KAYSERİ HABER ARŞİVİ
09.05.2016–15.05.2016
Bankalar bıktırdı
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketici şikayetlerinin büyük çoğunluğunun
bankalarla ilgili olduğunu belirterek, "2014 yılında tüm hakem heyetlerine gelen 5,5 milyon
tüketici şikayetinin yaklaşık 4,5 milyonu, 2015 yılındaki 3 milyon şikayetin ise 2 milyonu
banka ve bankacılık işlemleriyle alakalı. 2016 yılının ilk 4 ayında Tüketiciler Birliği'ne gelen
3 bin 280 şikayetin de yine bin 500'ü bankalarla ilgili." dedi.
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Şahin, yaptığı açıklamada, 5 yıl öncesine kadar vatandaşların en çok kapıdan satış yapan
firmalar tarafından mağdur edildiğini ve en çok bu konuda şikayet aldıklarını, ancak son
birkaç yıldır bankalar hakkında gelen şikayetlerin diğer tüm sektörleri geçtiğini ifade etti.
Tüketicilerin bankacılık işlemlerinin artmasıyla birlikte bankaların da haksız uygulamalarını
artırdığını, vatandaştan ilginç başlıklar altında para aldığını veya ücret kestiğini anlatan Şahin,
bir şekilde bunlardan haberdar olan tüketicinin soluğu hakem heyetlerinde veya tüketici
birliklerinde aldığını aktardı.
Şikayetlerin yüzde 90 gibi çok büyük oranının bankalara yönelik olduğunu tespit ettiklerini
dile getiren Şahin, şunları kaydetti:
"2014 yılında tüm hakem heyetlerine gelen 5,5 milyon tüketici şikayetinin yaklaşık 4,5
milyonu, 2015 yılındaki 3 milyon şikayetin ise 2 milyonu banka ve bankacılık işlemleriyle
alakalı. 2016 yılının ilk 4 ayında Tüketiciler Birliği'ne gelen 3 bin 280 şikayetin de yine bin
500'ü bankalarla ilgili. Tüketiciler Birliği'ne gelen şikayetler aslında Türkiye ortalamasını da
veriyor çünkü 40 şubesiyle Türkiye'nin en büyük tüketici birliğiyiz. Verileri şubelerimize
gelen şikayetleri toplayarak oluşturuyoruz. Bankalar, en çok kredi verirken aldıkları
komisyon, peşin faiz uygulamaları veya kredi kartı aidatları hesap işletim ücretleri gibi
konularda tüketiciyi mağdur ediyor."
Genel anlamda bankalarla ilgili şikayetlerin yıllara göre azalıyormuş gibi görüldüğüne dikkati
çeken Şahin, bunun en büyük nedeninin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun
(BBDK) çıkardığı yönetmelik olduğunu söyledi.
Şahin, 2 yıl öncesine kadar bankalarla alakalı şikayetlerde tüketicinin, kanunun verdiği
yetkiyle hakem heyetlerine gidip ihlal edilen haklarını geri alınabildiğini ancak 3 Ekim
2014'te BDDK'nın yayınladığı yönetmelikle tüketicinin hakem heyetine gitmesinin önüne
geçildiğini anlattı.
Tüketici Kanunu'nda bankaların kendi menfaatlerine yaptıkları işlerden dolayı tüketiciden bir
bedel talep edemeyeceğinin vurgulandığını, bununla birlikte faiz dışında alacağı giderlerin,
kalemlerin BDDK tarafından kanunun ruhuna uygun olarak belirlenebileceğine dair BDDK'ya
yetki verildiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"En basit örneği ekspertiz ücreti. Bankalar bunu kendi menfaati için yapıyor ama BDDK'nın
'alınan ücret yapılan işin ruhuna uygun'dur şeklinde yayınladığı yönetmelik nedeniyle
tüketiciden ekspertiz ücreti alınıyor. Bu uygulama tüketicilerin hak aramalarının önüne geçti.
Doğal olarak bankalarla alakalı şikayet azalırken tüm genel şikayetlerde azalmış oluyor. Hak
ihlalleri bittiği ya da azaldığı için şikayetler azalmış değil. Hak ihlalleri artarak devam
etmesine karşın şikayetlerin azalması tüketicilerin aleyhine bir durum. Bunun çözüme
kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda bakanlık nezdinde girişimlerde
bulunuyoruz."
Şikayetler artık hakem heyetlerine iletilemiyor
Tüketiciler Birliği'ne 2014 yılında gelen 10 bin şikayetin 9 bine yakınının bankalarla alakalı
olduğunu ve tamamının hakem heyetlerine götürülerek mağduriyetin giderildiğini, hakların
geri alındığına dikkati çeken Şahin, buna karşın 2015 yılında gelen 12 bin şikayetin 10 bin
300'ünün bankalarla alakalı olmasına rağmen BDDK'nın yönetmeliği nedeniyle sadece 3 bin
kadarının hakem heyetlerine götürülebildiğini dile getirdi.
Tüketicinin kendilerine başvurduğunda BDDK'nın yönetmeliğinden bahsettiklerini ve hakem
heyetine gitseler dahi bir sonuç çıkmadığı yönünde bilgilendirme yaptıklarını ifade eden
Şahin, "BDDK'nın bu uygulaması bankaların daha çok haksız kazanç elde ederek insanların
mağdur olmasına neden oluyor. Bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna
inanıyoruz." dedi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17288.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Engelli oğluna 30 yıldır bebek gibi bakıyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 1 kilogram ağırlığında dünyaya gelen ve doktorların 'yaşamaz' dediği
bedensel engelli oğlunu pamuklara sararak yaşama bağlayan anne, evladını 30 yıldır bir bebek
hassasiyetiyle büyütüyor.
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Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Melek ve İbrahim Keskin çiftinin dördüncü çocuğu
olan Murat Keskin, 30 yıl önce bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Doktorlar, prematüre
olarak 1 kilogram ağırlığında dünyaya gelen Murat bebeğin yaşama ihtimalinin çok zayıf
olduğunu ailesine bildirdi. Yaklaşık 1 hafta kuvözde kalan bebeğini evine götüren anne Melek
Keskin, pamuklar içerisinde büyüttüğü oğlunu yaşama bağladı.
Yaptığı fedakarlıkla yılın annesi olmaya aday olabilecek bir yaşam süren 60 yaşındaki Melek
Keskin, yürüme ve konuşma güçlüğü çeken oğlu Murat'a 30 yıldır bir bebek gibi baktığını
söyledi. Zamanının büyük kısmını oğluyla geçirdiğini anlatan Keskin, "Murat 7 aylık olarak
dünyaya geldi, pamuğun içerisinde yaşattık. Öldürmeyen Allah öldürmüyor ve beraber
yaşıyoruz. Ayakkabının içerisine koyarak tarttık ve 1 kilogram olarak dünyaya gelmişti.
Hastanede 1 hafta kaldı ve doktorlar ile çevremdekiler 'Ölür' dediler. Doktora çok götürdük,

getirdik. Pamuğun içerisine koyup elini kolunu sarıyordum, parmakları, elleri ve yüzü yok
gibiydi. Rabb'im bize bağışladı"
Oğlunun zihinsel engeli bulunmadığını dile getiren Keskin, oğlunun çok tatlı ve zeki bir
çocuk olduğunu belirtti.
"Hiçbir zaman 'Of' demedim"
Memur emeklisi eşinin zaman zaman çalışmak için ilçe dışına çıktığını ve oğlunun tüm
ihtiyaçlarını kendisinin giderdiğini ifade eden Keskin, "Sabah kahvaltısını yaptırıyorum ve
daha sonra yere yorgan sererek üstünde hareketler yaptırıyorum. Kaldırıp indirmek zor
oluyor, kaderimize boyun eğip çekiyoruz. Her şeye rağmen hiçbir zaman 'Of' demedim" dedi.
Dört çocuğu olan, ayrıca dört gebeliğinin de düşükle sonuçlandığını anlatarak Keskin,
“Onların sevgisini Murat'a verdim. Bir annenin evladı için yapması gereken her türlü
fedakârlığı yapıyorum. Çocuklarını atan anneler var, bunlar nasıl anne ben anlamıyorum.
Evlat hiçbir şeye benzemez, ne anneye ne babaya. Doktorlar hep 'Ölür, bunun yaşaması
imkânsız' dedi. Murat'ı şimdi gören doktorlar tanımıyorlar. Her şeyden tatlı, evlat hiç
ayrılmıyor ki hepsi aynı. Evlat hiçbir şeye benzemez, ne dünya malına ne paraya pula.
Çalışırım, dilenirim, yine çocuğuma bakarım."
Oğlu için okuma ve yazma öğrendi
Kendi imkânlarıyla okuma yazma öğrenerek oğluna da aktardığını belirten anne
Keskin "Murat harflerin hepsini tanıyor ve biliyor. Harfleri birleştirerek okuyor, alkışlıyorum
ve buna çok seviniyor" diye konuştu.
Oğlunun da kendisini çok sevdiğine işaret eden Keskin, "Murat, 'Anneler Günü oldu, benim
paramla halılarını yıkat' dedi. Hiç aklıma bile gelmezdi, beni düşünüyor diye çok sevindim ve
duygulandım." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmayı hayal ediyor
Engeli nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Murat Keskin ise fedakârlığından dolayı annesine
teşekkür etti. Keskin, televizyonda gördüğünde çok heyecanlandığı ve sevdiği Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini kaydetti. (AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17289.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Tekden’den şehit annelerine vefa
Şehit annelerini misafir eden Tekden Hastanesi’nde Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden,
annelere karanfil dağıttı.
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Kayseri Tekden Hastanesi’nde anneler günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe
Kayserili şehitlerin anneleri katıldı.
Burada bir konuşma yapan Kemal Tekden,“Şehitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Onlar
bizlerin refahı, güvenliği için canlarını vermişler ve şehit olmuşlardır. Şehitlerimizin anneleri

bizler için çok değerli ve bizim de annelerimizdir. Her zaman yanınızda olmaya çalışacağız.
Anneler Günü’nüzü kutluyorum” dedi.
Programda Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ali Yavuz da bir teşekkür konuşması yaptı.
Program sonunda ise Tekden Hastanesi Başhekimi Aytül Erdoğmuş ve Kemal Tekden şehit
annelerine tek tek karanfil dağıttıktan sonra hastanede yatan bir şehit yakınını ziyaret ettiler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17290.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Dombralı genel kurul
Öz Ağaç İş Sendikası Kayseri 2 No’lu Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul'a
dombıra türküsü ile adını duyuran Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov katıldı.
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Sendika binasında yapılan olağan genel kurula Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp
Karaderili, Genel Başkan Yardımcıları Rıfat Ülger ve Tuncay Dolu, Öz Ağaç İş Sendikası
Genel Sekreteri Mert Bozkır, Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Çelik İş
Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, Hizmet İş Kayseri Şube Başkanı ve
Hak İş İl Başkanı Serhat Çelik ve sendika üyeleri katıldı.
Açılış konuşmalarından önce dombıra türküsü (Nogay Marşı) ile ünlenen Arslanbek
Sultanbekov'in verdiği konser renkli görüntülere sahne oldu. Açılış konuşmasını Öz Ağaç İş
Sendikası Genel Sekreteri Mert Bozkır yaptı. İşçilere layık olabilmek için gece gündüz
çalıştıklarını dile getiren Mert Bozkır, “Çok güzel bir ekip olduk. Genel başkanımız, genel
başkan yardımcılarımız Öz Ağaç İş Sendikası’nı her zaman bir adım ileriye taşımak için, siz
işçi kardeşlerimize layık olabilmek için gece gündüz çaba sarf ettiğimizi bilmenizi istiyorum”
diye konuştu.
Öz Ağaç İş Genel Başkanı Eyüp Karaderili ise son zamanlarda meydana gelen olaylarda şehit
olanlara rahmet diledikten sonra üyelere seslendi. Genel kurulların sorunların dile getirilmesi
için platform olduğunun altını çizen Karaderili, “Sendikanızdan, bizlerden ne istiyorsanız
onların hepsini burada dile getirmeniz lazım. Genel kurul platformdur, burada tartışacağız,
burada konuşacağız” dedi.
Divanın oluşturulmasının ardından kongre yapıldı. 2. Olağan Genel Kongre’ye mevcut başkan
Adnan Kıyak tek liste ile girerek yeni başkan seçildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17291.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Dünya barışı için 2 bin öğrenci buluştu
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) tarafından düzenlenen 9. Uluslararası
Öğrenci Buluşması’nda 60 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin öğrenci dünya barışını
sağlayamayanlara örnek oldu.
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Kurşunlu Otoparkı’nda düzenlenen etkinliğe Vali Orhan Düzgün, AK Parti Genel Başkan
danışmanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri
Sami Dedeoğlu, İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl Müftüsü
Şahin Güven, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, KUDER Başkanı Mücahit Bulut, MemurSen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, KUDER üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kuran’ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından konuşan KUDER Başkanı Mücahit Bulut,
“Bugün burada kardeşliğin pekiştiği bir gün yaşamaktayız. Kayseri misafirlerini en iyi şekilde
ağırlamanın haklı gururunu yaşamaktadır. Renkler ve diller farklı olsa da aslında biz bir
milletiz. Yaşadığımız dünyada insanlık içinden çıkılmaz bir buhrana sürüklenmektedir.
Kapitalizm insanları sömürmektedir. KUDER olarak biz böyle bir dünyada biz bir milletiz
sloganıyla yola çıktık. Balık veren değil balık tutmayı öğreten bir anlayışla çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. 2 ofisimiz 7 gün 24 saat çalışmakta 140 kişilik misafirhanemizle hizmet
vermekteyiz.” ifadelerinde bulundu.
Etkinliğin farklı ülke kültürlerinde yetişmiş olan gençlerin birbirini tanıması için olumlu bir
vesile olduğunu kaydeden Vali Orhan Düzgün ise sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada açılan stantlarda kendi kültürlerini ve etkinliklerini bizlere sunuyorlar. İnsanlar
birbirini tanıdıkça, birbirleriyle görüştükçe, birbirlerine karşı olan iyi niyetleri de
güçlenecektir. İnsanların birbirlerine karşı düşmanlık hislerini beslediklerini görüyoruz. Aynı
okullarda aynı mutfaklarla beraber olan yıllarca arkadaşlık yapmış olan kendi ülkelerine
döndüklerinde diğer arkadaşlarını ülkeleri hakkında olumlu görüşleri olacaktır. Kayseri’deki 4
üniversitemizde yaklaşık 2 bine yakın öğrencimiz öğrenim görmektedir. İnşallah son
dönemlerde ülkemizin ve bölgemizin dört tarafında devam eden sıkıntı ve barışa darbe vuran
süreçlerin kısa sürede sonlanmasını istiyoruz.”
55 farklı stantta öğrencilerin kendi ülkeleri ile ilgili görseller, hediyelik eşyalar ve geleneksel
kıyafetlere yer verildi. Ayrıca öğrenciler, kendi kültürlerine ait halk dansları gösterilerini de
sergiledi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17292.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

“Tarım ve insan fotoğraf yarışması”
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nın,
düzenlediği "8. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması" başlıyor.
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Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini
amaçlayan "8. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması", genel, çiftçi, öğrenci, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı çalışanları, DenizBank çalışanları ve tematik kategori olmak üzere 6
farklı kategoride gerçekleşiyor. Tematik kategori, 2016 yılında Türkiye'de ilk defa
düzenlenecek olan EXPO 2016 Antalya'nın da teması olan "Gelecek Nesiller için Yeşil Bir
Dünya - Çiçek ve Çocuk" olarak belirlendi.
9 kategoride yapılacak
Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su ve su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım
ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan
fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.
Başvurular 12 Mayıs’ta başlıyor
Yarışmaya başvurular 12.04.2016 tarihinde başlayıp, 02.09.2016 tarihinde sona erecek.
Yarışma sonuçları ise 17.10.2016 tarihinde www.tariminsan.com, www.tarim.gov.tr,
www.tarimtv.gov.tr adreslerinden ve yarışmaya ait sosyal medya kanallarından duyurulacak
ve kazananlara ödülleri düzenlenecek bir törenle takdim edilecek. Yarışmada dereceye giren
eserlere toplam 50 bin TL tutarında hediye çeki verilecek.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17293.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Anavatan’sız KKTC olmaz!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye olmadan Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin olmayacağının belirterek, “Bizim şansımız Türkiye’nin
anavatanımız olması. Ben her zaman şunu söylerim, ‘Ana vatansız Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti olmaz” diye konuştu.
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Yeni Ufuklar Derneği’nin davetlisi olarak Kayseri’ye gelerek, ‘Doğu Akdeniz’de Türk
Varlığı ve Kıbrıs’ konulu bir konferans veren Eroğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
kuruluşu tarihi bir hatadır’ diyenlere şunu söylüyorum. Bir devletin vatandaşı olmak başkadır,
bir başkasının inisiyatifi altında yaşamak başkadır. Ben kendi devletimin çatısı altında var
olan sorunlarımı aşma gayreti içerisinde olurum. Benim yanı başımda ‘Anavatanım’ dediğim
Türkiye var. Türkiye gibi güçlü bir devlet benim Anavatanım ve benim yanı başımda. Bakın
Filistin’e, Müslüman aleminin ortasında eziliyor. Mısır’a elini uzattı, o uzatmadı, İran’a uzattı
o da uzatmadı. Böyleyse bizim şansımız Türkiye’nin anavatanımız olması. Ben her zaman
şunu söylerim, ‘Anavatansız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmaz” dedi.
Kıbrıs ile Rum Kesimi’nin 48 yıldır müzakere ettiğini, bugün Türkiye askerinin çekilmesini
isteyenlerin savaş gemileri yaparak silahlanmaya devam ettiklerini vurgulayan Eroğlu,
Türkiye’nin önemine değinerek, “Müzakereler tabi ki devam etsin. Her şeyin bir sonu olması
gerekir. 1968’de başlayan müzakereler 48 yıldır devam ediyor. Bu müzakereler devam ettiği
süre içinde Rum, hem Birleşmiş Milletler üyesi hem Avrupa Birliği üyesi oldu. Ve bugün
‘Türkiye’nin bir tek askeri kalmasın’ diyenler savaş gemileri yapıyorlar, silahlanmaya devam
ediyorlar. Onun için Türkiye bu denli önemlidir” diye konuştu.
"Kıbrıs Türkleri KKTC'ye dört elle sarılmadı"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, KKTC'nin dünyada tanınmaması için karar aldığını
hatırlatan Eroğlu, "Bunu onlar yapabilir diyeceksiniz ama biz KKTC'yi kurduğumuz gün,
bütün Kıbrıs Türk'ü KKTC'ye dört elle sarılmadı. Bu da bizim hatamız. Solcu geçinen
arkadaşlar, 'KKTC'nin kurulması bir hatadır' diye dünyaya mesajlar verdiler" dedi.
Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının anlaşmak için yıllardır müzakere masasında olduğunu vurgu
yaparak, şunları söyledi:
"Anlaşmanın da herhalde bir kuralı olacak. İki taraf da memnun olacak. Sadece bir tarafın
memnun edildiği anlaşma, yaşaması mümkün olmayan bir anlaşmadır. Şimdi Rumlar ne
istiyor? 'Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a nüfus aktarma hakkınız yoktur, demografik yapıyı
bozuyorsunuz.' Neymiş 4 Yunan'a karşılık 1 Türkiye vatandaşı olacak. Peki böyle bir adalet
olur mu? Olmaz. 1974 Barış Harekatı üzerinden 41 yıl geçti. Kuzeyden güneye giden
Rumların, kuzeydeki mülklerini geri almalarını istiyorlar. Bu 40 yıl içinde köprülerin altından
çok sular aktı. Bizim de güneyde nüfusumuz vardı, onlar da kuzeye aktarıldı. Nasıl aktarıldı?
1975'te Denktaş ile Klerides, Nüfus Mübadelesi Anlaşması yapmıştır. Kuzeyden gelenler
güneydekilerin, güneyden gelenler de kuzeydekilerin mallarına yerleşti. Bizim güneye gitme
iddiamız yok ama bunlar illa kuzeye gelecekler."
"Hem dinimizi hem de Türklüğümüzü koruduk"
Eroğlu, Annan Planı'na 'Evet" diyen Mustafa Akıncı'nın KKTC Cumhurbaşkanı seçildiğinde
Rumların ve AB'nin adeta bayram yaptığını belirterek, "Şimdi Rumlar Annan Planı'na razı.
Planı tekrar masaya koyacaklar, Rumlar 'Evet' diyecek, Türkler 'Evet' diyecek ve Kıbrıs'ta
çözüm olacak. 1974'teki 1. Barış Harekatı'ndan sonra Cenevre'de toplantı oldu. Türkiye
kantonal sistemi önerdi. Reddettiler. Şimdi de Annan Planı'nı istiyorlar ama kantonal
sistemler de olsun diyorlar. Bunlar reddettiklerini 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra tekrar isterler. Tabii
zaman geçiyor, bu sürede çok şey değişiyor. Dolayısıyla bizim bunu kabul etmemiz mümkün
değil." ifadelerini kullandı.
"Kıbrıs Türk'ü nasıl bu kadar yıl direndi?" diye bir soru akla gelebileceğini ifade eden Eroğlu,
"İki şeyimizle direndik. Türklüğümüzle ve Müslümanlığımızla direndik. Kıbrıs'ta yıllarca
Rumlarla bir arada yaşadık. Ben hiç hatırlamıyorum, bir Türk kızı Rum ile evlensin. Türk ile
evlenen Rum kızı vardır ama onlar da sayıca azdır. Düşünün, beraber yaşıyorsunuz, gençler
birbirini sevebilir ama bu konuda o kadar hassasız. Biz kendimizi böyle koruduk. Biz, hem
dinimiz hem de Türklüğümüzü koruduk." dedi.

