KAYSERİ HABER ARŞİVİ
11.04.2016–17.04.2016
Halaçoğlu kendini savundu
MHP’de parti içi muhaliflerin karşılıklı suçlamaları gün geçtikçe sertleşiyor. Suçlamalarla
birlikte karşı savunmalar, hatta daha büyük suçlamalar gelişiyor. MHP Kayseri Milletvekili
Yusuf Halaçoğlu son günlerdeki “muhalif” atağıyla hemşehrileri tarafından bu suçlamalara en
çok maruz kalan taraf oluyor. Halaçoğlu, sayfasında eleştirilere cevap veriyor.
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Halaçoğlu sosyal paylaşım sitesi “Facebook” adresinde kendisine yapılan eleştiri ve
yöneltilen sorulara cevap veriyor. Hatta MHP lideri Bahçeli taraftarlarının sosyal paylaşım
sitesinin bireysel sayfalarında kendisi hakkında yapılan eleştiri ve karalama yazılarına da
savunma yapıyor. Halaçoğlu kendi sayfasında ise eleştiriden daha çok destek görüyor.
“Halaçoğlu’nun gerçek yüzü”
İstanbul’da yaşayan ve Kafkas Üniversitesi’nde Okutman olarak görev yapan Ahmet Naci
Baykoca Facebook sayfasında 6 Nisan tarihli paylaşımında, Yusuf Halaçoğlu’nun Kayseri ile
bir bağlantısı olmadığı halde milletvekilliği yaptığını ve ülkücülere gerektiği gibi sahip
çıkmadığını yazdı. Kayserili olan Baykoca, “Halaçoğlu’nun gerçek yüzü” başlıklı yazısında,
1978 yılında sağ-sol olaylarında hayatını kaybeden Kayseri Eğitim Enstitüsü birinci sınıf
öğrencisi Arif Yılmaz’ın, babası Hafız Osman Yılmaz’a sahip çıkmadığı
gerekçesiyle suçlamada bulundu. Halaçoğlu kendisini savunmak zorunda kaldı.
“İpin ucu kaçtı”
Baykoca’nın paylaşımını kendi sayfasına kopyalan Yusuf Halaçoğlu, takipçilerine yazının
linkini yayınlayarak duyurdu. Suçlamaların haddini aştığını belirten Halaçoğlu, ”Ama
cevabını da vereceğim. Artık ipin ucu kaçmış. Herhalde kongreye gidilmesi teklifinde
bulunduğum için böyle bir iftira ile karşılaşıyorum. Ama sadece şunu söyleyeyim. ‘Şayet
MHP mensupları hainse Türkiye bitmiştir. O zaman kim hain değil?” şeklinde yorum yaptı.
“Siyaseti sevmem, yalaka değilim”
Sosyal Paylaşım sitesi Facebook’da Ahmet Naci Baykoca’nın kendisi hakkında yazısına sert
yanıt veren Halaçoğlu, “Hayatımda kimsenin adamı olmadım. Adamı adam diye sayarım ve
severim. Hayatım boyunca gerek ilmî sahada, gerekse bürokratik dönemlerimde kimseden
torpil ve yardım istemedim. Her şeyden önce aklıma, bilgime güvenirim. Allahtan başka
kimsenin önünde hele hele bir çıkar için asla eğilmem. Başıma gelebilecek en büyük felaket
ölümse o da Allah’ın takdiridir. Dolayısıyla ölümden korkmam. Aldığım kararlar inandığım
içindir. Kimseye yalakalık yapmak uğruna şahsiyetimden ödün vermem. Takdir ettiklerim
buna layık olduğu müddetçe bu takdirim devam eder. Başkaları beni sevsin ve takdir etsin
diye de çaba göstermem. Hizmet ve görevi olması gerektiği için yaparım. Geleceğimle ilgili

plân yapmam. Getirildiğim görevler kendi isteğim dışında hep teklifle olmuştur.
Göründüğümden farklı olmaya çalışmam, içimden geldiği gibi hareket ederim. Kimseye
boyun eğmem. Mensubu bulunduğum Türk Milleti benim için her şeydir. Onun yücelmesi,
mensuplarının dünyanın neresinde olursa olsun rahat etmesi için her türlü gayreti gösteririm.
İlmi alanda bilmediğim konularda konuşmam.
Siyaseti sevmem ama bir araç olarak görürüm. İllâ ki başka bir siyasetçiye benzemeye
çalışmam, doğru bildiğimi yaparım. Beni gerçek yüzümde tanımak isteyenlere....” d
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16992.html
Erişim Tarihi: 12.04.2016

Mağdur öğrenciler sınavsız atanabilecek
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, Meclis'te, 28 Şubat sürecinde
başörtüsünden dolayı üniversiteden uzaklaştırılan ya da atılan öğrencilerin KPSS’ye girmeden
atanabilmelerinin önünü açacak bir düzenleme içinde olunduğunu söyledi.
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Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 No'lu Şube tarafından Asude Restaurant’ta “Aday Öğretmenler
Tanışma Toplantısı” adı altında bir program gerçekleştirildi.
Programa başta Vali Yardımcısı Gökhan Azcan olmak üzere Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Mithat Sevin, Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı Aydın Kalkan, sendika
üyeleri ile çok sayıda aday öğretmen katıldı.
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin, 28 Şubat sürecinde başörtüsü
nedeniyle üniversitelerden atılan öğrencilerin KPSS’ye girmeden göreve atanması konusunda
çalışmalarının olduğunu belirterek, “ O süreçte başörtüsünden dolayı görevden atılan, istifa
etmek durumunda kalan kardeşlerimizin tamamı şu anda görevde. Ama o dönemde mezun
olamadığı için göreve atanamayan, başörtüsünden dolayı üniversiteyi bırakmak zorunda kalan
kardeşlerimiz de oldu. Şuanda yasa değişikliği çalışması var. 28 Şubat sürecinde
başörtüsünden dolayı üniversiteden uzaklaştırılan, atılan kardeşlerimizin aynı o dönemde
mezun olmuş gibi KPSS sınavına muhatap olmadan öğretmen olarak atanabilmeleri yönünde
mecliste bir çalışmamız var. İnşallah bunu da çok yakında sonuçlandırırız" şeklinde konuştu.
“Büyük Türkiye misyonunun oluşmasına öncülük ediyoruz”
Sendika olarak amaçlarının büyük Türkiye misyonunun oluşmasına öncülük etmek olduğunu
vurgulayan Sevin, “Eğitim Bir-Sen’in misyonu yeniden büyük Türkiye inşasına öncülük
etmek, mazlum Müslümanları zulümden kurtarmaya yönelik güçlü adımlar atılmasına teşkil
edecek güçlü ve müreffeh bir toplum yapısı oluşturmaktır.” diyerek şunları söyledi:
“Bugün Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda kan akmaya devam ediyor. Çocukların
çığlıkları ve annelerin gözyaşları tüm kainata yayılıyor. Doğu ve Güneydoğu’da, Irak’da,
Gazze’de, Doğu Türkistan’da, Afrika’da, Arakan’da zalimlerin zulmü sonucunda ümmetin
birliğini savunan müminler öldürülüyor, kadınlar kocasız, analar evlatsız, çocuklar öksüz ve

yetim bırakılıyor. Eğitim Bir-Sen olarak nerede mazlum ve mağdur varsa oraya koşuyor,
insanlığa çağrıda bulunuyoruz.”
Öğretmenlere nasihat etti
Aday öğretmenlere nasihatlerde bulunan Mithat Sevin; ne olursa olsun öğrencilerle fiziksel
temasta bulunmamaları gerektiğini belirterek, “Aramızda genç öğretmenlerimiz, aday
öğretmenlerimiz var. Şuanda medyada ülkemiz genelindeki okullarda meydana gelen çok hoş
olmayan konuları manşetten veriyor. Özellikle taciz konusu. Asla ve asla severken, sayarken,
överken fiziksel temasta bulunmayın. Burada sizin niyetinizin ne olduğu önemli değil. Eğer
çocuk kendisine yapılacak en ufak şefkat, merhamet gösterisini taciz olarak algıladığı takdirde
hakimlerimiz çocukların algısı yönünde karar veriyor. Genç kardeşlerimizden dikkatli
davranmalarını istiyorum” dedi.
Kalkan aday öğretmenlere başarı diledi
Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Aydın Kalkan ise aday öğretmenlere seslendi ve
“Kuşkusuz hayata atılmanın hak edilmiş memnuniyeti sizde daha bir anlamlıdır. Taze
heyecanınız, diri bilinciniz ve yeni bilgilerle başladığınız bu onurlu meslek, daha rahat
kazanacağınız hayatınızla birlikte asıl ülke ve millet varlığımıza yapacağı katkıyla değerlidir”
dedi.
Azcan: İnsan yetiştirmek önemli bir iş
Vali Yardımcısı Gökhan Azcan da aday öğretmenleri tebrik ederek, “”Öğretmenlerimiz
çocuklarımızın geleceğine ışık tutan kişilerdir. Elbette işleri zor, bir o kadar da meşakkat
isteyen bir meslek. İnsan yetiştirmek çok önemli bir iş. Bu anlamda öğretmenlerimize
şükranlarımızı sunuyoruz. “ şeklinde konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16993.html
Erişim Tarihi: 12.04.2016

Büyükşehir belediyesi 657 haberle zirvede
Mart ayında, Kayseri’deki kamu kurumları arasında en çok haber yapılanı 657 haber ile
Büyükşehir Belediyesi oldu. Büyükşehir Belediyesi’ni Melikgazi Belediyesi ile Erciyes
Üniversitesi takip etti.
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Ajans Press tarafından hazırlanan ‘Kayseri’nin En Medyatik Kurumları’ raporuna göre Mart
ayında en çok Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin haberi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi
önceki aylarda olduğu gibi Mart ayında da 651 haberle zirvede olmayı başardı.
Medyanın odağında belediyeler vardı
Ajans Press’in raporuna göre Büyükşehir Belediyesi haricinde, listede ilçe belediyelerinin de
ağırlıklı yer alması dikkat çekti. İlk 10 içinde Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Bünyan
belediyeleri de yer aldı.

Kayseri’nin en büyük metropol ilçesi olan Melikgazi Belediyesi, 460 haberle listenin ikinci
sırasında kendine yer buldu.
Melikgazi Belediyesi’ni ise, 358 haberle Erciyes Üniversitesi takip etti. Şehrin ilk ve en
büyük üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi, akademik alanlardaki başarısı ve çalışmalarıyla
kamuoyunda en fazla görünen kurumlar arasına girmeyi başardı.
Kayseri Valiliği Yükselişte
Listenin dördüncü sırasında 272 haberle Kocasinan Belediyesi yer alırken beşinci sırayı 205
haberle Kayseri Valiliği aldı. Şubat ayında listenin son sırasında yer alan Kayseri Valiliği,
Mart ayında büyük bir atılım yaparak beşinci sıraya kadar yükseldi.
Altıncı sırada ise 134 haberle geçen ay listeye giremeyen Talas Belediyesi, yedinci sırada da
129 haberle yine geçen ay listeye giremeyen Bünyan Belediyesi yer aldı.
Mart ayı boyunca 121 haberi medya organları tarafından kullanılan Boydak Holding ise
sekizinci sırada yer aldı. Dokuzuncu sırada 112 haberle Kayseri Ticaret Odası, onuncu sırada
ise 106 haberle Kayseri Şeker Fabrikası yer aldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16994.html
Erişim Tarihi: 12.04.2016

Medya çalışanlarına “Osmanlı modeli”
önerisi
Özel Memorial Kayseri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız,
Osmanlı’da kasapların merhamet duygusunu yitirmemesi için yapılan uygulamanın
günümüzde medya mensupları için de uygulanmasını önerdi.
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Karayağız, Osmanlı döneminde et kesen ve parçalayan kasapların, merhamet duygularını
yitirmemeleri için belirli aralıklarla çiçeklerle uğraşabilecekleri daha kibar olan bahçıvanlık
mesleğine yönlendirildiğini belirtti. Özel Memorial Kayseri Hastanesi Psikiyatri Uzmanı ve
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şaban
Karayağız, sürekli olumsuz habere giden medya mensupları için de benzer modellerin
uygulanabileceğini söyledi. Karayağız, Osmanlı dönemi uzun süre kasaplık yapan insanların
belli aralıklarla bahçıvanların yanına çırak olarak gönderildiğini belirterek "Böylece daha
kibar bir işle uğraştırılarak ruh sağlıklarının etkilenmesinin önüne geçilirdi. Sürekli aynı
tedirginlikte ve aynı yoğunlukta çalışan habercilerin de kısa süreli farklı birimlerde
görevlendirilmesi rahatlatıcı olur” dedi.
“Gazeteciler için kötü olaylar hikayeye dönüşüyor”
Karayağız, sürekli olumsuz olayların haberini yapan medya mensuplarının psikolojilerini
değerlendirdi. Bir süre sonra gazetecilerin empati yeteneğini yitirdiğini ve hissizleştiğini ifade
eden Şaban Karayağız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sürekli kötü haberler gördükçe, bir süre sonra gerçek hayatla kameranın arkasından görülen
hayat birbirine dönüşüyor ve kişi için kötü olaylar hikayeye dönüşüyor. Kötü olaylar bu kişi
için artık hayatın normali haline gelmiş oluyor. Kişi böylece empati yeteneğini kaybediyor.
Bu, aslında o kişinin ruh sağlığını normalize etme çabasından kaynaklanır. Çünkü o kötü olayı
sürekli yaşasa ve etkisini düşünerek sürdürse ruh sağlığı bunu kaldırmaz. Aslında kısmen de
kendisini olayın kötü etkisinden kurtarması için bir normalleştirme süreci.”
Gazeteciler bardağın boş tarafına odaklı yaşıyor
Sürekli olumsuz haber yapmanın bir diğer etkisinin de, karamsarlık olduğunu belirten Şaban
Karayağız, ilerleyen durumlarda karamsarlığın kaygı bozukluğuna yol açtığını kaydetti. Kaygı
bozukluğunun belirtilerini sürekli irkilme, tedirginlik ve sürekli alarmda olma şeklinde
sıralayan Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kaygı bozukluğu, gün
içerisinde normal bir olayla ilgili hafif kaygı duymamız konsantrasyonumuzu biraz daha
artırır. Kaygının oluşturduğu bir alarm sistemi vardır ve kişiyi alarm durumuna geçirir. Bir iş
yapmamız gerektiğinde bu mekanizmanın ortaya çıkması ve kaygının oluşması doğal ama
kaygı ile birlikte, çarpıntı, terleme, sıkıntı basması, titreme gibi fiziksel sonuçların ortaya
çıkması artık kaygıyı bir bozukluk haline getirir ve kişi günlük işlerini yapamaz hale gelir.
Bütün bunların görülmesi durumunda birey mutlaka bir uzmana başvurmalıdır.”
"Mesai saatinden sonra şarteli kapatın"
Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, hissizleşme, empati yeteneğinin kaybı ya da karamsarlık
yaşayan medya mensuplarına şu önerilerde bulundu:
“Eğer iş değişikliği yapamıyorsa ya da kısa süreli başka türde haberlere gidemiyorsa, işten
çıktıktan sonra muhabir işle alakalı konuları düşünmemeli, haber takibini bırakmalı. Ailesi ile
vakit geçirmeli, zihnini rahatlatıp, boşaltması, sevgi bağı kurabileceği insanlarla bir arada
olması, hayatın bu kısmını diğer insanlar gibi normal bir şekilde yaşamaya çalışması gerekir.”
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16995.html
Erişim Tarihi: 12.04.2016

Erkilet’te “Paralel yapı” operasyonu: İki
gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Paralel
Devlet Yapılanması (PDY) ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında
yapılan operasyonda, bir karı-koca gözaltına
alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ-PDY soruşturması
kapsamında Erzincan'daki faaliyetlerini deşifreye yönelik yakalama kararı bulunan E.S. ve
B.S.'ye Kayseri TEM ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Erkilet Osmangazi

mahallesinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda E.S. ve B.S. gözaltına alınırken ev ve
iş yerlerinde arama yapıldı.
Operasyonun ardından E.S. isimli erkek şahıs Erzincan Terörle Mücadele ekiplerine teslim
edilirken, B.S. isimli kadın yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest
bırakıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16997.html
Erişim Tarihi: 12.04.2016

Uzdent’ten Kay-Ders öğrencilerine diş
taraması
Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin katkılarıyla, kısa adı KAYDERS olan Kayseri
Dershane Eğitim Rehabilitasyon Sanat Kültür ve Yardımlaşma Derneği öğrencilerine “Diş
sağlığı” ile ilgili eğitim verildi.
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Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi işbirliğinde KAYDERS öğrencilerine sağlıklı yaşam için
diş sağlığının önemini anlatmak için “Doğru diş fırçalama” eğitimi verildi. Eğitim
kapsamında 4 sınıftan 80’in üzerinde öğrenciye diş taraması yapıldı.
Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Ayşe Özge Tanrıverdi, öğrencilere
uygulamalı olarak doğru fırçalama tekniklerini ve çürüklerden korunma yollarını anlattı.
Kayseri Dersane Eğitim Rehabilitasyon Sanat Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Zeliha
Köksal, amaçlarının öğrencilere diş sağlığının ne derece önemli olduğunu aşılamak olduğunu
belirterek, “Maalesef yanlış diş fırçalama teknikleri yüzünden çocuklarımız bazen istenmeyen
sonuçlarla karşılaşabiliyor. Tabi burada en büyük iş ailelere düşüyor. Ancak bizlerde
kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu anlamda onlar için böyle bir eğitimi uygun gördük.
İnşallah faydalı olmuşuzdur. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların sağlığı bizim için
çok önemli. Faaliyette emeği geçenlere, katkı sağlayanlara teşekkür ederim” diye konuştu.
Diş Hekimi Ayşe Özge Tanrıverdi ise “Çocuklarımıza bir nebze de olsa ağız, diş sağlığı
hakkında bilgiler vermek hem onlar hem de velileri açısından önemli bir durum. Ağız ve diş
sağlığı ile hijyen konusunda bilinçlenmeleri için katkıda bulunmak istedik” şeklinde konuştu.
Eğitimin ardından ise öğrencilere ücretsiz diş taraması yapılarak fırça ve macun hediye edildi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16998.html
Erişim Tarihi: 12.04.2016

Mimar Sinan fotoğraflarla anıldı
Büyükşehir Belediyesi'nin her ay gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama
Gezisi bu ay Mimar Sinan'ı anma gezisi niteliğinde gerçekleştirildi. Anma gezisine yaklaşık
300 fotoğrafçı katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve en dikkat
çekici etkinliklerden birisi olan Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi her ay
Kayseri'nin farklı değerlerini konu edinmeye devam ediyor. Bu ayki eğitim ve gezi programı
aynı zamanda Kayseri'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Mimar Sinan'ı anma gezisi
niteliğinde yapıldı.
Geziye katılan 300'ye yakın fotoğrafçı Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Ağırnas'a giderek
Mimar Sinan'ın doğduğu ev başta olmak üzere yer altı şehri ve diğer güzelliklerden binlerce
fotoğraf çekti. Büyükşehir Belediyesi ile Sureti Alem Fotoğraf ve Sinema Derneği'nin birlikte
gerçekleştirdiği uygulama gezisinde fotoğrafçılara teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.
Geziye Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (KAYMEK) eğitim
gören Fotoğrafçılık Kursu kursiyerleri de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16999.html
Erişim Tarihi: 12.04.2016

Caka’dan AGÜ’de klasik müzik konseri
Konserde, keman ve piyano çalan 4,5 yaşından 20 yaşına kadar öğrenciler sahne aldı.
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Ulusal ve uluslararası alanda keman çalmayı özendirmek ve yaygınlaştırmak, aynı zamanda
da yetenekli genç kemancıların keşfetmek vizyonu ile yola çıkan Cihat Aşkın ve Küçük
Arkadaşları (CAKA) , AGÜ Sümer Kampüsü'nde klasik müzik konseri verdi.
Rektörlük konferans salonunda verilen konserde, EFSANAT Kültür Sanat Akademisi üyeleri
de sahne alarak, müzikseverlerle buluştu.
Keman ve piyano çalan 4,5 yaşından 20 yaşına kadar öğrencilerin sahne aldığı konserde
keman korosu, en seçkin eserleri seslendirdi.

