Kalbindeki deliği ameliyatsız kapattılar
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyologları, dünyada bir ilke imza attı. ERÜ
Çocuk Kardiyologları, 3 kg ağırlığındaki 1 aylık bebeğin kalbindeki deliği ameliyatsız
yöntemle kapattı.
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Vaka hakkında bilgiler veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, kilo alamama, sık enfeksiyona yakalanma şikâyeti ile
merkezlerine getirilen 1 aylık İnan bebeğin yapılan kontrollerinde VSD (Ventriküler Septal
Defekt) denilen kalbin sol ve sağ karıncıklarını ayıran duvarda büyük bir delik tespit
ettiklerini söyledi.
Prof. Dr. Narin, “Yeni doğanda en önemli kalp hastalığı sorunlarından olan bu deliğin
tedavisinin iki yolu var. Birincisi iki aşamalı cerrahi, ikincisi ise kasıktan girilerek anjiyo
yöntemi ile deliğin kapatılması. Bebeğin prematüre doğması, genel durumunun kötü, yaşı ve
ağırlığının uygun olmamasından dolayı kalpteki deliği açık kalp ameliyatı yerine, girişimsel
yöntemle kapatmaya karar verdik. Fakat işlem oldukça zor ve riski bir hayli fazlaydı.
Dünyada bu ağırlıktaki ve bu yaştaki çocuklarda nadir uygulanan yöntemdi. Biz daha önceki
tecrübelerimizle bu işlemi yapmaya karar verdik. Ve bebeğin kasığından girerek kalpteki
VSD denilen deliği tek aşamada anjiyo yöntemi ile şemsiyeyle kapattık. Bebeğin sağlık
durumu oldukça iyi” dedi.
İnan bebeğe gerçekleştirdikleri ameliyatsız yöntemin özelliğinin dünyada bu yöntemle
gerçekleştirilen en küçük yaş ve küçük ağırlıktaki bebeğe yapılması olduğunu kaydeden Prof.
Dr. Nazmi Narin, “Dünyada girişimsel yöntemle VSD kalp deliklerinin kapatılma vakalarını
inceledik. Dünyada 3 aylıktan ve 4 kilogramdan aşağı gerçekleştirilen vaka yok. Durum böyle
olunca merkezimizde yine büyük bir başarıya imza atarak, dünyada en küçük vakanın VSD
denilen kalp deliğini ameliyatsız yöntemle kapatmış olduk” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20450.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Evlilikte sadakatten maddiyata
Evlenmedeki amacın gün geçtikçe değiştiğini ifade eden Öğr. Gör. Mustafa Atak, geçmişte
yapılan evliliğin en önemli amacı sadakat, dürüstlük, güzel ahlak iken, son dönemde yapılan
anketlere göre günümüzde evlilik isteme nedenleri arasında ilk sırada maddiyat, güzellik gibi
faktörlerin etkili olduğunu söyledi.

12 Kasım 2016 Cumartesi 11:32

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen evlilik
okulu seminerlerinin ilki gerçekleştirildi.
Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen seminerde ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak,
“İnsan Niçin Evlenir?” konulu seminerinde Türk toplumunda evliliğin çok önemli ve kutsal
bir müessese olmasına rağmen son yıllarda evliliklerin kısa sürede boşanmayla sonuçlandığını
belirtti.
Evlenmedeki amacın gün geçtikçe değiştiğini ifade eden Öğr. Gör. Atak, “Evlilikle ilgili bakış
açısı geçmişten günümüze değişti. Geçmişte yapılan evliliğin en önemli amacı sadakat,
dürüstlük, güzel ahlak iken, günümüze gelindiğinde manevi değerlerden biraz daha
uzaklaşıldı ve bakış açısı değişti. Son dönemde yapılan anketlere göre günümüzde evlilik
isteme nedenleri arasında ilk sırada maddiyat, güzellik gibi faktörlerin etkili olduğunu
görüyoruz” dedi.
Boşanmalarda yüzde 42 artış
Türkiye’de yaşanılan en büyük sorunlardan birinin evlilikle ilgili beklentilerin artmasına
bağlayan Öğr. Gör. Atak, “TÜİK verilerine göre son 10 yılda boşanmalarda yüzde 42’lik bir
artış var. Kayseri’de ise 2015 yılında 2 bin 611 çift boşandı” diye konuştu
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20451.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