Konferansın ardından Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkanı Mustafa Argunşah, Eroğlu'na el
dokuması halı hediye etti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17294.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

“Soykırım” yalanlarına dünya inanmıyor
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Gaffar
Mehdiyev, dünya ülkelerinin artık Ermeni soykırımı olmadığına ikna olduğunu söyledi.
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Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Gaffar Mehdiyev, Ermeni Diasporasının,
tehcirin 100. yılında bekledikleri şekilde destek göremedikleri için, soykırım iddialarında
eskisi kadar ısrarcı olmadığını savundu. Soykırım olduğuna dair ilk tasarıyı 1965 yılında
Uruguay Parlamentosu’nda kabul ettiren Diaspora’nın, daha sonraki yıllarda 20 ülkede daha
aynı başarıya ulaştığını belirten Dr. Gaffar Mehdiyev, “2015’e denk gelen 100. yıldan sonra
Ermeniler tasarıyı kabul eden ülke sayısının daha da artmasını bekliyordu. Ama bu
beklentileri gerçekleşmedi. O yüzden son dönemlerde Ermeni Diasporası’nın da eskisi kadar
ısrarcı olmadığını görüyoruz” dedi.
Ölüm nedenleri
1915 yılında Ermenilere karşı devlet eliyle yapılan herhangi bir soykırım bulunmadığını
vurgulayan Mehdiyev, tehcirle, Suriye’nin Halep civarına, Urfa’nın güneyine ve
Diyarbakır’ın bazı yerlerine göç ettirilen 600 bin Ermeni’den yaklaşık 100 bininin yol ve
savaş koşulları, salgın hastalıklar ve çetelerin öldürmesiyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.
AİHM de Ermeni soykırımını yalanladı
Ermeni Diasporasının iddialardaki ısrarından vazgeçmesinin bir diğer nedeninin, İsviçre
Mahkemesi tarafından Doğu Perinçek’e açılan davada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin
geçen yıl Perinçek’i haklı bulması olduğunu belirten Dr. Gaffar Mehdiyev,
“2005 yılında Doğu Perinçek, İsviçre’de bir konferansta ‘Ermeni soykırımı emperyalist bir
yalandır’ dedi. Bu ifadeler üzerine İsviçre mahkemeleri Doğu Perinçek’i yargıladı ve 1 yıl
hapse mahkum etti. Doğu Perinçek bu meseleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM)
götürdü. Geçen yıl AİHM’nin verdiği kararda Ermeni soykırımının olmadığı, dolayısıyla
Doğu Perinçek’in bu nedenle suçlanamayacağına dair fikirler yer aldı. Mahkeme kararlarında
1915 olaylarının, 2. Dünya Savaşı’nda Yahudilere yapılan soykırım ile aynı olmadığı
görüşüne varıldı. Bu benim nazarımda çok büyük başarıdır” dedi.
Rusya da ikna oldu
Ermeni Soykırımı yalanına karşı son kazanımın da Rusya’da yaşandığına dikkat çeken Dr.
Gaffar Mehdiyev, “Ermeniler bu meseleyle ilgili zaman zaman başka ülke parlamentolarında
da Ermeni soykırımı inkarını söyleyen kişileri cezaya mahkum etmeyle ilgili bir yasa tasarısı
da sunmuşlar, Fransa ve İsviçre bunu kabul etmiştir. Rusya ile Türkiye arasında gerginliğin
başladığı, geçen yılın Kasım ayında, Rusya Adalet Partisi Başkanı Mironov, Ermeni lobisinin

sunduğu bu tasarıyı Rusya dumasının gündemine getirdi. Ama orada da kabul görmedi.
Çünkü artık dünya anlamaya başlamıştır ki, Ermeni soykırımı olmamıştır. Olmayan bir şeyi
kabul etmek de herhangi bir ülkenin parlamentosuna uygun değildir” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17295.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Dokunulmazlıklar geçici olarak kaldırılacak
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, katıldığı Kayseri Küçük Millet
Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “Milletvekilliği dokunulmazlıklarını kaldırmıyoruz, dosyası
olanların yargılanmasına müsaade ediyoruz.” dedi.
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Kayseri Küçük Millet Meclisi (KMM)'nin Mayıs ayı toplantısı Kocasinan Belediyesi Meclis
Salonu’nda yapıldı. Moderatörlüğünü KMM İl Temsilcisi Adnan Evsen'in yaptığı Kayseri
Küçük Millet Meclisi Mayıs ayı buluşmasında, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah
Karayel, dokunulmazlıkların kaldırılması ve anayasa değişikliği konularında konuştu.
Kamuoyunda milletvekilliği dokunulmazlığının sürekli kaldırılacakmış gibi bir algı
oluştuğunu kaydeden Karayel, “Gelinen aşamada milletvekilliği dokunulmazlıklarıyla ilgili
genel olarak bahsedildi. Partilerin ne şekilde kalkması yönünde çeşitli görüşleri var.
Baktığınız zaman milletvekilliği dokunulmazlığı ülkemizde hep siyasi malzeme olarak
kullanılmış. Bazen de milletvekillerinin emniyet supabını oluşturmuş. Kaldırılması ile ilgili
Anayasa hükmü olması hasebiyle Anayasa değişikliği gerekmekte. Eğer TBMM’de 367 oy
alınırsa dokunulmazlıkların direkt kaldırılması söz konusu, 330-367 arasında alınırsa o zaman
cumhurbaşkanımız referanduma götürme hakkına sahip. Aşağısını alırsanız zaten Anayasa
değişikliği gerçekleşmediği için kalkmıyor” dedi.
Amaç dosyaların yargıya intikali
Milletvekilleri hakkında milletvekili seçilmeden önce gerçekleşmiş ve devam etmekte olan
hukuki işlemlerden dolayı hali hazırda dosyaların mevcut olduğunu belirten Karayel, “Tabiri
caizse dokunulmazlıkla ilgili olan kapalı kapıyı çok kısa bir süre açıp içerideki dosyaların
yargıya intikal etmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin devam edilebilmesi için yargıya verilmiş bir
izni tabir ediyoruz. Yoksa şuandaki meclis içindeki milletvekilliği dokunulmazlıklarının
kaldırılması dediğimiz şey kürsü dokunulmazlıklarının ya da genel olarak hukuki ve cezai
olarak hiçbir işlemin yapılamama şeklindeki dokunulmazlıklarının tamamının kaldırılması
değil. Sanki tamamen kaldırıyoruz gibi algının olduğunu görüyoruz. Sürekli kaldırma söz
konusu değil, sadece dosyası hazır olanlar için hangi partiden olursa olsun kapıyı kısa bir
süreliğine açıyoruz, dosyayı hukuka intikal ettiriyoruz ve kapatıyoruz. Milletvekilliği
dokunulmazlıklarını kaldırmıyoruz, dosyası olanların yargılanmasına müsaade ediyoruz”
ifadelerini kullandı.
Milletvekili Karayel'in ardından Klinik Psikolog Psikoterapist Şerife Aksoy Bolat da son
zamanlarda Kayseri'de yaşanan intihar olayları ile ilgili konuştu. Bolat, yaşanan intihar

olaylarında erkeklerin kadınlara göre daha fazla olduğunu söyleyerek, “İntiharların sebepleri
çocukluk döneminde yaşanan bazı travmalar olabilir” dedi.
KMM Mayıs ayı toplantısı STK temsilcilerinin görüş ve temennileriyle sona erdi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17296.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

ANESİAD üyeleri Kayseri’de buluştu
Kısa adı ANESİAD olan Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri Kayseri’de
yapılan toplantıda buluştu.
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Aralarında ANESİAD’ın Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Bitlis şube
başkanları ile İstanbul’daki yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu toplantı Radisson Blu
Hotel’de yapıldı.
Toplantı ANESİAD Kayseri Şube Başkanı Veysel Tüfekçi’nin açılış konuşması ile başladı.
Tüfekçi’nin ardından kürsüye çıkan ANESİAD Genel Başkanı Ali Kılavuz selamlama
konuşmasını gerçekleştirdi. Kılavuz, konuşmasında bundan 1 buçuk yıl önce Kayseri’ye
geldiğini hatırlatarak, “Burada Uzun uzun ANESİAD’ı anlattık. ANESİAD’ın misyon ve
vizyonundan bahsettik. Aradan geçen yaklaşık 1 buçuk yıldan sonra tekrar bir araya geldik.
Bugün bir araya gelmemiz ANESİAD’ın kendi misyonundan hareketle oluşturduğu güçlü
yapının neticesidir. Bunda Kayseri şubemizin emeği büyüktür. Bu nedenle Kayseri Şube
Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ve taktirlerimizi sunuyoruz” dedi.
Kılavuzun selamlama konuşmasının ardından program sunumlarla devam etti. Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahattin Polat ve ANESİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Dönmez birer sunum gerçekleştirdi. Daha sonra soru-cevap
kısmına geçilerek program sona erdirildi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17297.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Elektrik nakli kalıcı çözüm olacak
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'den
Kıbrıs'a elektrik enerjisi nakledecek projenin, elektriğin maliyetini düşüreceğini ve kalıcı
olacağını söyledi.
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Yeni Ufuklar Derneği Kayseri Şubesi'nin davetlisi olarak Kayseri'ye gelen Cumhurbaşkanı
Eroğlu, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a su temininden sonra elektrik enerjisi nakledilmesi
projesiyle ilgili değerlendirmede bulunarak "Proje henüz hayata geçmedi. Ancak, elektrik,
deniz altından kablolar vasıtasıyla gelecek. Şu anda Türkiye'de bunun ihalesinin yapılmasını
bekliyoruz. Elektrik ihtiyacımızı şimdilik kendi imkanlarımızla gidermeye çalışıyoruz. Ancak,
maliyetleri çok yüksek, arıza olduğunda da karanlıkta kalmamak için kalıcı bir sisteme
ihtiyacımız var. Türkiye'den gelecek enerjinin maliyetinin daha elverişli hem de kalıcı
olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17298.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Türkiye, "Dünya İnsani Zirvesi"ne
hazırlanıyor
Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk defa düzenlenecek ve insani yardım alanında yaşanılan
sorunları ele alarak çözüm yolları bulmayı amaçlayan Dünya İnsani Zirvesi, 23-24 Mayıs
tarihlerinde İstanbul’da çok sayıda liderin katılımıyla gerçekleşecek.
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un girişimiyle, BM İnsani İşler
Eşgüdüm Ofisi'nin (UNOCHA) organizasyonunda yapılacak zirvede, insani alanda yaşanılan
sorunlara çözüm yolları bulunması amaçlanıyor.

Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ve sığınmacılar için 2011’den bu yana
yaklaşık 10 milyar dolar harcayan Türkiye, ilk kez düzenlenecek zirveye hazırlanıyor.
Çeşitli ülkelerden yaklaşık beş bin kişinin katılmasının beklendiği zirveye, birçok devlet
adamının yanı sıra uluslararası kuruluşlar, STK’lar, iş dünyası ve krizden etkilenen bazı
topluluklardan temsilciler de iştirak edecek.
Yaşanan iç karışıklık ve savaşlar, ekonomik uçurumun giderek derinleşmesi ve kaynakların
sınırlılığı gibi nedenlerden dolayı küresel insani yardım sistemi günümüz insani krizlerine
cevap vermekte etkili çözümler üretemiyor.
İnsani krizlerin yaklaşık yüzde 80'inin silahlı çatışmalardan kaynaklandığı günümüzde bunun
sonucu olarak yaşanan kitlesel göçler ve büyük salgınlar bu krizlerin uluslararası sistemi
zorlamasına neden oluyor.
Öte yandan, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan insani kriz, birçok ülkeyi etkileme
kapasitesine sahip. Bu nedenle uluslararası aktörlerin, sorumlulukları gereği, ayrıca ahlaki
olarak insani yardım kapasitelerini geliştirmesi bekleniyor.
Bu kapsamda, ilk kez organize edilen zirve, ülkelere, uluslararası insani yardım sisteminin
eksiklikleri ve yaşanılan zorlukları tespit etmek suretiyle alınacak önlemler konusunda
politikalar geliştirme imkanı sağlayacak.
İnsani yardım stratejilerinin ve acil durumlara karşı etkili politikaların belirlenmesinin
hedeflendiği zirvede, Türkiye katılımcı ülkelerle acil ve insani yardım konularındaki
deneyimlerini paylaşacak. Bu arada, zirvedeki gelişmelerin takip edileceği resmi web sitesi
"www.dizturkiye.org" hizmete girdi.
Türkiye, dünyada en fazla sığınmacı ağırlayan ülke
Türkiye, son yıllarda insani yardım alanında ortaya koyduğu farklı yaklaşım, sergilediği
performans ve dünya çapında takdir gören faaliyetleriyle küresel sistemde artık öncü ülke
konumunda.
Yüzlerce yıldır ülkelerindeki zulümden kaçan milyonlarca insana kucak açan Anadolu
coğrafyası, şimdi de bölgesindeki iç karışıklık veya savaşlar nedeniyle evlerini terk etmek
zorunda kalan yaklaşık 3 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.
Resmi verilere göre, sığınmacıların 2,7 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. BM verilerine göre
ise Türkiye bugün dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke.
İnsani yardım ve acil durumlarda sergilediği performansla son yıllarda örnek gösterilen
Türkiye’nin bu alanda göz dolduran çalışmalarının temelinde tüm kamu kurum ve kuruluşları
ile STK’ların uyumlu ve etkili çalışmaları yatıyor. Özellikle, Başbakanlık Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), AFAD ve Türk Kızılayı’nın uluslararası alandaki
çalışmaları küresel düzeyde takdir topluyor.
Resmi kalkınma yardımları 4 milyar dolara yaklaştı
Dünyada 140'tan fazla ülkeye erişim kapasitesinin yanı sıra 52 program koordinasyon ofisiyle
insani yardım faaliyetleri yürüten TİKA, insani yardımlar dahil olmak üzere Türkiye'nin
kalkınma yardımlarına ilişkin veri envanterinin tutulması ve raporlanmasından sorumlu.
TİKA aracılığıyla gerçekleştirilen kalkınma yardımları 2002'de 85 milyon dolar iken, bu oran
2014'te 3 milyar 591 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'nin toplam dış yardımı 2014'te bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 6,4 milyar dolara
çıktı. Türkiye’nin resmi kalkınma yardımları son 12 yılda 42 kat arttı.
Bölgesel bazda ise sırasıyla; Ortadoğu 2,5 milyar dolar, Kafkaslar 454,4 milyon dolar, Afrika
383,3 milyon dolar, Balkanlar/Doğu Avrupa 133,8 milyon dolar, Uzak Doğu 25,5 milyon
dolar, Amerika kıtası 4,5 milyon dolar, Okyanusya bölgesi ise yarım milyon dolar
yardımlardan pay aldı.
2014'te, ikili resmi kalkınma yardımlarında en fazla pay acil ve insani yardımlar kategorisine
ayrılarak 1,7 milyar dolar olurken, En Az Gelişmiş Ülkelere (EAGÜ) yardımlar ise 1,5 milyar
dolara ulaştı.

OECD sıralamasına göre ise Türkiye 2014'te 2,42 milyar dolar ile ABD'nin ardından "insani
yardım alanında" dünyanın en çok yardım yapan ikinci ülkesi olurken, ülkelerin Gayri Safi
Milli Hasıla rakamlarına göre ise birinci sıraya yerleşti.
Öncül verilere göre, Türkiye'nin 2015'te yaptığı resmi kalkınma yardımı da 3 milyar 913
milyon dolara ulaştı. Yardımların önemli kısmını Suriyeli misafirlere yapılan harcamalar
oluşturdu.
Susuzluk ve kuraklık tehlikesi yaşayan bölgelerde de faaliyet gösteren TİKA, 2003-2014
tarihlerinde 423'ü Asya’da, 337'si Afrika'da olmak üzere 1000'den fazla su kuyusu açtı.
Eğitim ve sağlık alanlarında ise 2011-2014 tarihlerinde inşası, tadilatı, donanımı ve tefrişatı
yapılan hastane-sağlık merkezi sayısı 264'e, eğitim alan sağlık personeli sayısı 3 bin kişiye,
temin edilen tıbbi ve teknik malzeme sayısı 170'e, hibe edilen ambulans sayısı da 79'a ulaştı.
Kerkük, Erbil, Dohuk ve çevre bölgelerdeki DAEŞ saldırıları sonucu evlerinden kaçmak
zorunda kalarak kamplarda yaşayanlara buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti ve gıda paketi
ulaştırıldı. Kuraklığın yaşandığı Somali'de halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması için
başlatılan "Somali'ye Acil Yardım Kampanyası" kapsamında yetersiz beslenen çocuklar için
gıda ve sağlık malzemesi gönderildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması
için Filistin'de yardım faaliyetleri yürüten TİKA, Pakistan'da iki yıl önce meydana gelen sel
felaketi sonrasında 12 bin adet gıda kolisini bölgeye gönderdi. TİKA, Myanmar'daki Arakan
Müslümanlarına yönelik de yardımlarda bulunuyor.
-AFAD, 4 kıtada 40'tan fazla ülkeye ulaşıyor
Ukrayna’dan Somali’ye kadar birçok ülkede acil durumlara müdahale ve insani yardım
ulaştırmada en hızlı ve etkili kamu kurumlarından birisi olan AFAD, geçen yıl Nepal’de
meydana gelen depremde bölgeye ilk ulaşan yardım ekibi oldu.
AFAD, iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik tüm hizmetlerin
koordinasyonunu da tek başına yürütüyor.
Acil müdahalelerde yenilikçi ve insan hayatını önceleyen yaklaşımıyla AFAD, 4 kıtada 40’tan
fazla ülkede deprem, sel, kuraklık, yangın ve iç karışıklıklar gibi durumlardan etkilenen
insanlara yardım sağlıyor. Suriyelilere yönelik 26 barınma merkezinde, insani yardımın
ötesinde eğitim, sağlık, sosyal ve diğer alanlarda hizmet sunan AFAD, sığınmacıların fiziksel,
sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılıyor. AFAD’ın verilerine göre, kamplardaki sığınmacı
sayısı 272 bini Suriyeli olmak üzere toplam 281 bin 935.
Sağlık alanında 2011’den bu yana barınma merkezlerinde 5 milyon 86 bin 471 poliklinik
hizmeti verildi, 945 bin 576 kişi hastaneye sevk edildi. Hastane verilerine göre ise
sığınmacılara yönelik 6 milyon 156 bin 660 poliklinik hizmeti verilirken, 480 bin 204 kişi
yatarak tedavi edildi ve toplam 325 bin 360 ameliyat gerçekleştirildi. Bugüne kadar 151 bin
746 Suriyeli bebek Türkiye'de dünyaya gözlerini açtı.
Kamplardaki bin 211 derslikte okul öncesi 6 bin 857, ilkokul 42 bin 491, ortaokul 20 bin 51
ve lise 9 bin 308 olmak üzere toplam 78 bin 707 öğrenci eğitim görüyor. Türkiye'deki devlet
okulları da dahil olmak üzere eğitim alan Suriyeli öğrenci sayısı ise 325 bin.
Yetişkinlere yönelik devam eden 298 kursta toplam 13 bin 936 kişi eğitim alıyor, daha önce
düzenlenen 2 bin 36 kurslardan da toplam 61 bin 749 Suriyeli faydalandı.
Kızılay, dünyada ikinci
En köklü yardım kuruluşları arasında yer alan ve 700'e yakın şubesi bulunan Türk Kızılayı, bu
kapasitesiyle Uluslararası Kızılay/Kızılhaç Dernekler Federasyonunun en güçlü üyelerinden
birisi.
Yurt içindeki afetlere en geç iki saat içinde ulaşma kapasitesine sahip Kızılay, afetzedelere
psiko-sosyal destekte bulunuyor. Kızılay, 17 bölgesel kan merkezi, 64 kan merkezi ve mobil
kan bağış araçlarıyla üç bine yakın personelle görev yapıyor. Bu yaygın ağ ile geçen yıl

toplamda 1 milyon 937 bin 940 ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı, 2015 sonu itibarıyla
"Türkök Projesi"nde toplam 105 bin gönüllü "Kök Hücre Vericisi" kaydı oluşturdu.
Bölgede devam eden insani krizler sonucunda oluşan acil ihtiyaçlara cevap verebilmek üzere
büyük bir lojistik sürecini de başarıyla yürüten Türk Kızılayı, acil durumlara yönelik 300 bin
kişiye ulaşan acil barınma ve beslenme kapasitesiyle dünyada ikinci sırada yer alıyor.
Pakistan, Çad, Haiti, Libya, Somali, Arakan, Filistin, Moritanya, Senegal, Nijer, Bosna
Hersek, Filipinler, Irak ve Lübnan gibi çok sayıda ülkede insani yardım faaliyeti yürüten Türk
Kızılayı, özellikle Pakistan’da hayata geçirdiği, tarihinin en büyük insani yardım operasyonu
olan "Kapasite Geliştirme Projesi" ile afet müdahale süreçlerinde farklı bir anlayış ortaya
koyarak ülkedeki sel felaketine ilk müdahale eden yardım kuruluşu oldu.
(AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17299.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

‘Cibali Karakolu’ Kayseri’de sahnelendi
Büyükşehir Belediyesi, bir tiyatro klasiği olan Cibali Karakolu'nu Kayseri'ye getirdi.
Kalabalık bir kadronun sahneye koyduğu oyunda ünlü oyuncu Zihni Göktay da rol aldı.
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Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri toplumsal yaşama dair eleştirileri yansıtan
Cibali Karakolu adlı oyunla devam etti. Başta Zihni Göktay olmak üzere kalabalık bir oyuncu
kadrosunun rol aldığı oyun Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11.'sini düzenlediği Uluslararası Liselerarası Tiyatro
Festivali'nin açılışına özel sahnelenen Cibali Karakolu'nu çok sayıda tiyatro sever izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17300.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Kışın 600 TL, yazın 6 TL
Kayseri'de kışın 600 TL'ye satılan eriğin kilosu, yaz aylarının gelmesiyle beraber 6 TL'ye
kadar düştü.
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Kayseri'de kış aylarında kilosu 600 TL'ye tezgahlarda yerini alan erik, yaz aylarının
gelmesiyle beraber 6 TL'ye kadar düştü. Kış aylarında bulunması zor olan ve özellikle hamile
olan kadınların talep ettiği erik, fiyatının düşmesiyle beraber manavların da yüzlerini
güldürdü.
Kayseri'de 25 yıldır manavcılık yapan Atilla Yıldız, eriğin kilo fiyatının daha da düşeceğini
söyledi. Yıldız, "Yaz meyvelerinin fiyatlarında baya bir düşüş var. Kışın kilosunu 600-700
TL’ye sattığımız eriğin kilosu şuanda mevsim itibariyle 5-6 TL’ye tezgahlarda yerini
bulmaktadır. Fiyatların düştüğünü gören bazı vatandaşlar fiyatları art niyete bağlıyor bazıları
da normal karşılıyor. Kışın fiyatları görenler şaşıyor ama ihtiyaçları olduğu için alıyorlar.
Meyvelerin fiyatları yaz geldiği için daha da düşecek. 1 ay sonra 1-2 TL’ye kadar düşer. Bu
yüzden dolayı işlerimiz de iyi. Artış var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17301.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 1
gözaltı
Kayseri'de, Amasya merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı
bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi de aranıyor.