CAKA Grubu, verdikleri klasik müzik konseriyle, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
(AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17000.html
Erişim Tarihi: 12.04.2016

Geleceğin mimarları tarihi Talas’ı çizdi
Erciyes Üniversitesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültelerinde eğitim gören
geleceğin mimarları, Talas'ın tarihi mahallelerini geleceğe taşıyacak projeler hazırladı.
Öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "İyi
projeler ortaya çıkarsa uygulama imkanımız olur" dedi.
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Talas Belediyesinin katkılarıyla IV. Çevre Tasarım Kongresi kapsamında gerçekleşen "Tarihi
Çevrede Kamusal Açık Alan" ve "Tarihi Çevrede Kent Meydanı" tasarımları konulu atölye
çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar Yaman Dede Kültür ve Sanat Evinde Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu'na sunuldu.
Çalışmaları titizlikle inceleyen Başkan Palancıoğlu, geleceğin mimarları öğrencilere
seslenerek, "Biz ilçemizi planlamayla ilgili iki çalışma yapıyoruz. Bunlardan biri bütün
Talas'ın imar planının revizyonu çalışması. Yaklaşık bir senedir devam eden çalışmamız bu
yılın sonunda inşallah tamamlanacak. Bu önemli bir gelişme. İkincisi de koruma amaçlı imar
planı revizyonu. Yani tarihi eserlerin, sit alanlarının bulunduğu turistik yerlerin fonksiyonel
kullanımı, restorasyonu. Buralarda butik oteller, restoranlar, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin
olacağı bir plan çalışması yapıyoruz. Dolayısıyla yaptığınız çalışmaları kullanma imkanımız
olabilir. O açıdan bence heyecan verici. Çünkü üniversitede birçok olayı sanal alemde
konuşuyoruz, planlıyoruz ama hayata geçmiyor. Fakat burada böyle bir avantajınız var. İyi
projeler ortaya çıkarsa onları uygulama imkanımız olur. Bunu özellikle motivasyon olsun diye
söylüyorum." diye konuştu.
ERÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Büyükmıhçı,
"Öğrencilerimiz yaptıklarını sunduktan sonra, belediyenin taleplerini alıp 5-6 Mayıs 2016
tarihleri arasında sergide görücüye çıkaracağız. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirme
imkanı sağlamak için üniversitemizle işbirliği yapan Talas Belediye Başkanımıza teşekkür
ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından projeleri hazırlayan öğrenciler, Başkan Palancıoğlu'na sunum yaptı.
Başkan Palancıoğlu da projelerde belediyece yapılacak çalışmaları anlatarak revizyon
yapmalarını tavsiye etti. Programın sonunda çalıştayda görev alan öğrencilere sertifikaları
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17001.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Vali Düzgün: “Dini doğru anlamalıyız”
Vali Orhan Düzgün, Kayseri Müftüsü Şahin Güven ve İl Müftü Yardımcılarını “Kutlu Doğum
Haftası” kapsamında makamında kabul etti.
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Müftü Yardımcıları Mahmut Taşyapan, Galip Koçer, Salih Sezik ve Atıf Akşit ile Melikgazi
ve Talas Müftülerinin de hazır bulunduğu ziyarette İl Müftüsü Şahin Güven tarafından Vali
Düzgün’e “Kutlu Doğum Haftası’nın sembolü gül takdim edildi.
Vali Düzgün, Kutlu Doğum Haftasının Peygamberimizi anlamak adına bir vesile olmasını
dileyerek, Peygamber Efendimizin yaşantısını örnek alarak yaşamanın son derece önemli
olduğunu belirtti.
Dini ne kadar doğru anlarsak insanlar arasındaki ilişkilerde ve toplum hayatında huzurun o
derece yerinde olacağını kaydeden Vali Düzgün, dini ne kadar yanlış yorumlarsak da bu
ilişkilerin zararlarının daha fazla olacağını, dini yanlış anlamanın ve yorumlamanın dinimize
vereceği zararın din düşmanlarının vereceği zarardan daha fazla olacağını ifade etti.
Günümüzde sözde İslam adına hareket eden bazı terör örgütlerinin İslamiyet’e ne kadar zarar
verdiğini maalesef gördüklerini, bu örgüt mensuplarının yapmış oldukları yanlışların,
İslamiyet’in özünü ve hakikatini bilmeyen kişilerin dinimizden soğumasına yol açtığını
belirten Vali Düzgün, onun için dini anlamak konusunda bütün Müslümanların
Peygamberimizin hayatını okumaları ve örnek almalarının son derece önemli olduğunu dile
getirdi.
İl Müftüsü Şahin Güven ise 1989 yılından bu güne kadar her yıl 14-20 Nisan tarihleri arası
Kutlu Doğum Haftası olarak etkinlikler düzenlendiğini belirterek, bu yıl ise Kutlu Doğum
Haftasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 9-22 Nisan arasında yaklaşık 2 haftalık bir
süre içinde yapılacağını söyledi.
Müftü Güven, Kutlu Doğum Haftası kapsamında 50’ye yakın program düzenlediklerini ancak
en büyük ve kapsamlı programın 15 Nisan Cuma akşamı Kadir Has Kongre Merkezinde
olacağına işaret ederek, tüm vatandaşları programa davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17002.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

“Yeni Kayseri” görücüye çıktı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede kurulacak ‘Yeni Kayseri’yi
verdiği görsel brifing ile basın mensuplarına anlattı. Ortayol Projesi ve Seyrani Kentsel
Dönüşüm Projesi’ni yerinde anlatan Başkan Çolakbayrakdar, gazetecileri Zümrüt ve Mevlana
Mahallelerine de götürerek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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Basın mensuplarını özel otobüsle gezdiren Başkan Çolakbayrakdar belediye çalışmalarını 3
ana başlık altında topladıklarını ifade ederek bunları yoğun yaşam alanı olan konutlar, sanayiticaret alanları ve hastane, terminal gibi alanlar olarak sıraladı.
“Kayseri’nin 3. Çevreyolu” olarak da adlandırılan Ortayol Çalışmalarını, 17 km’lik yolun tam
ortasında anlatan Başkan Çolakbayrakdar, şehir hastanesinin hizmete girmesiyle yoğun
kullanılacak olan güzergahta proje sayesinde trafik sorununun başlamadan bitirildiğini ifade
etti. Bugün ihaleye çıkacak taşınmazlar arasında yer alan Akaryakıt istasyonlarının ikisinin de
Ortayol üzerinde bulunduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ticaret erbapları için iyi
bir fırsat sunduklarını sözlerine ekledi.
Konuşmalarında sıklıkla iddialı projelerinden bahseden ve Kentsel Dönüşüm çalışmalarına
dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, gazetecilerle birlikte Seyrani Mahallesi’ne geçerek
icraatlar hakkında bilgiler aktardı. Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi’nin iki önemli tarafı
bulunduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Burada vatandaşlarımıza hem konforlu
konut alanları hem de sosyal hayatlarını canlandıracak imkânlar sunacağız, bununla birlikte
bölgede ticaret alanları da bulunacak” dedi. Seyrani Mahallesi’nin de Ortayol’a bağlanarak
önemli bir aks oluşturulacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar,“Seyrani Kentsel Dönüşüm
Projesi 400 bin m2 alan üzerine kurulacaktır. 216.300 m2 yeşil alan oluşturulacak ve bölgede
62 blok yükselecektir. Bu bloklarda 3 bin 472 adet yeni konut yer alacak. Bununla bitmeyip
16 bin 300 metrekare ticari alan da bölgeye hizmet verecektir” dedi.
Bölgeye dair projelerin tamamlandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yakın zamanda fiili
çalışmaların başlatılacağı müjdesini de verdi.
“Yeni Kayseri Kocasinan’da Kurulacak. Kocasinan Kayseri’nin Yeni Yüzü Olacak”
söylemini yineleyen Çolakbayrakdar, bugün ihalesi yapılacak Melikgazi Bölgesi’nde bulunan
meskenler, Erkilet Dere Mahallesinde konut alanları, Ortayol üzerinde bulunan akaryakıt
istasyonları, Şeker, Yeni Doğan ve Erkilet Mahallelerinde yer alan servis alanları, küçük
sanayi alanları ve ticaret alanları hakkında bilgiler verdi.
“Yeni Kocasinan’da Siz de Yerinizi Alın” diyerek vatandaşlara seslenen Başkan
Çolakbayrakdar, taşınmaz satışlarının vatandaşlar için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17003.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Önce şifa bulacak sonra dağıtacak
Kayseri’de doğuştan Skolyoz Hastalığı (Omurga eğriliği) olan 11 yaşındaki Tuğba Nur
Aydın, çocukluğundan beri süren tedavisinin sonunda sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Bu
gün 4. ameliyatına girecek olan Tuğba Nur Aydın, hayalindeki mesleğin doktorluk olduğunu
söyledi. Şifa ararken, insanlara şifa dağıtmayı amaç eden koca yürekli küçük kızın ailesi ise
maddi durumları nedeniyle tedavisini yaptırmakta zorlandıkları kızları için hayırseverlerden
yardım bekliyor.
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Tomarza’nın Üçkonak Mahallesi’nde yaşayan inşaat işçisi Cesur ve ev hanımı Sultan Aydın
çiftinin 11 yaşındaki kızları Tuğba Nur Aydın, doğduğundan bu yana skolyoz hastalığı ile
mücadele ediyor. Bugüne kadar 3 ameliyat geçiren ve bu gün Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde 4. ameliyatını geçirecek olan Tuğba Nur Aydın, sağlığına kavuşmak için
hayırseverlerden yardım istedi.
Anne Sultan Aydın, doktorların kendilerine hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu
söylediklerini belirterek hemşehrilerinden yardım istedi. Kızının okulunda başarılı bir öğrenci
olduğunu fakat hastalığı nedeniyle zorluklar yaşadığını ifade eden Anne Aydın, “Kızımın
iyileşmesini istiyorum. Tedavisi mümkün diyorlar, iki sene korseyle takip edelim, vidalarını
çıkartalım diyorlar. 14-15 yaşında yeni bir operasyona geçirecek. Ondan sonra inşallah
düzelecek. Bütün Kayserili hemşerilerimizin yardım ve desteğini bekliyorum. Maddi
durumumuz olmadığı için başka doktorlara başvuramıyoruz. Kızım çok başarılı bir öğrenci,
okulu taktir ve teşekkürlerle bitiriyor. Ama hastalığından dolayı okuluna devam etmekte
zorlanıyor” ifadelerini kullandı.
Doktor olmak istiyor
Sağlığına biran evvel kavuşmak istediğini söyleyen Tuğba Nur Aydın “İyileşmek istiyorum,
yardım bekliyorum. Sağlığıma kavuştuktan sonra yaşamım boyunca rahat yapamadığım ve
hastalığımın engellediği her şeyi yapmak istiyorum. İnsanları çok seviyor ve yardım etmek
istiyorum. Büyüyünce doktor olacağım. Yradıma muhtaç hastalara elimden geldiğince yardım
edeceğim. Hatta maddi durumları olmayan hastalara ücretsiz tedavi yapacağım” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17004.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Ak Parti’den "Milletin Gençliği" programı
AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda
"Milletin Gençliği" programı düzenlendi.
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Kayseri Ak Parti İl Gençlik kolları tarafından düzenlenen programa, Ak Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 25. Dönem Milletvekili Hava Çalış Talay Çalış, Ak Parti
Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bünyan Belediye Başkanı
Şinasi Gülcüoğlu ve partililer katıldı.
Kuran tilaveti ile başlayan programda Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden bir konuşma
gerçekleştirdi. Özden, “İl başkanlığı görevine atandığımda 40-50 gençtik. Bugün burada
verdiğimiz sözü yerine getirdik. Salonları dolduran ve dışarıda da bekleyen yaklaşık 800
kişiye teşekkür ediyorum.
Şehitlerimiz için sine-vizyon izledik. Hepimiz duygulandık. Gözü yaşarmayan hiçbir
arkadaşımız yoktur. Devrim diye darbe yapmaya kalktıklarında birçok gencimizi de bu
şekilde katlettiler. Bunun altında ülkemizi parçalamak, bölmek ve birliğimizi bozmak var.
Bunların neticesi döndü şimdi terör olarak karşımıza çıktı. Ama Kayserimizin en büyük
derdinin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Sizler yetişip paralel yapının yetiştirdiği
ağabeyleri ve ablaları önleyeceksiniz. Sizler Kayseri’ye hizmet edeceksiniz. Biz size
inanıyoruz. Paralel yapıyı çökertmenin çaresi gençlerdir. Kendinizi yetiştirip paralel yapının
kökünü kazıyacaksınız” dedi.
Ecertaş, konuşmasının ardından başarılı çalışmalara imza atan partili gençlere teşekkür
belgesi takdim etti. Toplantı, Kayseri’den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gidecek heyetin
belirlenmesi için çekilen kuranın ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17005.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Darbelerin sebebi Müslümanların
siyasetten uzak durmaları
7 hafta sürecek olan ve her hafta cumartesi günü saat 13.30’da başlayan insan hakları
seminerlerin bu haftaki konuğu Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan oldu.
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Mazlumder insan hakları seminerlerinde 9 Nisan 2016 günü işlenen konu ”Seçme ve Seçilme,
Milli İrade Nedir? Nasıl Uygulanır?” oldu. Seminere konuşmacı olarak katılan Eğitim Bir-Sen
Şube Başkanı Aydın Kalkan, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri devlet yönetiminden
bahsederek, Osmanlı’nın 1876 yılında Meşrutiyet yönetimine geçtiğini, böylece halkın ilk
defa yönetime ortak olmaya başladığını dile getirdi. Meşrutiyetin ilanıyla demokrasiye geçişte
geri dönülmez bir yola girildiğini ifade ederek özellikle II. Abdülhamit döneminde
yaşananlardan ve Abdülhamit Han’ın iç ve dış düşmanlara karşı yaptığı siyasi
mücadelesinden örnekler verdi.
Mili Mücadele, TBMM’nin açılması ve sonrasında Cumhuriyetin ilanıyla millet iradesinin
yönetime hakim olmaya başladığını söyleyen Kalkan, 1923 yılından 1946 yılı seçimlerine
kadar tek partinin yönetimine hakim olduğunu, 1946 seçimleriyle birlikte çok partili hayata
geçildiğini, böylece demokrasinin aşama kaydettiğini ifade etti. 1950’de Demokrat Partinin
iktidara gelmesiyle de milli iradenin tecelli ettiğini ve ülkede büyük bir rahatlamanın
yaşandığını dile getirdi.
1960 darbesiyle darbeler döneminin başladığını ve her 10 yılda bir yapılan darbelerle
demokrasinin ve milli iradenin önünün kesildiğini, 2002 seçimlerinin bu konuda bir milat
olduğunu ve kurulan yeni hükümetin yaptığı düzenlemelerle darbeler dönemini sona erdiğini
söyledi.
28 Şubat Post Modern darbesine de değinen Aydın Kalkan, bu dönemde yaşananları ve millet
üzerinde yaptığı tahribatı katılımcılarla paylaştı. Yaşananların Müslümanların siyasetten uzak
kalmalarının bir sonucu olduğunu bu nedenle de Müslümanların birlikte hareket etmeleri
gerektiğini söyledi. Sendikaların milli iradenin tecellisi için yaptıklarını da örneklerle
açıklayan Kalkan, katılımcıların soruları da cevaplandırmasının ardından Mazlumder
yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti. Katılımcılar da verdiği bilgilerden dolayı Aydın
Kalkan’a teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17006.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Türkiye’nin umudu üstün zekalı çocuklar
Kemal Tekden’in Genel Başkanı olduğu TÜZDEV hakkında Kayseri Şube Başkanı Fatih
Duman ile konuştuk.
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Söyleşi: Meryem Beyza Kanlıoğlu
Fatih bey, sizi tanıyabilir miyiz? TÜZDEV ile nasıl tanıştınız?
Ben aslen din kültürü dersi öğretmeniyim. Talas’ta görev yapıyorum. TÜZDEV ile 4 yıl önce
oğlum aracılığı ile tanıştım. Benim oğlum da bu grubun içerisinde. Vakıfta gönüllülük esasını
görünce ‘ben de bu vakıfta yer almalıyım’ diye düşünerek gönüllü olarak çalışmalara
katıldım. Dört yıldır eşimle birlikte bu vakıfta çalışıyoruz. Şuan TÜZDEV Kayseri Şube
Başkanıyım.
TÜZDEV Kayseri’deki faaliyetlerine ne zaman başladı? Ve nasıl ilerliyor?
8 yıl önce Kayseri’nin üstün zekâlı çocuklarının merkezde toplanıp eğitilmeleri şeklinde
başladı. 2012 yılının başlarında ise vakıflaştı. İstanbul merkezli olan vakfın Türkiye’nin çeşitli
şehirlerinde şubeleri vardır. Bunlardan en önemlisi tabi ki Kayseri. 2013 yılından beri sistemli
bir şekilde eğitimlere başladık. Şu an 60 tane öğrencimiz var. Bunların tamamı rehberlik
araştırma merkezi tarafından tanımlaması yapılmış üstün zekâlı çocuklar. Bu çocuklar için
İstanbul, Sabahattin Zaim ve Üsküdar üniversitelerinin iş birliği ile müfredatlar geliştirildi. Bu
müfredatlar çerçevesinde üstün zekâlı çocuklara eğitimler veriyoruz.
Eğitim yeriniz neresidir?
Şu an bir merkezimiz yok. Açıkçası bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çeşitli resmi kurumlara
müracaatlarda bulunduk. Fakat henüz bir sonuç alamadık. Bu konudaki çalışmalarımız devam
ediyor, sabit bir yerimiz olacak inşallah. Eğitimlerimizi geçen sene Erciyes üniversitesi
Teknopark’ta verdik. Bu yıl yer bulamadığımız için Tekden Koleji bize sınıflarını açtı.
Bu çocuklar aynı zamanda örgün eğitim alan çocuklar. Öğrencilere ne zaman eğitim
veriyorsunuz?
Evet, hepsi örgün eğitimine devam eden çocuklar. Farklı farklı okullardan geliyorlar, çoğu
devlet okullarından. Yaş grupları okul öncesinden başlayıp, 6. Sınıfa kadar devam ediyor.
Cumartesi günleri 5 saatlik bir eğitim yapıyoruz.
Eğitimleriniz nelerdir?
Bu çocuklar için hazırlanan özel müfredatlar var. Bu çerçevede en önemli şey, düşünme
eğitimi. Çocuklara düşünmeyi öğretiyoruz. Yaratıcı drama dersleri veriyoruz. Eğlenceli bilim
adı altında bilim uygulamaları dersi, üstünlere yönelik matematik eğitimi veriyoruz.
Üreticiliklerini geliştirici origami, ahşap atölyesi, robot atölyesi, resim atölyesi, akıl-zekâ
oyunları ve eğitimleri veriyoruz. Bunları aslında çocuklar kendileri belirliyor. Yetenekleri ve
ilgi alanlarına göre, hangi alan daha çok hoşlarına gidiyorsa o alanlara yönlendiriyoruz.
Başlangıçta temel dersleri veriyoruz. Nasıl düşüneceklerini, nasıl projeleştireceklerini
öğretiyoruz. Daha sonra da ilgi alanlarına göre yönlendirmeye başlıyoruz.
Aileler çocuklarının üstün zekâlı olduğunu düşündüklerinde bunun için nelere yapmaları
gerekiyor?

Üstün zekâlılar, toplumun yüzde iki buçuğunu oluşturur. Zekâ geriliği olanlarda yüzde iki
buçuğunu oluşturur. Allah böyle bir denge ile yatarmış. Bu da Kayseri’de yaklaşık beş bin
çocuğumuzun üstün zekâlı olduğunu gösterir. Bunların keşfedilmesi çokta kolay değil.
Devlette bu konuda çok geç kalmış. Bu konuda çalışmalar yeni yeni başladığı için iş ailelere
düşüyor. Aileler çocuklarını küçüklüğünden itibaren takip etmelidirler. Üstün zekâlılar
yaşıtlarına göre çok daha hızlı öğrenirler. Erken yürüme, erken konuşma, erken diş çıkartma,
erken algılama, kendi oyunlarını kurup yönetmeye çalışıyorlar, Türkçeyi düzgün kullanma,
liderlik özellikleri bunların hepsi üstünlerde birer etkendir. Adalet duyguları çok gelişmiş
oluyor. Kendi yaşıtlarıyla iletişim kuramıyorlar. Benim de bir tespitim oldu: ailelerine
sorduğum zaman genelde emzik de almamış oluyor bu çocuklar. Böyle farklılıklar
gördüklerinde dikkatli takip etmeleri gerekir. Zaten takip etikleri takdirde neler
yapabileceklerini araştırıp, bize ulaşabiliyorlar. Bizler de rehberlik araştırma merkezine
yönlendirip tanımlamalarının yapılmasını istiyoruz. Burada yapılan tanımlamada çocuk belli
bir IQ üzerindeyse biz alıyoruz ve eğitimlerimize dâhil ediyoruz.
Hiperaktivite halk arasında üstün zekâ olarak algılanır. Bu ne kadar doğrudur?
Hiperaktivite farklı bir alandır. Üstün zekâlıların hiperaktivite gibi bir bozuklukları olmaz
ama tabi ki üstün zekâlılarda aşırı meraktan kaynaklı enerji yüksekliği vardır. Fazla
hareketlidirler. Bu sebepten hiperaktiflik ile zekâyı bağdaştırmak yanlıştır. Her hiperaktif olan
çocukl üstün zekâlı değildir, üstün zekâlı çocuklarda diğer çocuklara göre enerji fazlalığı
vardır. Bunları iyi ayırt etmek lazım çünkü bu ayırt edilemediği zaman üstün zekâlı bir çocuğa
hiperaktivite teşhisi konulup ilaç tedavileri ile uyuşturmaya kalkabilirler. Bu durumda çok
kötü sonuçlar elde edilebilir.
Aileler bu çocuklarla baş etmekte zorlanıyorlar. Sanırım sizin yanınıza getirdikleri zaman
hayatları kolaylaşıyordur.
Evet, kesinlikle öyle oluyor. Çünkü bu özel çocukları bilgiye doyurabilmek zordur. Aileler
çocuklarının sorularına yetişemiyorlar, yeterli olamıyorlar, çaresiz kalıyorlar ve farklı sorunlar
ortaya çıkıyor. Duygusal sorunlar yaşamaya başlıyorlar. Yaşıtlarıyla iletişim kuramadıkça
çatışmalar başlıyor. Çok çabuk ağlayıp, çok çabuk demoralize oluyorlar, kaybettikleri an
bütün dünyalar başlarına yıkılıyor. Gürültüyü hiç sevmezler, koku duyguları çok gelişmiştir.
Bebekken bile giysilerin etiketlerini problem ederler. Anlaşılmadıkları zaman çabuk ağlarlar.
Yazıları çirkindir. Yeterli uyurlar, uykuyu zaman kaybı olarak görürler. Bunun gibi pek çok
şey yaşarlar bunlar problem olarak görülür ve aileler sorunlar yaşarlar.
Peki, keşfedilememiş üstün zekalı çocukların gelecekte ki hali nasıl oluyor?
En önemli konu bu aslında. Üstün zekalı çocuklar keşfedilip, iyi eğitilmedikleri zaman,
değerler eğitimi, milli manevi eğitimlerini iyi almadıkları zaman onlar, toplumun başına
beladır. Baktığımızda, örgüt liderleri, hackerlar, banka soyguncuları, zekâ gerektiren zararlı
şeyleri hep üstün zekalılar yapmıştırlar. Mesela Hitler, üstün zekâlı bir insandır ve dünyanın
başına bela olmuştur. Abdullah Öcalan, üstün zekalıdır ve başımızın belasıdır. Bu çocukları
eğer milli manevi duygularla donatmazsak topluma bela almış oluruz, toplumun huzurunu
bozarlar.
Üstün zekâlı çocuklar yönlendirmeye muhtaç ve bu çoğu ailenin yeterli olamadığı bir konu.
Böyle mühim bir konuda çocuklarımızı emanet edeceğimiz yerlerin amaçları ile ilgili güven
problemi yaşıyoruz. Sizin amacınız nedir?
Türkiye’de bu alandaki tek milli vakıftır TÜZDEV. Bizim ilk amacımız bu çocuklar bu
ülkede kalsınlar ve bu ülkeye hizmet etsinler. Onlar bu ülkenin hazineleridirler ve yer altı
hazinelerinden çok daha kıymetlidirler. Bilindiği üzere bu alanda hizmet veren bir takım vakıf
ve okullar var. Fakat bu hizmeti neye ve kime verdikleri belli değil. Bu vakıflar çocukları
tespit ediyorlar ondan sonra eğitip, koparıp götürüyorlar. Okul bittiğinde bu çocukların nereye
gönderildikleri meçhul. Amerika’ya, İsrail’e, Avrupa’nın çeşitli yerlerine gönderiyorlar.