TÜYAP Kitap Fuarı açılıyor
Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 12-20 Kasım tarihleri arasında 35. Uluslararası
TÜYAP Kitap Fuarı'nda okuyucularla buluşuyor.
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Şehrin ve yerelin hafızasını canlandıran yayınlarıyla dikkat çeken Zeytinburnu Belediyesi
Kültür Yayınları, 12-20 Kasım tarihleri arasında 35. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı'nda
kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geçmişten günümüze birçok eseri kitap dünyasına
kazandıran Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, ilk eseri olan "Surların Öte Yanı
Zeytinburnu" adlı eseriyle yerelden genele bir köprü kurmayı başarmış durumda.
Yerelden genele köprü
Kimi zaman geçmişi bilinmeyen sokak adlarının günümüze geliş hikayesini anlatarak, kimi
zaman meçhul bir Türk askerinin hikayesini bugüne taşıyarak yayıncılık dünyasına bugüne
kadar 59 eser kazandıran Kültür Yayınları, 13 yıllık süreçte istikrarını; Zamanı Aşan Taşlar,
Son Kale Çanakkale, Şehir Sokak Hafıza, Çırpıcı ve Veliefendi Çayırları, Bilgelikler Divanı,
Hane'lerden Numaralı Ev'lere, Necip Fazıl Kitabı ve son eseri olan Tıp Tarihi adlı eserle
sürdürmeye devam ediyor.
Şehrin hafızası
Kültür Yayıncılığıyla şehrin ve Zeytinburnu'nun hafızasını oluşturmak istediklerini belirten
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "Zeytinburnu Marmara'ya sokulan, surların batı
yakasında kurulmuş bir yerleşim yeri. Surlar ve öncesiyle başlayan Bizans, Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerini kapsayan 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bir ilçede yaşıyoruz.
Burada dünden bugüne kimler yaşamış, o insanlar kültürel ve mimari olarak ne tür eserler
bırakmış? Bu sorulara cevap bulmak için yola çıktık. Alanında uzman kişilerle birlikte
yaptığımız araştırmalar sonucu ilk kültür yayınımız olan "Surların Öte Yanı Zeytinburnu" adlı
eser ortaya çıktı ve daha sonrasında da diğer eserler oluştu." diye konuştu.
Hanelerden numaralı evlere
Erol Ölçer tarafından hazırlanıp Temmuz 2015'te yayımlanan "Hane'lerden Numaralı Ev'lere"
adlı eserde, 1927 Nüfus Tahriri dönemindeki 90 mıntıka, 6.800 küsur sokak ve caddede
bulunan binaları, mahiyet, kat adedi ve yapı türü bakımından sıralandıran Kültür Yayınları,
İstanbul'da gerçekleştirilen nümerotaj esnasında başında "Mektupçu Osman Bey" adıyla
bilinen Osman Nuri Ergin'in bulunduğu, Şehremaneti Nümerotaj Heyeti'nin hazırladığı bina
ve arazi istatistik cetvellerini geçmişten günümüze taşıyor.
“Kalır dudaklarda şarkımız bizim”
Kültür yayınları, son eserlerinden olan Necip Fazıl Kitabı'nda ise Türk edebiyatının usta
sanatçısı ve Büyük Doğu Dergisi'nin kurucusu Necip Fazıl Kısakürek'in doğumunun 110. yılı
vesilesiyle 2014 tarihinde adına düzenlenen "Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim" adlı
sempozyumdan derlenen tebliğlerini kitap haline dönüştürdü. Prof. Dr. İsmail Kara, Asım Öz
ve Aykut Ertuğrul'un editörlüğünde yaklaşık bir yıllık bir çalışmayla hazırlanan kitap, Necip
Fazıl'ın hayatını, edebi, fikri ve siyasi yönlerini ele alıp tahlil eden metinlerden oluşuyor.
12-20 Kasım tarihleri arası 35. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla
buluşacak olan Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 13 yıllık serüvene sahip eserlerini
10'uncu salonda, 10304 B adlı standda sergileyecek. (Kurumsal haber)
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Öğrencilere geri dönüşüm eğitim
seminerleri
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak 15 yıldır
başarı ile geri dönüşüm çalışmasını gerçekleştirdiklerini ve işe öncelikle eğitim ve
bilgilendirme çalışmaları ile başladıklarını söyledi.
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Geri dönüşüm ve çevre korumacılığının uzun dönemde başarı ile uygulanması ve toplumda
bir yaşam biçimi haline gelmesi için eğitim ve bilinçlendirmenin büyük önemi olduğunu
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı içerisinde 84 okula bizzat gidilerek geri
dönüşümün öneminin anlatıldığını ve 45 ilkokul öğrencisinin de bizzat geri dönüşüm
tesislerinin gezdirilerek öğrencilere yönelik geri dönüşüm eğitim semineri verildiğini kaydetti.
Geri dönüşüm tesislerini gezen öğrencilere çevre eğitim seti verdiklerini annelerine ise geri
dönüşüm kutusu, mutfak önlüğü, çanta ve promosyonlar verdiklerini ifade eden Başkan
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Geri dönüşüm çalışmasında öncelikle bina görevlilerine, ev hanımlarına yönelik çalışmalar
yaptık. Sonra muhtarlar, kurum ve kuruluşların halkla ilişkiler birimlerini bilgilendirdik. Yani
geri dönüşüm ve çevre korumacılığına eğitim ile başladık. Başarının sırrı eğitimdir. 15 yıldır
da örnek ve referans bir çalışma ile geri dönüşümü gerçekleştiriyoruz. İlk ve orta öğretim
öğrencilerine eğitim semineri verdik. Şimdi de anaokulu öğrencilerine vermeye
başladık.Küçük yaşta verilen eğitim ileri ki yıllarda alışkanlık yapmaktadır. Çevreci neslin
temellerini atıyoruz. Bu nesil ileri ki yıllarda bilgili, bilinçli ve donatımlı birer çevreci
vatandaş olarak toplumda yerine alacaktır."
Başkan Memduh Büyükkılıç, geri dönüşüm eğitiminin slayt eşliğinde ve geri dönüşüm
malzemelerin tanıtımı ile gerçekleştirilerek görsel bir şölen içerisinde çocukların
bilinçlendirildiğini sözlerine ekledi.
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Uyuşturucu satıcısı 5 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan iki ayrı
operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi ile 5 kişi gözaltına alındı.
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İlk operasyonda H.S.Ö ve S.Ş’nin üst ve araç aramalarında daralı ağırlıkları 1.20 gram
metamfetamin ve 1.30 gram bonzai olan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İkinci operasyonda ise İ.A, S.A ve A.D üzerinde 4.30 gram metamfetamin,0.50 gram bonzai
ve 3.7 gram bonzai - metamfetamin karışımı olan uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Her iki
olaydaki şahıslarla ilgili olarak uyuşturucu madde satışı yapmak suçuyla ilgili soruşturma
başlatıldı.
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