09 Mayıs 2016 Pazartesi 12:18

Edinilen bilgiye göre, Amasya Merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan B.Ç.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Talas ilçesinde özel bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen B.Ç. Amasya'dan gelen polis
ekiplerine teslim edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan İ.D.'nin ise yakalanması için
çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17302.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Minibüsün tavan döşemelerinden 93 kilo
esrar çıktı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir minibüsün tavan ve yan
döşemelerine gizlenmiş vaziyette 93 kilo 330 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili
olarak 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda yapılan uygulamada, öncü araç
olan 34 plakalı otomobil içinde bulunan S.S. ve M.S. isimli şahısların gözaltına alındığı
öğrenildi.
Artçı araç olarak değerlendirilen 34 plakalı minibüste ise Y.Ş. isimli şahsın gözaltına alındığı
bildirildi. Ekipler tarafından minibüste yapılan aramalarda, klima boşluğu, tavan
döşemelerinin içerisi ve ön tavan televizyon arkasında bulunan boşluklara gizlenmiş 95 paket
halinde 93 kilo 330 gram esrar maddesi ile 100 gram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Ş., S.S. ve M.S. isimli şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti
Yapmak ve Nakletmek” suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17303.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Vali Düzgün, sosyal medyanın
kullanılmasına dikkat çekti

doğru

Vali Orhan Düzgün, Sosyal Medyanın Kullanımı ve Bilişim Suçlarının Önlenmesine yönelik
hazırlanan “Eğiticilerin Eğitimleri” projesi kapsamında verilen eğitimlerin tamamlanmasının
ardından katılımcılara sertifikalarını verdi.
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Valilik Konferans Salonu’nda verilen eğitimin son gününde düzenlenen sertifika törenine Vali
Düzgün’ün yanı sıra, Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, ilgili daire müdürleri ile eğitimi
tamamlayan kursiyerler katıldı.
Sertifika töreninde konuşan Vali Düzgün, sosyal medya kullanımının günümüzde hızla
yaygınlaştığını anımsatarak, aile hayatında, iş hayatında ve arkadaşlık ilişkilerinde
yadsınamaz bir önemi olduğuna dikkat çekti.
Vali Düzgün, sosyal medyanın faydalarının tartışılamaz olduğunu fakat zaman zaman da bazı
zararlı etkilerinin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
“Kamu görevimizi yerine getirirken sosyal medyanın olumlu yönlerinden faydalanmamız
konusunda 5-6 değişik konuda farklı kurumlardan seminer veren arkadaşlarımızın katkısı ile
arkadaşlarımız güzel bir eğitimden geçtiler. Eğiticileri eğittiğimiz bu program ile sosyal
medyanın doğru kullanımı ve zararlı etkilerinin önlenmesi için verilen bu eğitimin dalga dalga
yayılarak bütün iş ve aile çevrenize ve çocuklarınıza da aktarılması, sosyal medyayı
kullanırken bilinçle, şuurla bu önemli iletişim ağından faydalanılması son derece önemli.
Çünkü yerinde ve zamanında kullanılmadığı zaman maalesef ciddi zararlarını, hatta bazen
ölümle bile sonuçlanabilen etkilerini de görüyor ve üzülüyoruz.”
Kayseri’de kamu kurumlarınca da sosyal medyanın etkin ve doğru şekilde kullanılmaya
başlandığını ifade eden Vali Düzgün, “Kayseri’de de biz özellikle trafik ve sağlıkla ilgili
konularda sosyal medyayı etkili kullanmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın kenarda köşede
söylenen, şikayet eden kişiler olmasındansa bir kamu sorumluluğu bilinci içerisinde toplumda
gördükleri yanlış uygulamaları başta trafik suçlarından ve sigara yasağına ilişkin suçlardan
başlamak üzere ‘söylenmeyin söyleyin’ sloganıyla bir uygulama başlattık. Trafik suçlarında
da bu uygulama ile çok ciddi başarı elde edildi. Bugüne kadar whatsap hattından 6 binin
üzerinde trafikle ilgili ihbar yapıldı ve yaklaşık 3 bin 500 civarında trafik suçu işleyen sürücü
ya da kurallara uymayan kişilere cezai işlemler uygulandı.” dedi.
Proje kapsamında verilen eğitimlerin kursiyerlere faydalı olması temennisinde bulunan Vali
Düzgün, eğitim veren akademisyenler ile kamu görevlilerine teşekkür etti.
Vali Düzgün, programın sonunda kursu veren eğitimcilere teşekkür belgesi verirken,
eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere de sertifikalarını verdi. Program günün anısına
fotoğraf çekimleri ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17304.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Başkan Çelik, analardan dua istedi
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Anneler Günü'nde eşi İkbal Çelik ile birlikte üç ayrı
programa katıldı. Başkan Çelik, katıldığı programlarda analardan dua istedi ve yapılan
duaların huzur ve bereketimizin kaynağı olduğunu söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Anneler Günü'nde ilk olarak Kuşçu Marina'da
MÜSİAD Kayseri Şubesi'nin düzenlediği Aile Buluşması'na iştirak etti. Programa Başkan
Çelik'in yanı sıra Vali Orhan Düzgün ile Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları da katıldı.
Program sonrası Kuşçu'da gezinti yapılarak bölgede yapılan çalışmalar incelendi ve Yamula
Barajı'nın güzelliği seyredildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik daha sonra Vali Orhan Düzgün, Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer, 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Hava Pilot
Tümgeneral İsmail Yalçın ile birlikte Huzurevi'ni de ziyaret etti. Ziyarette Huzurevi
sakinlerine çiçek verildi ve annelerin günü kutlandı. Huzurevi'nde yaptığı konuşmada tüm
anaların ve yaşlılarımızın dualarına talip olduklarını ifade eden Başkan Çelik, "Nikah
kıydığım gençlere her zaman yaşlıların dualarını almayı ihmal etmeyin diyorum. Yaşlılarımız,
dualarıyla hanelerimizin bereket ve huzur kaynağı. Şehrimizin bereketi ve huzurunun artması
için de sizlerin dualarınızı istiyorum." dedi.
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, Huzurevi'nde her imkanın bulunduğunu ve aile
ortamının olduğunu belirterek bu hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Vali Orhan Düzgün ise "Bu vatana gençliklerinde hizmet eden yaşlılarımızı bu dönemde
hatırlamak bizlerin manevi borcudur" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik son olarak da eşi İkbal Çelik ile birlikte Valiliğin şehit
ailelerine yönelik düzenlemiş olduğu Anneler Günü Yemeği'ne de katıldı. Burada şehit
anneleri, şehit eşleri ve şehit evlatları ile bir araya gelen Başkan Çelik, "Şehitlik bu dünyadaki
en güzel mertebedir. Vatanı uğruna, Ay Yıldızlı bayrağı uğruna şehadet şerbetini içen tüm
evlatlarımızı rahmetle anıyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17305.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

"Önceliğimiz gönüllerin imarı"
Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11.'sini gerçekleştirdiği Uluslararası Liselerarası Tiyatro
Festivali açılış töreniyle başladı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, gençlerin daha iyi ve daha donanımlı yetişmesi için her türlü katkıyı vereceklerini
belirterek, "Bir insanı daha donanımlı hale getirmek mega projeden de önemlidir. Şehri imar
ediyoruz; ama gönüllerin imarı da bizim için önemli" dedi. Festivalin açılış törenine katılan
ünlü tiyatrocu Zihni Göktay da Kayseri'nin muazzam gelişmiş bir şehir olduğunu söyledi.
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Uluslararası 11. Liselerarası Tiyatro Festivali, festival kortejinin yürüyüşü ile başladı.
Kostümleri ile Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen katılımcı okulların oyuncuları
Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
İlk tören Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü Atatürk Anıtı'na
çelenk koydu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Şehir Tiyatrosu'nda açılış programı yapıldı.
Programda bir konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü bugüne
kadar festivale 280 okulun katıldığını ve sahnelenen oyunları yaklaşık 200 bin kişinin
izlediğini belirtti. Bugüne kadar oynanan oyunlarda 4 bin 500 gencin görev aldığını ifade
eden Özgöncü, bu yılki festivale üçü yurtdışından, yedisi il dışından, 24'ü Kayseri'den olmak
üzere 34 okulun katıldığını kaydetti.
“Önceliğimiz insan”
Daha sonra katılımcı okullara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından
hediyeleri verildi. Festivaldeki konuşmasında gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Başkan
Çelik, belediyecilik anlayışlarında önceliklerinin insan olduğunu ve her daim böyle olacağını
belirtti. Belediyelerin asıl işleri olarak görülen yol, su, ulaşım, toplu taşıma gibi hizmetleri
yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çelik, "Ancak bunları
yaparken önceliğimizi sizlere vereceğiz. Şehri imar ediyoruz; ama gönüllerin imarı da bizim
için önemli. Sizlerin çok daha iyi yetişmesi, daha donanımlı bireyler olması için elimizden
gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü bana göre bir çocuğu, bir genci çok daha
donanımlı hale getirmek mega projelerden de önemlidir. Sizlerin daha iyi yetişmesi için bir
dizi çalışma yapıyoruz. Genç KAYMEK ile çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim
takviyesinde bulunuyoruz. Bedenen ve zihnen sağlıklı olabilmeniz için çok çeşitli spor
tesisleri yapıyoruz. Sosyal ve kültürel anlamda gelişmenize katkı verecek yeni salonlar inşa
etmeye devam ediyoruz" dedi.
Gençlerden kendilerini iyi yetiştirmelerini ve mutlaka spor veya sanat dallarından en az
birisiyle ilgilenmelerini isteyen Başkan Mustafa Çelik, "İyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi
bir avukat olmak isteyebilir, kendinize böyle bir hedef koyabilirsiniz; ama herhangi bir sanat
yada spor dalında da kendinizi yetiştirin. Yapılan birçok araştırma herhangi bir sanat veya
spor dalıyla uğraşan gençlerin, tüm derslerde ve hayat boyu daha başarılı olduğunu ortaya
koymuştur. Tiyatro da bunların başında geliyor. İnşallah ilerde sizleri ulusal ve uluslararası

çapta tiyatrocu olarak görürüz. Bizler bunun için elimizden gelen katkıyı yapacağız. Son
olarak şunu da ifade etmek isterim ki, festival sonunda dereceye girmek, ödül almak güzel bir
duygu; ama kendinizi geliştirmek ve daha sosyal bireyler olmak için attığınız bu adımla zaten
en güzel ödülü alıyorsunuz" diye konuştu.
Başkan Çelik, konuşmasının ardından festivalin açılışına katılan ünlü tiyatrocu Zihni Göktay'a
günün anısına bir plaket ile çiçek verdi.
Zihni Göktay’dan Kayseri’ye övgü
Festivalin açılış programında Zihni Göktay da gençlere tecrübelerini aktardı. Yaptığı
konuşmada Kayseri'nin yalnızca pastırma, sucuk ya da sanayisi ile tanımlanamayacağını
belirten Göktay, Kayseri'nin tiyatrosu ile de tanınan bir şehir olduğunu söyledi. Uluslararası
Liselerarası Tiyatro Festivali'ni çok önemsediğini de ifade eden Zihni Göktay, organizasyonu
bugünlere getirenleri kutladı.
Konuşmasında Kayseri'den övgüyle bahseden Zihni Göktay, "Kayseri her alanda olduğu gibi
insan yetiştirmede de verimli bir toprak. Kayseri'ye gelince bir kez daha gördüm ki çok güzel
bir Avrupa şehri olmuş. Üstelik trafik de yok. Çok güzel gezi alanları var. Muazzam gelişmiş
bir şehir. Gelmiş geçmiş tüm başkanlara ve halen görevde bulunan belediye başkanımıza
teşekkür ederim. Belediye Başkanlığı siyaset üstü bir görevdir. Belediye başkanları en az iki
üç dönem kalsınlar ve projelerini hayata geçirsinler ki şehir daha da güzel olsun" dedi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17306.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Bünyan’da Hıdırellez coşkusu yaşandı
Bünyan Belediyesince düzenlenen Geleneksel Köprübaşı (Ekrek) Hıdrellez şenlikleri yüzlerce
vatandaşın katılımı ile coşkuyla kutlandı.
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Düzenlenen şenliğe Bünyan Kaymakamı Deniz Zeyrek ve Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu’nun yanı sıra, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu,
Bünyan Belediye Meclis Üyeleri, Oda ve Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Bünyan ilçe
protokolü, Mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bünyan Belediyesi tarafından
birçok yeniliğin kazandırıldığı şenlikte katılımcılar güzel hava ve eğlencenin tadını çıkardı.
Etkinlikte konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu hıdırellez şenliklerinin her
geçen yıl biraz daha geliştirilerek ve yeni etkinlikler eklenerek gerçekleştirildiğini ifade
ederek, “Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar insan odaklı çalışmalar ile herkesi
kucaklamaya gayret ediyoruz. Hemen yanı başımızdaki mahallelerimizde alt yapıya yönelik
çok ciddi çalışmalar yaptık. İnşallah bu yılda kalan kısmının tamamlanmasıyla daha modern

mahalleler daha yaşanabilir bir Köprübaşı ve daha yaşanabilir bir Bünyan’ı sizlere armağan
etme istiyoruz.” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından şenliğe katılan vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Şinasi
Gülcüoğlu, katılan aileleri ziyaret ederek hoş geldiniz dedi. Şenlik alanında buluna kadınlar
anneler gününü kutlayan Başkan Şinasi Gülcüoğlu bayanlarla sohbet ederek gül verdi.
Bünyan Belediyesi tarafından alana kurulan eğlence araçları ile gönüllerince eğlenen
vatandaşlarda, başta Bünyan Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17307.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Yahyalı’da yağmur duası
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, yaşanan yağış azlığı nedeniyle yağmur duası yapıldı.
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İlçede beklenen bahar yağmurlarının yağmaması ve oluşan kuraklık tehlikesi üzerine Yahyalı
Belediyesi ve Ağcaşar Sulama Birliği tarafından düzenlenen programda Yağmur Duası
yapıldı.
Ağcaşar Sulama Barajında yapılan yağmur duasına Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, İlçe
Garnizon Komutanı Cemal Ersin Çakır, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar
Sulama Birliği Başkanı Mustafa Demir, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kuran tilaveti ile başlayan program, Yahyalı İlçe Vaizi Kazım Kömürcü’ nün konuşması ile
devam etti. Kömürcü konuşmasında “Güzel bir toplantı da, güzel bir talep için bir araya
geldik. Rabbimize bir dilekçe vereceğiz. Yüksek makamım Allah’ımızdır. Çünkü kâinatın
sahibi O’ dur. Bizleri yaratan O’ dur. Müslüman olarak, Elhamdülillah gönlümüz bu noktada
birleşmekte. Müslüman, her zaman Allah’a el açar. Memleketimizde bir sıkıntı var.
Yağmurlarımız, az da olsa yağdı ama tam manasıyla doyurucu yağmurlara ulaşamadık.
Dolayısıyla yetkili amirlerimiz, civardaki mahalle halkı sık sık dualara çıkıyor. Bugünde
burada bu güzel mekânda dua için bir araya geldik. Rabbim edeceğimiz duaları kabul
buyursun” dedi.
Konuşmanın ardından Yahyalı İlçe Vaizi Kazım Kömürcü ve katılımcılar tarafından yağmur
duası yapıldı.
Duanın ardından konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Allah-u Teâlâ’nın
güzellikleri sevdiğini, bugünde birlik ve beraberliğin getirdiği bereketle güzel bir ortamda dua
ettiklerini belirterek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Öztürk “Cenab-ı Allah
yapmış olduğumuz duamızı kabul eylesin. Rabbim yerden bereketini, gökten rahmetini hiçbir
zaman eksik etmesin. Bundan önceki günlerde Rabbim yağmurumuzu verdi, O’na şükrettik.
Tabi bu yağış yeterli olmadı. Çünkü geçtiğimiz yıl, Elhamdülillah Rabbim o kadar yağmur
verdi ki, burada bulanan Ağcaşar Barajı taşacak diye biraz korktuk. Bu sene de biraz kurak
oldu. Cenab-ı Allah bazen kulunun kendine yalvarmasını sever. Biz de bugün Rabbime
rahmeti için yalvardık. Bugün bu duruşumuz ve duamız İnşaallah Allah’ımızın hoşuna

gitmiştir. Kurumlarımızın bütün amirleri burada. Başta mülki amirimiz kaymakamımız,
garnizon komutanımız, daire müdürlerimiz burada. Bu da Cenab-ı Allah’ımızın hoşuna
gitmiştir. Çünkü birlikte bereket vardır, rahmet vardır. Biz kurumlar olarak Allah’ımıza
şükrediyoruz. Hem daha önceki vermiş olduğu nimetler için, hem de daha sonra vereceği
nimetler için, rahmeti için. Sağ olsun bize bu teklifi, Sulama Birliği Başkanımız getirince
hemen kabul ederek, belediyemizle birlikte bu programı organize edelim dedik. Allah
güzeldir, güzeli de sever. Bugün de güzel bir yerde, hem Allah’ımıza şükrettik, hem de
Allah’ımızdan rahmetini istedik. Ben katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
Yahyalı Kaymakamı Metin Esen ise programı düzenleyen Yahyalı Belediyesi ve Ağcaşar
Sulama Birliğine teşekkür ederek şunları söyledi, “Bu güzel ve anlamlı günde Cenab-ı Allah’a
dua etmek için toplandık. İnşallah Allah dualarımızı kabul etsin. Yağmura her zaman
ihtiyacımız var. Ama bunu zamanını en iyi bilen Yüce Yaratıcımız. Biz duamızı ettik, Rabbim
dualarımızı kabul etsin “ ifadelerini kullandı.
Program, hep birlikte kılınan Öğle namazının ardından, katılımcılara yapılan etli pilav ve
ayran ikramı ile sona erdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17308.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Arpa ve buğday üreticiyi düşündürüyor
Türkiye'nin tahıl ve meyve üretiminde söz sahibi olan İç Anadolu Bölgesi'nde, nisan ayında
yağışların beklenen seviyede olmaması ve zirai don yaşanması, hububat ve meyve üreticisini
endişelendiriyor.
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Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, yaptığı
açıklamada, nisan ayının son birkaç günü hariç Türkiye genelinde neredeyse hiç yağış
olmadığını, aksine hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok altına düşerek zirai don
olayının yaşandığını söyledi.
Yaşanan kuraklık ve don olaylarının 2016 yılının çiftçiler açısından çok sancılı geçeceğinin
habercisi olduğunu ifade eden Güneş, bu durumun en çok arpa ve buğday üreticisini zarara
uğratacağını vurguladı.
Ekinin boyu kısa kaldı
Anadolu'da birçok bölgede çiftçinin buğday tarlalarını sulamak zorunda kaldığını ancak
bunun fayda etmediğini dile getiren Güneş, şunları kaydetti:
"Kuraklık nedeniyle ekinin boyu çok kısa kaldı ve başak vermeye başladı. Normalde haziran
ayında boyu yarım metreye ulaşınca başak vermesi gereken ekin, 15-20 santimetre boyunda
kelle verdi. Bu şekilde hem başak zayıf kalacak, içini dolduramayacak hem de tarlanın büyük
bir bölümünde biçerdöver hasat yapamayacak. Kelle küçük kaldığı için biçilemeyecek. Bu da