Hiçbir şekilde Türkiye’ye dönmüyorlar. Bizim amacımız bu beyinleri ülkemizde tutmak,
ülkemize kazandırmak.
Seçtiğiniz çocuklarla ne zamana kadar ilgileniyorsunuz?
Anaokulu zamanında tespit edip eğitimlerimize dahil ediyoruz. Belirlenen müfredatı
uygulayıp çocuğun yeteneği olan alanlarını belirleyip geliştiriyoruz. Çocuk başka bir şehre
taşınsa bile mümkün oldukça eğitimlerimize devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz.
Üniversite eğitimindeki tercihlerinde tavsiyelerde bulunuyoruz. Akademik kariyeri için de
büyük önem taşıyor bu eğitim.
Bu çocukların başarılı olduğu alanlarını nasıl belirliyorsunuz?
insanda sekiz farklı zeka türü ve 52 tane de farklı yetenek vardır. Spor zekası, matematik
zekası, görsel zeka, mimari zeka gibi farklı türler vardır. Bu zeka türlerinden birine veya bir
kaçına daha yatkın oluyorlar. Onları ortaya çıkartıp o alanda geliştirmemiz gerekiyor. Bizim
toplumumuzda çocuğum ‘tıp fakültesi okusun, iyi para kazansın’ diye düşünülüyor. Tıp
fakültesini ortalama zekaya sahip herkes okuyabilir. Bu eğitimler usta çırak ilişkisi ile yapılır.
Bunu herkes yapabilecekse eğer bırakın herkes yapsın. Üstün zekalı çocuklarda sosyal bilimci
olsunlar. Topluma yön verecek düşünce adamlarına ihtiyaçlar var. Mühendis, sanatçı
olsunlar.
Diğer kurumlar gibi gelecekteki okul tercihleri konusunda sizin bir yaptırımınız oluyor mu?
Hayır, olmuyor. Fakat nihai bir hedefimiz var. ‘Dahiler Okulu’. Türkiye’de milli eğitim
müfredatı içinde böyle bir çalışma yok. Dünya’ya baktığımızda bu çocukların ayrı okullarda
okuduğunu görüyoruz. Bu çocukları duvarlar arasına hapsedemezsiniz. Daha özgür daha rahat
olmaları daha üretim yapabilecekleri alanlarda olmaları gerekir. Normal müfredatla bu olmaz.
Çocuk çok zeki olduğu için zekâsını kısıtlayıcı şeylerle, tekrarlarla, sınavlarla harcamak
istemiyorlar. Daha fazlasını istiyor sürekli. Fakat eğitim sistemimiz tamamen sınava dayalı
olduğu için çocuk bunalıyor, sıkılıyor. Bizlerde sınavların kaygısı ile çocuğu masa başına
oturtup diğer çocuklar gibi olması için direttikçe çocuk bu duruma mecbur olduğunu biliyor
ve üreticiliği tamamen köreliyor. Eğitim sistemimizde biz bunu daha anaokulunda
başlatıyoruz. Bir daire çiziyoruz ve o çizginin dışına taşmamasını söylüyoruz. Çocuğun hiçbir
üreticiliği kalmıyor. Bizim amacımız bu çocukların daha özgür ortamlarda istedikleri gibi ilgi
alanları doğrultusunda çalışabilecekleri okullar oluşturmak. Bu okulların örnekleri İsrail’de
var. Tamamen üstün zekalı çocukları seçip bağımsız bir şekilde yetiştiriyorlar sonra da
dünyaya hükmediyorlar. Kendi ülkemizde olan şeyleri bile onlardan alıyoruz. Biz bu konuda
çok gerideyiz. Yeni yeni bir şeyler yapılıyor ama bunlar geç kalınmış çalışmalar. İnşallah
bundan sonrası iyi olur.
Sadece çocuklarla ilgili mi çalışmalar yapıyorsunuz?
Hayır, sadece öğrenci çalışmaları yapmıyoruz. Veli seminerleri de yapıyoruz. Velilere üstün
zekâlı çocukların belirtileri nelerdir, gelişim evreleri nasıldır bunları anlatıyoruz. Böylelikle
hem çocuklarına hem de çevrelerine daha duyarlı bakmaya başlıyorlar. Diğer çocuklara
olduğu kadar onların ailelerine de yardımcı olmaya çalışıyorlar, bilgi vermeye çalışıyorlar. Bir
de öğretmenlere eğitimler veriyoruz. Bu çocuklara nasıl eğitim verilir, nasıl fark edilir
ailelerini nasıl yönlendirmeleri gerekir bunları anlatıyoruz.
Geleceğe yönelik hedefleriniz nelerdir? Nasıl bir yol izleyeceksiniz?
Dediğim gibi bizim nihai hedefimiz ‘Dahiler Okulu’ açmak. Kısa süreli hedeflerimiz ile daha
çok insana ulaşmak, bütün öğretmenlere ulaşmak, daha fazla eğitim verip bu çocukların
kazandırılmasını sağlamak.
Okullarda destek eğitim odaları açılıyor. Bu da yeni başlayan bir çalışma. Her okulda yok.
Kayseri’de yaklaşık 50 okulda açıldı. Fakat buralarda ki eğitimin nasıl işleyeceği ile ilgili
çalışmalar yapmak gerekiyor. Çünkü öğretmenlerin bu konuda bir eğitimi ve müfredatı yok. İl
Milli Eğitim ile protokol aşamasındayız. O protokol gerçekleştikten sonra bu destek odaları
ile ilgili bir çalışma başlatmak istiyoruz. Bu konuda medyaya da çok iş düşüyor. Zaman

zaman bu konulara dikkat çekip insanların akıllarında bir soru işareti oluştururlarsa, insanlar
da araştırmaya başlar ve bizim hedeflerimize daha kolay ulaşmamızı sağlarlar. Başkanımız
Kemal Bey (Tekden) gibi birkaç iş adamı daha bu konuya dert edinse, bu sorun çok daha
kolay çözülür.
TÜZDEV Genel Başkanımız Kemal TEKDEN beyefendinin bir hedefi var. Türkiye’de
Yetenek Laboratuarları kurmak. Bu laboratuarlarla çocukların asıl alanları belirlenip küçük
yaşta o alana yönlendirmek. Bu laboratuar hayalini gerçekleştirebilirse Hocam, bizde her
alanda çok yetenekli insanlar yetiştirebileceğiz.
Çocuğunun üstün zekâlı olduğunu düşünen aileler size nasıl ulaşabilirler?
Web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığı ile temsilciliğimize ulaşıp gerekli bilgileri
alabilirler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17007.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Mobilya sektörünün liderleri Kayseri’de
buluşacak
Türkiye mobilya sektörünün lider kentlerinden Kayseri'de 20-24 Nisan tarihleri arasında 6.
Mobilya Fuarı Dünya Ticaret Merkezi’nde açılacak.
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Mobilya kent olarak anılan ve şehrimizin tanıtımı noktasında önemli organizasyonlar arasında
yer alan “Mobilya Fuarı”nın 6.sı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen ve ilimizdeki çeşitli oda ve
derneklerin katkılarıyla Ev, Çocuk Mobilyaları, Aksesuarlar, Dekorasyon Üniteleri, Mutfak
ve Banyo Mobilyaları, Mimari bürolar ve ilgili yayınlarla ilgili her kesime hitap
edecek ürünlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulacağı fuar, 20-24 Nisan tarihleri arasında
ziyarete açık olacak.
Fuarda; Almanya, Avusturya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Filistin, Gürcistan, Irak, İran, İsrail,
Lübnan, Mısır, Suriye başta olmak üzere ağırlıklı mobilya ihracatı yapılan ülkelerden ve 60’ı
aşkın şehirden profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl yapılan fuarı 80 bin ziyaretçinin gezdiğini belirten yetkililer, bu yıl daha fazla
ziyaretçi beklediklerini bildirdiler. Fuara 800'e yakın küçük ve orta ölçekli mobilya
üreticisinin katılması bekleniyor.
Haber: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17008.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Kayseri’de 49 bin Suriyeli var
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ülkelerindeki iç savaştan
kaçan 2 milyon 749 bin 140 Suriyeli sığınmacı Türkiye'de geçici koruma kapsamında
bulunuyor. Şehrimizde ise Suriyeli sığınmacıların sayısı 49 bin 21 olarak açıklandı.
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'deki Suriyeli
sığınmacıların 1 milyon 462 bin 761'i erkek, 1 milyon 286 bin 379'u kadın. Erkeklerden 708
bin 903'ü, kadınlardan ise 645 bin 598'i 19 yaşından küçük.
En fazla Suriyeli Şanlıurfa ve İstanbul'da
Geçici koruma kapsamındaki en fazla Suriyeli sığınmacı Suriye'yle sınırı bulunan illerde
yaşıyor. Bunun tek istisnası ise İstanbul. 401 bin 68 Suriyeli sığınmacının yaşadığı
Şanlıurfa'yı, 394 bin 556 kişiyle İstanbul takip ediyor. Suriye'yle sınırı bulunan illerden
Hatay'da 386 bin 77, Gaziantep'te 325 bin 140, Kilis'te 129 bin 211, Mardin'de 97 bin 759,
Şırnak'ta ise 14 bin 839 Suriyeli sığınmacı yaşıyor.
Sınırı olmasa da coğrafi olarak Suriye'ye yakın illerden Adana'da 150 bin 108, Mersin'de 138
bin 632 Suriyeli sığınmacı bulunuyor.
En az olduğu iller
En az Suriyeli sığınmacının yaşadığı iller ise Tunceli, Iğdır, Sinop, Ardahan, Gümüşhane,
Artvin, Bayburt ve Bartın olurken, bu illerde yaşayan Suriyeli sığınmacı sayısı 100'ün altında
kaldı. Hakkari, Ağrı, Aksaray, Bolu, Bingöl, Muş, Tokat, Bitlis, Kastamonu, Kırşehir, Rize,
Ordu, Erzurum, Kırıkkale, Bilecik, Düzce, Karaman, Zonguldak, Kütahya, Karabük, Çankırı,
Erzincan, Amasya, Antalya, Giresun ve Kars'ta yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısı 100 ile
bin arasında oldu.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre 31 Mart itibarıyla Türkiye'de bulunan ve
kayıt altına alınan Suriyelilerin illere göre dağılımı şöyle:
"Şanlıurfa 401 bin 68, İstanbul 394 bin 556, Hatay 386 bin 77, Gaziantep 325 bin 140, Adana
150 bin 108, Mersin 138 bin 632, Kilis 129 bin 211, Mardin 97 bin 759, Bursa 96 bin 825,
İzmir 90 bin 607, Kahramanmaraş 84 bin 100, Konya 67 bin 957, Ankara 59 bin 267, Kayseri
49 bin 21, Osmaniye 39 bin 973, Diyarbakır 29 bin 389, Adıyaman 24 bin 247, Kocaeli 22
bin 591, Batman 18 bin 109, Malatya 18 bin 3, Şırnak 14 bin 839, Muğla 8 bin 95, Burdur 7
bin 742, Edirne 6 bin 532, Aydın 6 bin 484, Denizli 6 bin 164, Isparta 5 bin 929, Manisa 5 bin
534, Sakarya 5 bin 476, Tekirdağ 5 bin 333, Nevşehir 4 bin 901, Elazığ 4 bin 579, Çanakkale
3 bin 323, Samsun 3 bin 298, Afyonkarahisar 3 bin 120, Siirt 2 bin 840, Yozgat 2 bin 780,
Yalova 2 bin 476, Niğde 2 bin 428, Kırklareli 2 bin 72, Balıkesir bin 639, Trabzon bin 559,
Eskişehir bin 556, Van bin 551, Çorum bin 268, Sivas bin 253, Uşak bin 72, Hakkari 970,
Ağrı 874, Aksaray 859, Bolu 850, Bingöl 699, Muş 669, Tokat 604, Bitlis 570, Kastamonu
557, Kırşehir 551, Rize 517, Ordu 515, Erzurum 439, Kırıkkale 438, Bilecik 436, Düzce 426,
Karaman 382, Zonguldak 296, Kütahya 278, Karabük 272, Çankırı 262, Erzincan 173,

Amasya 158, Antalya 144, Giresun 135, Kars 125, Tunceli 96, Iğdır 81, Sinop 65, Ardahan
61, Gümüşhane 60, Artvin 38, Bayburt 30, Bartın 27."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17009.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

24 sanıklı PKK terör örgütü davası'nda
karar
Kayseri'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda
gözaltına alınan ve 2'si tutuklanan 7 öğrenci ile Uludere'de hayatını kaybedenleri anarken
slogan atan 1'i işçi, 16 öğrenci olmak üzere toplam 24 sanık hakkında karar verildi. Tutuklu
iki sanığa 'terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, diğer
22 sanığa ise 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen 10'ar ay hapis cezası
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

12 Nisan 2016 Salı 13:07

15 Ocak 2016'da Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince
yapılan operasyonlarda terör örgütü PKK'ya üye olmak ve örgüte üye kazandırmak
gerekçesiyle 2'si kadın 7 kişinin gözaltına alındığı ve 2 kişinin tutuklandığı dosya ile 4 yıl
önce Uludere, Roboski'de yaşanan olayın yıl dönümü nedeniyle 28 Aralık 2015'te HDP İl
Binası önünde basın açıklamasında 'Katiller halka hesap soracak, Anaların öfkesi katilleri
boğacak, Sur'dan Cizre'ye direniş her yerde' gibi sloganlar atan 1'i işçi 16 öğrenci hakkında
açılan dosya tek bir dosya olarak birleştirildi. Tutuklu sanıklar M.A., A.M. ile tutuksuz
sanıklar E.D., C.D., A.T., D.L.İ., B.G., E.D., A.Y., S.A., M.S., E.S.İ., G.O., F.K., T.A., H.Y.,
S.G., C.Y., F.B., Ö.G., B.P., M.S.A., D.G. ve A.Ö. hakkında "kanuna aykırı toplantı ve
gösteri yürüyüşleri düzenleme, silahlı terör örgütüne üye olma, suçu ve suçluyu övmek, terör
örgütü propagandası yapmak' suçlarından dava açıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında halen atılı suçtan
Nevşehir E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan M.A. ile A.M. Sesli ve Görüntülü Bilişim
Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuksuz sanıklar E.D., A.T., G.O., B.G., M.S. ve
avukatları hazır bulundu. Duruşmanın sonucunu bazı HDP’liler de adliye koridorunda takip
etti. Duruşmada karar verileceği uyarısıyla son sözleri sorulan tüm sanıklar herhangi bir terör
örgütüne üye olmadıklarını, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep
etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar M.A. ile A.M.'ye 'terör örgütüne
üye olma' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar
verdi. Diğer 22 tutuksuz sanığa ise 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 10'ar ay hapis
cezası veren mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 22 tutuksuz
sanık 5 yıl içerisinde herhangi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17010.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Sarıoğlan içme suyuna kavuşuyor
Sarıoğlan Belediye başkanı Ali Osman Yıldız’ın büyük çaba ve girişimleri, AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, KEPSAŞ Genel müdürü Hidayet Atasoy ile KASKİ Genel Müdürü Ender
Batukan’ın yardım ve destekleri ile 'hayal' olmaktan çıkartılan Bünyan suyunun Sarıoğlan’a
getirilmesi çalışmaları hız kazandı. Yıldız, içme suyunun getirilmesi için boruların döşenmesi
çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Kaymakam Hasan Doğan ile bazı davetlilere yerinde
bilgiler verdi.
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Bünyan’dan Palas ve Sarıoğlan’a getirilmesi için başlatılan çalışmalarda, boru döşeme ve
kanal açma çalışmaları Büyüktuzhisar su deposuna geldi. Burada inceleme yapan başkan Ali
Osman Yıldız, daha sonra ilçe Kaymakamı Hasan Doğan ve davetlilere yerinde bilgiler
verdikten sonra kurban kesildi, dua edildi. Çalışmaların, belirtilen tarihten önce
tamamlanması için hızlandırılması kararı alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlbank A.Ş. tarafından ihalesi yapılan ’Bünyan-Sarıoğlan
belediyesi grup içme suyu tesisi inşaatı ihalesinin yapılmasından sonra sözleşme 25 Kasım
2015 günü imzalanmıştı. O günden sonra yüklenici firma Türem inşaat çalışmalarına 8
Aralık’ta başlayarak işi hızlandırdı. 17 milyon 169 bin 888 lira tutarındaki suyun Bünyan
Pınarbaşı’ndan Sarıoğlan’a getirilmesi en geç 10 Haziran 2017’de tamamlanacak.
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ’en büyük hayalim’ dediği Bünyan suyunun
getirilmesi ile ilçedeki en büyük ve ciddi sorunlardan birinin ortadan kalkacağını belirtti.
Yıldız ’Seçim öncesi ne söz verdiysem daha fazlasını yapmaya kararlıyım. Bu konuda
herkesten destek bekliyorum. Bünyan içme suyunun getirilmesinde bile 'hayal görüyor'
diyenler olmuştu. Kimin hayal gördüğü bugün ortada. Bu su, kaliteli kanserojen içermeyen
çelik borularla getirilecek. Ayrıca eski asbestli borularda yenileri ile değiştirilerek kalıcı bir
hizmete imza atılacak. Tüm çabamız ve hedefimiz, Sarıoğlan'a tersine göçü hızlandırmak.

Eleştirenler, zaman zaman tersine göç konusunda projeleri, önerileri ile bizlere destek
olsunlar. Bünyan suyunun getirilmesi konusunda çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum’
dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17011.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Büyükşehir'den yol ihalesi
Büyükşehir Belediyesi, Gesi Kavşağı ile Kuzey Çevreyolu Köprülü Kavşağı arasında yol
yenileme çalışmaları için ihale yaptı. İhaleye 4 firma katıldı.
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Büyükşehir Belediyesi Sivas Caddesi'nin Gesi Kavşağı ile Kuzey Çevreyolu Köprülü Kavşağı
arasındaki bölümünü yenileyecek. Yolun yenilenmesi için 2 milyon 2 bin TL yaklaşık
maliyetle bir ihale yapıldı. İhaleye katılan firmalar ve verdikleri teklifler şöyle oldu:
Asmen İnşaat: 1 milyon 343 bin TL
Öztaşlar A.Ş: 1 milyon 466 bin TL
İMS Lmt Şti: 1milyon 632 bin TL
İlpet Petrolcülük: 2 milyon 600 bin TL
İhale, tekliflerin değerlendirilmesinin ardından sonuçlanacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17012.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Bünyan Belediyesi araç filosunu
güçlendiriyor
Bünyan Belediyesi 2016 makine garajını 2016 model sıfır bir kepçeyle güçlendirdi. Belediye
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu yeni iş makinesi ile test sürüşü yaparken yeni bir aracın ilerleyen
günlerde hizmete sunulacağını müjdeledi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyanlı vatandaşlara daha etkin ve verimli
hizmet sunabilmek amacı ile araç parkını ve makine garajını her geçen gün yeni alınan
araçlarla genişleterek güçlendirdiklerini söyledi. Başkan Gülcüoğlu; makine garajına 2016
model Sıfır bir kepçe daha eklediklerini belirterek geçtiğimiz günlerde 1 yol süpürme aracı, 1
sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1 yol süpürme aracı ve bir ilaçlama aracı ile ilaçlama makinesini
filoya dâhil ettiklerini hatırlattı.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu yaptığı değerlendirmede “Bünyan her geçen gün hızlı büyümekte ve
gelişmekte. Buna paralel olarak hizmetlerimiz de ayın şekilde artarak devam ediyor. Bu
hizmetleri zamanında ve kaliteli şekilde vermek için teknik ekipmanlarımızı sürekli
yeniliyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde birçok yeni aracı garajımıza kazandırmıştık.
Bugünde 2016 model “CAT” marka sıfır bir kazıyıcı yükleyici kepçeyi filomuza dâhil ettik.
Yeni gelen bu iş makinesiyle, bu alanda hizmet veren araç sayımızı 9’a yükselttik. İnşallah bu
sayı artarak devam edecek. Yeni iş makinesi ilçemize hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.
Müjde üstüne müjde
Gelen her aracın akabinde bir müjde vermeyi gelenek haline getiren Bünyan Belediye
Başkanı Şinasi Gülcüoğlu bu geleneği bozmayarak ilerleyen günlerde yeni araçların ilçeye
ulaşarak hizmet vermeye başlayacağını müjdeledi. Başkan Gülcüoğlu “ Mesele memleket
meselesi. Bünyan’da değişim ve dönüşüm devam edecek. İnşallah kısa zaman sonra bir
cenaze yıkama ve nakil aracını da hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerinde
bulundu.
Başkan Gülcüoğlu başlattıkları değişim, dönüşüm ve hizmet atağında birçok destekçileri
olduğunu ifade ederek; “Millete hizmet yolunda birçok kurum kuruluş ve yöneticilerimizin
desteğini hissediyoruz. Bu manada desteklerini her zaman hissettiğimiz başta Bünyanlı
hemşehrilerimize, Adalet ve Kalkınma Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcımız Mehmet Özhaseki beyefendiye, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın
Kadir Topbaş Beyefendiye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik beyefendiye
Milletvekillerimize, Adalet ve Kalkınma Partisi Bünyan İlçe Başkanımıza ve Belediye Meclis
üyelerimize teşekkür ediyorum. İlçemizi hep birlikte kalkındırarak geleceğe hazırlayacağız“
şeklinde konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17013.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Cansel'in öğretmenine tahliye
Kayseri’de lise öğrencisi 17 yaşındaki Cansel Buse K.'ya cinsel istismarda bulunarak
intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan matematik öğretmeni Bayram Ö., 3 suçlamadan
tahliye olurken, müstehcen fotoğraf göndermek ve almaktan hapis cezasına çarptırıldı.
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Bayram Ö.'nün avukatı Selim Baz yaptığı savunmasında medyayı suçlayarak, "Medyanın
çarpıtılmış haberlerinden dolayı Cansel'in iddianamesi etkilenmiştir" dedi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma', 'Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak', 'Çocuğu
müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı'
suçlarından yargılanan matematik öğretmeni Bayram Ö. ile avukatı, intihar eden Cansel Buse
K.'nın babası Mustafa K. ile avukatları Kamil Avşaroğlu hazır bulundu.
Bayram Ö.'nün avukatı medyayı suçladı
Tutuklu sanık matematik öğretmeni Bayram Ö., "Pişmanım söyleyecek bir şeyim yok"
diyerek savunmasını yaptı. Sanık avukatı Selim Baz ise iddianamenin medyanın yaptığı
haberler ile mağdurenin arkadaşlarının ifadelerinden etkilendiğini ileri sürerek, "Yapılan
haberlerden dolayı toplumun her kesimi, bakan düzeyindekiler tarafından bile ilgili ilgisiz
açıklama yapıldı, olayı çarpıtmış. Medyanın bu baskısından dolayı iddia makamı etkilenmiş,
medyanın her zaman haber alma hakkı var ama çarpıtmadan haber yapmalı. Yoksa yargının
işini medya yaparsa iş çığırından çıkar. Kamuoyu ve medyanın baskısını anlıyoruz. Ama iddia
makamı gerçek delillere bakarak iddianameyi hazırlamalıydı. Bu çarpıtmaları
değerlendirmemeliydi. İddia makamı bu baskıyı kaldıramamış, TCK 104 ve 206'dan ceza
istemiştir. Ancak müvekkilim yalnızca reşit olmayan bireye cinsel istismar davasından adilce
yargılanmalıdır" diyerek savunma yaptı.
Baba Mustafa K.: "Ben de senin için hikaye yazacağım"
Baba Mustafa K. mahkeme heyetinin kararı açıklamak için ara verdiği sırada tutuklu sanık
Bayram Ö.'ye dönerek, "Buradan alacağın cezanın önemi yok. Zorbalık nasıl yapılıyor herkes
görecek. Ben senin yazdığın hikayeyi satır satır burada okudum. Ben de senin için hikaye
yazacağım" dedi.
Mahkeme heyeti, aradan sonra yeniden duruşma salonuna dönerek tutuklu matematik
öğretmeni Bayram Ö. hakkında kararını açıkladı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığı
'Nitelikli Cinsel İstismar, Basit Cinsel İstismar, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak'
suçlarından beraat ettirdi. Ayrıca, nitelikli cinsel istismar suçundan açılan dava, Cansel Buse
K.'nın 17 yaşında olmasına rağmen rıza ile ilişkiye girdiği ve şikayet hakkını kullanamadan
intihar ettiği için düşürüldü.
Sanık Bayram Ö., TCK 226/3 'cinsel içerikli fotoğraf göndermek' suçundan 1 yıl hapis cezası
aldı ancak bu 10 aya indirildi. Mahkeme bu cezayla ilgili olarak hükmün açıklanmasını geriye
bıraktı. TCK 226/3'ün birinci fıkrası uyarınca cinsel organını gösteren fotoğrafı almaktan 5 yıl
ve 600 gün adli para cezası verildi, bu karar ise 4 yıl 2 aya indirildi. Bayram Ö., yattığı süre
göz önüne alınarak tahliye edildi.

Duruşma çıkışında Cansel Buse K.'nın babası Mustafa K., basın mensuplarının Özgecan
olayını hatırlatması ve katillerinin öldürülmesini sorması üzerine, "Ben Özgecan'ın babası
kadar meşrebi geniş biri değilim" derken, ailenin Avukatı Kamil Avşaroğlu, "Verilen
karardan memnun değiliz. Kararı temyize göndereceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17014.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Memduh Boydak'tan bir istifa daha
Memduh Boydak, avukatı kanalı ile yapmış olduğu açıklamada daha önce mütevelli heyet
başkanlığı görevinden ayrıldığı T.C. Melikşah Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet Üyeliği’nden
istifa ettiğini duyurdu. Boydak kısa bir süre önce de TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliğinden
istifa etmişti.
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Memduh Boydak, T.C. Melikşah Üniversitesi’ne hitaben yazmış olduğu istifa mektubunda
T.C. Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinden gördüğü lüzum üzerine istifa ettiğini
bildirdi.
Memduh Boydak, Melikşah Üniversitesi ile ilgili mütevelli heyet üyeliği boyunca
gerçekleştirdiği faaliyetlerindeki yegâne amacını “doğup büyüdüğümüz şehir olan Kayseri’ye
ve ülkemize dünya standartlarında bilim yuvası bir üniversite kazandırmak ve vatanınımilletini seven, devletine bağlı, hukuka ve yasalara saygılı öğrenciler yetiştirmek” şeklinde
ifade
etti.
Bu istifa ile birlikte Memduh Boydak’ın Melikşah Üniversitesi ile hiçbir ilişkisi kalmamış
oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17015.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Kayseri'de korkutan patlama
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Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan kalktığı ifade edilen Türk Hava
Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı Kayseri semalarında ses duvarını aşınca, meydana gelen
patlama ve gürültü üzerine vatandaşlar 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma hatlarını kilitledi.
Vatandaşların ‘Müthiş bir patlama oldu’ ihbarı üzerine polis ve askeri personel araştırma
başlattı. Yapılan araştırmada kulakları sağır eden, binaların camlarının sallanmasına yol açan
ve gök görültüsünü andıran patlama sesinin savaş uçağının ses duvarını aşmasından
kaynaklandığı belirlendi. Ancak patlamayı andıran bu ses sosyal medya da çeşitli yorumlara
neden oldu.
Bu arada savaş uçağının çıkarrtığı gürültü ile ilgili olarak polis telsizinden araştırma yapan
ekipler ‘çıkan yüksek ses, bir uçaktan kaynaklanmıştır, ekiplerimiz normale dönebilir’ anonsu
yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17016.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

İşte 'patlama'nın sebebi!
Kayseri’de akşam saatlerinde ses duvarını aşan savaş uçağının çıkarttığı gürültü Kayseri kent
merkezinde, ilçelerinde ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde heyecan yarattı. Sesin savaş
uçağından geldiği 1 saat sonra anlaşılabildi.
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Erkilet 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’ndan kalktığı ifade edilen Türk Hava
Kuvvetleri’ne ait savaş uçağı Kayseri semalarında ses duvarını aşınca, meydana gelen
patlama ve gürültü üzerine vatandaşlar 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma hatlarını kilitledi.
Vatandaşların ‘Müthiş bir patlama oldu’ ihbarı üzerine polis ve askeri personel araştırma
başlattı. Yapılan araştırmada kulakları sağır eden, binaların camlarının sallanmasına yol açan
ve gök görültüsünü andıran patlama sesinin savaş uçağının ses duvarını aşmasından
kaynaklandığı belirlendi. Ancak patlamayı andıran bu ses sosyal medya da çeşitli yorumlara
neden oldu.

Bu arada savaş uçağının çıkarrtığı gürültü ile ilgili olarak polis telsizinden araştırma yapan
ekipler ‘çıkan yüksek ses, bir uçaktan kaynaklanmıştır, ekiplerimiz normale dönebilir’ anonsu
yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17017.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Teröre karşı ortak ses
KAYKİP’TEN TERÖRE LANET: Teröre karşı “tek yürek, tek nefes” olan Kayseri, KAYKİP
aracılığıyla ortak ses verdi. Enderun Eğitim Vakfı, Erdemli Aile ve Nesil Derneği, Hilal-Der
Eğitim ve Kültür Derneği, İHH İnsani Yardım Derneği, İlim Hikmet Vakfı, İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şubesi, İnsan ve Medeniyet Hareketi, Kayseri İmam Hatip Mezunları
Derneği (KİMDER), Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER), Kayseri Düşünce
Okulu, Hukukçular Derneği, Mirac Kültür Merkezi ile Umut Eğitim Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği (Umut-Der)’den oluşan Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu terör
eylemlerini lanetledi.
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AMAÇ İSLAM COĞRAFYASINI DİZAYN: İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde
platform temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamayı İlim
Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş yaptı. Sözlerine terör örgütlerinin eylemlerinde
hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan Memiş, Müslümanların yaşadıkları
toprakları kendi emellerine uygun şekilde dizayn etmek için güvenlik güçlerini ve masum
halkı öldürenleri lanetleyip kınadıklarını söyledi.
Teröre karşı “tek yürek, tek nefes” olan Kayseri, KAYKİP aracılığıyla ortak ses verdi.
Enderun Eğitim Vakfı, Erdemli Aile ve Nesil Derneği, Hilal-Der Eğitim ve Kültür Derneği,
İHH İnsani Yardım Derneği, İlim Hikmet Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi, İnsan
ve Medeniyet Hareketi, Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER), Kayseri
Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER), Kayseri Düşünce Okulu, Hukukçular Derneği,
Mirac Kültür Merkezi ile Umut Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (UmutDer)’den oluşan Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu terör eylemlerini lanetledi.
Terörün hedefi İslam coğrafyası
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde platform temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen
basın toplantısında açıklamayı İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş yaptı.
Sözlerine terör örgütlerinin eylemlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan
Memiş, Müslümanların yaşadıkları toprakları kendi emellerine uygun şekilde dizayn etmek
için güvenlik güçlerini ve masum halkı öldürenleri lanetleyip kınadıklarını söyledi.
Güvenlik güçlerimizin yanındayız
“Ülkemizdeki güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle mücadelesinin yanında yer alıp ortak
tavır almak ve sağduyumuzu korumak hepimizin görevidir” diyerek birlik-beraberliğin
önemine değinen Memiş, “Terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap; birlik
ruhu içerisinde ortak aklıselime dayalı olarak, teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve

yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir. Milletimizi, siyasi
partileri ve liderlerini, sivil toplum kuruluşlarını, basireti hakim kılmaya, ferasetli
davranmaya, aklıselime ve ortak akla davet ediyoruz” dedi.
Amaçlarına ulaşamayacaklar
“Kardeşlerimizin ocağına düşen acıları derinden hissediyor ve paylaşıyoruz” diyen Oğuz
Memiş şunları söyledi:
“Geleceği Müslümanlara zehir etmek isteyen İslam düşmanlarının tamamı elbirliği yapmış
halde çalışmalar yapıyor; imkanlarını bir araya getirerek yeni sınırlar çizip kaderimizi tayin
etmek istiyorlar. İslam dünyasının birçok yerini cehenneme çeviren terör örgütleri mazlum
coğrafyadaki İslam toplumlarının zihninde ve ufkunda bir umut ışığı kalmasını istemiyorlar.
Bunun için de Türkiye’yi ve milletimizi sindirmek istiyorlar. Terör örgütleri Arap baharı
sonrası ülkemizde de kaos çıkarmak istiyorlar. Oysa terör örgütlerinin, Türkiye ve dünya
Müslümanlarının basiretli tutumu, sağduyulu yaklaşımı, sabrı ve direnişi karşısında başarılı
olamayacakları gerçektir.“
Ortak tavrımız sürecek
‘Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu olarak; teröre ve terör örgütlerine karşı ortak tavır
sergilemeye devam edeceklerini’ belirten Memiş açıklamasını şöyle tamamladı:
“Türkiye'nin, milletimizin ve Müslüman coğrafyanın kandan, emperyalizmden, sömürüden,
zulüm ve terörden arındırılması için, dün olduğu gibi bugün de çalışmaya ve
sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.”
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17018.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Özhaseki imar rantından yakındı
Yerel yönetimler kanunu ve belediyeler kanunu ile ilgili uygulamalardaki sıkıntılara değinen
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Bakıyorsunuz, 3 katlı bir mahallede
20 katlı bir bina verilmiş, kardeşim hangi hakla bu imar iznini veriyorsunuz. Hem çevreyi
katlediyor, hem de haksız rant oluşturuyorsunuz. Bu kirli ranta son vereceğiz” dedi.
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Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından organize edilen Sinan Burhan'ın hazırlayıp
sunduğu ortak canlı yayın programı ‘Anadolu Soruyor'un bu haftaki konuğu Ak Parti Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki oldu.
Anadolu Medyasından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki gündemi değerlendirdi.
60 Anadolu Kanalından ortak yayınlanan programda Kanal Urfa'dan İbrahim Toru, Kanal
Fırat'tan Zeki Akbıyık ve Çay TV’den Hasan Yavuz Bakır Özhaseki'ye gündeme ilişkin
sorular yöneltti.
“İmar rantına son vereceğiz”

Yerel yönetimler kanunu ve belediyeler kanunu ile ilgili uygulamalardaki sıkıntılara değinen
Özhaseki şöyle devam etti;
“Belediye kanunu ile ilgili 5 başlık altında yetkiler ve imar noktasında çalışmalarımız var.
Özellikle imar rantına son vermek için çalışacağız. Yanlış uygulamalardan çok çektik,
çözülmeyecek sorunlar değil. Bakıyorsunuz, 3 katlı bir mahallede 20 katlı bir bina verilmiş,
kardeşim hangi hakla bu imar iznini veriyorsunuz. Hem çevreyi katlediyor, hem de haksız
rant oluşturuyorsunuz. Bu kirli ranta son vereceğiz.”
“Hendekleri görmezden gelemeyiz”
‘Doğu ve Güneydoğu'da bazı konular belediyeler tarafından istismar ediliyor’ Özhaseki,
“Belediye araçları çukur kazıyor, hendek açıyor. Görmezden gelemeyiz. Geçenlerde
Diyarbakır belediye Başkanı diyor ki bu halkın seçimine saygısızlık olur, demokrasi rafa
kaldırılmış olur. Soruyorum ben de halk kendine belediye başkanı seçerken terör örgütüne
destek versin diye mi seçiyor. Devletin verdiği bu imkânı git te teröristlere kullan diye mi
veriyor, çukur kaz diye mi veriyor. Ey belediye Başkanı terör örgütünün sözcülüğünü yap
diye mi veriyor. Hayır. Hizmet etmen için bu yetkiyi alıyorsun. 1400 belediye varsa hepsine
de böyle veriyor vatandaş. Keşke karakterlerini geliştirseler, çıkıp adam gibi milletten yana
tavır koysalar bu iş bitecek. Vatandaş ta gerçek yönetimi, hizmeti görmüş olacak. Hizmet
etmeleri için verilen yetkiler maalesef bazı belediye başkanları tarafından terör için
kullanılmaya başladı. Terör faaliyetlerinde belediye araçlarının kullanılması yandaşlık
yapılması asla kabul edilemez. Yetki verilen yöneticiler aldıkları yetkiyi terörden yana
kullanmasalar, teröre hizmet etmeseler, destek vermeseler terör en kısa sürede biter. Şuan ki
söyleyeceğim benim şahsi kanaatim, Belediye Başkanı hizmet etmiyor, vatandaşı sıkıntıya
sokuyorsa bölgede gerekli merciler derhal harekete geçmeli. Siz merkezi iradenin oradaki
temsilcisi olarak İçişleri Bakanından izin alıp, bir gün içerisinde belediyeye diyeceksiniz ki,
sana 3 gün süre, vatandaşa hizmet et teröre değil. Yapmadığın takdirde mahkemeye veririm
bu hizmetleri de ben yaparım... Valilik gibi kurumlar komisyon kurmalı, eksiklikler ve
yapılan yanlışlıklar tespit edilmeli ve gereken ne ise yerine getirilmelidir. Teröre destek
veriliyorsa yetkisini kötüye kullanıyorsa atarsınız içeri, yetkisini vatandaştan yana kullanan
birini göreve getirirsiniz mesele çözülür. Bu iki noktada hızlı adım atmazsak ve sert tavır
ortaya koymazsak, daha çok çekeriz” şeklinde konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17019.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

“Yeni Kocasinan” ihalesinden 26.6 milyon
gelir
Kocasinan Belediyesi’ne ait taşınmazların satışına dair günlerdir haberi yapılan önemli
ihaleler gerçekleştirildi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde, belediye meclis salonunda
başlayan ihale beklenen ilgiyi gördü. İhalelere katılmak üzere belediyeye gelen gerçek ve
tüzel katılımcılar salona sığmakta zorlandı.
Saat 14 de encümen huzurunda açık arttırma usulüyle gerçekleştirilen ihalede 2 adet akaryakıt
istasyonu, muhtelif yerlerde mekan, konut, sanayi ve ticaret alanları ile toplamda 35 kalem
taşınmaz satışa sunuldu. Başkan Çolakbayrakdar ile katılımcılar arasında zaman zaman tatlı
pazarlıkların da yaşandığı ihale renkli görüntülere sahne oldu. Encümen huzurunda başlayan
ihalede 33 taşınmaz açık arttırma usulüyle, 2 akaryakıt istasyonu ise kapalı teklifle satışa
sunuldu.
Yaklaşık 3 saat süren ve 35 kalem taşınmazın satışa sunulduğu ihalede biri akaryakıt
istasyonu olmak üzere toplam 25 taşınmaz satışı neticelenirken, 9 taşınmazın satışı ise 15 gün
içerisinde sonuçlandırılmak üzere pazarlığa bırakıldı. Kocasinan Belediyesi taşınmaz
ihalesinden toplam 26.6 milyon lira gelir elde etti. Kimlerin alacağı merak konusu olan
akaryakıt istasyonlarından birinin sahibi ise 10.2 milyon lira bedel ödeyen Sompet A.Ş. oldu.
İhale sonucu kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,
“ihaleye gösterilen ilgi memnuniyet verici oldu. Yeni Kocasinan’da mekan sahibi olan
vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan
sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem belediyemize, hem Kocasinan
sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza bir kez daha hayırlı olsun diyorum”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17020.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

MHP’de Halaçoğlu ve Özdağ’a inceleme
Milliyetçi Hareket Partisi genel merkez yönetiminin kendilerinden habersiz Diyarbakır’a
gittikleri için Genel Başkan adaylarından Ümit Özdağ ile Kayseri milletvekili Yusuf
Halaçoğlu için inceleme başlattığı öğrenildi.
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Özdağ ve Halaçoğlu’nun günübirlik Diyarbakır ziyareti MHP tarafından disiplin incelemesine
alındı. Genel Başkan adaylığı öncesi Özdağ ile birlikte hareket eden Halaçoğlu’na tebligat
yapıldı.
MHP yönetimi her iki milletvekiline, “Diyarbakır’a Genel Merkez ve Meclis Grubu’na haber
vermeden ve izin almadan giderek parti disiplinine aykırı hareket ettiniz. Orada Vatan
Partililer'in de içinde olduğu gruplarla neden birlikte hareket ettiniz?” denilerek yazılı bilgi
vermeleri istenildi.
Kulislere göre, Özdağ Genel Merkez’e gönderdiği yanıtta Anayasa’ya göre seçilmiş
milletvekillerinin bölgelerinin değil tüm Türkiye’nin milletvekili olduğuna vurgu yaparak,
“Anayasa’da, kanunlarda, parti tüzüğünde ve Meclis iç tüzüğünde milletvekillerinin illere
gitmesinin izne tabi olduğuna ilişkin bir madde yok” dedi.
Kendisinin siyaset bilimci ve “terör” uzmanı, Halaçoğlu’nun ise “tarih” profesörü olduğunu
belirten Özdağ şunları söyledi: “Terör operasyonlarının yürütüldüğü bölgede inceleme
yapmak, orada görev yapan güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yalnız olmadıklarını,
MHP’nin yanlarında olduğu duygusunu vermek için Diyarbakır’a gittik. Benim ve
arkadaşlarımın bu düşüncelerle Diyarbakır’a gitmemizden partimizin rahatsız olacağını
düşünmemiz mümkün değildir. Orada Vatan partililer ile birlikte temaslarda bulunduğumuz
ya da onlarla hareket ettiğimiz iddiaları ise tamamen gerçek dışıdır”
MHP yönetimi aktif milletvekili olmadığı için Prof. Dr. Özcan Yeniçeri’den yazılı savunma
istemedi. Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu hakkında nasıl bir disiplin süreci işletileceği ise
merak konusu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17021.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

"Somuncu Baba"ya Kayseri Park'ta özel
gösterim
Yılın iddialı filmlerinden "Somuncu Baba Aşkın Sırrı" Kayserililerle buluşuyor. Kayseri
Park’ta 15 Nisan Cuma günü saat 18.00’da film ekibiyle yapılacak olan söyleşi ve imza
gününün ardından saat 19:15'te filmin özel gösterimi gerçekleşecek.