yıllık üretimin ve kalitenin düşmesine neden olacak. Aynı durum arpa için de geçerli.
Kuraklık ve nisan ayının 24'ünde görülen soğuk havayla ekinler dondan da etkilendi. Bazı
bölgelerde biraz iyi olan ekinler de don nedeniyle zarar gördü. Çiftçi ne yapacağını şaşırmış
durumda."
"Sarı cüce" hastalığı
Kuraklıkla ekinde "sarı cüce" hastalığı görülmeye başladığına da dikkati çeken Güneş,
hastalığın Orta Anadolu'da ilk defa bu yıl görüldüğünü bununla ilgili de Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yaptığını, gerek duyulması halinde ilaçlama
yaparak ekini kurtarmaya çalışacaklarını ifade etti.
Güneş, mayıs ayına gelinmiş olmasına rağmen birçok bölgede ekinin daha toprağı
kapatamadığını, tarlaya bakıldığında zeminin görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"2015 yılında ülke genelinde 21 milyon ton buğday üretilmişti ve Türkiye'nin ihtiyacını
karşılamıştık. Bu yıl bu rekolteye ulaşmamız şu an için imkansız gibi görünüyor. Çünkü
ekininin durumu ortada. Kalite açısından da ciddi anlamda sıkıntılar yaşanacak. Çünkü
buğdayın özü olmayacak. Buğdayın özü olmayınca hem kullanım alanı daralıyor hem de
değeri düşüyor. Çiftçiler rekolteden zarar edeceği gibi fiyat olarak da sıkıntı yaşayabilir.
Şimdiden buna hazırlıklı olmamız gerekiyor."
Aralıklı yağışlar tamamen kurumasını önledi
Bu mevsimde ekinde sarılık olmaması gerekirken bölgesel kurumalar ve sarılıklar oluştuğunu
anlatan Güneş, mayıs ayının ilk haftasında aralıklarla etkili olan yağışların ekinin tamamen
kurumasının önüne geçtiğini söyledi.
Güneş, zarar gören bölgelerin bundan sonra etkili olacak yağışla kısmen kurtarılabileceğini
belirterek, yine de zararın tamamen ortadan kaldırılamayacağını, bu noktada devletten yardım
beklediklerini ifade etti.
Zarar tespit çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Güneş, "Biz borçların ertelenmesini,
nakit para yardımı yapılmasını istiyoruz." dedi.
Kuraklık ve soğuk havanın sadece arpa ve buğdayı değil, meyveciliği ve hayvancılığı da
olumsuz etkilediğine işaret eden Güneş, nisan ayında görülen don nedeniyle Kayseri, Yozgat,
Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas gibi illerdeki kayısı, elma, kiraz ve ceviz ağaçlarının soğuk
aldığını, besicilerin de hayvanlarını otlatacak ot bulamadığını sözlerine ekledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17309.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Psikologların da desteğe ihtiyacı var
10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü dolayısıyla görüştüğümüz Uzman Psikolog Sosyolog Efser
Selamet Çelik, psikoloji hizmeti verenlerin de desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek “Bizim de
deşarj olmamız, birileriyle istişare ederek destek almamız gerekiyor. Ben bunu eşimle
yapıyorum” dedi. “Sorun ehli değil, çözüm ehli olmalıyız”
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Yazarımız Uzman Psikolog Sosyolog Efser Selamet Çelik, 10 Mayıs Dünya Psikologlar Günü
dolayısıyla yaptığı açıklamasında mesleğin çok ağır olduğunu, buna rağmen insanlara faydalı
olmanın tarifi mümkün olmayan bir duygu olduğunu dile getirerek, “İnsan başlı başına bir
enerji kaynağı. Sıkıntı yaşayan bir bireyle karşılaştığınız zaman doğal olarak illaki üzerinizde
bir sıkıntı oluşturuyor. Sırf danışmak için gelen insanlar bile oluyor. Fakat onlarda bile illaki
bir sıkıntı oluyor. Hiçbir sıkıntısı olmayan insan bence yoktur. Doğal olarak onların yaymış
olduğu bir ekstra negatif enerji de bizimle baş başa kalıyor. O kişi gittikten sonra bile onun
enerjisini üzerinize almış oluyorsunuz. O yüzden psikologların enerjisini atması gerekiyor.
Topraklama dediğimiz çalışmalar yapabiliriz. Buna ek olarak empati ve sempati düzeyinde
bakmak gerekiyor. Nasıl ki cerrahlar ameliyat yapmaya alışmışsa, bizler de sıkıntılı vakaları
görmeye alıştığımızdan empati yapıyoruz. Mesela bazıları geliyor; “Hocam çok şaşıracağınız
bir şey söyleyeceğim” diyor. Ama hiç şaşırmıyorum. O kadar uç noktada olaylarla
karşılaşıyoruz ki şaşırmamayı öğreniyorsunuz. Çözüm ehli olmayı öğreniyorsunuz. Sorunu
görünce sorun ehli olmayı değil çözüm ehli olmayı öğreniyorsunuz. Emin olun çok zor bir iş”
şeklinde konuştu.
Elimizi taşın altına koymalıyız
“İnsanlara faydalı olmak istiyorsanız öncelikle yaptığınız işi sevmeniz gerekiyor.
Sevmezseniz olmaz. İş olarak değil, aşk olarak görmeniz gerekiyor. Ben bu mesleği işten çok
aşk olarak görüyorum” diyen Efser Selamet Çelik, “Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum.
Eğer bunun adı işse ben bu işi yapıyorum. Çok şükür olumsuz bir şekilde etkilendiğimi
zannetmiyorum. Çünkü insanlara faydalı oldukça keyif alıyorum. Bence bir toplum kendini
düzeltmedikçe, o toplum düzelmez. Toplu düzeltmek adına psikologluğun bir misyon
olduğunu düşünüyorum. Bu doğrultuda çalışıyorum. Elbette bizim de hüzünlendiğimiz
zamanlar oluyor. Toplumun genel gidişatıyla ilgili kaygılar yaşıyor ve üzülüyorum. Ama
dediğim gibi üzülmek çare değil, olabildiğince taşın altına elimizi koymamız gerekiyor” dedi.
Psikologlar önce kendi psikolojileriyle uğraşmalı
Psikoloji hizmeti verenlerin de desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Efser Selamet Çelik,
“İlla ki bizim de deşarj olmamız gerekiyor. Üzerimizdeki enerjiyi atmamız gerekiyor. Sinir
sistemimizi kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer ben sağlıklı olursam, sağlıklı hizmet verebilirim.
Psikologların öncelikle kendi psikolojileriyle uğraşmaları gerekiyor. Kendimizi derlememiz
gerekiyor. Bunun için de deşarj olmak gerekiyor. Birileriyle istişare yaparak destek almak
gerekiyor. Ben bunu eşimle yapıyorum. Eşim olmasaydı benim de bir psikologdan destek
almam gerekebilirdi. Sonuçta hepimiz insanız. Herkesin birilerinden destek alması
gerekir” diye konuştu.
İş olarak değil aşk olarak yapmalıyız
Hem meslektaşlarına hem de vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Selamet Çelik şunları söyledi:
“Mesleğimizi severek yapmalıyız. İş olarak değil, aşk olarak yapmalıyız. Kendi
problemlerimiz varsa bir taraftan bunları hallederken, diğer taraftan da sorun ehli değil,
çözüm ehli olmalıyız. Vücudumuzdaki elektriklenmeyi topraklama boyutuna çekerek fazla
enerjiyi atmalıyız. Pozitif olmalıyız. Hedefimiz, vizyonumuz olmalı. Kendimizle barışık
olmalıyız. Hayata baktığımız pencere düzgün olmalı. Elbette olayın ticari boyutu var ama işin
ticaret boyutu bir yana sanatsal bir tarafı olmalı. Çünkü insanla uğraşmak sanattır.“
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17310.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Paylaşmak mutluluktur
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "İnsanoğlu başkalarının derdini paylaştıkça mutlu olur"
dedi.
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İl Müftüsü Şahin Güven, Vakıflar Haftası dolayısıyla Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü
tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum ve Vakıf' konferansına konuşmacı olarak katıldı.
Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Şahin, "Sivil
toplum dediğimiz zaman aklımıza kendi hür iradeleri ile gönüllü olarak bir araya gelen
insanların oluşturduğu bir topluluktan bahsediyoruz. Bu topluluğunda bir amacı var. Sivil
toplumun her bir kuruluşu böyledir. Ya ekonomik bir yardım yapmak, ya bir sosyal yardımda
bulunmak ya da halkına hizmet etmek için bireysel olarak kendisini sorumlu hisseden
kişilerin bir araya getirmiş oldukları gönüllü topluluklardır. Bu sivil toplum kuruluşlarını
vakıflar, dernekler, cemiyetler, sendikalar ve meslek grupları olarak çeşitlendirebiliriz.
Bunların her birisi zorunluluk icabı değil, gönüllülük esasına dayalı olarak insanların bir araya
gelip birlikte başkalarına yardım etme, başkalarına yardımcı olma duygusuyla gerçekleştirilen
birlikteliklerdir. Aslında insanoğlu fıtratı gereği başkalarına yardım etme, başkalarının
yaralarına derman olma geleneğini yüce yaratandan aldı" ifadelerini kullandı.
Şahin, "Yüce Mevla hepimizi bu düşünceyle yarattı. Bu fıtrat ile yarattı. Yardım yapanların
sadece Müslümanlar olmadığından biliyoruz. Başkalarının yardımına koşanlar sadece dindar
kesim değil ki. Evet, belki dinine inan insanlar daha fazla yardım yapabiliyor olabilir ama bir
Hristiyan da, bir Hindu da insanlara yardım için elinden gelen yardımı gösteriyor. Bu
fıtratımızda olan bir duygudur. İnsanoğlu verdikçe, başkalarının derdini paylaştıkça mutlu
olur" şeklinde konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17311.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Kapadokya’da balonlu düğün hatırası
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da balonlar eşliğinde gelin
damat fotoğraf çekimi büyük ilgi görüyor.
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Dünya genelinde beğeni toplayan Kapadokya açık hava müzesi ziyaretçilerini büyüsünde
bırakmaya devam ediyor. Eşsiz görüntüleri hatıra olarak saklamak isteyenler fotoğraf çekmek
için değişik yöntemler deniyor. Evliliğe hazırlanan çiftlerin de tercihi peribacaları ve
Kapadokya’nın simgesi haline gelen Balonlar oldu.
Türkiye’de sıcak hava balonculuğunun yapıldığı ender yerlerin başında gelen Kapadokya’da,
sabahın erken saatlerinde balonların kalkış alanına gelen gelin ve damatlar burada
mutluluklarını balonlarla birlikte fotoğraf çektirerek ölümsüzleştiriyor.
Nevşehir’de dünyaevine girmeye hazırlanan Alican Kafalı ve Rüya Keçeci çifti de balon
kalkış alanında dış mekan çekimi yaptıran çiftlerden. Damat Alican Kafalı, “Diğer ülkelerden
sırf bu manzarayı görmeye gelenler var. Bizim de elimizde bir fırsat güzellik varken
değerlendirmek istedik. Biz de balonlar ve güzel manzaralar eşliğinde güzel fotoğraflar
çekiniyoruz” dedi.
Gelin Rüya Keçeci ise, “Bugün bizim en mutlu günümüz. Bu anı balonlarla ölümsüzleştirmek
istedik. Fotoğrafçımız Burak Yıldırım da bize bu konuda yardımcı oluyor. Sabahın erken
saatinde balonlar eşliğinde fotoğraf çekilmek çok zor oldu. Geceden hazırlandım” şeklinde
konuştu.
Genç çiftin fotoğrafçısı Burak Yıldırım ise dünyanın her yerinden balon manzaralı fotoğraf
çekinmek için çiftlerin geldiğini ifade etti. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17312.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Sultansazlığı’nı bekleyen tehlike
CHP Kayseri İl Başkanlığı, Develi ilçesinde Öksüt Madencilik tarafından yapılması planlanan
Altın Madeni Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunu değerlendirdi. CHP adına yazılı
açıklama yapan İl Başkanı Feyzullah Keskin, maden yapımının doğa ve tarihi dokuya zarar
vereceğini söyledi. Keskin, “Develi’deki o bölgeye yapılacak altın madeni, Sultan Sazlığının
yavaş yavaş yok olması anlamına gelir” dedi.
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Kayseri’nin Develi ilçesi Öksüt Mahallesi mevkiine 92 Hektarı orman arazisi, 694 Hektarı
mera alanı olmak suretiyle Öksüt Madencilik tarafından yapılacak Altın Madeninin ÇED
raporu bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kanada Centerra şirketinin ortaklığıyla açılacak altın
madeninin brifinginde, madenin kurulum aşaması, çalışma düzeni ve maden çalışmalarının
bitimindeki yapılanma çalışmaları hakkında sunum yapıldı. Brifinge katılan CHP komisyonu
ÇED raporu alınmasına rağmen Develi’ye yapılacak bir altın madenini çevreye zarar vereceği
görüşünü savunuyor. ÖKSÜT Madenciliğin ÇED raporu bilgilendirme toplantısına katılan
CHP’li il yöneticileri arasında İl Başkan Yardımcısı Berrin Özen, CHP Develi ilçe Başkanı
Mehmet Rahmi Künyeli ve il saymanı Müge Deliorman katıldı. Brifing sonrasında maden
yapımı ile ilgili görüşlerini aktaran CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, “Maden yapım
çalışmalarının başlamasıyla maden ulaşım yolunun ve enerji nakil hattının inşa edilmesi toz,
hava kirliliği, gürültü ve titreşimlere neden olacaktır. Yani küçük depremler olacaktır. Sadece
elektrik direklerinin çakılması 150 gün sürecek. Madenin inşası sırasında bitkilerin,
hayvanların ve kuşların yaşam ortamları ortadan kalkacaktır. Özellikle Sultansazlığı’nda
yaşayıp ta göç yolları bu mevkide olan kuşların etkilenmesi kaçınılmazdır. Şirket
yetkilileri yüksek gerilim hattından kuşların etkilenmemesi için "kuş savar"
yerleştireceklerini söylüyorlar. Peki, siz bu çalışmaları bitirdikten sonra bu yabani kuş
sürülerini nasıl geri getireceksiniz?” dedi.
Halkın yaşam şekli değişecek
Çalışmalar sırasında tarihi dokuya da zarar verilebileceğini işaret eden Keskin, “Altın madeni
yapımı için halk bir yıl önce bilgilendirilmiş. Madenin inşası sırasında yerel arkeolojik sahalar
büyük zarar görecek, halkın bundan haberi bile olmayacak. Maden sahasında yaşayan
köylülerin arazileri ya da meraları kamulaştırılacak ve burada hayvancılıkla geçinen
köylülerin tüm kaynakları kesilecek. Çobanlarımız işsiz kalacak belki de göç etmek zorunda
kalacak. Maden yerel su kalitesinde değişikliklere neden olacak. Bu tüm Develi vadisinde
hissedilecek. Sularda aşırı derecede Klor artacak. Titreşimlerden dolayı su yollarının yer
değiştirmesiyle de yeni sondaj çalışmaları çok zor yapılacak” açıklamasında bulundu.
Büyük tehlikeye “Siyanür”
Altın madenlerinde en büyük tehlikenin siyanür kullanımı olduğunu belirten Keskin, “Altın
madeni çıkarılması sırasında "Siyanür" kullanılacak. Sel, deprem ya da aşırı sıcaklarda artan
buharlaşma ile LİÇ (çözücü özellik gösteren sıvı kimyasalları kullanarak kıymetli metalleri
kazanma işlemi) havuzlarındaki siyanürün doğaya ve yeraltı sularına karışması kaçınılmazdır.
Siyanür insan vücuduna temas veya ağız yoluyla bilmeden alınırsa hücrelere Oksijen girişini
engeller ve kansere yol açar. Yetkililerin beyanına göre sağlık sorunları baş gösterirse gerekli

önlemler alınacak diyorlar. Kansere ne tür bir tedavi buldular çok merak ediyoruz?” şeklinde
konuştu.
Altın madeninin Develi bölgesinde kurulmasına karşı çıkan Feyzullah Keskin, “ Maden
çalışmalarını başlatmak için halkı iş vaatleri verecekler daha sonra değişik sebeplerle işlerine
son verecekler. Daha önce bunların örnekleri yaşandı. Çocuklarımızın geleceği ve
Develi'mizin doğal hayatının idamesi için bilinçli hareket edelim. Bizi ilgilendiren kaç ton
Altın rezervi olduğu ya da kimlere kaç milyon Dolar kazandıracağı değil. Tüm çevre
dostlarını, bilinçli akademisyenleri ve halkı için çalışan bürokratları Develi İlçesi Doğal
Hayatını ve İnsan Sağlığını korumaya davet ediyoruz” dedi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17313.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un Kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17314.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Muhasebeci ve müşavirler “Gümüşoluk”
dedi
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 22. Olağan Genel kurulu
gerçekleştirildi. 4 adayın kıyasıya yarıştığı genel kurulda seçimi mevcut başkan Baki
Gümüşoluk kazandı.
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Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda geçtiğimiz hafta sonu hafta
sonu gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul sonuçlandı.
Oda binasında gerçekleştirilen genel kurulda Fatih Tanrıöver, Mustafa Arı, Tanfer Yılmaz ve
Baki Gümüşoluk başkanlık için ter döktü.

4 sandıkta gerçekleştirilen oy kullanımı sonunda mevcut başkan Baki Gümüşoluk 416 üyenin
oyunu alarak bir kez daha başkan seçildi. Seçimde Anfer Yılmaz 318, Fatih Tanrıöver 153
Mustafa Arı ise 90 oy aldı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17315.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

“Ihlamur yolu” artık Bekir Yıldız bulvarı
Büyükşehir Belediye Meclisi, Kocasinan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın “Ihlamur
yolu” diye adlandırdığı Ortayol’a “Bekir Abi”nin adını verme kararı aldı.
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Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Mustafa Çelik yönetiminde meclis gündemindeki
maddeleri görüşmek üzere toplandı. Meclis 50 gündem, 32 ek gündem ve 1 ek madde ile
toplam 83 maddeyi görüşerek karar bağladı. Meclis toplantısında gündem ve ek gündem
maddelerinin görüşülmesinden sonra üyelerin tamamının imzalı dilekçesiyle başkanlığa
sunulan önerge ile Kocasinan Belediyesi eski başkanı Bekir Yıldız’ın adının “Ihlamur Yolu”
olarak bilinen ‘Ortayol’a verilmesi gündem dışı görüşüldü. Yapılan oylamada üyelerin
hepsinin kabul oyuyla Oymaağaç mevkiine kadar uzanan 17 kilometrelik Ihlamur Yolu’nun
adı “Bekir Yıldız Bulvarı” olarak değiştirildi. Meclise başkanlık eden Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik kentte hizmetleri dokunan belediye başkanlarının isimlerinin cadde ve
sokaklara verilerek yaşatılacağını söyledi.
Büyükşehir’den terörle mücadeleye destek
Büyükşehir Belediye Meclisinin üçüncü gündem maddesi olan “Bazı illerimizde güvenlik
güçlerimizce yürütülen operasyonlarda barikat ve hendeklerin kapatılması için iş
makinalarının gönderilmesi” oy birliği ile kabul edildi. Operasyonlarda Kayseri 1. Jandarma
Komando Tugayı’nın da olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, askeri operasyonlarda
kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyesine ait 3 adet ekskavatörün operasyon bölgesine
gönderileceğini söyledi.
Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17316.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Mısır’da gazetecilere idam kararına tepki
Mısır’da üç gazeteciye verilen idam kararına UMED’den tepki geldi. Anadolu Yayıncılar
Derneği de Mısır'da gazetecilere verilen idam cezasını sert bir dille kınadı.
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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci, verilen kararı
tanımadıklarını açıkladı, yargısız infaza karşı uluslararası arenayı ortak bir eylem planı
belirmeye davet etti.
Yargısız infazlar sürüyor
UMED Başkanı Aslan Değirmenci, “Halkın yüzde elli ikisinin oyunu alarak cumhurbaşkanı
seçilen ve Mısır’ın seçim kazanmış tek meşru Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin 3
Temmuz’da askeri darbe ile görevinden indirilişinin ardından yargısız infazlar devam ediyor”
dedi.
Hukuksuzluk ve vahşet tescillendi
“Kalemini, fikrini ve yüreğini cuntanın kullanımına açmayan 3 Gazeteci hakkında idam kararı
verildi” diyen Aslan Değirmenci, “Meslektaşlarımız Esma Hatib, İbrahim Muhammed Hilal
ve Ala Ömer Seblan hakkında verilen idam kararı Mısır’daki hukuksuzluğu ve vahşeti
tescilledi. UMED olarak biz bu kararı tanımıyoruz. Verilen haksız ve hukuksuz kararı kınıyor,
uluslararası arenayı yargısız infaza karşı ortak bir eylem planı belirlemeye davet ediyoruz”
şeklinde konuştu.
“Özgür basın” diyenler nerede?
Mısır'daki meşru hükümetin darbe yoluyla iktidardan uzaklaştırılmasına sessiz kalan
dünyanın bugün yeni katliamlara kapı araladığını belirten Değirmenci, “Özgür basın diyenler
de, bugün üç gazeteci arkadaşımızın idam kararına sessiz kaldığını görüyoruz. Darbe karşıtı
cesur gazetecilere idam cezası verildiği bugün basın özgürlüğünün, adalet ve insanlığın
ayaklar altına alınmasıdır. Cunta, dünyanın suskunluğundan, medyanın sessizliğinden cesaret
alarak, izzeti tercih edenleri idam etmeye çalışmaktadır. Büyük bir baskı sonucu adalet
terazisine müdahale söz konusu iken dünyanın sessiz kalmasını kabullenmiyoruz. Bu iki
yüzlülükten herkesin vazgeçmesini istiyoruz” dedi.
Sinan Burhan da kınadı
Öte yandan Anadolu Yayıncılar Derneği de Mısır'da gazetecilere verilen idam cezasını sert bir
dille kınadı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Mısır mahkemesi tarafından
aralarında bir Ürdünlünün de olduğu üç gazeteci hakkında verdiği idam kararı hakkında
konuştu
Burhan, yaptığı açıklamada nihai kararın 18 Haziran'da açıklanacağını, bu yanlış tutumdan
derhal dönülmesi gerektiğini ifade etti. Sinan Burhan, Mısır Mahkemesinin vermiş olduğu bu
yargısız infaza karşı tüm uluslararası muhatapları tepki göstermeye ve harekete geçmeye
davet ederek şunları belirtti:

"Verilen bu kararı kınıyor, uluslararası muhatapları, basın özgürlüğünü savunan kesimleri bu
yanlış karara karşı ortak tavır sergilemeye davet ediyoruz. Bu kararı da Anadolu Medyası
olarak tanımadığımızı ifade etmek isteriz. Umarım, en kısa zamanda bu yanlış karardan
dönerler.”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17317.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Terörle mücadeleye Büyükşehir’den destek
Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını Başkan Mustafa Çelik yönetiminde yaptı.
Toplantıda terörle mücadele edilen illerdeki hendeklerin kapatılması için iş makinesi
gönderilmesi, Kocasinan Belediyesi Eski Başkanı Bekir Yıldız'ın isminin Orta Yol'a verilmesi
gibi önemli kararlar alındı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde toplanan Büyükşehir Belediye
Meclisi gündemindeki 84 maddeyi görüşerek karara bağladı. Toplantının başında Büyükşehir
Belediyesi'nin son bir ayda yapmış olduğu bazı çalışmalarla ilgili Başkan Çelik meclis
üyelerine açıklamalarda bulundu.
Çarşı içine yeni kimlik kazandırılması ve bu kapsamda üzerinin kapatılması için proje
çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Çelik, proje tamamlanınca AVM konforunda bir
çarşımız olacağını söyledi. İlçelerde geçen yıl tarıma verilen can suyunun bu yıl hayvancılığa
verileceğini, planlama çalışmalarının sürdüğünü, kültür sanat etkinliklerine hız verdiklerini
dile getiren Başkan Çelik, yapılan bisiklet şenliği ile ilgili bilgi verirken bisiklet paylaşım
sisteminde Ulaşım A.Ş.'nin çalışmalarıyla Türkiye'de otorite haline geldiklerini belirtti ve
bisikleti ulaşımda daha fazla kullanmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Sağlıklı yaşam
yürüyüşleri hakkında da açıklamalar yapan Başkan Mustafa Çelik, 15 Mayıs'ta Gesi ve Turan
bölgesinde yapılacak yürüyüşe meclis üyeleri ve vatandaşları davet etti. Açılışı yapılan
Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve Kuruköprü Ortaokulu hakkında da açıklama yapan
Başkan Çelik, önümüzdeki bir ay içinde yapılacak olan açılışlar hakkında da bilgi verdi.
TERÖR HENDEKLERİNİ BÜYÜKŞEHİR KAPATACAK
Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında toplam 84 madde görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda bazı illerimizde güvenlik güçlerimizce yürütülen operasyonlar kapsamında
barikatların kaldırılması ve hendeklerin kapatılması için Büyükşehir Belediyesi'nden iş
makinesi talebi de görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 1. Komando Tugay
Komutanı'nın teröristlerce açılan hendeklerin kapatılması için ekskavatör talep ettiğini, bu
konuyla ilgili Valiliğin de resmi yazı ile talepte bulunduğunu belirterek bölücü hainlerin
tahribatının giderilmesi için üç adet ekskavatör göndermek istediklerini söyledi. Başkan
Çelik'in açıklamalarının ardından ihtiyaç duyulan iş makinelerinin gönderilmesi talebi meclis
üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında el halıcılığını desteklemek, halı tarihini ve kültürünü gelecek nesillere
aktarmak için Halıcılar Odası ile protokol yapılması konusu da görüşüldü. Başkan Mustafa
Çelik'in, yapılacak olan protokol çerçevesinde Halıcılar Odası'na Kayseri Mahallesi'nden yer
vereceklerini ve halıcılık kültürünün burada yaşayacağını ifade etmesinin ardından yapılan
oylamada konuyla ilgili madde oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca Kayseri Şeker
Fabrikası ile yapılacak olan işbirliği konusu da görüşüldü. Başkan Çelik, İl Özel İdare'nin
kapatılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Pınarbaşı ilçesindeki 1000 dönümlük
arazinin bölge insanına fayda sağlamasına yönelik Şeker Fabrikası ile bir proje yapmak
istediklerini belirtti. Konuyla ilgili madde oybirliği ile kabul edildi.
ORTA YOL'A BEKİR YILDIZ'IN ADI VERİLDİ
Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında ayrıca tüm meclis üyelerinin ortak imzası ile bir
önerge verilerek Kocasinan Belediyesi Eski Başkanı Bekir Yıldız'ın isminin Orta Yol'a
verilmesi teklif edildi. Yapılan oylamada Orta Yol'un, Bekir Yıldız Bulvarı olması oybirliği
ile kabul edildi. Başkan Mustafa Çelik, şehrimize hizmet etmiş diğer başkanların da isminin
verilmesine ilişkin çalışmalar yaptıklarını belirtti ve önümüzdeki günlerde bu çalışmaları
meclis gündemine getireceklerini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17318.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Kayseri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 331 bin
445 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Mart ayı sonunda Kayseri’de, trafiğe kayıtlı
araç sayısı 331 bin 445, Sivas’ta 141 bin 949, Yozgat’ta ise 98 bin 203 oldu.
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Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 252 bin 146 adet taşıtın %53,1’ini
otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %14,6'sını motosiklet, %8,5’ini traktör, %4’ünü kamyon,
%2,2’sini minibüs, %1,1’ini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Mart ayında 101 962 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 101 bin 962 taşıt içinde otomobil %58,7 ile ilk
sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %15,6 ile kamyonet, %13 ile motosiklet, %7,2 ile traktör takip
etti. Taşıtların %5,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %49,6 arttı
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat ayına göre %49,6 arttı. Bu artış
otomobilde %52,6, minibüste %13,3, otobüste %2,2, kamyonette %40,4, kamyonda %6,5,
motosiklette %78,1, traktörde %49,8 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda ise %5 azalış
oldu.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %4,2 azaldı
Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %4,2 azalış

gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %1,7, minibüste %29,8, otobüste %19,3, kamyonette %9,8,
kamyonda %37,6, motosiklette %5,5 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda %1,6, traktörde
ise %26,6 artış oldu.
Kayseri’de, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 331 445 oldu.
Sivas’ta, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 141 949 oldu.
Yozgat’ta, trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 98 203 oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17319.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Aidat isyanı
Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, site yönetiminin
aidatlara yaptığı son zamların ardından yönetimi protesto etti.
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TOKİ Demokrasi Mahallesi TOKİ Konutları’nda yaşayan vatandaşlar, merkezi İstanbul'da
bulunan site yönetiminin sözleşmeleri dolmasına rağmen aylardır yönetimi bırakmadığını
iddia etti. Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi 8. etaplarda toplanan yaklaşık
300 kişi, site yönetiminin aidatı 65 TL’ye çıkarmasının ardından yönetimi protesto etti.
Merkezi İstanbul'da bulunan site yönetiminin yetkilileriyle telefonda görüşen vatandaşlar, site
yönetiminin bırakılmasını istediklerini ancak muhatap bulamadıklarından yakındı. Site
sakinleri, “Sözleşmeleri bitmelerine rağmen biz site yönetimini gönderemiyoruz. Buradan
gitmiyor, bizim üstümüze baskı kuruyorlar. İmzalamadığımız halde senetlerimizin olduğunu
söylüyorlar, istediğimizde ne kendileri geliyor, ne senetleri getiriyorlar” diyerek yönetimi
suçladı.
Vatandaşlar, İstanbul merkezli site yönetiminin aidatları toplamasına rağmen, sitede hiç bir
hizmette bulunmadığını ileri sürerek yetkililerden yardım istedi. Gruba müdahale eden polis
ekipleri, vatandaşların şikayetlerini aldıktan sonra grubu olaysız şekilde dağıttı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17320.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Taraftara bin adet passolig dağıtıldı
Passolig dağıtımının Sivassspor maçına kadar devam edeceğini söyleyen Kayserispor Futbol
Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, "Şimdiye kadar bin adet passolig dağıtıldı." dedi.
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Kayserispor Başkanı Recep Mamur'un talimatı ile ücretsiz olarak passolig dağıtımına
başlandığını belirtem Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, "Passolig dağıtımı
sayın başkanımızın talimatı ve yönetim kurulumuzun kararı ile başlamış bir organizasyondur.
Taraftarımızın da yoğun ilgisi var. 2 gündür yoğun bir şekilde passolig satışı devam ediyor.
İnşallah bu yoğunluğun devamını Sivasspor maçında da bekliyoruz. Böyle önemli bir maçta
taraftarımızın ve şehrimizin gereken desteği vereceğine yürekten inanıyoruz. İnşallah bu
sezon ilk defa bu stadın dolmasını da arzu ediyoruz. Şuana kadar binin üzerinde dağıtım oldu
ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Maç gününe kadar dağıtıma da devam edilecek." diye
konuştu.
Takımın moralinin yerinde olduğunu belirten Yıldız, "Takımda ki son durum gayet iyi.
Motivasyon derece yüksek. Aksihar maçında ki aldığımız beraberlikte ayrı bir moral ve
motivasyon oldu. Galip gelsek çok daha iyi olacaktı ama 1 puanda bizim için önemli puandır.
İnşallah Sivasspor maçında da istediğimiz sonucu kesinlikle alacağımıza inanıyoruz.
Takımımıza da güveniyoruz. Bütün çalışmalar o yönde. İnşallah cumartesi günü saat 19:00’da
taraftarlarımızı maça bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Kayserispor'un hafta içinde yapacağı antrenmanların basına ve ziyaretçilere kapalı olmasını
da değerlendiren Yıldız, "Bu maç bizim için son derece önemli bir maç. Yüksek konsantre
gerektiren bire maç. Bu tamamen konsantre ile alakalıdır. Ziyaretçi ve basına kapalı olmasının
sebebi budur. Bunu da hoşgörü ve anlayışla karşılayacaklarına inanıyorum. Sonuçta bu şehrin
takımı." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17321.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Fotoğrafçılardan tarihi kareler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin her ay gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi
devam ediyor. Yaklaşık 300 fotoğrafçı bu kez Kayseri'nin üç önemli tarihi eserinden binlerce
kare fotoğraf çekti.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında yapılan Profesyonel Fotoğraf
Eğitimi ve Uygulama Gezisi bu ay Kayseri'nin önemli tarihi mekanlarından Şahruh Köprüsü,
Sultan Hanı ve Karatay Kervansarayı'nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ile Sureti
Alem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından düzenlenen eğitim ve uygulama gezisine
KAYMEK Fotoğrafçılık Kursu kursiyerleri de katıldı.
Geziye katılan fotoğrafçılar, nasıl fotoğraf çekileceğine ilişkin profesyonel fotoğrafçılardan
eğitim alarak, edindikleri bilgiyle tarihi değerleri fotoğraflama imkanı buldular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17322.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu Kayseri’de
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi.
Yapımına devam edilen bölge hastanesini gezen Müezzinoğlu, “Bu projelerin sahibi
Cumhurbaşkanımızdır” dedi.
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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
yapımına devam edilen bölge hastanesine gelerek, incelemelerde bulundu. Burada
yetkililerden bilgiler alan Müezzinoğlu, hastanenin odalarını gezdi.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Müezzinoğlu, “Şehir
Hastaneleri Projeleri Türkiye’nin sağlık alanında en önemli projeleri ve bu projeleri inşallah
seneye bu vakitlerde yaklaşık 7 bin 500- 8 bin yatak kapasitesini devriye almış olacağız.
Türkiye bölgesinde güçlü bir sağlık merkezi olmanın en önemli ayağı bu hastanelerimiz
olacak. Bu anlamda bu şehir hastanelerinin ilki olan Kayseri şehir hastanemiz yaklaşık bin
600 yatak kapasiteli. Fizik tedavi hastanesiyle, genel hastanesiyle, kadın, doğum, çocuk
hastanesiyle, onkoloji merkeziyle hem Kayseri için hem bölge için hem de Türkiye için çok

önemli güçlü merkez olarak inşallah 14 Mart Tıp Bayramı’nda, 2017’de açılışını planlıyoruz.
Hizmete sokmayı planlıyoruz. Şuanda fizik tedavi hastanesini ziyaret ettik. Neredeyse yüzde
95 tamamlanmış. 2-3 ay içerisinde teslim edilebilecek bir durumda ama diğer binalarında
önümüzdeki yıl sonuna kadar inşaat faaliyetleri tamamlanacak. Ocak ayından sonrada fiziki
mekanların tıbbi donanımlarla donatılmasından sonra inşallah bir aksilik olmazsa 2017 14
Mart Tıp Bayramı’nda hizmete almayı planlıyoruz. Bu arada Mersin, Isparta, Yozgat, Ankara
Bilkent, Adana gibi şehir hastanelerimizde bu süre zarfında hizmete girmiş olacaklar. 7 bin
500-8 bin yatak kapasitesiyle Türkiye’nin bölgedeki sağlık vizyonuna, sağlık alanında marka
değerine çok önemli bir katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
"Bu projelerin Türkiye’de tek bir tane sahibi var. Sayın Cumhurbaşkanımız" diyen
Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sayın Cumhurbaşkanımız bu projelerin bire bir takipçisi ve bu hale gelişinin de en büyük
sahibidir. Ben kendilerine milletim adına, mensubu olduğum sağlık camiası adına teşekkür
ediyorum. Çünkü bu projeleri engellemek için gerek yürütmeyi durdurma kararlarıyla gerek
yasal düzenlemelerimizi Anayasa Mahkemesi’ne götürerek bu ülkenin bu hizmetlere
kavuşmasını, bu milletin bu fiziki mekanlarına layık görmeyen zihniyete karşı çok güçlü bir
mücadele verildi. Yaklaşık 2-3 yılda bir gecikmeye sebep oldular ama bütün bunlara rağmen
güçlü siyasi irade bugüne getirdi. Burada güçlü iradeler olmasaydı, çok farklı konulara ve çok
farklı dedikodulara muhatap olurduk ama neticede eserler kendini göstermeye başladı.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17323.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

"Allah’ın verdiği canı aldığım için
pişmanım"
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kız kardeşlerini taciz ettiğini iddia ettiği Ömer Ç.'yi bıçakla
öldüren ve 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan R.T., mahkemece 15 yıl hapis
cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada "Allah'ın verdiği canı ben aldığım için pişmanım, ama
diğer türlü pişman değilim" dedi.
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İncesu'da 2012 yılının Ağustos ayında R. T. ile kız kardeşlerine taciz ettiğini iddia ettiği Ömer
Ç. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.T., kendisine demir
çubukla saldıran Ömer Ç.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Ömer Ç., aşırı kan kaybından hayatını
kaybetti. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak 2013 yılında görülen cinayet
davasında sanık R.T., 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2013 yılında duruşmaya SEGBİS ile
katılan sanık savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle kararı Yargıtay'a temyiz etti.
Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak dosyayı yeniden 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne
gönderdi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen davada tutuklu sanık R.T. ile
öldürülen Ömer Ç.'nin babası M.Ç. ve avukatlar hazır bulundu.
Sanık R.T., duruşmada, "Ömer ile kız kardeşlerime tacizde bulunduğu için tartıştık, kavga
ettik" dedi. Bu sırada Ömer Ç.'nin babası M.Ç. sanığa 'Taciz ettiğini ispatla' diyerek tepki
gösterince, mahkeme heyeti tarafından M.Ç. polis ekiplerince salon dışına çıkarıldı.
Savunmasına devam eden sanık R.T., "Allahü Teâlâ'nın aldığı canı ben aldığım için pişmanım
ama diğer türlü kız kardeşlerime taciz ettiği için pişman değilim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık R.T.'ye 'kasten öldürme' suçundan önce
müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cinayeti ağır tahrik altında işlediğine kanaat getiren
mahkeme, müebbet cezayı 18 yıla düşürdü. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önünde
bulunduran mahkeme heyeti, sanık R.T.'ye neticeten 15 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17324.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Çanakkale ruhu Pınarbaşı’ndan eksik
olmayacak
Pınarbaşı Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen Çanakkale şehir gezisi etkinliğine bir
yenisi daha eklendi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş tarafından düzenlenen,
Çanakkale şehir gezisi etkinliğine bu sene, her liseden 55 kişi olmak üzere toplam da 330 kişi
götürülecek.
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Etkinlik hakkında bilgi veren Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş "Geleceğimiz olan
nesillerimize Çanakkale ruhunu aşılamak adına şahsım ve kurumum her türlü organizasyonu
yapmaktan onur ve gurur duyduk" dedi. Başkan Ataş, " Hedefim Pınarbaşı’mızda ki bütün
evlatlarımızın Çanakkale ruhunu anlamaları ve özümsemelerini sağlamaktır. İnanın bu ruha
en az o zamanki kadar ihtiyacımız vardır. Vatanımız o günlerde olduğu gibi tehdit altındadır
ve ilerde de yine aynı şekilde tehdit altında olacaktır" diye konuştu.
Başkan Ataş, "Bu tehditleri bu günlerde Çanakkale ruhunu aşıladığımız gençlerimiz sayesin
de engelleyeceğiz ve aşacağız. Allah Çanakkale Ruhunu üzerimizden eksik etmesin. Hayırlısı
ile gidip gelsinler.’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17325.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Bölge Hastanesi Mart 2017’de hizmete
girecek
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yapımı devam eden Bölge Hastanesi'nde incelemelerde
bulunarak önümüzdeki yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını
söyledi.
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Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere şehrimize geldi.
Müezzinoğlu’nu havaalanında Vali Orhan Düzgün, AK Parti MYK Üyesi Yaşar Karayel,
Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı
Hava Pilot Tümgeneral İsmail Yalçın ve şehrimizde çeşitli görevlerde bulunan bürokratlar
karşıladı.
Bölge Hastanesini gezdi
Bakan Müezzinoğlu, program dahilinde yapımına 3 yıl önce başlanan ve inşaatı devam eden
Bölge Hastanesini gezdi. Burada yetkililerden bilgiler alan Müezzinoğlu, hastanenin odalarını
inceledi. Gezinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Müezzinoğlu, Şehir
Hastanelerinin Türkiye’nin sağlık alanında en önemli projeleri arasında yer aldığını söyledi.
2017 Mart ayında açılacak
“Türkiye’de güçlü bir sağlık merkezi olmanın en önemli ayağı bu hastanelerimiz olacak”
diyen Müezzinoğlu, “ Bu anlamda bu şehir hastanelerinin ilki olan Kayseri şehir hastanemiz
yaklaşık bin 600 yatak kapasiteli. Fizik tedavi hastanesiyle, genel hastanesiyle, kadın, doğum,
çocuk hastanesiyle, onkoloji merkeziyle hem Kayseri için hem bölge için hem de Türkiye için
çok önemli güçlü merkez olarak inşallah 14 Mart Tıp Bayramı’nda, 2017’de açılışını
planlıyoruz” dedi.
“Projelerin tek sahibi Cumhurbaşkanımız”
"Bu projelerin Türkiye’de tek bir tane sahibi var. O da Cumhurbaşkanımız" diyen
Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Cumhurbaşkanımız bu projelerin bire bir takipçisi ve bu hale gelişinin en büyük mimarı.
Kendilerine milletim adına, mensubu olduğum sağlık camiası adına teşekkür ederim. Çünkü
bu projeleri engellemek için gerek yürütmeyi durdurma kararlarıyla gerek yasal
düzenlemelerimizi Anayasa Mahkemesi’ne götürerek bu ülkenin bu hizmetlere kavuşmasını,
bu milletin bu fiziki mekanlarına layık görmeyen zihniyete karşı çok güçlü bir mücadele
verildi. Yaklaşık 2-3 yılda bir gecikmeye sebep oldular ama bütün bunlara rağmen güçlü
siyasi irade bugüne getirdi.”
İncelemelerin ardından şantiyede düzenlenen törende ise yüklenici firma YDA'nın Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan tarafından, Bakan Müezzinoğlu'na projenin maketi ile çini
tablo hediye edildi.
Kafa karıştıran ‘Başbakanlık’ Yorumu
Müezzinoğlu şantiye çıkışında ise 22 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede adının Genel
Başkanlık ve Başbakanlık için geçtiği söylentilerine de cevap vererek, "O süreçler tabiatında
yürür ve 22 Mayıs'ta Genel Başkanımızı hep birlikte AK Parti delegesi seçer. 80 milyon ülke

insanımız da yeni Başbakanımızla buluşur. Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok "
yorumunda bulundu.
Bakan Müezzinoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesindeki köy muhtarlarının, Başbakan olması
halinde boğa keseceklerini açıkladıklarının hatırlatılması üzerine ise "Onlar şimdiden
kessinler fakire fukaraya yedirsinler" dedi. Bakan’ın bu sözleri ise kafaları karıştırdı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17326.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Pozitif Akdem atağa kalktı
Şubat 2016’da yapılan genel kurulla daha da güçlenerek atağa kalkan Pozitif Akdem (Pozitif
Aile Kadın Çocuk Danışmanlık Eğitim Merkezi Derneği) yönetimi gazetemizi ziyaret ederek
faaliyetler hakkında bilgi verdi.
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Başkan Esma İşel, Başkan Yardımcısı Zübeyde Özgen ile yönetim kurulu üyeleri Süheyla
Yardımcı, Saime Baykal ve Beylan Duman’dan oluşan yöneticiler, derneklerinin 2012’de
kurulduğunu ancak Şubat 2016’da yapılan genel kurulla daha da güçlenerek atağa kalktığını
söylediler.
İlk projelerini sundular
İlk olarak “Mülteci Kadınlar ile Çocukların Rehabilitesi ve Türk Toplumuna Uyum Süreci”
konulu bir proje hazırlayıp Kayseri Valiliği’ne sunduklarını belirten Başkan Esma İşel, 21
Mayıs’ta da “Aile, Mutluluk ve Değerlerimiz” başlıklı bir panel gerçekleştireceklerini söyledi.
Kaytur A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yalçın’ın yöneteceği panelde Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Felsefe Grubu Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet
Kasım Özgen, Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç ile kendisinin konuşmacı olarak yer
alacağını belirten İşel, programın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü salonunda
gerçekleştirileceğini kaydetti.
“Ayrımcılığa karşıyız”
Talas’taki tek kadın derneği olduklarını ancak tüm Kayseri’ye hitap ettiklerini belirten Başkan
İşel, kadın-erkek ayrımcılığı yapmadıklarının altını çizdi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17327.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Kayserili uçmayı seviyor
DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Nisan Ayı Havalimanı İstatistiklerine
göre, Kayseri Havalimanı’nda 166 bin 534 yolcuya hizmet verildiği görüldü.
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Söz konusu istatistiklere göre Nisan ayında, iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 5 artışla 153 bin 956, dış hat yolcu trafiği ise 12 bin 578 olarak kaydedildi. Bunun
yanı sıra, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 5 artışla bin 193, dış hatlar uçak trafiği de
85 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 1 artışla bin 278’e ulaştı.
Kayseri Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 383 ton olarak
gerçekleşti.
Uçuşlarda artış var
2016 yılı Nisan sonu gerçekleşmelerine göre; Kayseri Havalimanı’ndan; yüzde 10 artışla 613
bin 157 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 7 artışla 4 bin 653’e,
kargo, posta ve bagajı içerir biçimde yük trafiği ise 5 bin 326 tona ulaştı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17328.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

“Kokuşmuş İngiliz modelinden
kurtulmalıyız”
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "Bu model hastalıklı bir model, kokuşmuş
İngiliz modelidir. Bu modelden bir an evvel kurtulmamız lazım" dedi.

11 Mayıs 2016 Çarşamba 09:53

Kuzu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yozgat Şubesi tarafından Bozok Üniversitesi
Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Anayasa ve Başkanlık
Sistemi" konulu konferansa katıldı. Türkiye bakımından bu modelin kaçınılmaz olduğunu her
zaman söylediklerini ifade eden Kuzu, "Bu sıkıntılı modelin özellikle AK Parti öncesi
uygulamaları ortada. Her siyasi partinin belirli bir ömrü oluyor ve parti küçüldüğü zaman
bakıyorsunuz ki bir anda bitiyor. Türkiye'nin şu son 60-70 yılına bakın. Menderes gelmiş

biriktirmiş, bir koalisyon gelmiş bitirmiş. Demirel gelmiş biriktirmiş, bir koalisyon gelmiş
bitirmiş. Özal gelmiş toplamış, bir koalisyon gelmiş tüketmiş. Recep Tayyip Erdoğan geldi,
biriktirdi ve halen birikimleri devam ediyor. Haziranda Türkiye eski Türkiye'ye dönmek
üzereyken Allah'tan millet sahip çıktı. Bu kokuşmuş İngiliz modelidir. Bu modelden bir an
evvel kurtulmamız lazım" dedi.
AK Parti olarak yeni anayasayı yazdıklarını belirten Kuzu, "Bir komisyon kuruldu önce.
Muhalefetten CHP kanadı komisyonu terk edince masa dağıldı. Daha önce çalışıldı ondan da
sonuç alınmadı. Anlaşılan o ki muhalefet partileri ile bir araya gelinerek bu iş olmuyor. Kendi
işimizi kendimiz görelim dedik ve şu anda metin üzerinde çalışıyoruz. Artık Haziran ayı
içerisinde mi olur, tam süresini bilemiyorum, bu metni vatandaşa, halka açacağız, tartışmaya
açacağız. Her kesim bunun üzerinde fikir beyan edecek. Biz o metni Anayasa
Komisyonu'ndan geçirdikten sonra genel kurula getireceğiz. Bakalım muhalefet ne diyecek
bakacağız. Bizim şu anda sayı sorunumuz var. 316 vekilimiz var ve 14 eksiğimiz var. Bu 14
eksiği nereden tamamlayacaksın, ancak muhalefet oy verirse tamamlayacaksın başka türlü bir
yöntemi yok. Artık vermezse de bunları milletimize şikayet edeceğiz. Diyeceğiz ki, 'Biz
getirdik metni, bunlar yanaşmıyorlar.' Elbette ki biz onların görüşlerini almak gibi bir tablo
ortaya çıkabilir ama o havanın önceden oluşması lazım, destek havasının oluşması lazım. Biz
vatandaşımızın referandumda evet vereceğine eminiz. Kabul ederler bu metni, biz öyle
düşünüyoruz. Başkanlık sistemine bakış aşağı yukarı yüzde 54 ile 57 arasında. Benim bu
modele kırk yıl emeğim var. O yıllarda destek yüzde 7-8 civarındaydı. Şimdi hayli bir yol
alınmış. Ben inanıyorum ki bir referanduma gidilse Anayasa için, o referandumdan yüzde
60'lık bir oyla bu Anayasa geçer diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
"Bu model kan değiştiren, gençlere imkan sağlayan bir model"
Başkanlık isteğiyle ilgili itirazların klasik bir itiraz olduğuna değinen Kuzu, "Daha önce Özal
ve Demirel için denildi, şimdi Tayyip Bey için aynı şeyi söylüyorlar. Hâlbuki gelen model
4+4 eşittir 8 gibi, 5+5 eşittir 10 yıl gibi bir model süresi. Bu model kan değiştiren, gençlere
imkan sağlayan bir model. Yani bu modeli kendileri için isteyecekler diye bir şey yok. Özal
ve Demirel köşke çıktıklarında yetkilerinin olmadığını görerek bunu istediler ama Tayyip Bey
Başbakan iken de bunu çok dillendirdi ve istedi. Biz programımızı o zaman da yazdık. Uzun
yıllar bunun üzerinde düşündük. AK Parti'nin en güçlü olduğu zamanda şunu
söyleyebiliyoruz. O dönemlerde Anavatan Partisi olsun, Doğru Yol Partisi olsun zayıf
dönemlerindeydi ve bu modeli savunuyorlardı. Ondan dolayı da sonuç alamadılar. Belki
bizim biraz daha şansımız var" şeklinde konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17329.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Sevda Kuşun Kanadında’nın Kayserilisi
TRT’de yeni başlayan ve ilgiyle izlenen “Sevda Kuşun Kanadında” dizisinde “Arif Ünlü”
karakterini başarıyla canlandıran Murat Ünalmış Kayserili çıktı. Tomarza’nın Gülveren
Mahallesi’nde doğan sanatçı, geçen yıl 3. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivali
dolayısıyla şehrimize de gelmişti. Sanatçının ailesinin de Kayseri’de yaşadığı öğrenildi.
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23 Nisan 1981 Kayseri doğumlu olan sevilen dizi ve sinema oyuncusu Murat Ünalmış’ın
çocukluğu Kayseri'de geçti. 16 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer
olunca İstanbul'a giden sanatçı lise yıllarında profesyonel olarak bu kulüpte basketbol oynadı.
20 yaşında basketbolu bırakan Ünalmış, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten
sonra “Akademi İstanbul”da oyunculuk eğitimi aldı. 1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış,
basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatında birkaç dizinin ardından ilk
sinema filmi olan Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği “Güneşi Gördüm”de rol aldı. Yine Mahsun
Kırmızıgül'ün “New York'ta Beş Minare” filminde de oynayan sanatçı, ATV’de yayınlanan
“Şöhret” adlı dizide başrol “Mert” karakterini canlandırdı.
“New York'ta Beş Minare” filminde “ülkücü reis” rolüyle yer alan Murat Ünalmış, TRT’deki
dizide de 68 kuşağından bir MTTB’liyi canlandırıyor.
Oynadığı role uzak bir insan değil
MTTB Genel Başkanı ve aynı zamanda Kayseri AK Parti Milletvekili olan İsmail Emrah
Karayel dizinin Ankara’daki galasına katıldığını ve Arif Ünlü karakterini canlandıran Murat
Ünalmış ile tanışıp konuştuğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu, “Ben de bir
Tomarzalı olarak hemşehrimizin böyle bir rolde oynamasına sevindim. Galada Murat Ünalmış
ile konuştuğumda gördüm ki oynadığı role de çok uzak bir insan değil.”
(Rukiye Davarcı-M. Beyza Kanlıoğlu)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17330.html
Erişim Tarihi: 16.05.2016

Kaybolmayan “sevgi izi”
Kayseri’de Sevgi İzi Projesi hayata geçirildi. “Sevgi İzi” özellikle yaşlı ya da kendini ifade
edemeyen engelliler kaybolduğunda bulunmaları için kolaylık sağlıyor. Özel Eğitim okulunda
eğitim gören 10 engelli öğrencinin sol bileklerine velilerinin onayı ile kalıcı dövme olarak ile
rakam işlendi. Bu rakamlar, kaybolması halinde kişinin kimlik ve adres bilgilerinin kayıtlarını
içerdiği için ailelere daha kolay ulaşmayı sağlıyor.
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Mimarsinan Mahallesi’nde faaliyet gösteren Berksoy Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi,
televizyon sunucusu Müge Anlı tarafından başlatılan “Sevgi İzi Projesi”ni Kayseri’de hayata
geçirdi. Merkezde bulunan ve kendini ifade edemeyen engelli çocukların bileklerine kimlik
niteliğini taşıyan numaralar dövme ile bileklerine yazıldı. Yazılan numara ile çocuklar
kaybolduğunda emniyet güçleri ailelerine daha kolay bir şekilde ulaşabilecek. Engelli
çocukları olan ailelerin kâbusu haline gelen “kaybolduklarında dertlerini anlatamama” riski
bu proje ile ortadan kaldırılmış oldu.
Sağlık açısından sakıncası yok
“Sevgi İzi” projesinde gönüllü olarak çalışana kalıcı makyaj uzmanı Yeter Öztürk, çocukların
kollarına rakam olarak yapılan dövmelerin dini ve sağlık açısından sakıncası olmadığını
söyledi. Öztürk,” Kalıcı dövme işleminde dini ve sağlık açısından sakıncalı olduğu şeklinde
açıklamalar var. Fakat, ‘Sevgi İzi Projesi’nde bu gibi bir sorun yoktur. Kendisini anlatamayan
kişilerin kaybolmaları halinde kimliği ve adreslerini içeren rakamsal dövmeler iyi bir amaç
için kullanılıyor. Diğer yapılan dövme çeşitleriyle karıştırılmamalıdır. Deri altına yapılan
kalıcı dövme işleminde gözenekler kapanmadığı ve derinin oksijen almaya devam ettiği için
bir sağlık sorunu içermiyor” dedi.
Projenin amacı
Kayıpların daha kolay ve kısa sürede bulunması için başlatılan projeye ilk hafta dolmadan 3
bin kişi kayıt oldu. Müge Anlı 1 milyon kişinin sevgi izi yaptırmasını beklediğini söylüyor.
Sevgi izi, öncelikle başta engelliler olmak üzere kaybolma riski olan tüm bireylere
yapılmakta. Ancak engelli olunmasa da her birey ayrı ayrı sevgi izi yaptırabilecek.
Yakınlarının veya kendilerinin kaybolma riski olduğunu düşünenler www.benibuldular.com
adresindeki Sevgi İzi Kayıt Formunu doldurarak başvuruda bulunacaklar. Formu doldurup
“kaydet” butonuna tıkladığınızda sistem bir numara veriyor. O numara sol kola yazdırılıyor.
O kişi kaybolduğunda kolundaki bu “Sevgi İzi” onun güvencesi oluyor.
Sevgi İzi’yle kayıplar nasıl bulunacak?
Kayıp kişiyle bir şekilde karşılaşan vatandaşlar, o kişinin kolundaki ‘Sevgi İzi' ni görünce
önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Koldaki o "rakam"ı
taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birimlerce tespit edilerek kişinin bir an
önce ailesine kavuşması sağlanacak.
Haber/Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17331.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17332.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Gazeteciler seçime gidiyor
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 18. Genel Kurulu 13 Mayıs 2016 Cuma günü gerçekleşecek.
Başkanlık için şu ana kadar 3 isim adaylığını açıkladı.
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Mevcut Başkan Metin Kösedağ, Büyük Kayseri Genel Yayın Yönetmeni Metin Sönmez ve
Deniz Postası Gazetesi İmtiyaz sahibi Azim Deniz Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı
için adaylıklarını açıkladı. Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis salonunda Cuma
günü saat 14:00’da yapılacak genel kurul öncesi başkan adayları çalışmalarını hızlandırdı. 3
isim 200’ün üzerinde üye ile birebir temas kurarak destek istiyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17333.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Miraç’tan 7. Kur’an-ı Kerim meal
yarışması finali
Mirac Kültür Merkezi tarafından 7. Kur’an-Kerim Meal Yarışması Finali yarın saat 13.00’da
yapılacak.
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Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılacak olan yarışma sadece hanımların
katılımlarına açık olacak. Yarışmada dereceye girenler Umre ile ödüllendirilecek.
Onursal Başkanlığını yazarımız Furkan Yılmaz Altunöz’ün yaptığı Mirac Kültür Merkezi, bir
sivil toplum kuruluşu. 2004 yılında Mirac Kültür Merkezi dernek olarak; toplumsal
faaliyetlerini yeni bir ivme kazandırarak sürdürmeye başladı. Bu çerçevede halen:
·
4-6 yaş gurubu çocuklara (Kreş hizmeti),
·
İlköğretime gençlik kulübü (kız/erkek),
·
Lise gençlik kulübü (kız/erkek) ve
·
Mültecilere yönelik eğitim, maddi ve manevi yardım faaliyetleri.
Yetişkin hanımlara/baylara, yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları devam ediyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17334.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

‘Senin Adın Ahmed” için tanıtım gecesi
Bünyamin Fındıkçı’nın yeni albümü için tanıtım gecesi düzenlenecek.
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Talas Anayurt Merkez Camii’nde imamlık yapan, tasavvuf müziği sanatçısı Bünyamin
Fındıkçı’nın ikinci albümü olan ‘Senin Adın Ahmed’ için özel bir tanıtım gecesi
düzenlenecek. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak olan gece şiir dinletisi, ney dinletisi,
sema gösterisi ve Bünyamin Fındıkçı’nın yeni albümündeki eserleri seslendirmesi ile son
bulacak.