13 Nisan 2016 Çarşamba 10:22

Film ekibinden yönetmen Kürşat Kızbaz ve oyuncularından Furkan Palalı, Emin Olcay ve
Altan Akışık, Kayseri Park’ta 15 Nisan Cuma günü saat 18.00’da yapılacak olan söyleşi ve
imza gününde sevenleriyle buluşuyor. Söyleşi ve imza günü programının ardından, biletli özel
gösterimle gerçekleşecek olan oyuncu kadrolu film gösterimi, saat 19:15'te Kayseri Park
AVM'de gerçekleşecek. "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" filminin oyuncuları, sevenleri ile
birlikte Kayseri Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi Cinemaximum’da filmi izleyecekler. Film
gösteriminin biletleri, Kayseri Park Cinemaximum gişelerinde satışa sunuldu.
Aksaray Belediyesi’nin katkılarıyla çekilen “Somuncu Baba Aşkın Sırrı”, Anadolu'da
Somuncu Baba adıyla tanınan büyük düşünür Şeyh Hamid-i Veli'nin sırlarla dolu hayat
yolculuğunu ve İlahi Aşk'ı arama serüvenini ilgi çekici bir yol hikayesi ile
anlatıyor. Senaryosunu Mahmut Ulu’nun yazdığı, Kürşat Kızbaz yönetmenliğinde çekilen
filmin başrolünde Furkan Palalı oynuyor.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17022.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Elitaş: 2008 krizinin etkileri sürüyor
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 2008 krizinin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerinin
gelişmiş ülkelerde halen devam ettiğini belirterek, "Türkiye, ekonomisinin bu etkiden en az
şekilde zarar görebilmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor” dedi.
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Ekonomi Bakanı Elitaş, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği toplantı salonunda düzenlenen
İklimlendirme ve Sanayi İhracatçı Birliği ödül törenine katıldı. Ödül töreni açılışında konuşan
Elitaş, iklimlendirme sektörünün hedefinin rekabet gücünü devamlı olarak arttırmak olması
gerektiğini ve kısa sürede net ihracatçı pozisyonuna girmek için gayret göstermelerini söyledi.
Elitaş, 2008 krizinin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerinin halen gelişmiş ülkelerde devam
ettiğini kaydederek şunları vurguladı:
"Türkiye ekonomisi bu etkiden en az şekilde zarar görebilmek için elinden gelen gayreti
gösteriyor ve 2015 verilerine bakıldığında orta vadeli program çerçevesinde Dünya Ticaret
Örgütü’nün, IMF’nin ve başka kuruluşların Türkiye ile ilgili büyüme rakamlarının
yanılmalarıyla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Türkiye ekonomisinin 2015 yılında yüzde
3’ler seviyesinde büyüyeceğini iftira edenler çeşitli kurum ve kuruluşlar Türkiye’deki bu
büyümeyi göremediler. En son dördüncü çeyrekte yüzde 5,7 ortaya çıkan büyüme
performansımız 2015 yılındaki yüzde 4’lük orta vadeli program hedefinde gerçekleştirilmiş
oldu."
“Küresel pazarlarda bu dönemde atı alacağız ve Üsküdar’ı geçeceğiz”
Bakan Elitaş, sanayicilerin rekabet şansını daha da arttırabilmek için bazı yollar denenmesi
gerektiğini söyledi. Rekabeti arttırmak için en önemli unsurlardan birisinin küresel markaları
satın almak olduğunu belirten Elitaş, “Rekabet gücünü arttıracak teknolojik yatırımlar yapmak
mı istiyorsunuz? Ekonomi Bakanlığı bunun yanında. Yeni pazarlara girişte destek mi lazım?
Ekonomi Bakanlığı yine bu konuda her zaman yanınızdadır. Küresel pazarlarda bu dönemde
atı alacağız ve Üsküdar’ı geçeceğiz” diye konuştu.
Dünya Ticaret Örgütü tarafından son açıklanan resmi verilere göre 2015 yılında küresel
ticaretin yüzde 13 daraldığını hatırlatan Elitaş şunları kaydetti:
“Biz 2016 yılı Ocak, Şubat aylarında yüzde 11 daraldığını ifade ettiğimiz dünya ihracat
rakamlarının, Dünya Ticaret Örgütü’nün açıkladığı en son rakamlara göre yüzde 13 daralma
oldu. Türkiye’nin ihracatındaki daralma ise aynı dönemde yüzde 8,7 gerçekleşti. Yani dünya
ticareti yüzde 13 daralırken Türkiye ihracatı yüzde 8,7 daraldı. Dünyadan yine daha iyi bir
performans sergilediğimizi göstermiş oluyoruz. 2015 yılında iklimlendirme sektörüne
baktığımızda ülkemiz ihracatının küresel eğimlere paralel olarak yüzde 17,8 daraldığını
görüyoruz. 2014’de 3,9 milyar dolar ihracatımız varken, 2015’de 3,2 milyar dolar ihracata
geriliyoruz. Ancak sektör ithalatının ihraca göre daha iyi bir performans sergilediğini
görüyoruz. 2015’de yüzde 3 geriliyor iklimlendirme sektöründeki ithalatımız. 2014 yılında
4,7 milyar dolar ithalat gerçekleştirirken, 2015 yılında 4,6 milyar dolar ithalat
gerçekleştiriyoruz. 2016 yılı Ocak, Şubat dönemine baktığımız zaman yine aynı eğilimin var
olduğunu görüyoruz.”
Bakan Elitaş, 2002’den 2015 yılına kadar 183 bin ihracat yapan firmanın var olduğunu ifade
ederek, “Ama 183 bin firma içerisinden 5 bin 300 firma 2002,2015 yılı arasında sürekli
ihracat yapma istikrarını gösteren firmalar. Türkiye’de her yıl 11 bin ihracatçı sisteme
katılırken, her yıl 10 bin ihracatçı da sistemden ayrılmak zorunda kalıyor. Bununla ilgili bir
araştırma yapıyoruz. 5 bin 300 ihracatçı sürekli sistemde kalırken diğer ihracatçılar neden
girip çıkıyor? Veya bugün 2015 yılı rakamlarına göre 60 bin ihracatçımız varken 183 bin
ihracatçının neden sistemden çekildiği ile ilgili davranış şekillerini kontrol etmek için yeni bir
araştırma ortaya çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17023.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

OSB itfaiyesi 7/24 göreve hazır
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazı, itfaiye personelinin
göreve hazır olmak için her gün zorunlu eğitime tabi tutulduğunu söyledi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, günlük zorunlu eğitim ile her
an teyakkuzda bekliyor. Personelin sabah saatlerinde yapılan vardiya değişikliğinin ardından
önce kondisyon, sonra araç gereçlerle eğitim aldığını belirten Kayseri OSB İtfaiye Müdürü
Hüsamettin Kazı, “İtfaiye Müdürlüğü’müzde şuan 12 tane itfaiye aracımız vardır. Bunlardan
2 tanesi kılavuz aracıdır, diğerleri merdiven ve köpük kulesi olmak kaydıyla operasyon aracı
olarak hizmet vermektedir. 26 personelimiz, 3 tane ekip başı arkadaşımız var. 2 tane gündüz
görevlisi ile toplamda gün içerisinde vardiyada 10 kişilik bir operasyoncu durumumuz
olmaktadır” dedi. Eğitimlerle personelin zinde ve dinamik kaldığını ifade eden Kazı; Sabah
07:30’da vardiya devir teslimi yapılmasıyla başlayan gün, yaklaşık 1 saatlik sabah sporu ile
devam eder. Peşinden ağır kondisyon dediğimiz araç gereçlerle beraber kişisel koruyucu
donanım elbiselerimiz, temiz hava solunum cihazlarımız, yangın elbiselerimizle beraber
yaptığımız ağır kondisyon çalışmalarıdır. Gün içerisinde sanayicilerimize verdiğimiz diğer
hizmetlerimiz de eş zamanlı olarak yürütülürken, itfaiye arkadaşlarımızın günü sürekli 7/24
esasında çalışabileceği şekilde zinde, dinamik bir şekilde hazır beklemektedir. Bu şekilde
eğitimlere devam etmekteyiz. Eğitim sürecimiz sabah 08:00 akşam 17:00’dir. Bunlar haftalık,
aylık ve yıllık olmakla beraber planlı olarak yapılan eğitim yöntemleridir” diye konuştu.
2015’de 205 çıkış
2015 yılında 205 yangına müdahale edildiğini kaydeden OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin
Kazı, “Bu 205 çıkışın 30 tanesine yakın trafik kazası ve kurtarma çıkışı dediğimiz
çıkışlarımızdır. Diğer 30’a yakın ot, çöp tarzı yangınlardır. Bir tane maalesef ağır
kurtarılamayan dediğimiz bir yangınımız oldu. Onun dışında geriye kalan yangınlar atık
yangınları, çöp kutusu yangınları gibi fazlaca bizi oyalayan türden yangınlar. Bu konuda
önlem kültürümüzü sanayicilerimizle paylaşıp gerekli uyarı ve bilgilendirme çalışmaları
yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17024.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Elektrikli ev aletleri atölyesinde çıkan
yangın korkuttu
Kayseri’de elektrikli ev aletleri atölyesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, atölyenin
büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
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Edinilen bilgiye göre Sahabiye Mahallesi Şair Abdullah Satıoğlu Sokak üzerinde faaliyet
gösteren bir elektrikli ev aletleri atölyesinde yangın çıktı. Atölyeden gelen patlama seslerini
duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk
edildi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınırken 2
işyeri ve binada bulunan bazı dairelerde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıktığı işyeri sahibi Y. B. (30), kahve içmek için arkadaşlarıyla kafeye gittiğini,
yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17024.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Taymuş turizmcilerle toplantı yaptı
İl Kültür Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) ile toplantı
yaptı.
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Kentteki bir otelde yapılan toplantı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş
başkanlığında, KAYTİD üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 15-22 Nisan tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan Turizm Haftası etkinliklerinin de görüşüldüğü toplantıda konuşan İl
Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, KAYTİD’i önemsediklerini dile getirdi ve iç
turizmi canlandırmada KAYTİD ile birlikte yapılacak çalışmaların önemine değindi. İl Kültür
ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Turizm haftası etkinliklerine dair ise şunları söyledi:
Bu gün ağırlıklı olarak Turizm Haftası programını ele alacağız. Kayseri Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü olarak bir hafta süreli, hemen hemen her kesime hitap edecek güzel bir

program hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığımıza sunduk. Bakanlıkça da çok beğenilen
programlarda sizlerle beraber olmak bize güç katıyor. Çeşitli gezi, sergi, gösteri gibi
etkinliklerin yanında konferanslarla da turizmin önemi ve karşılaşılan sorunların çözüm
konuları ele alınacak.”
Gazetemizin de yazarı olan KAYTİD (Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği) Başkanı Ali
Koray Özandaç da derneğin son durumu ile ilgili bilgi verdi.
Ardından, turizmde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17026.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

‘Patlamayı’ terör saldırısı sandık
Kayseri’de akşam saatlerinde ‘Sonik Patlama’ olarak bilinen ses duvarını aşan savaş uçağının
çıkarttığı gürültü Kayseri kent merkezinde, ilçelerinde ve Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde
korkuya neden oldu. Bir süre nedeni anlaşılamayan gürültü ile ilgili bazı vatandaşlar terör
saldırısı paniği yaşadı.
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Geçtiğimiz gün akşam 19.00 sularında şiddetli patlama sesi duyulması üzerine vatandaşlar
korku yaşadı. Polis ve jandarma ekipleri, patlama sesinin duyulduğu bölgelere giderek
inceleme yaptı.
Sesi duyan vatandaşlar 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına çok sayıda ihbarda bulundu.
Güvenlik güçleri, patlama sesinin, ses hızını aşan bir hızda giden uçağın oluşturduğunu
belirtti.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, yaptığı açıklamada, ihbarlar üzerine kentin farklı noktalarında
kontrol yapıldığını ancak olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını bildirdi.
Sesin, bölgeden geçen bir uçaktan kaynaklandığının değerlendirildiğini ifade eden Düzgün,
"Kayseri il merkezi ile Pınarbaşı ilçesi arasında vatandaşlarımızca duyulan yüksek gürültülü
patlama sesine benzer sesin bölgemizden geçen bir uçağın ses duvarını aşmasıyla oluşan
gürültü olduğunu değerlendiriyoruz. Güvenlik birimlerimizce yapılan araştırma ve
taramalarda herhangi olumsuz bir duruma rastlanmamıştır." dedi.
Vatandaş terör saldırısı sandı
Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’nde de duyulan patlama sesi, Kayseri kent merkezinde de paniğe
neden oldu. 112, 155 ve 110 ekiplerinin santralleri kitlenirken, vatandaşlar da olayın ne
olduğunu anlamaya çalıştı. Kent merkezinde manavcılık yapan Mustafa Kayapınar, patlama
sesinin duyulması ile beraber bomba patladığını düşündüğünü söyledi. Kayapınar, "Dün
akşamki ses baya etkiliydi. İlk duyduğumuzda bomba zannettik ve paniğe kapıldık. Uçak
düştü zannettik. Daha sonra da olayın aslını öğrendik. Bomba olabilir diye düşündük. Çünkü,
İstanbul'da patladı, Ankara'da patladı" dedi.
Patlamanın terör saldırısı olduğunu düşündüklerini kaydeden Metin Baraç da, "Dün akşam
saatlerinde bir gürültü duyduk. Bomba patladı zannettik ve panikledik. Arkadaşlarımızı aradık

ve olumsuz bir durumun olmadığını öğrenince rahatladık. Çok şiddetli bir sesin gelmesiyle
çok korktuk. İlk başta terör saldırısı zannettik ama Allah'a şükür öyle bir şey olmamış" diye
konuştu.
Fahrettin Taş isimli vatandaş da, "Gürültüyü duyduğumda şehir merkezinde büyük bir bomba
patladı zannettim. Gürültüyü duyduğumuzda paniğe kapıldık. Ardından arkadaşlarımızı
aradık ve bir şey olmadığını duyunca rahatladım" dedi.
Sonik patlama nedir?
Bir cisim ortalama 1200 km/s hıza ulaştığı zaman yaydığı ses dalgalarıyla aynı hızda hareket
eder. Bu da cismin gidiş yönünün önünde ses dalgalarından oluşmuş büyük bir basınç engeli
oluşmasına sebep olur. Bu bariyerin ismi ses duvarıdır. Sonik patlama ses duvarı, yani bu
basınç engeli aşılırken çıkan patlama sesidir. AA-İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17027.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Üniversitelilerin elleri "dilleri" oldu
Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) farklı bölümlerinde okuyan öğrenciler, toplumda işaret dili
konusunda farkındalık oluşturmak için "Ellerimiz Dilimiz Olsun Projesi"ni hayata geçirdi.
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Tıp, hukuk, matematik, ilahiyat gibi bölümlerde eğitim gören öğrenciler, işaret diliyle şarkı
çevirileri yapıp, kısa diyalogları sosyal medyada paylaştı, beğenilerin ve talebin artması
üzerine işaret dili kursu açtılar.
Öğrenciler, bölüm derslerinin yoğunluğuna rağmen akşamları da proje kapsamında açtıkları
işaret dili kursuna katılıyor.
Projenin yürütücülüğünü üstlenen ERÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Emre Ceylan, yaptığı
açıklamada, geçen yıl işaret dili eğitimi aldığını, bunun ardından gönüllü bir grup arkadaşıyla
işaret diliyle ilgili bir çalışma yapmayı planladıklarını söyledi.
Sosyal medyada açtıkları hesaplarda işaret diliyle anlatılan kısa videolar paylaştıklarını
anlatan Ceylan, kısa süre içinde takipçi ve beğeni sayılarının arttığını, bunun da kendilerini
işaret dili kursu açmaya yönlendirdiğini dile getirdi.
"Amacımız sertifikadan daha fazlası"
Üniversite öğrencilerinden işaret dili öğrenmek için büyük talep geldiğini aktaran Ceylan,
"İşaret dili öğrenmek isteyen çok sayıda kişi bize ulaştı. Derslerimizle çakışmaması için
akşam saatlerine kursu ayarladık. Çoğunluğu tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere hukuk,
matematik, ilahiyat, eczacılık bölümünden de arkadaşlarımız var. Talep beklediğimizin 2 katı
oldu ancak yerden dolayı 50 kişiyle derslere başladık. Kursun ardından Milli Eğitim
Bakanlığından onaylı sertifika verilecek. Ancak amacımız bu sertifikalar değil daha fazlası."
diye konuştu.
İşaret dilinin meslek hayatında da lazım olacağına dikkati çeken Ceylan, şunları kaydetti:
"Doktorluk demek iletişim demek. Hastalarımla arada tercüman olmadan iletişim kurmak
istiyorum. Hastalarımızı anlamamız gerekiyor ki doğru teşhis koyabilelim. Her zaman

karşımıza sağlıklı insanlar çıkmayacak, engelli hastalarımız da olacak. Aslında bir engel yok
bizlerin onları anlamak için adım atması gerekiyor. Başka şehirlerden de öğrenciler bize
ulaşıyor, 'Ne yapabiliriz diye' soruyorlar. Onlara da işaret dilini bilenlerin sayısının artması
için kurs açmalarını öneriyoruz. Sabah 8 akşam 5 derslerimiz var. Derslerin ardından akşam
bu kursa katılıyoruz. Bir toplu taşıma aracında yolda işaret diliyle bir engelliyle
konuştuğumuzda onun mutluluğu bütün bu cefalara değiyor."
"İşaret diliyle yeni bir dünyaya yelken açtık"
Hukuk Fakültesi Öğrencisi Şeyma Nur Kayacı ise Türkiye'de çok sayıda işitme engelli
olduğunu belirterek, onlarla iletişim kurabilenlerin sayısının azlığına dikkati çekti.
"İşaret diliyle yeni bir dünyaya yelken açtık" diyen Kayacı, "İşitme engelliler sanki dillerinin
bilinmediği bir ülkede yaşıyor. Sizin dilinizi bilen yok, derdinizi anlatıyorsunuz ancak
anlayan yok. Bu nedenle işaret dili bilen birini bulduklarında çok seviniyorlar, onu bırakmak
istemiyorlar. İşitme engelli birinin hakkı yendiğinde, bana avukatı olmam için geldiğinde
onun derdini tam anlamıyla anlamak istiyorum." dedi.
İşaret dili öğreticisi Gizem Karapınar ise öğrencilerin yoğun ders temposunun ardından
gönüllü olarak böyle bir derse katılmalarının büyük fedakarlık olduğunu dile getirdi. İşaret
dili öğrenmenin çok kolay olduğunu anlatan Karapınar, "Görsel veriler beynimizde daha
kolay pekiştiği için işaret dili kolaylıkla öğrenilebilir." şeklinde konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17028.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

“Referans Belediyeciliği” anlatacak
Ankara’da Congresium merkezinde düzenlenen 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ‘Belediyecilik ve halkla ilişkiler’
konusunda seminer verecek.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşecek olan AK Parti 5. Yerel
Yönetimler Sempozyumu’nda, “Belediye ve Halkla İlişkiler” konusunda konuşmacı olarak
iştirak edeceğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Belediyelerde
Halkla İlişkilerin Önemi” konusunda rekor oylarla seçilen ve ‘referans belediyeciliği’
uygulayan bir belediye başkanı olarak tecrübelerini, yaşadıklarını ve uygulamaları
paylaşacağını kaydetti.
Bugün saat 13.30’da seminer verecek olan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin seminere
davet edilmesinin bir tesadüf olmadığını, çünkü halkın oylarıyla 4. kez bir belediye başkanın
seçilmesinin temelinde bazı unsurların olduğunu ifade etti. Başkan Memduh Büyükkılıç,
“Melikgazi Belediyesi gerek belediyecilik ilkeleri gerekse siyasi ilkeleri ile birleşen bir
yönetim ile iş başında rekor oylarla seçilen bir belediyedir. Herkesi memnun etmek zordur
bunun kuralı hizmeti zamanında yapmak, israf etmemek ve tarafsız olarak yerine getirmektir.

Ben şahsen seçimlerin ertesi günü parti rozetini bir tarafa bırakıp tüm Melikgazi’nin başkanı
olarak hizmete başlıyorum Ankara‘da rekor oylarla 4. dönem seçilen bir belediye başkanı
olarak yaşadıklarımı, uygulamalarımı ve tecrübelerimi paylaşacağım bu arada seminer
vermemiz bir tesadüf değildir. Bir birikimin, bir başarının ve bir takdirin sonucudur. 12
katılımcıdan 9’u belediye başkanı 3’ü akademisyen olmak üzere katılımcılara Kayseri
belediyeciliğinin temelini anlatacağız” dedi.
Yerel basının önemi
Melikgazi Belediyesi halkla ilişkiler konusunda olduğu gibi bütçe gerçekleştirme, çevre ve
doğa yatırımlarında ve enerji gibi konularda hep gündemde olduğunu hatırlatan Başkan
Büyükkılıç, kentte yayın yapan yerel basın mensuplarının da büyük payı olduğunu çünkü
yapılanları kamuoyu ile paylaşmanın çok önemli bir unsur olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17029.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Büyükşehir'den Çarşı’ya yeni kimlik
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin alışveriş ve finans merkezi olan çarşı içine modern bir
kimlik kazandırmak için harekete geçti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve
Kayseri'nin önemli merkezlerinden olan çarşı içini yeniden eski canlılığına kavuşturmak için
harekete geçti. Çarşıya yeni bir hüviyet verilmesi ve yeni bir tarz belirlenmesi için çalışma
yaptıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Çarşıya yeni bir kimlik kazandırmalıyız ki,
insanlar daha fazla ilgi göstersinler" dedi.
Hayata geçirecekleri proje ile çarşının AVM konforunda olacağını kaydeden Başkan Mustafa
Çelik, "Çarşının sadece üstünü kapatmakla kalmayacağız, bina cephelerini ve zemini de
yenileyeceğiz. Caddelere yeni ve modern kent mobilyaları koyacağız. Çarşıdaki Sultanhamam
Caddesi'ni tıpkı AVM'deki yeme içme katlarında olduğu gibi tamamen yeme içme mekanı
haline dönüştüreceğiz. İnsanlar, klimatize edilmiş, üstü kapalı caddede yemeklerini
yiyebilecekler" ifadelerini kullandı.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17030.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Önce tehdit etti sonra özür diledi
CHP’li Beşiktaş Belediyesinin basın danışmanı gazeteci Alev Gürsoy Cimin ve MHP Kayseri
teşkilatı arasındaki sosyal medya üzerinden karşılıklı restleşme ve tehdide varan tartışma
tatlıya bağlandı. MHP İl Başkanı Baki Ersoy’u tehdit eden ve MHP İl Kadın Kolları Başkanı
Serap Şule Kalın’a hakarete varan sözler söyleyen Alev Gürsoy Cimin Twitter hesabından
özür diledi. Durumdan vazife çıkarmaya çalışan ülkücülere de mesaj yollayan Gürsoy, Ersoy
ile dost olduklarını çay içmek Kayseri’ye geleceğini yazdı.
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MHP’nin son günlerde yaşadığı genel kurul süreci sosyal medyada tartışma konusu olmaya
devam ediyor. Her kesimden siyasi görüşlünün fikirlerini rahatlıkla söylediği sosyal paylaşım
sitelerinde sınırı aşanlarda oluyor. MHP Kayseri il Başkanı Baki Ersoy ve İl Kadın Kolları
Başkanı Serap Şule Kalın ile CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin basın danışmanı Alev Gürsoy
Cimin Twitter üzerinde tartıştı. Hakarete varan tartışmada Gürsoy, “Terbiyesizlik yapma...
Kayseri meydanında sallarım seni… Hadsiz… Çakma ülkücü..” diyerek Baki Ersoy’u tehdit
etti.
Olayı sayfasında duyurdu
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da olan bu olay sonrasında MHP Kayseri İl teşkilatı kavgayı
Facebook sayfasında paylaştı. İl başkanlığı sayfası editörü konuyu takipçilerine şu şekilde
duyurdu:
“Çok kıymetli dava arkadaşlarımız, Aziz halkımız; dün gece Twitter'da önce kadın kolları il
Başkan'ımız Serap Şule Kalın’a sonra İl Başkan'ımız Baki Ersoy’a saldıran troliçe Alev
Gürsoy, sosyal medya üzerinden İl Başkan'ımızı tehdit etmiştir.
Kendisi CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin basın danışmanıdır. Ama ne hikmetse sosyal
mecralarda kendi partisini kurtarmış gibi MHP’nin kongre süreci konusunda görüş ve fikir
beyan eder olmuştur. Daha da ötesi attığı twitlerde "Meral Akşener geldiğinde sizi kapıya
koyacak" şeklinde ifadeler kullanmıştır.
Biz bu ve bunun gibi troliçeleri muhatap almayız. Ama il başkanımıza karşı yaptığı edepsiz ve
hadsiz ifadeyi de aynıyla kendisine iade ederiz. Sözünde samimi ise kendisini en kısa
zamanda Kayseri’ye bekliyoruz, buyursun gelsin, hatta eş dost hısım akraba, tüm Beşiktaş
belediyesi çalışanları, hatta abartalım oy verenleri ile birlikte; kendilerini Kayseri de meydan
da ağırlayalım. Nasıl sallandırıyorsa bizde görelim! Tenhada yapılan edepsizliğin özrü
kalabalıkta dilenmez bayan troliçe! Baki Ersoy ismi demir leblebidir, dikkat ette dişin
kırılmasın!
Siz ve sizin gibiler, CHP’nin içine gizlenip Meral’cilik yapanlar alayınız gelse Kayseri’de tek
taşı yerinden oynatamaz. Biz edebimizden susuyoruz, ama ülkücü hareket bu lafları size
yedirir, siz de bunu zor hazmedersiniz. Sizin haddinize mi Kayseri'nin İl Başkan'ına bu
ifadeyi kullanmak? Önce bir çapınıza bakın, sonra da konuşun ( ya da susun)
Kendisini en kısa zamanda bu ifadeleri ile ilgili buraya bekliyoruz, aksi halde bir çayını içmek
üzere Beşiktaş Belediyesi’nde kendisini ziyaret etmek durumunda kalacağımızı ilanen
bildiriyoruz”
Aba altından sopa gösterildi

Haberin duyulmasından sonra MHP İl Başkanlığına ait sayfanın takipçileri yorumlarında “Biz
Alev hanımı yerinde ziyaret eder, başkanımız adına çayını içeriz” diyerek Alev Gürsoy
Cimin’i üstü kapalı tehdit etti. Cimin Twitter hesabı ülkücü olduklarını söyleyen isimlerin
yoğun mesaj saldırısına maruz kaldı. İstanbul’da yaşayan ülkücülerde sayfaya yorum yaparak
Gürsoy’u ziyaret etmeye can attıklarını yazdı.
Özür diledi
Sanal alemde başlayan tatsız tartışma, yine sosyal medya üzerinden özür dilenmesiyle tatlıya
bağlanmış gibi görünüyor. Alev Gürsoy Cimin Twitter hesabından Baki Ersoy ve Serap Şule
Kalın hesabına gönderme yaparak üç ayrı mesaj yazdı. Cimin mesajlarında “En yakın
zamanda Kayseri’ye gelip sayın başkanla oturup kahve içeceğim. Sözler ağır ve inciticiydi.
Özür dilerim”, “Anlayışı için kendisine teşekkür ediyorum. Bu iki isme de başarılar
diliyorum” diyerek olayı tatlıya bağlamak istedi. Gürsoy ayrıca, yorumlarda kendisine üstü
kapalı mesaj atan ülkücülere de “Bizim kendi tartışmamızdan vazife çıkaranlara bir tek sözüm
var. Biz sayın başkanla gayet dostane konuştuk” paylaşımıyla cevap verdi.
Olay tatlıya bağlandı
Cimin’in özür dilemesinden sonra MHP Kayseri teşkilatı sayfasında olayın tatlıya
bağlandığını şu sözlerle duyurdu:
“Çok değerli dava arkadaşlarımız, aziz halkımız; önceki gün bahsettiğimiz hadiseyle ilgili
olarak bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak isteriz.
İl Başkan'ımız Baki Ersoy’a ve İl Kadın Kolları Başkan'ımız Serap Şule Kalın’a cümle kurma
gafletinde bulunan basın danışmanı bayan özür dilemiştir.
Özrünü kabul ediyoruz bu defalık, umarız kendisi de yaptığı yanlışı iyice idrak etmiştir”
Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17031.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Müsiad EXPO fuarına doğru
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu
ve yönetim kurulu üyeleri, Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek olan 16. MÜSİAD EXPO
– Uluslararası Ticaret Fuarı ve 20. IBF – Uluslararası İş Forumu etkinlikleri kapsamında Vali
Orhan Düzgün, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçe Belediye Başkanlarını ziyaret ederek,
fuara davet etti.
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MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Kütahneci ve
yönetim kurulu üyesi Özgür Doğan, 9-12 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da CNR
Expo Fuar Merkezi ve WOW Hotel & Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 16.MÜSİAD
EXPO – Uluslararası Ticaret Fuarı ve 20.IBF – Uluslararası İş Forumu nedeniyle Vali Orhan
Düzgün’ü ziyaret etti.