17 Mayıs 2016 saat: 19.00’da Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak olan
tanıtım gecesine isteyen vatandaşlar ücretsiz bir şekilde katılabilecek.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17335.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

AB süreci KTO'da konuşuldu
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret, Tarım, Ekonomi ve Enerji Politikaları ve
Projeleri Bölümü Başkanı Balazs Gargya, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bahri Coşkun, "AB Türkiye
Delegasyonunu, AB Bilgi Merkezleri Ağı eliyle, ülkemiz ve AB arasında önemli bağlar
kurulması yönünde çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, AB Türkiye Delegasyonu ile
Kayseri Ticaret Odası bünyesinde bulunan Bilgi Merkezimiz uyumlu bir çalışma
sürdürmektedir. AB üyelik sürecinde bu ilişkilerin ülkemiz için önemli olduğunu biliyor ve
AB Türkiye Delegasyonu çalışmalarına her zaman katkı sağlayacağımızı da vurgulamak
istiyorum. Avrupa Birliği'ne giden yolun temellerini atan Schuman Bildirgesi'nin yıl dönümü,
daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de, Türkiye çapında bir dizi etkinlikle
taçlanmaktadır." dedi. Coşkun, "7-8 Mayıs tarihlerinde Ankara’da başlayan etkinlikler, 20
ilde düzenlenecek etkinliklerle iki hafta boyunca devam edecektir. Avrupa Günü
kutlamalarının Kayseri’deki odak noktası, “Antakya Medeniyetler Korosu Konseri” olacaktır.
Sayın Bölüm Başkanı Balazs Gargya da şehrimizdeki etkinliklere katılmak üzere gelmiştir ve
akşam gerçekleşecek konsere de eşlik edeceklerdir. Antakya Medeniyetler Korosu’nun,
Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak adına, evrensel bir dil olan müzikle toplumları
kaynaştırıcı bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi de,
Kayseri halkını bugün akşam saat 20.00’de Antakya Medeniyetler Korosu ile buluşturacak.
Bu konsere tüm halkımızı ve siz değerli basın mensuplarını davet ediyoruz." diye konuştu.
Kayseri'den çok etkilendiğinin altını çizen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret,
Tarım, Ekonomi ve Enerji Politikaları ve Projeleri Bölümü Başkanı Balazs Gargya ise,
Türkiye ile AB arasında ki ilişkilerin çok dinamik bir yapıya dönüştüğünü kaydetti. Gargya,
"Türkiye ile AB arasında ki ilişkilerin çok dinamik bir yapıya dönüştüğüne hepimiz şahit
oluyoruz. Umut ediyoruz ki Türkiye vatandaşlarının Avrupa'ya gerçekleştirecekleri kısa süreli
seyahatlerin de gerekli olan vizelerin ortadan kaldırılmasına yol açacak. Yine müzakereler
kapsamında yeni fasılların açılmasına yönelik umudumuzun olduğunu söyleyebiliriz. Bütün
bu gelişmeler neticesinde ve bu yeni girişimler neticesinde yakın gelecekte Türkiye'yi AB'de
tam üye olarak görmemizde söz konusu olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17336.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

800 kişilik dev kadro
Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerine üye olan 800 kadın, Kadir Has Spor ve Kongre
Merkezinde toplu olarak spor yaptı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. tarafından düzenlenen aerobik,
streching ve harmony dans gösterisine spor tesislerine üyeliği bulunan 800 kadın katıldı.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde yapılan ve ilk kez gerçekleştirilen etkinlik 1 saat 15
dakika sürdü. Organizasyonda aerobik, streching ve Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri
A.Ş.'ye özgü harmony dans gösterisi yapıldı.
Talas Spor ve Sosyal Tesisi, Beyazşehir Spor Kompleksi, Bayanlar Spor Merkezi, Erkilet
Spor Merkezi, Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nden organizasyona katılan yaklaşık
800 kişi ile gerçekleştirilen program sonunda çekiliş ile 20 üyeye 3 aylık ücretsiz spor tesisleri
üyeliği hediye edildi.
Organizasyon sonunda etkinliğe katılan üyeler gösteriden duydukları memnuniyeti dile
getirerek bu tarz organizasyonların devam etmesini istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17337.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

7 yaşındaki lösemi hastası Eren ilik nakli
bekliyor
İyileşinceye Kabe'ye gitmek istediğini söyleyen 7 yaşındaki lösemi hastası Eren Acar, sosyal
medyadan açılan "Eren'lere Umut" sayfasından kendisini hayata bağlayacak olan iliğin
sahibini bekliyor.
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Geçen yıl Haziran ayından bu yana tedavi gören ve Eylül ayında Akut Lenfoblastik Lösemi
(ALL) teşhisi konulan 7 yaşındaki Eren Acar'ın kurtuluşu, kendisine uyacak iliğe bağlı.
Babası Fatih Acar'ın sosyal medyadan açtığı "Eren'lere Umut" sayfasından, kendisi gibi olan
çocuklar için de seslenen Minik Eren, "Sadece 3 tüp kan bizler için umuttur. Siz de bizler için
umutsunuz." sözleri ile 4 günde yaklaşık 10 bin kişiye ulaştı.

"İKİZİM
EYMEN
İLE
DÖVÜŞMEYİ
ÖZLEDİM"
Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören Minik Eren, hastanede kalmaktan çok
keyif almadığını ve bir an önce iyileşip eve gitmek istediğini söyledi. Büyüyünce futbulcu
olmak istediğini dile getiren Galatasaray tutkunu Minik Eren, "Hastane ortamında keyif
almıyorum çünkü serum var, istediğin şeyleri yapamıyorsun. İyileşince Kabe’ye gitmek
istiyorum. En çok da ikizim Eymen ile dövüşmeyi özledim" dedi.
"İLİK NAKLİ KORKULDUĞU KADAR ZOR DEĞİL"
Eren'in durumu hakkında bilgi veren 34 yaşındaki Kimyager Baba Fatih Acar ise, Şubat
ayında sosyal medyadan kampanya oluşturulan Bade Bebek'in babası ile görüştükten sonra
Eren ve aynı hastalığı taşıyan diğer çocuklar için benzer şekilde uygun ilik arayışına
başlamaya karar verdiklerini ifade etti. Baba Fatih Acar sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir haftadır nakil protokolüne yönlendirildik. Eren ve Eren gibi çocuklar gerçekten çok ağır
bir yükün altındalar. Biz de Eren ve arkadaşlarına yardımcı olmak adına, daha çok bilinçli ve
aynı zamanda gönüllü kişilere ulaşmak adına bir kampanya yaptık. Sosyal medyada 'Erenlere
Umut' adında bir grup kurduk. İki üç gündür 10 bine yakın üyemiz oldu. İnşallah Eren ve
arkadaşlarının sayısını artıracağız. Gönüllü ve duyarlı kişilerden isteğimiz herhangi bir kan
merkezine gitmeleri ve iki tüp kan vermeleri. Bu kanla HLA doku analizine bakılıyor.
Dokular uyar ise Eren için, başka çocuklar olursa onlar için ve başka ülkelerdeki çocuklar için
de bu bir havuzda toplanıyor ve dönüş yapılıyor. İlik nakli o kadar zor değil. Yarım saat
süren, kesisi ve dikişi olmayan bir işlem. İğne ile alınıyor ve donör 3-4 saat dinlendikten sonra
evine taburcu oluyor. Normal hayatına devam edebiliyor. Bilmediğimiz için insanlar korkuyor
ama herhangi bir sıkıntısı da yok. İş başa gelmeyince de bilinmiyor maalesef. Daha önce Bade
adında bir bebeğimiz vardı, onun için 3-4 kişiden yanıt alınmıştı. İnşallah Eren için de yanıt
alınmasını bekliyoruz."
"BU GÜZEL ÇOCUKLARIN HAYATINI TEKRAR GÜZELLEŞTİRELİM"
İnsanların duyarlı olmasını beklediklerini dile getiren Anne Tuğba Acar da, "İsteğimiz bu
kadar güzel çocukların hayatlarını yeniden güzelleştirebilmeleri için sadece birkaç tüp kan
vermeleri. Umuyoruz herkes duyarlı olur ve yeniden eski günlerine hep birlikte döneriz"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17338.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Başkan Çelik, yeni hastane sözü aldı
Kayseri'de bir dizi temasta bulunan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Kayseri ile ilgili ayrıntılı bilgiler
veren Başkan Çelik, şehrin doğusundaki nüfus yoğunluğunun hastane ihtiyacı bulunduğunu
belirtti ve Bakan Müezzinoğlu'ndan hastane talebinde bulundu. Bakan Müezzinoğlu da yeni
hastaneye olur verdi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu
Büyükşehir Belediyesi binasının girişinde karşıladı. Bakan Müezzinoğlu, belediye binası
girişinde yapılan çalışmaları çok beğendiğini belirtti. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'nun
ziyaretine Vali Orhan Düzgün, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Eski
Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Havva Talay Çalış, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Kadın Kolları
Başkanı Sevilay İlkentapar da katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Bakan Müezzinoğlu'na Kayseri ilgili detaylı bir sunum
yaptı. Kayseri'de yapılan ve yapılması düşünülen projeleri anlatan Başkan Çelik, organize
sanayi bölgeleri, kentsel dönüşüm, ulaşım, yeşil alan ve diğer konularda yapılacak projelerle
ilgili açıklamalar yaptı. Konuşmasında TOKİ, Beyazşehir ve İldem'in bulunduğu bölgede
yaklaşık 200 bin nüfusun bulunduğunu ve orta vadede bu nüfusun 500 bine çıkacağını belirten
Başkan Çelik, bu bölgenin hastane ihtiyacı bulunduğunu dile getirdi ve en az 200-300 yataklı
bir hastane yapılması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da Başkan
Çelik'ten yaklaşık 100 dönümlük bir yer ayrılmasını istedi ve gerekli çalışmaların yapılacağını
kaydetti. Başkan Mustafa Çelik, 2017 yılında açılacağı belirtilen Entegre Şehir Hastanesi'ne
ulaşımı sağlayacak olan Bekir Yıldız Bulvarı ve raylı sistem hattı konusunda da bilgi verdi.
Ziyarette, ülkemizde sağlıkta gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan
Müezzinoğlu, "AK Parti iktidara geldiğinde ülkemizdeki ortalama yaşam 71 yıldı. Şimdi ise
78 oldu. Koruyucu hekimlik konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Halkımızdan kötü
alışkanlıklardan uzak durmalarını, sağlıklı beslenmelerini ve hareketli yaşamalarını istiyorum.
Bunları yapanların şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve kanser olma riski yüzde 50 azalıyor"
dedi.
Ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu'na günün anısına hediye takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17339.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

“Bekir abi” ilham kaynağı oldu
“Sevda Kuşun Kanadında” dizisinin başrol karakteri Arif Ünlü’nün büyük ölçüde Kepsaş
Yönetim Kurulu Başkanı, Kocasinan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız’ın hayatından
esinlenerek oluşturulduğu öğrenildi. Bu karakteri oynayan Murat Ünalmış’ın da Kayserili
olması ilginç bulundu. “Sevda Kuşun Kanadında” dizisinin başrol karakteri Arif Ünlü’nün
büyük ölçüde Kepsaş Yönetim Kurulu Başkanı, Kocasinan eski Belediye Başkanı Bekir
Yıldız’ın hayatından esinlenerek oluşturulduğu öğrenildi. Bu karakteri oynayan Murat
Ünalmış’ın da Kayserili olması ilginç bulundu. Kayserililer diziye damga vurdu
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TRT’nin sevilen dizisi “Sevda Kuşun Kanadında”da başrole Kayserililer damgasını vurdu.
Tomarzalı Murat Ünalmış’ın başrolde başarıyla canlandırdığı “Arif Ünlü” karakterinin de
büyük ölçüde Kayseri’nin “Bekir Abi”si Bekir Yıldız’dan esinlenilerek oluşturulduğu
anlaşıldı. Görüştüğümüz dizi filmin Genel Yönetmeni ve yapımcı firma Sonart Medya ve
Yayıncılık A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Uçakan şunları söyledi:
Başrolde Bekir Yıldız’dan esinlendik
“MTTB’den yola çıkarak bir dizi oluşturmak istediğimizde ilkönce bu kuruluşta emeği
geçmiş efsane isimlerle söyleşiler yapıp anılarını topladık. Görüştüğümüz MTTB yöneticileri
arasında Bekir Yıldız da vardı. Bekir Başkan’ın anılarından da harmanlanarak ortalama bir
başrol karakteri oluşturduk. Bu karaktere Bekir Yıldız’ın damga vurduğu unsurlar MTTB’de
yöneticilik yapması, girişkenliği, gözüpekliği, judo ve karatedeki ustalığı oldu. Yani
başroldeki Arif Ünlü karakteri büyük ölçüde Bekir Yıldız’ın hayatından esinlenerek
oluşturuldu.
Haber:Rıfat Yörük
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17340.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Kılıçdaroğlu’na ‘darbeci misin?’ tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada,
"Başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" ifadeleri tepki çekti.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, CHP liderine tepkisini dile getirerek, “Sen darbeci misin?
Darbe yapmak niyetinde misin? Darbecilere çağrı mı yapıyorsun?" dedi.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Böyle bir
başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz" sözlerine ilişkin "Kanla
bir anayasa değişikliği olabilir mi? Böyle tehdit edilebilir mi bir millet? Anamuhalefet
partisine bu yakışır mı? Sen darbeci misin? Darbe yapmak niyetinde misin? Darbecilere çağrı
mı yapıyorsun?" dedi.
Elitaş, “Anamuhalefet partisinin genel başkanı diyor ki 'Eğer bu anayasayı değiştirirseniz, kan
dökülmeden değiştiremezsiniz.' Bu ne zihniyet Allah aşkına? Kanla bir anayasa değişikliği
olabilir mi? Böyle tehdit edilebilir mi bir millet? Anamuhalefet partisine bu yakışır mı? Sen
darbeci misin? Darbe yapmak niyetinde misin? Darbecilere çağrı mı yapıyorsun? Anayasa,
milli idarenin temsilcisi TBMM üyeleri tarafından oturulur, konuşulur. Yazılır, tartışılır, sivil
toplum örgütleri de bu konuda kanaatlerini oluşturur ve TBMM'nin değerli üyeleri
kanaatlerini bildirir. Arkasından yüce milletin huzuruna gider. Yüce millet eğer anayasaya
'evet' diyorsa, buna herkes 'evet' demek zorundadır. Sen milletin iradesini yok sayacaksın,
görmeyeceksin, onları 'dağdaki çoban' diye niteleyeceksin ama bir CHP'li bu anayasanın
değişikliği konusunda 'Türkiye kan gölüne dönmeden değiştirilemez' deme hakkına sahiptir,

diyeceksin. Sonra da kalkacaksın burada demokrasi havariliği yapıp demokrasi nutukları
atacaksın. Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye sizin zihniyetinizi çağ dışı bırakalı uzun zaman oldu."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17341.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Çiftçiye “can suyu” değerinde avans
Kayseri Şeker’in sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçisine “Faizden Kurtarma Avansı” adı
altında 23 milyon TL ödeme yapacağı açıkladı.
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Türkiye’de bir ilk olacak olan bu uygulamayla ilgili olarak Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Bu uygulama bir başlangıç olup, İnşallah bir iki yıl
içerisinde tüm çiftçilerimizin faiz yükünden kurtarılmasını amaçlamaktayız. Çiftçilerimizin
çalışmalarında başarılar diler. Bereketli, kazasız belasız bir kampanya dönemi nasip etmesini
Cenab-ı Haktan niyaz ederiz" dedi.
Pancar çiftçilerinin temlik kredisi az kullanması, çiftçinin faiz yükünden daha az etkilenmesi
ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için Kayseri Şeker’in,
pancar ekicilerine yönelik 2016-2017 kampanya döneminde vereceği avans haberi çiftçiler
arasında büyük bir sevinçle karşılandı.
Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesinde çiftçilik yapan Mustafa Değerli, "çiftçiye olan bu
desteğin sağlanmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Faiz girince bereket
gidiyordu" diyerek Şeker yönetimine minnettarlığını dile getirdi.
Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri ,Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan
9 bin 570 çiftçiye, gübre avansı olarak 52 milyon TL, Tohum Avansı 11 Milyon TL, Çapa
Avansı 38 Milyon TL, Sulama Avansı 34 Milyon TL, Ramazan Bayramı avansı 5 Milyon TL,
Kurban Bayramı Avansı 10 Milyon TL Söküm Avansı 46 Milyon TL, Mazot avansı 25
Milyon TL Ekim ve ilaç avansı 12 Milyon TL ile Temlik Kredisi olarak 90 Milyon TL avans
verilerek toplamda pancar bedelinin %76’sı avans olarak ödeniyor.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17342.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Hunat Helal Gıda hizmete girdi
Hunat Helal Gıda Ürünleri marketi, Hunat Mahallesi Nur Sokak’ta hizmete açıldı. Kayserili
duyarlı vatandaşların talepleri üzerine açılan market özellikle helal ve sağlıklı gıda
maddelerini bulmakta zorluk çekenlere büyük kolaylıklar sağlayacak.
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Tamamen Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği'nin
(GİMDES) onay verdiği ürünleri bulunduran ‘Hunat Helal Gıda Ürünleri' vatandaşları
bütünüyle helal gıda olan ürünlerle buluşturuyor.
Kayserili duyarlı vatandaşların talepleri üzerine açılan market özellikle helal ve sağlıklı gıda
maddelerini bulmakta zorluk çekenlere büyük kolaylıklar sağlayacak.
Market sahiplerinden Ali Günter “Amacımız, bilinen ve güvenilen bir kurum tarafından
verilen helal sertifikalı ürünlerle, insanlara helal ürün satmak... Bu işin hem ticari hem de
manevi özelliği var. Boğazımızdan geçmeyen bir lokmayı başkasına satmaya hakkımız yok.
Bu inanç ile hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi.
Markette hazır çorbalar, dondurma, un, yağ, çay, şeker, su, makarna, tahin, pekmez, çikolata,
bisküvi, unlu mamuller gibi ana gıdalar satışa sunuluyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17343.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Kayserili Alperenler Makedonya’da
Kayseri Alperen Ocakları tarafından kurulan ve uzun yıllardır faaliyet gösteren Alperen
Yardım Hareketi Makedonya’da bir dizi faaliyet gerçekleştirecek.
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Alperen Yardım Hareketi, 12-16 Mayıs tarihleri arasında Doğu Makedonya’da ihtiyaç sahibi
belde ve köylere yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Faaliyet kapsamında ekibe dahil 6
doktor 250 çocuğun sünnetini gerçekleştirecek. Kesilecek olan 50’ye yakın kurban etleri ve
iaşe paketleriyle de Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaşılacak.
Balkanlardaki kardeşlerimiz için…

Kayseri Alperen Ocakları başkanı Mahmut Cömert gerçekleştirecekleri faaliyetlerle alakalı şu
açıklamada bulundu:
“Alperen Yardım Hareketi ilk yurtdışı faaliyetini 2013 yılında kurban, iaşe ve sünnet
çalışmalarıyla Kosova’da gerçekleştirdi. Bu bizim için bir tecrübeydi. Neticesinde
Balkanlarda faaliyetlerimize her yıl devam ettik. Bu program Makedonya’da
gerçekleştirdiğimiz üçüncü yardım faaliyetimiz olacak. Bizler sürekli ‘Neden kendi ülkemiz
dururken oralara yardım ediyorsunuz?’ sorularına muhatap kalıyoruz. Bizler Osmanlının
Türkiye’de bulunan birçok ilinden önce fethedilmiş Balkan ülkelerinde kardeşlerimizin
olduğu bilincindeyiz. Makedonya’da yaşayan on binlerce Yörük Türkmenler var. Aynı dili
konuşuyor, aynı yöne secde ediyoruz. Aynı atanın torunlarıyız. Bizler akrabalık bağlarımızı
daha da arttırabilmek, ‘kardeşleriniz sizi unutmadı’ hissini uyandırabilmek adına bu yardım
çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.”
(Fatma Ural)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17344.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Erçalık’tan “esnafa sahip çık” çağrısı
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Başkanı Kemal Erçalık, yeni başlatılan sosyal
sorumluluk projesini anlatarak, esnafa destek verilmesi gerektiğini bildirdi.
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Erçalık esnafın bir dost olduğunu, kaybedilen her esnafın esasında kaybedilen bir dost
olduğunu vurgulayarak, "Esnaf kimdir? Toplumun gölgesi, yansımasıdır. Vatandaşın
komşusu, arkadaşı, dert ortağıdır. Fakirin kötü gün dostu, tokluk garantisidir. Tehlikenin
bekçisi, yolda kalmışın sığınağıdır. Bu örnekler uzar da gider aslında ama hepsinin sonunda
bir dost, güvenilir bir kişi vardır. Bugün belki peyniri marketten ucuza alabilirsiniz; fakat
çocuğunuzun başına bir şey geldiğinde ilk müdahale edecek olan esnafın hakkını
ödeyemezsiniz. Kimi zaman bakkaldır esnaf, kimi zaman kasap ama bir bakarsınız bekçi olur,
bir bakarsınız temizlikçi kısacası bir değerdir aslında esnaflık; bugünlerde kaybolmaya yüz
tutmuş bir değer" dedi.
Kapanan her esnaf kaybedilen bir dost
Erçalık, "Biz diyoruz ki; kapanan her esnaf aslında kaybedilen bir dosttur. Milletçe birlik ve
beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde birbirimize destek olarak esnaflarımızın yanında
yer alalım,artık başka değerlerimizi kaybetmeyelim" ifadesinde bulundu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17345.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın Kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17346.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