Her iki yılda bir İstanbul’da gerçekleştirilen fuar hakkında Vali Düzgün’e bilgiler veren
Başkan Olgunharputlu, “Derneğimizin bu yıl 16’ıncısını düzenleyeceği Uluslararası Ticaret
Fuarı’nda, yerli ve yabancı binlerce sanayici ve işadamının katılımını bekliyoruz. Açılışımıza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu da katılacaktır. Fuarda
yapılacak anlaşmalar ve ticaret ile kazananın ülkemiz olacağını düşünüyorum” dedi.
Vali Orhan Düzgün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, düzenlenecek etkinliğe
katılabileceğini söyledi.
Olgunharputlu ve yönetim kurulu üyeleri bu kapsamda Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu’nu da ziyaret ederek fuara davet ettiler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17032.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Kayseri yetimlere sahip çıkıyor!
İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nın ve Milli Eğitim Bakanlığının bir protokol çerçevesinde
yürüttüğü, “Her sınıfın bir yetim kardeşi var” projesi, okullarda öğretmen ve öğrencilerin
desteği ile devam ediyor. Öğrencilerin gönüllü olarak destekledikleri bu proje sonucu
Türkiye’de 83.042 yetime sahip çıkılırken, Kayseri merkez ve ilçelerde Mart ayı sonu
itibarıyla 984 yetime sponsor olundu.
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Açlık, kuraklık, savaş, doğal afet ve hastalıklar sonucu yetim kalan binlerce çocuğa bu proje
hayata tutunma gücü sağlıyor. Bu projeyle Türkiye başta olmak üzere 56 ülkedeki ihtiyaç
sahibi yetimlere aylık 100 TL’lik destek sağlanıyor.
Ülke genelinde yürütülen bu proje Kayseri’de de ciddi bir ilgi görmeye başladı. İl Milli
Eğitim Müdürlüğü’nün ilçelerde ve okullarda belirlediği koordinatör müdür ve öğretmenler
aracılığıyla “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi var” projesi tanıtım toplantıları ile destekleniyor.
Kayseri merkez ve ilçelerde Mart ayı sonu itibarıyla 984 yetime sponsor olundu.
Tomarza’da yetim projesi
Kayseri merkez ve ilçelerde okul müdürlerine, öğretmenlere ve öğrencilere projeyi tanıtım
amaçlı toplantılar yapıldı. Projeye katkı amaçlı etkinliklerde yapılıyor. Mart ayında, “Sol
Yanım Acıyor Anne” şiirinin yazarı Ayla Aydemir okullarda şiir dinletileriyle projeye destek
sağladı.
Projeye desteği artırmak için ise ilçelerde farklı organizasyonlar yapılıyor. Tomarza İHH
temsilciliğinin organizesiyle okul müdürleri, okul proje koordinatörleri ve iyilik
temsilcilerinin katıldığı yemekli bir toplantı gerçekleştirdi. Müftülük toplantı salonunda
yapılan toplantıya Kayseri İHH şubesinden Yetim Birimi Başkanı Hatice Kurt, Yetim Birimi

Koordinatörü Bilge Akansu; İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi
Var “(HSBYKV) il koordinatörü Mustafa Balaban katıldılar.
40 yetime sponsor olundu
İnsani Yardım Derneği(İHH) Tomarza temsilcisi Cemil Bayram: “ İlçemiz yoksulların,
yetimlerin her zaman yanındadır. Geçtiğimiz günlerde Bayırbucak Türkmenlerine
ilçedeki resmi ve sivil kişi/kurumlar olarak destek sağladık. Bir yandan da okullarımızda
öğrencilerimize yardımlaşma ve paylaşma alışkanlığı kazandırmak için “Her sınıfın bir yetim
kardeşi var” projesini destekliyoruz. Şu an 40 yetime Tomarzalı öğrencilerimiz sponsor oldu.
Bu desteğin devamı ve artması için ise bu toplantıyı planladık.” Açıklamasında bulundu.
Kayseri İHH şubesinden Yetim Birimi Başkanı Hatice Kurt ise: “ Yetimler bizlere emanet.
Maalesef dünya da açlık, kuraklık ve savaş olduğu sürece bu sorun devam ediyor. Keşke
savaşları engellesek, keşke adil bir gelir dağılımı olsa, keşke kaynakları doğru kullansak. Bu
gün UNICEF’e göre yaklaşık 400 milyon dünyada yetim var. Bizler insan olarak, Müslüman
olarak bu çocuklara sahip çıkmaz zorundayız. Esasında kendi çocuklarımıza faydası da var bu
projenin. Bencilleşen çocuklarımıza başkalarını düşünmeyi de öğretmiş oluyoruz.”
Tespitlerinde bulundu.
Kayseri İHH şubesinden Yetim Birimi Başkanı Hatice Kurt, Yetim Birimi Koordinatörü Bilge
Akansu Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık’ı makamında ziyaret etti. Yetimleri himaye
sisteminin nasıl işlediği konusunda fikir alış-verişinde bulunuldu.
Yetim Birimi Başkanı Hatice Kurt, yetimlerle ilgili Kayseri İHH olarak neleri yaptıklarını
anlattı. Belediye Başkanı Işık ise, “Toplumlar olarak yetim ve öksüzlere karşı
sorumluluklarımız var. Onları kucaklamamız maddi ve manevi olarak da yanlarında
olunmasının gerektiği inancıyla yola çıktık. Bu nedenle ilçemizde bulunan 5 ‘i merkezde
olmak üzere 54 mahalledeki 150 yetime ulaşarak yetimler ve ailelerini iftar yemeğinde
buluşturuyor bayramlık kıyafetlerini alıp yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını
gideriyoruz, onlar da bizim çınarlarımız” dedi.
Tomarza Belediye Başkanı İnsani Yarım Vakfı (İHH)’nın yürüttüğü projeye destek amaçlı bir
yetime sponsor oldu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17033.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Kınalı Kuzular oyunu sergilenecek
Kayseri Alperen Ocakları tarafından düzenlenen programda tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu
Ahmet Yenilmez ve ekibi “Kınalı Kuzular” adlı tiyatro oyununu gösterimi sunacak.

14 Nisan 2016 Perşembe 12:06

Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, eşsiz eseri “Kınalı Kuzular” tiyatro oyunuyla Büyükşehir
Belediyesi Tiyatro Salonu’nda Kayserili tiyatro severler ile buluşacak.
Kayseri Alperen Ocakları’nın organizasyonunda gerçekleşecek olan program, Çanakkale
ruhunu hissettirmek için 15 Nisan Cuma (yarın) saat 19.00’da düzenlenecek. Gösteriye
Suriye’deki savaşta şehit olan Türkmenlerin çocukları da katılacak.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17034.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Kutlu doğum programı yarın
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri İl Müftülüğü işbirliğinde yarın fuar alanında saat
20.00’da kutlu doğum programı düzenlenecek.

14 Nisan 2016 Perşembe 13:11

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde düzenlenecek olan programın sunuculuğunu
Radyo7’den Mehmet Can yapacak. Program hafız Erhan Mete’nin Kur-an tilavetiyle
başlayacak. Kayseri’de düzenlenecek bu programda Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan doğumunun
1445. yılında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i anlatacak. Daha sonra program
Mustafa Demirci’nin ilahi ve ezgileriyle devam edecek.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17035.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Bünyan 20 bin lale ile renklendi
Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından dikilen laleler, havaların
ısınmasıyla birlikte çiçek açtı.

14 Nisan 2016 Perşembe 14:14

Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından dikilen 20 bin lale, havaların
ısınmasıyla birlikte çiçek açtı. İlçenin farklı noktalarına dikilen laleler ilçeyi rengarenk bir
görüntüye bürüdü.
İlk bahar mevsiminin gelmesiyle yeşillendirme ve fidan dikim çalışmaları yapan Park ve
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kenti rengarenk çiçeklerle donattı. Bünyan Belediyesi Park ve
Bahçeler müdürlüğü ekipleri, ilkbahar dönemi çiçeklendirme çalışması kapsamında ilçede 20
bin lale soğanı dikimi gerçekleştirmişti. Çiçek açan laleler ile ilçede renk cümbüşü yaşanıyor.
Diğer taraftan Bünyan Belediyesi ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor. Lalenin yanı sıra, ekipler tarafından Çınar, Sedir, Ladin, Çam çeşitleri toprakla
buluşturuluyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17036.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Kayseri turizm haftasına hazır
Bu yıl Turizm Haftası kutlamaları bez bebekleri ile ünlü Soğanlı Köyü’nde yapılacak.

14 Nisan 2016 Perşembe 14:19

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ‘Turizm
Haftası’ etkinliklerinin bu yıl dolu dolu geçeceğini söyledi. Etkinliklerin ana mekanının, Vali
Orhan Düzgün’ün isteğiyle yılda 40 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırlayan Soğanlı
Köyü olacağını kaydeden İl Müdürü İsmet Taymuş, “İlimizde çok geniş bir program
hazırlandı. Programımız ayın 15’inde Sayın Valimizin Atatürk anıtına çelenk sunumuyla
başlayacak. Sayın Valimiz Orhan Düzgün bu yıl kutlamayı Yeşilhisar’ın Soğanlı köyüne
aldırdı. Soğanlı Köyü bölge turizmi açısından çok önemli bir yer ve bölgeye yılda 35-40 bin
turist geliyor. O nedenle burada kutlama yapılacak.” diye konuştu.
Kutlamaya katılmak isteyenler için Büyükşehir Belediyesi tarafından Soğanlı Köyü’ne otobüs
kaldırılacağını dile getiren İl Müdürü İsmet Taymuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Turizm işletmecileri, turizm çalışanları, turizm öğrencileri ve davetliler Büyükşehir
Belediyesinin katkılarıyla otobüslerle gideceğiz. Resim programıyla başlayıp, Soğanlı tanıtım
gezisi gerçekleştirilecek. Yörük çadırı yöresel ürünlerin sergilendiği küçük stantlar olacak,
daha sonra içmeler bölgesinde şifalı suyumuz var oraya gidilecek, daha sonra da Sultan
Sazlığı ziyaret edilecek. Keşlik-Erdemlik gezilerinden sonra da ile geri dönülecek. Ertesi gün
yani 16’sında ise Talas’ta tören yapılacak. Orada belirlediğimiz yer Ali Saip Paşa Sokağı.
Katılımcılar, sokağı rehberler eşliğinde gezebilecek. Havanın iyi olması koşuluyla da Ali
Dağı’nda paraşüt gösterileri yapılacak. Paraşüt gösterileri sonrasında Talas Esnaf ve
Zanaatkarlar Odası’nın yemeği olacak ve sonra program sona erecek . 17’sinde ise Hürmetçi
çiftliğinde bir etkinliğimiz vardı. 18 ve 19’unda da konferanslarımız olacak. 20 Nisan akşamı

Hacılar Kültür Merkezi’nde ‘Yeşilçam Şarkıları’ konserinden sonra 21 Nisan’da Bünyan
gezisi ile etkinliğimiz sona erecek. Etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17037.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Sarız'da trafik kazası: 2 yaralı
- Kayseri'nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında bir minibüsün takla atması sonucunda
meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

14 Nisan 2016 Perşembe 14:23

Edinilen bilgiye göre Sarız ile Pınarbaşı ilçesi arasında bulunan Uzunahmat mahallesi
yakınlarında 63 LV 304 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda
takla attığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve
itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki yaralıyı yaptığı çalışma ile kurtararak 112 ekiplerine teslim
etti. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza ile ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17038.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

4000 adet çam ile çınar fidanları toprakla
buluştu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak çevreci ve
çevre dostu bir belediye olduklarını her etkinlik ve yatırımda kanıtladıklarını hatırlatarak 2016
yılı ilkbahar dönemi fidan dikimine başladıklarını söyledi.

14 Nisan 2016 Perşembe 14:27

Mahalle Halkı ve öğrenciler ile büyük ölçekli ve çok amaçlı Botanik Park inşa edeceklerini
bu parkın projelendirme çalışmalarına ise şimdiden başladıklarını ifade eden Başkan
Büyükkılıç ilk etapta mahalle halkı ve öğrencilerin katılımı ile 4000 adet çam ve çınar
fidanlarının dikimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Melikgazi ilçesi yeşilleniyor…
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 550 ayrı parkın yer aldığını bunun yanında Hisarcık,
Kıranardı, Gesi, Mimarsinan, gibi doğal yeşil alanların bulunduğunu dolayısı ile
Melikgazi’nin yeşil bitki örtüsü ile çevrelendiğini hatırlatan Park ve Bahçeler Müdürü Haşmet
Vahit Öztürk ‘’Melikgazi Belediyesi olarak her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde fidan
dağıtarak ilçemizin daha yeşil olmasına ve gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak için
çalışmalar yapıyoruz. Her yıl 60-70 bin adet yapraklı ve çam türü fidanın toprak ile
buluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca ilçemiz bahçe ve bağ yerleşimlerinin bulunmasından dolayı
meyve fidanları da dağıtıyoruz. 4000 adet çam fidanının toprak ile buluşması sağladık.
Dikilen fidanlar ile dağıtımı yapılarak dikimi gerçekleştirilen meyve fidanları ile yarının
Melikgazi’sini şekillendirdik. Dolayısı ile yıllara sarkan ve yıllar itibari ile verim verecek bir
çalışmayı gerçekleştirdik.”
Dikimi gerçekleştirilen bu fidanlar ile birçok fayda elde edeceklerini, temiz hava, erozyon
önleme, görsel güzellik, canlı hayvanlara barınak gibi birçok güzelliğin temelini
oluşturduklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17039.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’ndan
örnek yarışma
AK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla
gerçekleşti. ‘Belediye ve Gençlik’ konulu Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun açılış
konuşmasını AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki yaptı.
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği “Gençlik ve Belediye” konulu proje
yarışması sonuçlandı. “Gençlik ve Belediye” konulu proje yarışmasının ödül töreninde
konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği ve “Gençlik ve Belediye”
ana temalı 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu çerçevesinde AK Partili belediyeler arasında
proje yarışması yapıldığını söyledi. Yarışmaya katılanlara teşekkür eden ve ödül kazananları
da kutlayan Özhaseki, AK Partili belediyelerin hükümetin sosyal restorasyon çalışmalarına

destek olması ve toplumsal değerleri koruması gerektiğini vurguladı. Mehmet Özhaseki,
ödüllerin belediyelerden gelen yaklaşık 200 proje arasından milletvekili, akademisyen ve
yerel yönetim uzmanlarından oluşan 17 kişilik jüri heyeti tarafından belirlenen kriterler
çerçevesinde seçildiğini ifade etti.
“AK Partili olmak, derde talip olmaktır”
AK Parti hareketinin bir gayesi olduğunu belirten Özhaseki, “AK Partili olmak, dert sahibi
olmak demektir. Misyon ve vizyon sahibi olmak demektir. Derde talip olmaktır. Bu dert;
insanımızı mutlu etme, milletimizi yüceltme, memleketimizi büyütme derdidir. Bu sevdayı
yüreğinde taşıyan tüm AK Kadroları yürekten selamlıyorum.” diye konuştu.
“Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil!”
Muhalefeti sert bir dille eleştiren Özhaseki, “CHP; ne yol bulan, ne yol açan, ne de yoldan
çekilen bir partidir. Biz her hayırlı işe karşı CHP gibi asla olmayız. HDP; yol yapmayı bırakın
yapılan yolu bozan partidir. Biz ise yolu yaparız, yolu açarız. Allah’ın izniyle de yoldaki
engelleri kaldırırız.” ifadesini kullandı.
Başbakan Davutoğlu, “Hükümet olarak tüm belediyelere ve belediye başkanlarına eşit
mesafedeyiz.”
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK
Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Belediyelerin
organize ettiği gençlik projelerinin daima destekçisi olacaklarının altını çizen Başbakan
Davutoğlu, “Devletler ve hükümetler sadece milletlerine hizmet ettikleri sürece ayakta
durabilirler. AK Parti, milli bir demokrasi hareketidir, halkla kurduğu iletişimde samimi olan
bir partidir. AK Partili belediye başkanlarımız halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla
hizmetlerini sürdürüyor. Yerel yönetimlerde devrim niteliğinde işler yaparak büyük
hizmetlere imza attık. Tüm illerimiz, beldelerimiz, şehirlerimiz daha çok kalkınsın diye daha
çok koşacağız, daha çok çalışacağız. Hükümet olarak tüm belediyelere ve belediye
başkanlarına eşit mesafedeyiz. Marka şehirlerimizin sayısı artsın diye, demokrasi ve adalet
herkesi kuşatsın diye yılmadan koşacağız. Gençler, hocanız son nefesine kadar gençliğin
yanında olacak.” ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17040.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Patlama e mi!
Rıfat Yörük'ün kaleminden 'Zurna' her gün gazeteniz Kayseri Gündem'de

14 Nisan 2016 Perşembe 17:11

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17041.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Sarız’da “Terörist Cenazesi”ne tepki
Bolu’da yapılan operasyonla etkisiz hale getirilen Sarız’ın Kırkısrak Mahallesi nüfusuna
kayıtlı “canlı bomba” Serdar Kayaardı memleketindeki cemevinde yapılan gizli törenin
ardından gömüldü. Cenazenin Ankara’nın CHP’li Çankaya Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla
ilçeye gizlice getirilerek defnedilmesi Sarız halkının tepkilerine neden oldu.

14 Nisan 2016 Perşembe 18:22

Bolu'nun Paşaköy Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda canlı bomba oldukları ifade edilen
iki PKK teröristten biri olduğu belirlenen Serdar Kayaardı'nın cenazesi, Kayseri'nin Sarız
İlçesi Kırkısrak Mahallesi'nde gömüldü. Teröristin cenazesine CHP’li Çankaya Belediyesi
cenaze aracı tahsis etti.
CHP’li Belediye teröristi taşıdı
Bolu'da hastane morgdan alınan PKK terörist Serdar Kayaardı'nın cenazesi, Ankara Çankaya
Belediyesi'ne ait 06 FN 3159 plakalı cenaze aracıyla Kırkısrak Köyü'ne gece yarısı gizlice
getirildi. Sarız ilçe merkezinden geçmeyen araç Kahramanmaraş yolu üzerinde bulunan
Dayıoğlu Mahallesinden yolu uzatarak Kırkısrak mahallesine ulaştırıldı.
Cemevinde tören düzenlendi
Çevik Kuvvet polislerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı ilçede yaklaşık 300 kişinin
katılımıyla, teröristin cenazesi cemevinde yapılan törenin ardından gömüldü. Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen konu hakkında sessizliğini korurken belediye yetkilileri,
"Bu bir insani görevdir" dedi.
Sarız tepkili
Gece gizlice Kırkısrak Mahallesine getirilerek ertesi gün Cemevinde 300 kişinin katılımıyla
gömülen teröristin cenazesi ilçede tepkilere neden oldu. Geçmiş yıllarda öldürülen 4 teröristin
ilçede gömülmesine karşı çıkan ilçe halkı olayı kabullenmiş değil. Haberin yeni yeni
yayılmaya başladığı, ilçede şimdilik sessizlik hakim.
AK Parti İlçe Başkanı doğru bulmadı
AK Parti Sarız İlçe Başkanı Cesur Abdullah Kınık, “İlçemizde 42 mahalle var. Bu mahalleden
12 tanesi Kürt ve Alevi kardeşlerimizin yaşadığı mahalleler. Biz yıllardır ilçede bütünlük ve
barış içerisinde yaşıyoruz. Ancak, aralarında az sayıda da olsa bütünlüğümüzü bozmak
isteyen kişiler var. Bunların çoğunluğu yurt dışında yaşıyor ya da yurt dışından
yönlendiriliyorlar. CHP’li bir belediyenin terörist cenazesini taşımasını doğru bulmuyorum.
Timsah gözyaşlarıyla şehit cenazelerinde boy gösterenler teröristlerle işbirliği içinde devleti
bölmeye çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.
CHP’li Başkan da tepkili
Teröristin cenazesinin CHP’li Çankaya Belediyesi cenaze aracıyla ilçeye getirilmesine tepki
gösteren Sarız’ın CHP’li Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, olayın kendi bilgisi haricinde
geliştiğini belirtti. Hatta olaydan haberi dahi olmadığını iddia etti. Eroğlu, “Olaydan haberim
yok. Hatta siz söylediniz, ben öğrendim de denebilir. İlçede konuşuluyor bu konu. CHP’li bir
belediyenin terörist cenazesini taşımasını doğru bulmuyorum. Çankaya Belediyesi bu konuda
yanlış yapmıştır” dedi.
HDP’ye oy verdiler

Sarız ilçesinin 12 Alevi mahallesinden biri olan Kırkısrak genel ve yerel seçimlerde tercihini
büyük oranda HDP’den yana kullandı. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı mahallede 251 seçmen
oy kullandı. Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Kırkısrak Mahallesinden HDP’ye yüzde 90
oranında oy çıktı.
Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17042.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Soğanlı’da Turizm Haftası hareketliliği
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ‘Turizm Haftası’ kutlamalarının bez bebekleri ile
ünlü Soğanlı’da yapılacağını söyledi.