KSMMMO’ da başkan bugün belli olacak
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda yeni başkan ve yönetim kurulu
bugün belli olacak.
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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 22.
Olağan Genel Kurulu’ndan mevcut Başkan Baki Gümüşoluk birinci olarak çıkmasına rağmen
çarşaf liste ile yarışa girildiğinden yönetime 3 isim gönderebilmişti. Çoğunluk diğer adaylarda
olduğu için Gümüşoluk başkanlık görevine gelememişti.
Anfer Yılmaz’ın başkan olması bekleniyor
Yeni yönetim bugün yapılacak olan toplantının ardından belli olacak. Toplantıda Anfer
Yılmaz’ın diğer aday Fatih Tanrıöver’in desteğini alarak başkanlığa seçilmesine kesin
gözüyle bakılıyor.
4 adayın yarıştığı genel kurulda Baki Gümüşoluk 416, Anfer Yılmaz 318, Fatih Tanrıöver
153, Mustafa Arı ise 90 oy almıştı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17347.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

‘Bu kez Kayseri’yi çok sevdim’
Mazlumder Kayseri Şubesi’nin davetlisi olarak Kayseri’ye gelen şubenin kurucu başkanı
Prof. Dr. Nihat Bengisu ‘Bu kez Kayseri’yi çok sevdim’ dedi.
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Mazlumder Kayseri Şubesi kurucu başkanı ve 28 Şubat döneminde sivil toplum kuruluşlarının
başkanı olan Prof. Dr. Nihat Bengisu Kayseri’de bir dizi programa katıldı. Geçtiğimiz hafta
sonunu Kayseri’de geçiren Bengisu Cumartesi günü Kayseri Birleşik Kafkas Derneği’nde
STK temsilcileri ile bir araya geldi. Daha sonra TV Kayseri’de Cafer Beydilli’nin hazırlayıp
sunduğu ‘Kutup Yıldızı’ programına konuk olan Bengisu, programın ardından Kayseri Küçük
Millet Meclisi’ne katıldı. Burada bir selamlama konuşması yapan Bengisu, “Kayseri’de
bulunduğum dönemde STK‘lar bizim ikinci işimizdi. Daha sonra birinci işimiz oldu. Oradan
biraz da siyasete bulaştık” dedi.
İstanbul’da STK’larda onursal başkanlık ve muhtelif organizasyonlarda üyelik yaptığını
aktaran Bengisu, “Başakşehir’de Bengisu Cıvıltı anaokulumuz var. Şimdi anaokulumla
ilgileniyorum. ‘İnsan yaş iken eğilir’ düsturu ile yola çıkıyoruz” açıklamasında bulundu.
‘Bu kez Kayseri’yi çok sevdim’ diyen Bengisu sözlerini şöyle sürdürdü, “17 sene evvel
Kayseri’den ayrılırken STK’ları alfabemizin 29 harfi ile baş başa bırakmıştık, şu anda 85
olmuş. Çok güzel işler yapılmakta. Herkese teşekkür ederim.”
Nihat Bengisu, pazar sabahı Ribat Vakfı’nın kahvaltısına katıldıktan sonra Kayseri’den
ayrıldı.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17348.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Kayseri-Kızıltepe kardeşlik hattı
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu ‘Teröre Karşı Dostluk ve Kardeşlik Eli’
kampanyası kapsamında terör mağduru ailelere yardımcı olabilmek adına Mardin’in Kızıltepe
İlçesi’ne 1 TIR dolusu yardım malzemesi gönderdi.
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu’na bağlı Diyanet-Sen, Hizmet-İş Sendikası,
Mazlum-Der, Bem-Bir-Sen, Miraç Kültür Merkezi, Darülaceze Vakfı, Çelik-İş Sendikası,
Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şubesi ve Hilal-Der öncülüğünde başlatılan, Melikgazi Belediyesi ve
İHH Kayseri Yardım Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan, içinde temel gıda maddeleri, giysi,
yatak, kanepe ve patatesten oluşan yardım malzemelerinin bulunduğu yardım TIR’ının
üçüncüsü Mardin Kızıltepe’ye gönderildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan platform üyeleri yardım TIR’ı hakkında bilgiler verdiler.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Sözcüsü Ahmet Taş, Güneydoğu’da başlatılan
operasyonların ardından bölgeden göç ederek güvenli bölgelerde yaşayan vatandaşların zor
şartlar altında hayatta kalma savaşı verdiklerini dile getirerek “ülkemizin Güneydoğu
Bölgesi’nde Temmuz 2015’ten beri yaşanan PKK saldırıları sonucu başlatılan operasyonlar
sırasında çok sayıda bölge insanı bulundukları yerleri terk ederek, saldırıların ve çatışmaların
yaşanmadığı güvenli bölgelere göç ettiler. Çatışmalardan kaçan 10 bin terör mağduru
çatışmaların yaşanmadığı Mardin Kızıltepe’ye sığınmış olup zor şartlar altında hayatta
kalmanın mücadelesini veriyorlar. Kızıltepe Kardeşlik ve Dayanışma Platformu
Kayseri’mizden yardım talep ederek şehirlerine sığınan mağdur ve mazlumların imdadına
yetişmemizi talep ettiler. Biz de bunun için çok şükür elimizden geleni yapmaya çalıştık” diye
konuştu.
Taş’ın konuşmasının ardından yardım TIR’ı dualar eşliğinde Mardin Kızıltepe’ye hareket etti.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17349.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Gönül coğrafyamızdan ERUSAM 'a ziyaret
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları
Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen Uluslararası Öğrenciler Akademisi faaliyetlerinin yanı
sıra atölye çalışmaları ile de devam ediyor. Bu kapsamda “Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Atölyesi”ne devam eden öğrencilere yönelik, Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar
Merkezi (ERUSAM)’a teknik gezi düzenlendi.
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Teknik geziye katılan öğrencilere özellikle “İngiliz Belgeleri” ve merkezde bulunan arşiv
belgeleri ile ilgili bilgiler verildi. Yine ziyaret sırasında kuruluş hakkında bilgiler veren
ERUSAM Müdürü Doç. Dr. Cevdet Kırpık şunları kaydetti:
“Gönül coğrafyamızdan gelip Kayseri’de eğitim aldığınız için üniversitemiz, Kayserimiz ve
ülkemiz adına çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca Suriye, Orta Asya,
Yemen, Çad, Azerbaycan, Kırım gibi ülkelerden gelen öğrencilerimize yüksek lisans ve
doktora eğitimlerinde ERUSAM’ın desteklerini devam ettireceğimizi her türlü konuda
yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

ERUSAM gezisi sırasında burada bulunan İngiliz arşivlerini de inceleyen öğrencilere Arş.
Gör. Can Deveci kütüphane ve belgeler hakkında bilgiler verdi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17350.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Barajda balık tutan genç balıkçı boğuldu
Kayseri’de Yamula Barajı’nda balık tutan bir balıkçı, baraja girerek oltasını almak isterken
boğuldu.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi mevkinde Yamula Barajı’nda balık
tutan F.Y. (28), oltasını almak için girdiği baraj gölünde boğuldu. Çevredekilerin F. Y.’nin
çırpınışlarını görmesi üzerine durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Türkuaz
Arama Kurtarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma güvenlik önlemi
alırken, Türkuaz ekibinden balık adamlar barajda F. Y.’yi aradı. Balık adamlar bir süre sonra
F. Y.’nin cesedini bularak karaya çıkardı. F. Y.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17351.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

“Antarktika’da Türk bilim üssü şart”
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan
Halıcı, Türkiye’nin değişen iklim dengesine dair bilimsel çalışmalarda geride kalmaması için
Antarktika’da bir bilim üssü kurmasının gerekli olduğunu söyledi.
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ERÜ Fen Fakültesi konferans salonunda, 7 farklı üniversiteden 13 bilim insanının
oluşturduğu, 2016 Türk Antarktika Bilim Rotası Seferindeki izlenimlerini anlatan Doç. Dr.
Gökhan Halıcı, Türkiye’nin geç kalmadan Antarktika’da bilim üssü kurma çalışmalarına
başlaması gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Gökhan Halıcı, kıtanın, Türkiye’nin yüzölçümünün
yaklaşık 17, Avrupa’nın ise yaklaşık 1 buçuk katı büyüklüğünde olduğunu belirtti.
Antarktika’nın yalnızca binde 3’ünün buz olmadığını da dile getiren Doç. Dr. Gökhan Halıcı,
kıtanın zengin doğal kaynaklara sahip olması ve dünyadaki değişen iklim üzerinde
araştırmalara imkan vermesi nedeniyle bilim insanları için önemli bir araştırma alanı
olduğuna dikkat çekti.
TÜRKİYE İSLAM DÜNYASINDA ÖNDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYORSA…
Bilim Rotası Seferindeki bilim insanları olarak amaçlarının Antarktika’da bir bilim üssü
kurmak olduğunun altını çizen Doç. Dr. Gökhan Halıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Antarktika yüksek potansiyelde doğal kaynaklara ve tatlı su kaynaklarına sahip. İleride şayet
bunlar üzerinde hak iddia etmek istiyorsak, Türkiye’nin burada bilimsel çalışmalar yapması
gerek. Antarktika akıntı döngüsünün ve etrafındaki canlı kaynakların kullanılmasının
araştırılması, dünyanın değişmekte olan iklimi üzerinde Türk bilim insanlarının çalışma
yapabilmesi konularında Türkiye çıkarlarını koruyabilecek. Aynı zamanda Türkiye’nin
diplomatik profilinin kuvvetlenmesi ve Türkiye Cumhuriyetinin örnek olarak İslam
coğrafyasında güçlü ve lider konumunu sürdürebilmesi için bu durum son derece önemli.
İslam ülkelerinin ne yazık ki Antarktika’da bilim üssü yok. Sadece bizden önce Pakistan’ın
kurduğu Cinnah üssü var.”
TÜRK ANTARKTİKA BİLİM ROTASI SEFERİ NASIL BAŞLADI?
Bu konuya ilk dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Profesör Bayram Öztürk oldu. Devlet
düzeyinde ilk adım da Profesör Öztürk’ün çalışmalarına binaen, 2014 yılında atıldı. Dışişleri
Bakanlığınca ‘Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolüne Katılımımızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’ hazırlandı. 18 Aralık 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu'nda
imzalanarak Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı'na sunuldu. Ancak yenilenen seçimler yüzünden yasa kadük oldu. Profesör
Bayram Öztürk, yıllardır bu konuda bayraktarlık yapan isimlerden. 2014 yılının KasımAralık, 2015 yılının da Ocak-Şubat aylarını kıtada geçiren Prof. Bayram Öztürk, son bir yıldır
‘Neden Antarktika’ konulu bir çalışma hazırlıyor. Öztürk, bu kapsamda oluşturulan Türk
Antarktika Bilim Rotası Seferinin de başkanlığını yapıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17352.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Yılkı atları fotoğrafçıların gözdesi oldu
Kayseri'de, Erciyes Dağı'nın eteklerinde dolaşan Yılkı olarak bilinen yabani atlar, fotoğraf
tutkunlarının gözdesi oldu.
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Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği Üyesi Yaşar Şahmetlioğlu, özellikle Erciyes Dağı'nın
eteğinde, Hörmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Soysallı mahallesi etrafında yaşayan ünlü Yılkı
atlarının bölgenin turizmini gelişmesinde önemli etkisi olduğunu söyledi. Fotoğraf
tutkunlarının bahar ve yaz dönemlerinde özellikle Hörmetçi ve Sultan Sazlığı'nı tercih
ettiklerini söyleyen Şahmetlioğlu, "Hörmetçi Sazlığı'nda özellikle Yılkı atları fotoğraf
tutkunlarının ilgisini çekiyor. Yöre halkının da yardımı ile objektiflere çok güzel kareler
takılıyor. Ayrıca yüzlerce kuş çeşidinin uğrak yeri olan Sultan Sazlığı da fotoğraf
tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor" dedi.
Şahmetlioğlu, belediyelerin de desteği ile bölgedeki turizmin canlandığını belirterek, her hafta
4 veya 5 fotoğrafçı grubunun Kayseri'ye geldiğini ve şehirden memnun olarak ayrıldıklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17353.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

3 yaşındaki çocuğun kolu asansör
boşluğuna sıkıştı
Kayseri'de kolu asansör boşluğuna sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından
kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Pilot Geçidi üzerinde bulunan Dilek
Apartmanınında meydana gelen olayda, patlayan topu asansör boşluğuna düşen G.B. (3),
topunu almak için asansör boşluğuna kolunu soktu. Kolunu bir daha çıkaramayan G.B.'nin
sesini duyan apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa
süre içerisinde apartmana gelen itfaiye ekipleri, titiz bir çalışmanın ardından G.B.'yi kurtardı.
Ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan G.B., tedavi altına
alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17354.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

"Yeni anayasa millet iradesiyle
yapılacaktır"
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun TOBB Genel Kurulunda yaptığı konuşmasına tepki göstererek, "Yeni
anayasa kan dökülerek değil, millet iradesiyle yapılacaktır" dedi.
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Hakimiyetin millette olduğunu her
fırsatta vurgulayanlar milletin iradesine sahip çıkmasıyla şirazeden çıkmaya başlamaktadır.
Bu millet yıllarca devletine asi olmamak adına, nesillerin istikbali adına yaşadıkları tüm
sıkıntılara “ya sabır” diyerek katlanmıştır. İradenin sahibinde olması ve iradeye sahibinin
hükmetmesine alışamayan insanlar, hangi makamda ve mevkide olurlarsa olsunlar gerçek
anlamada demokrat olamayacaklardır. SWon günlerde Türkiye’de sivil ve özgürlükçü
anayasanın tartışıldığına şahit olmaktayız. Türkiye, tarihinde sivil anayasa yapma
bahtiyarlığını maalesef yaşayamamıştır. Darbelerin sonrasında generallerin belirlediği yazım
heyetleri anayasalar yazmışlar, darbe ortamlarında yapılan seçimlerde millet mecburi
istikamete zorlanmış ve meclis darbeci generallerin istedikleri gibi şekillenmiştir. Millet artık
kendisine biçilen deli gömleğini parçalamıştır. Artık, millet istediği anayasayı yapmak
istemektedir. Özellikle Bir siyasi partinin lideri, hem de ana muhalefet partisinin genel
başkanı “kan dökülmeden başkanlığı getiremezsiniz” tehdidinde bulunmuştur. Bir siyasi parti
liderinin, cumhuriyeti kurduklarını iddia eden, demokrat olduklarını ifade eden, halkçı
olduklarını ifade eden bir kişinin meclisi ve millet iradesini yok saymasını kabul etmiyoruz"
ifadelerini kullandı.Kalkan, "Memur Sen ve Eğitim Bir Sen olarak her türlü dayatmanın
karşısındayız. Dün apoletli, omuzu bol yıldızlı demokrat görünümlü darbeciler karşısında
nasıl halkın hakkın tarafında yer aldıysak bugün de siyasetçi olan fakat meclisin ve milletin
iradesini kanla savaşla tehdit ederek yok sayan sivil görünümlü sözüm ona demokratların
karşısında halkı ve hakkı savunacağız. Memur Sen olarak artık tartışarak ve sivil ve
özgürlükçü bir anayasa yapılmasını şiddetle destekliyoruz. Meclisin iradesinin üstünde hiçbir
iradenin geçmemesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Halk isterse başkanlık sistemi gelecek
bu ülkeye. Halk isterse bürokratik oligarşi ve askeri oligarşi bir kenara çekilecek ve halkın
kararı karşısında yok olup gideceklerdir. Kan dökmek bizim hareketimizin asla kabul edeceği
bir ifade tarzı değildir. Ülkemizde kan dökülmesine müsaade etmeyeceğiz. Artık ülkemizde
darbe heveslileri, sahte demokratlar, halkı hor hakir görenler, ülkesini yurt dışında fütursuzca
suçlayanlar değil, milletin gücüne inananlar, yerli ve milli hassasiyetle hareket edenler kabul
görecektir. Vakit kaybetmeden yeni ve sivil anayasanın yapılmasını beklemekteyiz. Yeni
anayasa sürecinde çalışanların, toplumun tüm kesimlerinin beklentilerini dikkate alınmalıdır.
Hiç kimse millet iradesini kanla, güçle, tehditlerle, entrikalarla yok saymamalıdır. Ok
yayından çıkmıştır, millet asla bu tehditlere pabuç bırakmayacaktır" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17355.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Tekden Koleji öğrencilerinden anlamlı
kermes
Özel Tekden Ortaokulu öğrencileri tarafından, Bayırbucak Türkmenleri için yardım kermesi
başlatıldı.
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Okul bahçesine stant açan öğrenciler, ailelerinin yaptığı yiyecekleri satarak Bayırbucak
Türkmenleri için yardım topladı. Yiyecek ve içecekleri satmak için birbirleriyle yarışan
öğrenciler, yardım topladıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Kermes hakkında bilgiler veren Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan, "Tekden Koleji
olarak hayırda, iyilikte ve güzellikte en önde olmak için Bayırbucak Türkmen’i
kardeşlerimize yardım kampanyası başlattık. Bunun ilk aşamasında, okul aile birliği
başkanlığı ve Kızılay iş birliği ile öğrencilerimiz kendi harçlıklarından yardımda bulundular.
Şimdi de kermesle beraber yardımımızın son aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bugün de
öğrencilerimiz ve velilerimizin iş birliği ile büyük bir kermes gerçekleştirdik. Bu kermeste
toplanan yardımlar ile Kızılay ile birlikte Bayırbucak Türkmen’lerine gerekli ihtiyaçlarını
inşallah önümüzde ki haftalarda göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
Orhan, "Biz kendine olanı paylaşıp iyilik ve güzellikte yarışma noktasında öğrencilerimizin
bu duygularını da bizi ayrıca sevindiriyor. Orada ki kardeşlerimize küçük bir katkıda da
bulunsak çok mutlu olacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17357.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

FETÖ propagandasından yargılanan polis
memuru beraat etti
Kayseri'de 'Babama laf söyletirim, Fetullah Gülen hocaya laf söyletmem' dediği iddiasıyla
'terör örgütü propagandası yapma' suçundan yargılanan polis memuru beraat etti.
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde görevli polis memuru M.Ç.'nin 'Babama laf söyletirim,
Fethullah Gülen'e laf söyletmem' dediği iddia edildi. Mesai arkadaşının ihbarı üzerine M.Ç.
hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan dava açılarak, polis memuru M.Ç.,
görev yeri değiştirilerek Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gönderildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.Ç. ile avukatı hazır
bulundu.
Sanık M.Ç. üzerine atılı suçlamaları reddederek, "Beni sevmedikleri için iftira attılar.
Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu atılı suçun unsurları oluşmadığı için sanığın
beraatına karar verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17358.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Başkanlık sistemini ilk “Milli Görüş”
istemiş
Başkanlık sisteminin tartışıldığı bugünlerde rahmetli Erbakan Hoca'nın öncülüğünde kurulan
ve kısa bir süre sonra genel başkanlık görevini yürüttüğü Milli Selamet Partisi’nin 1973
seçimleri öncesinde hazırladığı seçim beyannamesinde 'Başkanlık Sistemi'ni ele aldığı ortaya
çıktı.

13 Mayıs 2016 Cuma 10:50

43 yıl önceki “Milli Görüş” beyannamesinde Başkanlık sistemiyle ilgili şu sözlere yer
verilmiş:
“Devlet Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı ile hükümet Başkanlığı olan Başbakanlık
birleştirilerek icraya kuvvet ve sürat sağlanacaktır.
Başkanı tek dereceli olarak millet seçecektir. Böylece devlet - millet kaynaşması bütünleşmesi
kendiliğinden doğacak.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17359.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Beton kanoyu yüzdürdüler
Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileri, 600 kg’a kadar ağrılık
taşıyabilen yaklaşık 250 kg ağrılığında beton kano yaptılar. Genç bilim adamları, kampüs
alanında yüzdürdükleri kano ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından betonun
yüzebileceğini kanıtlamak için düzenlenen Beton Kano Yarışması'na katılacak.
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 14-17 Mayıs tarihleri arasında ‘Beton Kano Yarışması’
düzenliyor. İTÜ Mühendisliğe Hazırlık Kulübü tarafından "Köprüler kurmuşuz, gökdelenler
dikmişiz de betonu yüzdürmüşüz çok mu?" sloganıyla düzenlenen yarışmaya Erciyes
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri de hazırladıkları beton kano ile
katılacak.
İstanbul’da katıldığı konferansta ‘Beton kano yüzer mi?’ yazılı broşürün dikkatini çektiğini ve
bunu arkadaşları ile paylaştığını kaydeden takım kaptanı Melisa Bağcıoğlu, “Ben de böyle bir
proje yapabileceğimizi arkadaşlarımla paylaştım. Arkadaşlarımın olumlu tepkisi üzerine
projeyi gerçekleştirme kararı aldık“ dedi.
Daha önce bazı üniversitelerin beton kano yaptığını ama yüzdüremediğini belirten Bağcıoğlu,
"Yoğun çalışmalar sonucunda beton yoğunluğu 2.4 t/m3, kalınlığını 3 cm, uzunluğunu 4.15
m, genişliğini maksimum 90 cm, derinliğini de 35 cm olarak belirleyerek takım
arkadaşlarımızla birlikte kanomuzun imalatını gerçekleştirdik” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17360.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