15 Nisan 2016 Cuma 10:55

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası’nın bu yıl Vali Orhan
Düzgün’ün isteği üzerine 40 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırlayan Soğanlı
Mahallesinde yapılacağını duyuran İsmet Taymuş, “İlimizde çok geniş bir program
hazırlandı. Programımız Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayacak. Vali bey bu yıl
kutlamayı Yeşilhisar’ın Soğanlı mahallesine aldırdı. Soğanlı Mahallesi bölge turizmi
açısından çok önemli bir yer ve bölgeye yılda 35-40 bin turist geliyor. O nedenle burada
kutlama yapılacak” diye konuştu.
Kutlamaya katılmak isteyenler için Büyükşehir Belediyesi tarafından Soğanlı Mahallesine
otobüs kaldırılacağını dile getiren İl Müdürü İsmet Taymuş, “Turizm işletmecileri, turizm
çalışanları, turizm öğrencileri ve davetliler Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla otobüslerle
gideceğiz. Resim programıyla başlayıp, Soğanlı tanıtım gezisi gerçekleştirilecek. Yörük çadırı
yöresel ürünlerin sergilendiği küçük stantlar olacak, daha sonra içmeler bölgesinde şifalı
suyumuz var oraya gidilecek, daha sonra da Sultan Sazlığı ziyaret edilecek. Keşlik-Erdemlik
gezilerinden sonra da ile geri dönülecek. Ertesi gün yani 16’Nisan’da Talas Ali Saip Paşa
Sokağı tören yapılacak. Katılımcılar, sokağı rehberler eşliğinde gezebilecek. Havanın iyi
olması koşuluyla da Ali Dağı’nda paraşüt gösterileri yapılacak. Hürmetçi çiftliğinde bir
etkinliğimiz vardı. 18 ve 19 Nisan’da konferanslarımız olacak. 20 Nisan akşamı Hacılar
Kültür Merkezi’nde ‘Yeşilçam Şarkıları’ konserinden sonra 21 Nisan’da Bünyan gezisi ile
etkinliğimiz sona erecek. Etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17043.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

“Kutlu Doğum” aşkına “Gözyaşı Geceleri”
Haşim Akten’in 29 yıldır sahnelediği “Gözyaşı Geceleri” bu defa Kutlu Doğum Özel
programıyla Kayserililerin karşısına çıkacak. Program yarın (16 Nisan Cumartesi) “bayanlar
ve aile” olarak iki seans halinde Kadir Has Kültür Merkezi’nde sunulacak.
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29 yıldır Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) aşkıyla yanıp kavrulan “Gözyaşı
Geceleri” bu yıl çok özel bir programla seyircilerin karşısına çıkıyor. Kutlu Doğum Haftası
etkinlikleri çerçevesinde Kadir Has Kültür Merkezi’nde yapılacak “Kutlu Doğum 2016 Özel
Aşk-ı Nebi” programının senaryo ve yönetimi Haşim Akten’e ait.
Renkli Tebeşir Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen program yarın (16 Nisan
Cumartesi) saat 13.30 ‘da bayanların, 19.30’da ise ailelerin katılacağı iki seans halinde
yapılacak. Ücretli olan programa giriş için biletler 15 TL’den satışa çıkarıldı. Büyük ilgi
gören programın biletlerinin çoğunun satıldığı öğrenildi.
“Hasret ile yanan gönüllerin yanaklarından süzülen serin bir damla gözyaşı olabilmek için”
Kayserililerle buluşacak programa 12 yaş altı çocukların getirilmesi önerilmiyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17044.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Geri gönderme merkezi’nde 156 kişi
barınıyor
Vali Orhan Düzgün, İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi’nde
incelemelerde bulundu. 750 kişilik Merkezde halen 98 Irak Türkmeni, 55 Pakistan vatandaşı,
2 Suriyeli ve 1 Afganistanlı olmak üzere toplam 156 kişi barınıyor.
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Kayseri - Sivas karayolu 26'ncı kilometre Gömeç Mevkii'nde bulunan Geri Gönderme
Merkezine Vali Yardımcıları Erdoğan Aygenç ve Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ile birlikte gelen Vali Düzgün,
ilgililerden bilgi aldı.

Vali Düzgün'e ilk olarak İl Göç İdaresi Müdür Vekili Sebahattin Akgöz ve Merkez Müdür
Vekili Hacı Ahmet Karacabey tarafından merkezin durumu hakkında brifing verildi. Daha
sonra, beraberindeki heyetle birlikte 16 bin metrekare kapalı alanda 750 kişiye hizmet verecek
kapasitede bulunan merkezi gezen Vali Düzgün, merkezin kapalı devre izleme sistem odası,
konferans salonu, yemekhanesi, spor salonu ve çocuk oyun alanı gibi bölümlerini de
inceleyerek bilgiler aldı.
Vali Düzgün, yaptığı incelemenin ardından, Merkezin 10 Mart 2016 tarihinden itibaren
faaliyete geçtiğini ifade ederek, şu an Merkezde 98 Irak Türkmeni, 55 Pakistan vatandaşı, 2
Suriyeli ve 1 Afganistanlı olmak üzere toplam 156 kişinin barındığını belirtti.
Merkezin, insani açıdan her türlü ihtiyaca cevap verebilecek donanımda olduğunu belirten
Vali Düzgün, “750 yatak kapasiteli merkezde erkekler, kadınlar, aileler ve engelliler için ayrı
bölümler yer almaktadır. İdari alan ve sığınmacılar alanı olmak üzere ikiye ayrılan merkezde
çocuk oyun alanları, derslikler ve spor salonu gibi etkinliklerin yapılabileceği alanlar da
oluşturulmuştur. Değişik nedenlerle mağdur olmuş, mülteci ya da sığınmacı konumuna
düşmüş insanlara, Türk misafirperverliğinin en iyi şekilde gösterildiği sıcak bir yuva olarak
hizmet etmektedir.” dedi.
Vali Düzgün son olarak, Merkezde barınan çocuklara boş zamanlarında eğitim ve sosyal
aktiviteler konusunda da gerekli faaliyetlerin yapılması talimatını vererek burada barınan
çocukların eğitilmesinin önemine değindi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17045.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

İmamların imamı “Laz Hoca”
Öğrencileri tarafından "Laz hoca" olarak anılan ve 11 yaşında hafız olduktan sonra hayatını
Kur'an-ı Kerim eğitimine adayan 83 yaşındaki Muhammet Köksal, memleket memleket
dolaşıp 66 yılda binin üzerinde hafız yetiştirdi.
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Memleketi Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Yeşilalan köyünde henüz 11 yaşındayken
hafızlık eğitimini tamamlayan, ardından Reisül Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu'dan ders alan
Köksal, yaşının ilerlemesine rağmen gönüllü olarak Kur'an kurslarında birlikte kaldığı
öğrencilerine hafızlık, siyer, fıkıh ve din dersleri veriyor.
Yetiştirdiği öğrencileri arasında ''laz hoca'' olarak anılan ve 2 yıl önce geldiği Yozgat'ta Bilal
Şahin Hafız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi vermeye başlayan Köksal, kendi isteği ve
çabasıyla 10 yaşında köyünde hafızlık eğitimine başladığını söyledi.
Hafızlık eğitiminin kolay olmadığını, birçok zorluk çektiğini belirten Köksal, o dönemin
zorlukları arasında yasaklar nedeniyle gizli saklı eğitim aldığını anlattı.
Köydeki işlerin aksayacağı endişesiyle babasının okumasını istemediğini dile getiren Köksal,
''Babam marangoz olduğu için beni de yanında çalıştırırdı. Benim hafız olmaya niyetim vardı.
'Sen hafız olamazsın' derdi babam. Ben de 'olacağım' diye ağlardım. Kendisini dinlemeden

hocaya gittim, teslim oldum ve hafızlığa başladım. Bu arada babam gelir beni götürür
çalıştırır, dersimi yapamam, hocamdan dayak yerdim. Bir gün artık babam bana öyle kızdı ki,
elimden Kur'an'ı aldı odada yüksek bir yere koydu. Oraya yetişemiyordum. Fasulye
sırıklarından bir sırık elime aldım. Yüksek yerden Kur'an'ı onunla düşürdüm ve tuttum, aldım
okumaya başladım. Şimdi bu hadise köyümde anlatılan bir hikaye oldu'' dedi.
42 yıl resmi görev yaptı
Köksal, 1950 yılında köyünde meşhur Reisül Kurra Mehmet Rüştü Aşıkkutlu hocadan talim,
terbiye dersi aldığını, daha sonra Kur'an-ı Kerim'in tashihi okuduğunu ifade etti.
Maddi sıkıntılar çektiğini, kaydeden Köksal, "1956'da resmi göreve girdim. Alaca'da Merkez
Cami'de imamlık yaptım 8 sene. Oradan Tokat'a tayin oldum. Tokat'taki meşhur Ali Paşa
Camisi'nin 22 sene imamlığını yaptım. Ama Kur'an kursuyla alakalı görevimden hiç
ayrılmadım. Hem imamlık yaptım hem Kur'an kursu görevini yürüttüm. Tam 42 sene resmi
Kur'an kursunda öğreticilik yaptım'' şeklinde konuştu.
Binden fazla hafız yetiştirdi
Muhammet Köksal hoca, her yıl en az 15 hafız olmak üzere bugüne dek bini aşkın hafız
yetiştirdiğine işaret etti.
65 yaşında emekli olduğunu ancak gönüllü olarak hafız eğitimine devam ettiğini söyleyen
Köksal, "Allah'a söz verdim. 'Allah’ım, ben Kur'an'a hizmet edeceğim, sen de bana sıhhat ver
ve benim canımı talebelerimin içinde al' diye yalvardım. Allah'tan bu duamı kabul ettiğine
kanaatim var, ümidim var. İnşallah bu çocuklarımın içinde iman ile göçmeyi nasip edecektir.
Her şeyi unuttum ama 83 yaşındayım şimdi ezbere Kur'an'ı biliyorum. Kur'an-ı Kerim'i hiç
elime almadan talebelerimi dinleyebiliyorum. Talebelerimin hepsi benim evladım'' ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17046.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Organize şimdi daha güvenli
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) güvenliğinin daha da etkinleştirilmesi için Emniyet
Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve keşiflerin ardından Kayseri OSB sınırları içerisinde 37
noktaya toplamda 165 adet kamera kuruldu.
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İzleme merkezi OSB Polis Karakolu olacak şekilde planlanan kameralar ile OSB’deki bütün
iş yerleri güvence altına alındı. Kameralar kötü niyetli bir kişi veya aracın hiçbir kaçış noktası
kalmayacak şekilde yerleştirildi. Ayrıca, bölge araç girişi olan tüm giriş noktalarına ‘Plaka
Tanıma Sistemi’ kuruldu. Plaka Tanımlama Sistemi ile de OSB’ye giriş-çıkış yapan araçların
plakaları kaydedilmesine olanak sağlandı. Bölge giriş ve çıkışlarında yer alan Plaka Tanıma
Sistemi ile herhangi bir suça karışmış, aranan ve takipte olan araçlar da tespit edilip, emniyet
mensuplarına en kısa sürede bilgi verilerek, gerekli müdahalelerin yapılması sağlanacağı

bildirildi. Sistemin ‘POLNET' (POLİS NETWORK AĞI) ile uyumlu olup, aranan araç
girişinde POLNETE alarm verdiği kaydedildi.
Bölgede yaşanabilecek her türlü sıkıntının MOBESE kamera sistemi ile daha erken çözüme
kavuşması ve bölgenin daha huzurlu ve güvenli olması hedeflendiği belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17047.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Yüksek faiz tuzağına dikkat
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sözleşmelerde yüksek faiz tuzağı olduğunu
belirterek “Adalet Bakanlığı birilerinin ticaret karını az bulup faiz ve avukatlık masraflarıyla
para kazanma hırsına tüketicileri harcıyor” dedi.
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, birliğin genel merkezinde yaptığı basın
toplantısında TMSF’nin de faiz tuzağına alet olduğunu iddia ederek, “Devlet eliyle
vatandaşın cebinden para çalınıyor” dedi.
Adalet Bakanlığı sessiz kalıyor
İcra müdürlüklerinin avukat zinciri oluşturarak tüketiciyi mağdur ettiğine dikkat çeken
Başkan Mahmut Şahin, Adalet Bakanlığı’nın duruma sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.
“Ticari karlarıyla yetinmeyenler hukuktaki karları görünce ağızlarının salyaları akarak o
kazandıkları paranın salyalarını kapatacağını düşündüler. Ama o salyalar açık açık
gözüküyor” diyen Şahin şunları söyledi:
"İlamsız icra takipleri bu ülkenin kanayan bir yarasıdır. Sadece ticari karlarla yetinmeyen
bazı ticaret maymunları hukuku da kendilerine alet ederek kazançlarını arttırmanın peşine
düşerken ağızlarından akan salyaları üstlerini başlarını batırıyor. Bu salyaları kazandıkları
paralar temizlemiyor. Kimi firmalar senetsiz kefilsiz satış yapıyoruz vaadiyle yüksek faizler
uyguluyor. Sözleşme şeklinde hazırlanan bonoları bir gün geciktirseniz % 60’lara varan
faizlerle tefecilere rahmet okutturuyorlar. Dosya harçları, vekalet ücretleri, icra
masrafları...Vatandaş ne olduğunu anlayana kadar haciz ve hapis tehditleri karşısında borcunu
kat kat ödemek durumunda kalıyor. Tüketici yüksek faize itiraz ederse de altını üstünü kesip
sözleşme diye imzalattırdıkları kağıdı senet haline getiriyorlar. Yıllar önce TMSF'ye
devredilen Telsim’le alakalı bir avukat zinciri oluşturulmuş. İzmir deki avukat İstanbul’da
bulunan tüketicilere, Konya’daki avukatlar Samsun’daki tüketicilere, Sivas’taki avukat
Kayseri’deki tüketicilere ilamsız icra takibi gönderiyor. Kendisine ne fatura ne de ihtar
gelmeyen tüketici ‘borcum yok’ diye itiraz ediyor. Hiçbir delile dayanmayan borcu ispat
etmeyen, avukatların yazıp icra müdürlerinin imzaladığı bir kağıtla tüketiciler hiç bilmedikleri
bir borçla, yüksek faiz ve avukat ücretleriyle karşı karşıya bırakılıyorlar. Bir tarafta
abonelerine direk icra takibi yapan bir elektrik dağıtım firmasının EPDK tarafından
cezalandırıldığına şahit olurken diğer taraftan TIVIST aracılığı ile tüketicinin
cezalandırılmasına sessiz kalamayız. Yargıtay’ın 3.480 TL ve altındaki borçlarla alakalı
‘direk haciz işlemi yapılamaz, önce hakem heyetine gidilmesi lazım’ şeklindeki 18.032015

tarihli kararını icra müdürlerine hatırlatmak lazım. Avukatların önlerine koydukları kağıtları
imzalamalarını değil, Yargıtay’ın kararına uymaları gerektiğini hatırlatmak istedik.
Korumasız bırakılan tüketicilerden avukatlık ve icra yoluyla haksız ve hukuksuz bir şekilde
hile ile zenginleşen bu kişi ve kurumların cehenneme odun taşıdıklarım söyleyerek tatmin
olmayacağız. Adalet Bakanlığı’nı hukukun bu işlere alet edilmesi karşısında düşünmeye davet
ediyoruz.”
Tüketicinin itirazlarının kabul edilmediğini de vurgulayan Şahin, “Tüketicinin itirazı kabul
edilmiyor, icra müdürlüğü Yargıtay’ın verdiği kararı bırakıp avukatın önüne koymuş olduğu
kağıdı imzalayınca tüketicinin aleyhine dönüyor. Bu durumda tüketiciye bir yük biniyor.
Mahkemelere olan güven sarsılıyor. Burada çok büyük bir yanlış yapılıyor.” dedi.
Haber -Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17048.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Altın yatırımcısı kaybetmez!
Son günlerde altın piyasasında yaşanan hareketlik yatırımcıyı tedirgin etse de uzmanlar
önümüzdeki günlerde fiyatlamanın yerine oturacağını belirtti. Şehrimizde uzun süredir
esnaflık yapan Uzunoğlu Kuyumculuk Sahibi Recep Uzunoğlu, altının her zaman güvenli
liman olma özelliğini koruduğunu belirterek, “Zaman zaman geri çekilmeler olsa da altında
genel trend hep yukarı olmuştur. Önümüzdeki günlerde de böyle olacağını tahmin ediyorum”
dedi.
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Şu an piyasalarda altının gram fiyatının 114 lira civarında işlem gördüğünü belirten Recep
Uzunoğlu, düğün mevsimi olan Temmuz- Ağustos döneminde 115-120 lira üzerinde işlem
göreceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Çeyrek 200 olur
Altının önümüzdeki günlerde yukarı doğru hareketini sürdüreceğini beklediklerini belirten
Uzunoğlu, “Yaz döneminde küçük altın fiyatının 200 lira civarında olacağını düşünüyoruz.
Konjektürel anlamda dünyada kutuplaşma ve gerginlik sürekli artarak devam ettiği için altının
ons fiyatı doğal olarak düşmeyecektir. Buna ek olarak Türkiye'de doğu olayları henüz iktisadi
anlamda ekonomiye fatura edilmedi halkımız aklıselim hareket ediyor, soğukkanlılığını
koruyor. Umarım kısa sürede bu olaylar hayırlı bir biçimde sona erer ve aykırı bir fatura
önümüze gelmez.” diye konuştu.
Kazanmak için sabır önemli
Altın yatırımında kar etmenin en önemli püf noktasının sabretmek olduğunu belirten
Uzunoğlu, “altının tarihi MÖ 3000 yıllarına dayanıyor. Dünyanın en eski yatırım aracı olan
altın, 5 bin yıldan fazla zamandır ekonomi ve ticaretin tam kalbinde. Altın her şartta tüm
dünyada yatırımcısına kazandırmış ve kazandırmaya devam edecektir, bu nedenle insanların
tasarruflarının bir miktarını altında değerlendirmeleri kendileri açısından son derece doğru
olacaktır. Altının imalatı nasıl sabır işiyse, altın yatırımcılığı da sabır işi. Sabır etmesini,
beklemesini bilen yatırımcı her zaman kazanır.“ dedi.