85’lik nine evini istiyor
85 yaşında evinden çıkarıldı. Çocukları ve torunları yaşlı kadına kucak açsa da kimsenin
yanına sığamadı. Zümrüt Gençaslan, 47 yıldır yaşadığı apartmanın Kocasinan Belediyesi
tarafından tehlike arz ettiği için boşaltılmasıyla yaklaşık iki aydır evine giremiyor. Her gün,
belediye tarafından mühürlenen evinin önüne gelen yaşlı kadın, ”Açın kapıyı evime, anılarıma
gitmek istiyorum” diyerek gözyaşı döküyor.
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Gevher Nesibe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bitişiğindeki binanın yıkımı sırasında
hasar gören Seval Apartmanı’nın sakinleri binaları mühürlendiği için evlerinden bir gün
içerisinde çıkarılmak zorunda kalmıştı. Kayseri Gündem Gazetesi olarak Kayseri gündemine
taşıdığımız haberde bina sakinlerine “10 günde çözülür” dedikleri tamirat yaklaşık iki ay
olmasına rağmen yapılamadı. Binada yaşayan 12 daire sakini bu süre içerinde akrabaları ve
kendi imkânlarıyla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Mağdur olan sadece sakinler değil...
Bina altında 8 yıldır ticaret yapan firma yetkilileri ve çalışanları da maddi zarar gördü. Binada
yıkım ile oluşan hasar bu günlerde sorumlu firma Vip İnşaat tarafından giderilmeye
çalışılıyor. Fakat, mağdur vatandaşlara söylenen sürede çözüm getirilmemesi hane halkını ve
esnafı düşündürüyor.
Yaşlı kadının feryadı
Kocasinan Belediyesi tarafından mühürlenerek iki ay önce boşaltılan Seval apartmanı üçüncü
katında 11 yıl önce eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Zümrüt Gençaslan
47 yılını geçirdiği evine girememenin acısını yaşıyor. Evinden çıkarılan Gençaslan, iki aydır
çocukları ve torunlarının yanında kalıyor. Akrabaları, yalnız yaşayan yaşlı kadının yanlarında
kalmasından memnun. Ancak, Zümrüt Gençaslan bunca yılın alışkanlığı ve evine özleminden
dolayı hiç kimsenin evine sığamadığını söyledi. Her gün evinin mühürlenmiş kapısına gelen
Gençaslan, yetkililerin ‘evlerinize girebilirsiniz’ iznini umutla bekliyor. Yetkililerin tamiratı
“3 gün içinde çözeceğiz” sözünün ardından iki ay geçtiğini belirten Gençaslan,”85 yaşında
beni evimden çıkardılar. Evimden başka hiçbir yerde yaşayamam. Çocuklarım ve
torunlarımdan Allah razı olsun bana sahip çıkıyorlar. Ama ben hiçbir yerde yaşayamam. 47
yıldır yaşadığım evimde rahatım. Anılarım var. Açın kapıyı artık! Evime girmek istiyorum”
diyerek gözyaşı döktü.
Binada çalışmalar devam ediyor
Öte yandan, bitişik binada yıkım çalışmaları sırasında Seval Apartmanı kirişlerine zarar
vererek ‘içinde oturulamaz’ şeklinde hasar oluşmasına neden olan Vip İnşaat, tamir
çalışmalarına devam ediyor. Apartmanın zarar gören kirişi ilgili firma çalışanlarınca beton
ve 14 kat güçlenecek şekilde yenilenmeye çalışılıyor. Çalışmalar bittikten sonra, Erciyes
Üniversitesi tarafından ‘tehlike kalmamıştır’ şeklindeki rapor ile bina sakinleri evlerine
geçebilecek. Geçen iki ay içerisinde bina sakinlerinin mağduriyetine yol açan inşaat firması,
esnaf ve apartman sakinlerinin zararlarını karşılama yolunda hiçbir adım atmadı. Vatandaşlar,
zararlarının giderilmesi için yetkililerin devreye girmesini bekliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17361.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Kayseri’ye şehit ateşi düştü
Hakkari’nin Çukurca Çığlı Üs Bölgesi’nde terör örgütü PKK ile girdikleri çatışmada şehit
olan Uzman Çavuş İbrahim Akarsu’nun Kayseri’de bulunan baba evine ateş düştü. Oğlunun
şehit haberini alan anne Türkan Akarsu, baygınlık geçirdi.
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Hakkari’nin Çukurca Üs Bölgesi’nde terör örgütü PKK militanlarıyla girdikleri çatışmada
şehit olan 6 askerden biri olan Uzman Çavuş İbrahim Akarsu’nun Kayseri’de bulunan
babaevine ateş düştü. Akarsu’nun şehit haberini alan yakınları eve akın ederken, anne Türkan
Akarsu baygınlık geçirdi. Bu sırada, şehit Akarsu'nun bazı yakınları da acı haberi alınca evin
balkonundan içeri girdi.
Şehit Uzman Çavuş İbrahim Akarsu’nun 2015 yılında bir kardeşini trafik kazasında
kaybettiği, babasının ise 2014 yılında babasını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17363.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Baki Ersoy’dan kongre açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, partisinin olağanüstü kongresiyle
ilgili sorulara açıklık getirdi. Ersoy, muhaliflerin 15 Mayıs’ta olacağını iddia ettiği MHP
kongresinin, şu anki hukuki şartlara göre yapılamayacağını söyledi.
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Yaygın medyada MHP’nin 15 Mayıs’ta yapılacağı ve muhaliflerin kongre için çalışmalara hız
verdiği şeklindeki haberler yayınlanırken, diğer yandan da yapılmayacağı haberleri parti
delegelerinin kafasını karıştırdı. Bu karışıklığa MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy yazılı bir
açıklama yaparak açıklık getirdi. Ersoy açıklamasında kongrenin yasal olarak
yapılamayacağını vurguladı.
Ersoy,”Milliyetçi Hareket Partisi’ni sözde olağan üstü kongreye götürmek isteyenler
tarafından yapılan girişimler neticesinde konu Yargıtay’a intikal etmiştir. Yargıtay kararı
beklenirken, 2 ayrı yerel mahkemenin verdiği tedbir kararı vardır. Ankara 25. İcra Dairesi
Ankara Valiliği’ne bir yazı göndererek, kongrenin engellenmesini istemiştir.
Hal böyle iken hala 15 Mayıs’ta sözde kongre yapacaklarını iddia eden bazı guruplar
Kayseri’de üst kurul delegelerimizi arayarak kongreye daveti yapmaktadır. Bu daveti
yaparken de yol, yemek ve konaklama ücretinin kendileri tarafından karşılanacağını ifade
etmeleri basitlik ve acizliktir. Etik ve ahlaki bir davranış değildir. Bu dava için canlarını ve
mallarını seve seve veren ülkücülere bu teklifi yapmak onursuzluktur. Bugüne kadar bu tür
davranışlara prim vermeyen ülkücüler bundan sonrada yine bu girişimlere izin vermeyecektir”
dedi.
“Kongre yapılmayacak”
Baki Ersoy,”15 Mayıs’ta yapılacağı iddia edilen sözde kongrenin şuan ki hukuki şartlarda
gerçekleştirilemeyeceği açıktır. Birilerin suyu bulandırmak adına MHP’ye ve hiçbir ülkücüye
fayda sağlamayacağını bildiği halde delegelerimizi arayarak yaptıkları davranışı teşkilatlar
olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Yol, yemek ve konaklama masraflarını
karşılayacaklarını ifade etmek ülkücülere hakarettir. Bunu asla kabul edemeyiz. Ülkücüleri
orada toplayarak polis ve jandarma ile çatışma ortamına sokmaya çalışmak Türkiye’de
kimseye fayda sağlamayacaktır” açıklamasında bulundu.

“Müsaade etmeyeceğiz”
Parti delegelerine seslenen Ersoy, “Teşkilatımıza bağlı hiçbir üst kurul delegesi de orada
bulunmayacaktır. Bunlara hiç bir teşkilat mensubumuzun katılmaması gerekir. Bizler
teşkilatlar olarak oraya katılmayacağız. Bu herkes iyi anlamalı. Buradan bir kez daha
ülkücüleri aşağılayıcı bir yaklaşımla kongreye davet edenlere sesleniyorum. Ülkücüler bu
oyuna asla müsaade etmeyecektir ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tüm oyunları
bozacaktır” ifadelerine yer verdi.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17364.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Kayseri’nin en “battal” mağazası
44 BEDENDEN KÜÇÜK ELBİSE YOK!: Kayseri’de 2005 yılından bu yana bay-bayan
büyük beden elbiseler satan Seçkin XXL, hem şehrimizde hem de İç Anadolu Bölgesinde
büyük beden bulamayan insanların imdadına yetişiyor. 96 BEDEN PANTOLON: İş yeri
sahibi Yusuf Çağdaş ve Barış Kafkaslı, elbiseleri kendilerinin imal ettiklerini belirterek,
Türkiye’de 96 bedene kadar üretim yapan tek firma olduklarını söylediler. Firma sahipleri
Kayseri’nin de giderek battallaştığının altını çizdiler.
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Vücut ölçüleri nedeniyle büyük beden giyinen bayanların kıyafet seçimlerindeki kısıtlı
alternatifler gün geçtikçe sorun olmaktan çıkmaya başlamış durumda.
44 bedenden 96 bedene kadar en uygun fiyat ve en kaliteli ürün politikasıyla elbiseden
pantolona, bluzdan cekete bay-bayan büyük beden giyim ürünlerinin bir arada bulunabildiği
“Seçkin XXL” konfeksiyon mağazası özellikle obezite hastalarının uğrak yeri olmaya devam
ediyor.
Anne-babadan oğullara…
İşyerinin sahipleri Yusuf Çağdaş Kafkaslı ve Barış Kafkaslı kardeşlerden Yusuf Çağdaş,
1960’lı yıllarda Kayseri’nin ilk bayan terzilerinden olan anneleri Sevim ve babaları Erdoğan
Kafkaslı’nın mesleğini devam ettirdiklerini belirterek, imalatı zor olmasına rağmen yaptıkları
işten büyük keyif aldıklarını söyledi.
Türkiye’de tek
Türkiye’de 44-96 beden arası üretim yapan tek firma olduklarını belirten Yusuf Çağdaş
Kafkaslı, “2005 yılına kadar normal ölçülerde üretim yapıyorduk. Sonrasında ailece bir karar
aldık ve büyük beden üretimine geçtik. Bunda anne ve babamın büyük etkisi oldu. Farklı
kesimlerin ihtiyaçlarına cevap verebilme adına bu yola girdik. Üretimi oldukça zor. Herkes
yapamıyor. Ama biz terzi kökenli olduğumuz için biraz avantajlıyız. Mağazamızda 36-38
standart beden ölçüleri yasak” diye konuştu.
Yurt dışına gönderiyorlar
Kafkaslı, üretimini yaptıkları elbiseler ile sadece Kayseri’ye değil, tüm Türkiye’ye hizmet
ettiklerini, bunun yanı sıra ise yurt dışında Almanya, Hollanda, Belçika gibi gelişmiş ülkelere

ihraç ettiklerini dile getirdi. Seçkin XXL, Sivas Caddesi Gürsoy Sitesi A Blok altında hizmet
veriyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17365.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Tefsir dersleri sürüyor
İl Müftülüğü tarafından 20 Aralık’ta 2015 tarihinde başlatılan Tefsir derslerinin yirmi birincisi
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Camii Kebir’de verildi.
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Cami-i Kebir’de başlayan tefsir derslerinin yirmi birincisi ikindi namazına kadar sürdü.
“Bakara Suresinin 183. ile 188. ayetlerinin tefsirini yapan İl Müftüsü Güven, tefsir dersinin
ardından ikindi namazını kıldırdı. Tefsir derslerine vatandaşların başladığı günden bu güne
yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Daha önce Pazar günleri gerçekleştirilen Tefsir Dersleri artık
her perşembe ikindi namazından bir saat önce Cami-i Kebir’de devam edecek.Tefsir dersleri
şehrimizin Türksat 4 A uydusu 12605 V 27500 2/3 frekansından yayın yapan TV Kayseri ile
karasal yayında yer alan Elif TV’den canlı olarak yayınlanıyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17366.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Kazım Karabekir sakinleri “çocuk parkı”
istiyor
Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri belediye hizmetlerinden yeterince yararlanamadıklarını
dile getirerek yetkililere seslendi. En başta çocuk parkı yapılmasını isteyen mahalle sakinleri
diğer mahallelere yapılan hizmetlerden de bekliyor.
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Mahalle sakinlerinden Şaban Ok, 2013 yılında Melikgazi Belediyesi’nde Park ve Bahçeler
Müdürü olarak görev yapan Mustafa Türkmen’e konuyu -e-mail yoluyla ilettiğini ancak o
günden bu güne her hangi bir hizmet alamadıklarını ifade etti.
Bir salıncağın başında 10 çocuk
Şaban Ok, 2013 yılında göndermiş olduğu e-mailde şu ifadelere yer verdiğini hatırlattı:
“Sayın Başkanım; evvela
görevinizde başarılar dilerim.
Ben Kaski'den yeni emekli
muhtemelen simaen tanıyacağınız Kazım Karabekir Mahallesi, Kuzulca Sokak No:
218 sakinlerinden Şaban Ok. Biz sizlere oy vermiş insanlar olarak, yaptığınız hizmetleri inkar
etmiyoruz
ama
Erenköy mahallesine yaptığınız ahşap köprüleri bizden
esirgediniz.
Sayısını dahi unuttuğunuz ıhlamur ağaçlarını her
yere dikmenize rağmen bunu da bizden esirgediniz.
Ama binamızın arkasına öyle bir çocuk parkı müsveddesi koydunuz
ki.
Sizden ricam; belediyenin eğer çocuk parkı araç ve
gereçlerine verecek parası yoksa bundan haberimiz olsun.
Bir tane salıncağın başında 10 tane çocuk.
Başkanım bu yapılanlardan belki haberiniz olmayabilir.
Gereğini yapacağınızdan eminim.
Saygılarımla...”
Şaban Ok, bu e-mailin ardından kendisine yazılı bir cevap verildiğini belirterek,
“parkın 2014 yılında yapılması planlanıyor deniyordu. Ancak bugüne kadar verilen taahhütler
yerine getirilmedi. Bizim diğer mahallerden ne eksiğimiz var. Biz de bu memleketin
evlatlarıyız. Biz de doğal olarak belediye hizmetlerinden yararlanmak istiyoruz” dedi.
Yetkililerden alınan bilgilere göre ise, söz konusu bölgede Kentsel Dönüşüm çalışmaları
başladığından dolayı park ve benzeri hizmetler, plan projeler şekillendikten sonra yapılacak.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17368.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Genel kurulda ikinci olmasına rağmen
başkan seçildi
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda genel kurul sonrasında yaşanan
belirsizliğin ardından Yönetim Kurulu dünkü toplantının ardından şekillendi. Genel kurulda
ikinci olan ancak diğer aday Fatih Tanrıöver’in desteğini alan Anfer Yılmaz başkanlığa
seçildi.
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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 22.
Olağan Genel Kurulu’ndan mevcut Başkan Baki Gümüşoluk birinci olarak çıkmasına rağmen
çarşaf liste ile yarışa girildiğinden yönetime 3 isim gönderebilmişti. İkinci olan Anfer Yılmaz

listeye 3, üçüncü olan Fatih Tanrıöver ise 1 isim dahil etmişti. Çoğunluk diğer adaylarda
olduğu için Gümüşoluk başkanlık görevine gelememişti.
4 adayın yarıştığı genel kurulda Baki Gümüşoluk 416, Anfer Yılmaz 318, Fatih Tanrıöver
153, Mustafa Arı ise 90 oy almıştı.
Tanriöver Yılmaz’a destek verdi
Genel kurul sonrasında çıkan sonuca göre 3 adaydan ikisinin ortak hareket etmesi sonucu,
Fatih Tanrıöver, Anfer Yılmaz’a destek verdi. Gerçekleştirilen toplantının ardından ise Anfer
Yılmaz başkanlığa getirildi.
Yeni yönetim
Yönetim kurulu toplantısının ardından ise görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Anfer Yılmaz (Başkan), Fatih Tanrıöver (Başkan Yardımcısı), Süleyman Şahin (Sekreter),
Selçuk Erdaş (Muhasip Üye), Baki Gümüşoluk, Ali Yedikaya ve Laver Doğan (üye).
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17369.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Tüketiciler Birliği’nden “servis” uyarısı
Tüketiciler Birliği Kayseri Şube Başkanı Serdar Kayaaltı, velilerin öğrenci servislerine,
farkında olmadan fazla ödeme yaptıklarını belirterek, konunun takipçisi olmalarını istedi.
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Tüketiciler Birliği’nden öğrenci velilerine servis ücretleri konusunda uyarı geldi. Kayseri
Şube Başkanı Serdar Kayaaltı, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi
(UKOME) kararına bağlı olarak, servis ücretlerinin aylık alınmasına dair kararın
uygulamasının, servis şoförleri tarafından çarpıtılarak, haksız kazanç sağlayacak biçime
getirildiğini söyledi.
Okulların 28 Eylül’de açılmasına rağmen, servisçilerin velilerden, eylül ayının tamamının
ücretini aldıklarına dikkat çeken Kayaaltı, bir çok velinin bu durumun farkında olmadığını
dile getirdi.
Sadece Kayseri’de var
Söz konusu uygulamanın yalnızca Kayseri’de yapıldığını dile getiren Başkan Serdar Kayaaltı
şunları söyledi:
“Bilindiği üzere öğrencileri taşıyan servislerin alacağı ücretler Minibüsçüler ve Servis
İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığının talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi UKOME kurulu
tarafından belirleniyor. Kilometresine göre belirlenen ücretler en yakını 120 TL ve en uzağı
da 140 TL olarak belirlenmiştir. Ve eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren bu
ücretler aylık olarak ödenecek diye karar verilmiştir. Buraya kadar her şey normal gözüküyor.
Fakat son zamanlarda bize gelen şikayetlerin artması üzerine okullar kapanmadan bu
açıklamayı yapma zarureti hissetmiş bulunmaktayız. Şöyle ki; 28 Eylül de açılan okullarda 28
Mayısa kadar geçen 8 aylık kesin bir zaman söz konusu. Okulların kapanma tarihi de Haziran
ayının kaçıncı gününe denk gelecek ise günlük hesaplama ile ödeyip sezonu kapatacağız. En

fazla 8 ay 15 günlük bir ödeme yapılacak iken bazı velilerden 10 aylık servis ücreti
istendiğine tanık olmaktayız.”
Başkan Kayaaltı, haksız uygulamaya maruz kalan velilerin, ödeme yaptığını gösterir belgeler
ile birlikte hakem heyetine başvurmalarını istedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17370.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

30 engelli genç 1 günlüğüne asker oldu
Kayseri'de 30 engelli genç, 1 günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.
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Kayseri'de Engelliler Haftası dolayısıyla 30 engelli genç, 1 günlüğüne asker olmanın
heyecanını yaşadı. Sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte 12. Hava Ulaştırma Ana Üs
Komutanlığı'na gelen engelli gençler, asker tıraşı olduktan sonra askeri üniformalarını giydi.
Daha sonra, Türk bayrağının önünde teker teker fotoğraf çekinen gençler, ardından yemin
töreninin yapılacağı alana geçti. Burada, Türk bayrağına ve silahın üzerine el basarak yemin
eden engelli 30 genç, 1 günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı.
Çocuğunun asker olma heyecanını yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Akif Turgut,
"Bugün engelli çocuğumuzun askerliği için buradayız. Her gün şehit veriyoruz. Şu ortamda
herkesin askere gitmesi gerekiyorsa, benim oğlumda gücü kadar gider. Vatan borcuysa
borcumuzu da ödeyeceğiz. Eğer herkes taşın altına elini koyacaksa, benim oğlumda elini taşın
altına koyar. Eğer yarın daha fazlası gerekiyorsa, daha fazlasını yapacağız. Bu ülke bizim.
Kimseye bırakmadık, bırakmayacağız da. Bugün oğlum bir günlük askerlik yapıyor ama
arkada 2 evladım daha var. Onlar da asker" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17371.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Şehidin evinde yas var
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Sağlık Astsubay
Üstçavuş Mekan Şahin’in Sakarya’daki kayınpederinin evinde yas var.
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Kayseri 1. Komanda Tugayından görev için gittiği Hakkari’de teröristlerce girilen çatışmada
şehit olan Sağlık Astsubay Üstçavuş Mekan Şahin’in Arifiye’de bulunan babaevine ateş
düştü. Sabah saatlerinde Hacıköy Mahallesinde bulunan şehidin eşinin ailesinin evine gelen
yetkililer, şehidin 6 yıllık eşi Aynur Şahin’e acı haberi verdi. Acı haber karşısında
gözyaşlarına boğulan Aynur Şahin’i yakınları teselli etti. Haberin alınmasının ardından
kayınpederinin evine Türk bayrakları asıldı.
5 yaşında Metehan adında bir oğlu bulunan şehidin 6 yıllık evli olduğu ve en son 3 ay önce
izne geldiği öğrenildi. Şehidin 3 ay önce 15 gün izne geldiğini belirten Kayınpederi Recep
Kaptan, “Buraya en son izne geldiğinde 15 gün kaldı. Oradaki durumlardan konuştuk, iyi
olduğunu söyledi. Bizler büyük bir acı yaşıyoruz. Allah mekanını cennet etsin” dedi.
Şehidin 5 yaşındaki oğlu Metehan’ı saç tıraşına götüremediğini ifade eden Kaptan, “Babam
gelsin tıraş olacağım dedi. Bir aydır saç tıraşına götüremedik” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17372.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Kayseri'de KPSS operasyonu: 1 gözaltı
Ankara merkezli yapılan KPSS soruşturmasında Kayseri'de bir memur gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Ankara merkezli olarak yürütülen KPSS soruşturmasında, Kayseri
Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İşkur İl Müdürülğü'nde memur
olarak çalıştığı öğrenilen Z.Y.'nin Talas ilçesindeki evinde gözaltına alındığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Z.Y.'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17373.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Huzur Çınarı ile sağlıklı günler sürüyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesinde hizmet veren Huzur
Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ‘Sağlıklı Kadın Sağlıklı Aile’ sloganıyla
yürüttüğü ‘Huzur Çınarı Sağlık Günleri’ projesi kapsamında ‘Çocuklarda Lösemi Belirtileri
ve Yapılması Gerekenler’ konulu seminer gerçekleştirdi.
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Huzur Çınarı tarafından Kış aylarında başlatılan ve çeşitli sağlık konularında bilgiler sunan
uzmanlar ile Kayseri'de yaşayan kadınlarını buluşturan ‘Sağlık Günleri’ bilgilendirme
programları kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin 450 kadına ulaşıldı.
Mayıs ayında da Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle ‘Çocuklarda Lösemi Belirtileri ve
Yapılması Gerekenler’ konulu seminer gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak katılan
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağıl, löseminin belirtileri ve tedavi
yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Çağıl, çocuklardaki kan değerlerinde görülen
değişikliklerin dikkate alınarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17374.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Devlet Bahçeli’ye kötü haber
Ankara 2. İcra Mahkemesi 25. İcra Müdürlüğü'nün MHP olağanüstü kurultayının
engellenmesi kararına yapılan itirazı kabul etti. MHP, kongreye gidiyor.
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MHP'de tüzük kurultayı düzenlenmesine ilişkin hukuki çekişmede mesai saatinin dolmasına
dakikalar kala muhaliflerin beklediği karar Ankara'da 25'inci İcra Mahkemesi'nden çıktı.
Kurultay 15 Mayıs'ta toplanabilir Gemerek Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyum atanmasını
durduran kararına muhaliflerin yaptığı itiraz kabul edildi. Muhalifler bu koşullar altında 15
Mayıs Pazar günü kurultayın yapılacağını belirtti. Kaynaklar, pazar günü daha önce
planlandığı şekilde Ankara Büyük Anadolu Oteli'nde kurultayın yapılacağını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17375.html
Erişim Tarihi: 18.05.2016

Kayseri’den Somali’ye “Yardımeli”

15 Mayıs 2016 Pazar 18:44

Hilalder Başkan Yardımcısı ve Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Kayseri
Temsilcisi Celil Tekcan, Somali’de yapımı tamamlanan hastaneye yönetici olarak
görevlendirildi. Yardımeli Derneği tarafından yaptırılan hastanede Başbakanlık TİKA
Başkanlığı tarafından 5’i Kayseri’den 10 doktorun görev alacağı bildirildi. Celil Tekcan ve
gönüllü ekibi bugün Somali’ye uçuyor.
2011 yılında Somali’ye komşu ülkelerdeki kamplarda yaşayan Somalili mültecilerin açlık ve
hastalıklara bağlı ölümlerinin araştırması yapan Yardımeli Derneği kadın doğum ve çocuk
hastanesi ihtiyacını tespit etti. Bu kapsamda dernek tarafından Somali’nin Mogadişu kentine
100 yatak kapasiteli Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yaptırıldı. Yapımı tamamlanan
hastanenin açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağı bildirildi.
Hastanede çalışacak teknik ekip ve doktorların görevlendirilmesi Başbakanlık TİKA
Başkanlığı tarafından yapıldı. TİKA hastanede yönetici olarak Hilalder Başkan Yardımcısı ve
Yardımeli Derneği Kayseri Temsilcisi Celil Tekcan’ı altı aylığına görevlendirdi. Türkiye’den
1o doktorun görevlendirildiği hastanenin 5 doktorunun Kayseri’den gideceği bildirildi.
Hastanenin diğer personelinin Somali halkından karşılanacağı öğrenildi.
Hastaneye Kayserili katkısı
Yardımeli Derneği olarak Somali’de insani yardımlar yapmaya devam ettiklerini belirten
Celil Tekcan, “Somali’de su kuyuları, süt keçisi yardımı, Ramazan ayında kurban bağışı,
yetim ailelere kardeş aile projesi başlattık. Faaliyetlerimiz devam edecek. Bu projeler
içerisinde en büyük faaliyet olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yaptırdık. Hastane
yapımında Kayserili hayırseverlerin ve ev hanımlarının kermes düzenleyerek yardımları oldu.
Ayrıca Kemal Tekden hastanemizin tıbbi cihazlarının karşılanmasında büyük destek oldu.
Açlıktan ve hastalıklara bağlı ölümlerin yoğun yaşandığı Somali halkına Türkiye halkının ve
Kayserililerin katkısı çok büyük olmuştur” dedi.
TİKA’nın görevlendirdiği Celil Tekcan ve ekibinin 6 ay süre ile görev yapacağı bildirildi.
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