Yatırımcıya tavsiyeler
Özellikle küçük yatırımcılara çağrıda bulunan Recep Uzunoğlu, “Alım ve satım işlemlerinde
herkesin güvendiği bir sarrafı olmalı. Farklı boyutlarda, zaman zaman zorluklar yaşamamak
için hep aynı sarrafla ilişki içerisinde olmak gerekir. 14 ayarın altında altından kaçınılmalı.”
diye konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17049.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Arabistan ile yatırımlarımız artmalı
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 2015’te Suudi Arabistan ile ticaret hacminin istenen
seviyenin altında olduğunu belirterek "Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Türkiye arasında
Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmalıdır. Türkiye müzakere masasına oturmaya hazır.
Ülkeler arasındaki yatırım rakamları artırılmalıdır." dedi.
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Türkiye-Suudi Arabistan İş Fırsatları Forumu, bugün Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Suudi
Arabistan Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Taufiq Bin Fawzan Al Rabiah, DEİK TürkiyeSuudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Yusuf Cevahir ve DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş
Konseyi Eş Başkanı Mazan Rajab’ın katılımları ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleşti.
Türkiye-Suudi Arabistan İş Fırsatları Forumu'nda Türk ve Suudi firmaları arasında yeni
işbirliklerine imza atıldı. Forumda, MÜSİAD ile Mekke Ticaret Odası arasında işbirliği
anlaşması ve 20 firma arasında inşaat, enerji, tıbbi malzeme, ilaç, gayrimenkul, sermaye
piyasası girişimleri alanlarında da karşılıklı yatırım ve işbirliği anlaşmaları imzalandı.
Forumda açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Suudi Arabistan’ı hem
Körfez Bölgesinde, hem de dünyada en büyük iş ortaklarından bir olarak gördüklerine dikkat
çekti. İslam İşbirliği Liderler Zirvesi gibi üst düzeyde gerçekleştirilen bu ziyaretlerin sayısı
artıkça ülkelerin refahının artacağını belirten Elitaş, iki ülke halkına istihdam sağlamak adına
önemli bir çaba olduğunu belirtti. Fakirliğin hiçbir ülkenin kaderi olmadığına vurgu yapan
Elitaş, üçüncü ülkelerde üstlenilecek ortak projeler ile istihdam sağlanması gerektiğini
söyledi.
Suudi Arabistan’da yakın zamanda yapılacak altyapı ve üstyapı projelerinde Türk
müteahhitlerinin rol alması konusunda destek isteyen Elitaş, 2014 yılında Suudi
Arabistan’dan Türkiye’ye gelen 342 bin turist sayısının 2015’te 451 bine yükseldiğini, turizm
alanında işbirliğinin artırılması için daha da çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.
Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Taufiq Bin Fawzan Al Rabiah, belirgin bir
şekilde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğuna dikkat çekti ve bu durumun tüm iş
adamlarını memnun ettiğini söyledi. Mevcut durumda iki ülke arasında günde 16 uçuş
gerçekleştirildiğini, turizmin giderek gelişmekte olduğunu vurguladı. Ticareti engelleyecek
her türlü engelin kaldırılmasına ilişkin iki ülke devlet çalışanlarından oluşacak bir çalışma

heyeti oluşturulmasına karar verdiklerini belirtti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Taufiq Bin Fawzan
Al Rabiah, gayrimenkul sektöründe de karşılıklı yatırımların artmakta olduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17050.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Gençlik projelerinde sınıfta kaldık
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Yerel
Yönetimler Sempozyumu kapsamında düzenlenen ‘Gençlik ve Belediye’ konulu proje
yarışması sonuçları Kayseri için hayal kırıklığı doğurdu. Yarışmada Kırşehir ve Nevşehir
projeleri ile ödüle layık görülürken Kayseri ne büyükşehir nezdinde ne de ilçe belediyeleri
olarak hazırladığı projeler herhangi bir ödüle layık görüldü.
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın düzenlediği “Gençlik ve Belediye” konulu proje
yarışması sonuçlandı. Yarışmanın ödül töreninde konuşan ve katılanlara teşekkür ederek ödül
kazananları da kutlayan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin hükümetin sosyal restorasyon çalışmalarına
destek olması ve toplumsal değerleri koruması gerektiğini vurguladı. Mehmet Özhaseki,
ödüllerin belediyelerden gelen yaklaşık 200 proje arasından milletvekili, akademisyen ve
yerel yönetim uzmanlarından oluşan 17 kişilik jüri heyeti tarafından belirlenen kriterler
çerçevesinde seçildiğini ifade etti.
Kayseri için hayal kırıklığı
Ancak düzenlenen yarışma Kayseri için hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Kayseri ile birlikte İç
Anadolu bölgesinde yer alan Nevşehir ve Kırşehir hazırladıkları projelerle ödüle layık
görülürken, Kayseri’deki belediyeler herhangi bir ödül alamadı.
Davutoğlu: “Tüm belediyelere eşit mesafedeyiz”
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK
Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Belediyelerin
organize ettiği gençlik projelerinin daima destekçisi olacaklarının altını çizen Başbakan
Davutoğlu, “Devletler ve hükümetler sadece milletlerine hizmet ettikleri sürece ayakta
durabilirler. AK Parti, milli bir demokrasi hareketidir, halkla kurduğu iletişimde samimi olan
bir partidir. AK Partili belediye başkanlarımız halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla
hizmetlerini sürdürüyor. Yerel yönetimlerde devrim niteliğinde işler yaparak büyük
hizmetlere imza attık. Tüm illerimiz, beldelerimiz, şehirlerimiz daha çok kalkınsın diye daha
çok koşacağız, daha çok çalışacağız. Hükümet olarak tüm belediyelere ve belediye
başkanlarına eşit mesafedeyiz. Marka şehirlerimizin sayısı artsın diye, demokrasi ve adalet
herkesi kuşatsın diye yılmadan koşacağız. Gençler, hocanız son nefesine kadar gençliğin
yanında olacak.” ifadesini kullandı.
“Gençlik ve Belediye" konulu 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu'na başarı dileğinde bulunan
Başbakan Ahmet Davutoğlu, sempozyuma katılan ve katkı verenlere teşekkür etti. Başbakan
Davutoğlu, “Gençlik ve Belediye” temalı 5. Yerel Yönetimler Yarışması’nda dereceye giren

belediye başkanlarına ödüllerini takdim etti. Ardından Başbakan, ödül alan belediyelerin
stantlarını tek tek ziyaret ederek, onurlandırdı.
Gençlik Çalıştayı düzenlenecek
Öte yandan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla Kocaeli’nde 15-16-17 Nisan
tarihlerinde Yerel Yönetimler “Gençlik Çalıştayı” düzenlenecek. Üç gün sürecek Gençlik
Çalıştayı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Gençlik
Çalıştayı’nın en önemli konusu, Belediyelerin Gençlik Merkezleri olacak.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17051.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

TYB Kayseri Şubesinde başkan değişikliği
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesi Başkanlığı’ndan istifa eden Vedat Sağlam’ın
yerine Başkan Yardımcısı Selim Tunçbilek getirildi.
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Hunat Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan TYB Kayseri
Şubesi’nin yeni Başkanı Selim Tunçbilek şunları söyledi:
“Huzurlarınızda yapacağım açıklamalarım şahsi görüşlerim olmayıp, Türkiye Yazarlar
Birliği’nde uzun zamandır ilk kez yönetim kurulunda müzakere edilerek kaleme alınan,
yönetim kurulumuzun da mutabık kaldığı düşüncelerini yansıtan basın açıklamasıdır.
Bilindiği üzere, Eski Başkan, kendisinin başkanlık yaptığı yönetim kurulu toplantımızda,
istifa etmek zorunda kalmıştır. Öncelikle bu duruma gelmiş olması yönetim kurulu üyeleri
olarak hepimizi üzmüştür. Kendisine bu noktaya gelmemesi için seçildiğimiz günden itibaren
bütün toplantılarımızda her türlü bilgilendirme ve uyarma görevini saygıdeğer yönetim kurulu
üyelerimiz sürekli ve eksiksiz yapmışlardır. Devamlı arzulanan fakat yaklaşık dört beş aydır
ısrarla yürütülen yönetim kurulu çalışmalarına rağmen başkandan Birliğimizin mali yapısına
ilişkin herhangi bir bilgi almak mümkün olamamıştır. Bu durum karşısında yönetim kurulu
toplu olarak istifa etmek yerine başkan nezaket göstererek istifasını sunmuştur. Yönetim
Kurulumuz Başkana çalışmalarından ötürü teşekkür edilmiş bundan sonraki çalışmalarında
başarılar dileyerek veda etmiştir.
Sanal medya üzerinden ‘Kamuoyu Duyurusu’ şekli ile paylaştığı metnin içeriği kendisi adına
da üzüntü verici ilginç bir metindir” dedi.

YENİ YÖNETİM
Başkan: Selim Tunçbilek
Başkan Yardımcısı: Hacı Sarı
Sekreter: Kadir Karaman
Muhasip Üye: Şeref Karadavut
Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Yüksel Kalkan
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17052.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

“Kokuşmuş Dünya'yı yeniden diriltelim”
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 2016 Yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde
Yozgat’ın Yenifakılı, Çandır, Boğazlıyan ve Sarıkaya İlçe Müftülüklerince gerçekleştirilen
Kutlu Doğum Haftası programlarına katılarak “ Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet - Gelin
Birlik Olalım” konulu konferanslar verdi.
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Konferanslarda konuşan İl Müftüsü Güven, “Kutlu Doğum Haftası programlarının amacı
insanlara Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mesajını ulaştırmaktır. Allah Rasulü (s.a.v.)’ i
sevmek demek onun yolundan gitmek demek. Allah Rasulü’nü sevmek demek Mümin
kardeşini sevmek demektir. Allah Rasulü’nü sevmek demek kardeşini sevmek demek. Allah
Rasulü’nü sevmek demek onun gibi yaşamak demek. Allah Teâlâ Ahzab Suresi 21. Ayeti
Kerime’de “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı
uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnekler vardır buyuruyor.” dedi.
Dinimizi sahih kaynaklardan öğrenelim
Güven sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizler hem kendimizi hem insanlığı yüceltmek istiyorsak, kokuşmuş Dünya’yı yeniden
diriltmek istiyorsak önce dinimizi sahih kaynaklardan öğrenerek ihlas ve samimiyetle
yaşamalıyız. Müslümanlık davası birlik davasıdır. Birlik olursak vahdeti oluşturabiliriz.
Komşular, arkadaşlar, akrabalar arasındaki ufak çöpleri göz ardı etmeliyiz. Sen ben yok biz
varız. Müslümanların bir ve diri olması gerekir. Kardeşimizi, arkadaşımızı, komşumuzu
kendimize tercih edebilmeliyiz. Onların cenazesine, düğününe gitmeli böylece dostluklarımızı
pekiştirmeliyiz. İçimizde namaz tembellerimiz var. Ahirette ilk sorulacak sual namazını kıldın
mı olacak. Gelin şu Kutlu Doğum Haftası’nı namaza başlamak için bir vesile eyleyin. Şu
dünya için çalıştığımızın kat kat fazlasını ahiret için yatırım yapmalıyız. Geleceğimize yatırım
yapmalı, ahiretimize azık hazırlamalıyız.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17053.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Katillerin cezasını yargı vermeli
Mersinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı acımasızca öldüren Suphi Altındöken ve
babası Necmettin Altındöken’in kaldıkları cezaevinde silahlı saldırıya uğrayarak Suphi
Altındöken’in ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili açıklamada bulunan Mazlumder Kayseri
Şube Başkanı Ahmet Taş, “Skandal bir olay olup sorumluluğu olanların bir an önce
yakalanarak yargı önüne çıkarılması gerekmektedir” dedi. Haftalık mizah dergisi Hacamat da
bu yargısız infazı kapağına taşıyarak eleştirdi.
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Mersinde üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı acımasızca öldüren Suphi Altındöken ve
babası Necmettin Altındöken kaldıkları cezaevinde silahlı saldırıya uğradı. Adana Kürkçüler
cezaevinde meydana gelen olayda toplamda 50 yıl mahkûmiyeti olan Gültekin Alan
tarafından silahlı saldırıya uğrayan katil Suphi Altındöken öldü, babası Necmettin Altındöken
ise yaralandı.
Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş,
“Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken‘in cezaevinde Gültekin Alan tarafından
öldürülmesi, babasının yaralanması skandal bir olay olup olayda sorumluluğu olanların bir an
önce yakalanıp yargı önüne çıkarılması gerekmektedir.
Mazlumder Kayseri Şubesi olarak diyoruz ki cezaevinde kalanlar katilde olsalar hayatları
devletin garantisinde olan insanlardır. Devlet her türlü saldırıya karşı bunların can güvenliğini
sağlamakla sorumludur. Adana cezaevinde meydana gelen olay devletin insan hakları
alanındaki sorumluluğunu yerine getirmemesidir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için
devlet her türlü tedbiri almalıdır” dedi.
Hacamat da kapağa taşıdı
Haftalık mizah dergisi Hacamat da bu haftaki 54. sayısında bu yargısız infazı kapağına
taşıyarak eleştirdi. Hacamat kapakta, “Özgecan Aslan'ın katilinin katili olan katile sosyal
medyadan övgü yağıyor” yorumunu yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17054.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

WhatsApp üzerinden 400 bin TL ceza
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, uygulamaya konulan whatsapp uygulaması ile 7 bin kişinin
ihbarda bulunduğunu söyleyerek, “Şimdiye kadar WhatsApp üzerinden gelen bildirimlerden
dolayı yaklaşık 400 bin TL trafik cezası kesildi” dedi.
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Trafik Güvenliği Eylem Planı, Kayseri Valisi Orhan Düzgün başkanlığında gerçekleştirildi. İl
Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kayseri Valisi
Orhan Düzgün, Kayseri’de 24 saat esasına göre denetimlerin devam ettiğini söyledi. Düzgün,
“İlimizde, 7/24 asayiş ve trafik denetimleri yapılıyor. Sıkıntılı durumlar ve trafik kurallarına
uymayan araçlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. 2014 yılında yıl boyunca denetlenen
araç sayısı 432 binken, 2015 yılında yaklaşık 600 bin araç denetlenmiş, 2016 yılının ilk 3
aylık verilerine baktığımızda da 2014 yılına göre yaklaşık yüzde 64’lük bir artış var. 2015
yılının ilk 3 ayında 118 bin araç denetlenmişken, 2016 yılının ilk 3 ayında 195 bin araç
denetlenmiş durumdadır” dedi.
Uygulamaya konulan whatsapp ihbar hattı ile şimdiye kadar 7 bin kişinin bildirimde
bulunduğunu kaydeden Vali Düzgün, “Denetimlerde vatandaşlarımızın da denetime katkı
sağlamasını, onların ortak olmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 6 ay kadar önce whatsapp
üzerinden vatandaşlarımızın da trafik suçlarıyla ilgili görüntüleri emniyet müdürlüğü
bünyesinde oluşturduğumuz telefon hattına bildirmeleri konusunda bir çalışma başlatmıştık.
Bu çalışmada gerçekten ilimizde başarılı bir şekilde yürüyor. 6 aydır yaklaşık 7 bin
vatandaşımız whatsapp üzerinden trafik suçları ile ilgili bildirimde bulunmuş. Bunlardan da
yaklaşık yarısına bize göndermiş oldukları görüntü ve fotoğraflarda herhangi bir şüpheye yol
açmayacak şekilde trafik suçu belli olan yaklaşık 3 bin 500 araca ceza uygulanmış
durumdadır. Sadece whatsapp üzerinden gönderilen bildirimlerden dolayı yaklaşık 400 bin TL
civarında trafik cezası kesilmiş durumdadır. Trafikte denetimlerin etkili olduğu kadar
vatandaşlarımızın da whatsapp üzerinden katkıları da aslında sürücülerin kurallara uyması
konusunda her an her yerde kendilerinin kurallara uymaması durumunda bir vatandaşın ihbar
edeceğini bilmeleri de sürücülerin kurallara uyması noktasında onlara bir caydırıcı etki
yapıyor” şeklinde konuştu.
Kayseri’de kayıtlı 337 bin aracın olduğunu belirten Düzgün, şunları söyledi:
“Şuanda ilimizde yaklaşık 337 bin kayıtlı araç ve 491 binde sürücü trafikte seyretmektedir.
Biz bütün sürücülerimizin gerek trafikte gerekse yaya olarak mutlaka trafik kurallarına
uymalarını arzu ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17055.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

En büyük işveren İŞKUR
Çalışma ve İŞKUR Müdürü Rıfat Çetinkaya, 2016 Mart ayı sonu itibariyle 12 bin 952 kişiye
işsizlik sigortası kapsamında ücret ödediklerini söyleyerek kentteki en büyük işverenlerden
biri konumunda olduklarını vurguladı.
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Çalışma ve İŞKUR Müdürlüğü tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB)
işverenlerine tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
KOSB Konferans Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan
Çalışma ve İŞKUR Müdürü Rıfat Çetinkaya, “Kendimize göre eksik konuları çıkarttık, daha
iyi neleri yapabiliriz, sanayicilerimize nasıl faydalı olabiliriz onları çıkardık. Biz ürünümüzü,
hizmetimizi yeterince tanıtamadığımızı düşünüyoruz. O yüzden bu toplantılarımızı tek ve
grup bazında yapalım dedik. Bu toplantılarımızın amacı istihdam. İstihdamı artırmak ve onları
size tanıtmak istiyoruz. Birinci konumuz işgücü piyasasının araştırılması ve çalışma
ilişkilerinde yaşanılan sorunlar şeklinde. İl Müdürlüğümüz 2016 Mart itibariyle 47 programda
1770 kişiye toplum yararına program uygulamış. İşbaşı eğitim programı 725 programda bin
389 kişiye uyguluyor. Bin 389 kişi bana göre çok az bir rakam. Parasını biz veriyoruz, her
türlü şeylerini devlet karşılıyor. Acaba istihdam niye artmıyor diye düşünüyoruz. İşsizlik
sigortasından da Mart ayı sonu itibariyle 12 bin 952 kişiye bir şekilde ücret ödüyor. Yani
Kayseri’deki büyük işverenlerden bir tanesiyiz. Bizim işveren olma gibi bir niyetimiz yok”
dedi.
Konuşmaların ardından toplantıya katılanlara ‘Mesleki eğitim kursları ve toplum yararına
program’, ‘Engelli çalıştırma zorunluluğu ve uygulamaları’, ‘İşgücü piyasası talep
araştırması’, ‘ İşbaşı eğitim programı ve teşvikleri’, ‘ Çalışma ilişkileri iş ve işlemleri’
konularında bilgiler aktarıldı.
Programa İŞKUR yetkililerinin yanı sıra, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Yaprak,
Endüstriyel Tasarım Merkezi Proje Yöneticisi Ali Kulak ve sanayiciler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17056.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

112 ekipleri kırsala 30 dakikada ulaşıyor
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, 112 ekiplerinin ilk 30 dakikada kırsal vakaya ulaşma
oranının yüzde 95.87 olduğunu açıkladı.
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İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, İhlas Haber Ajansı Kayseri Bölge Müdürü Cem Atakan'ı
ziyaret etti. Ziyarette İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi veren Dr. Kılıç,
Kayseri'de kırkbir 112 Acil İstasyonu ve kırkdokuz 112 ambulansı ile hizmet verdiklerini
ifade etti. 2015 yılında 89 bin 426 hastanın 112 ambulansları ile sağlık kuruluşlarına
ulaştırıldığını söyleyen Dr. Kılıç, "Helikopter ambulans ile 2015 yılında 132 hasta, uçak
ambulans ile de 11 hasta taşındı. 4 adet tam donanımlı paletli ambulansımız bulunuyor. Bu
paletli ambulansımız ile de 2015 yılında 40 hastanın taşınması gerçekleştirildi" dedi.
Dr. İsmail Kılıç, 29 tam donanımlı ambulans, 1 adet helikopter ambulans, 4 adet tam
donanımlı 4x4 kar paletli ambulans, 1 adet 4 sedyeli ambulans, 1 adet motosikletli ambulans,
1 adet obez-yoğun bakım ambulansı, 2 adet özel donanımlı UMKE aracı ve 13 yedek
ambulans ile Kayseri'ye en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17057.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Çelik, “kardeş şehir' Mostar’da
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin kardeş şehri olan Mostar'da
uluslararası ekonomi fuarına katıldı ve bir dizi temaslarda bulundu. Başkan Çelik, fuara
katılan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ile de bir araya geldi.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de görüşen Başkan
Mustafa Çelik, KAYMEK'in açtığı kurs merkezini de gezdi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bosna Hersek'te önemli temaslarda
bulundu. Başkan Mustafa Çelik, aynı zamanda Kayseri'nin kardeş şehri olan Mostar'da 19.
Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı'na katıldı. Türkiye'nin ortak ülke olarak yer aldığı fuara
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da iştirak etti. Başkan Çelik,
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ile birlikte fuarı gezdi ve fuardaki Türk standının açılışına

katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik fuarda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı
Bakir İzzetbegoviç ile de bir araya gelerek bir süre görüştü. Başkan Çelik, Başbakan
Yardımcısı Kurtulmuş ile birlikte fuarı gezen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar
Kitaroviç, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç ve Sırbistan Başbakanı Aleksandar
Vuçiç ile de görüşmeler yaptı.
Barış köprüsü KAYMEK
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mostar'daki temasları çerçevesinde
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) tarafından
Mostar'da açılan kurs merkezini de ziyaret etti. Başkan Çelik, Mostar şehrinde açtığı kurslarla
Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında barış köprüsü kuran KAYMEK Kurs Merkezi'nde
kursiyerlerle bir araya geldi. KAYMEK'in Mostar Yunus Emre Enstitüsü ile ortak açtığı hat
kursunu da takip eden Başkan Mustafa Çelik'e burada hat sanatı ile yapılmış bir hediye
takdim edildi.
Başkan Mustafa Çelik, kurs merkezi ziyaretinde KAYMEK kursiyerleri ile de sohbet etti.
Kursiyerler, Kayseri'nin kendilerine vermiş olduğu destekler nedeniyle Başkan Çelik'e
teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Mostar'da KAYMEK için yeni yapılan kurs
merkezinde de incelemelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17058.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Somunculara ne kadar da ihtiyacımız var
Rıfat Yörük'ün kaleminden 'Zurna' her gün gazeteniz Kayseri Gündem'de
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17059.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Utanç mezarlığı
İsimsiz geldiler bu Dünya’ya, göç edeli beri esameleri okunmaz oldu. İnsan boyu olmuş
otları, kırılan taşları ve çöken defin kuyularıyla Ahi Evran Mahallesi mezarlığı Hakk’a
kavuşanların yakınlarının ve yetkililerin utanası durumunu anlatıyor.
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Kayseri'de 7 yıldır defin işlemi yapılmayan mezarlık bakımsızlıktan kaderine terk edilmiş
şekilde duruyor. Mezar sahiplerinin dahi uğramadığı mezarlık otların içinde kalırken, çöken
ve kırılan mezar taşlarıyla utanç abidesi olarak duruyor.
Kocasinan ilçesi Ahi Evran Mahallesi Mezarlığı bakımsız görünümüyle yetkililer ve hatta
mezar yakınlarının ilgisini bekliyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 7 yıl önce mahkeme kararıyla
defin yapılması yasakladığı mezarlık, o günden bu yana adeta kaderine terk edildi. Birçoğu
isimsiz olan bu mezarların yağan yağışlar ile bazıları içine çökmüş vaziyetteyken, bazılarının
da taşlarının kırıldığı görüldü.
Mezarlığın ilgisizlikten ve bakımsızlıktan adeta bir bahçeye döndüğünü söyleyen vatandaşlar,
“Şiddetli yağışlarından etkilenen ve düzeni tamamen bozulan mezarlığa 7 yıldır defin
yapılmıyor. Bakım yapılmadığı için de mezarlığa girilip, insanların vefat eden yakınlarının
mezarlarına ulaşması imkânsız hal aldı. Mezarlığın kentsel dönüşüm çalışmaları ile başka
yere taşınacağı söyleniyor ancak yıllardır bu söylentide kaldı” dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17060.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Erzincan Belediye Başkanı Kayseri’de
tedavi altına alındı
Kırşehir'e Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği toplantısı için giden Erzincan Belediye
Başkanı Cemalettin Başsoy kalp krizi geçirdi. Başsoy, Erciyes Üniversitesi Yılmaz-Mehmet
Öztaşkın Kalp Hastanesi'nde anjiyoya alındı.
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Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı için Kırşehir'de bulunan Erzincan Belediye
Başkanı Cemalettin Başsoy, sabah saatlerinde rahatsızlandı. İlk olarak Ahi Evran Üniversitesi

Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Başsoy, buradaki müdahalenin ardından
ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'ne
getirilerek tedavi altına alındı.
Başsoy'a anjiyo yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17061.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Terörist nakliyesine soruşturma
Kayseri'nin Sarız ilçesi Kırkısrak Mahallesi’nde toprağa verilen PKK'lı terörist Serdar
Kayaardı’nın cenazesinin CHP'li Çankaya Belediyesine ait bir araçla nakledilmesine Kayseri
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde toprağa verilen PKK'lı teröristin cenazesinin Çankaya
Belediyesine ait cenaze aracıyla Kırkısrak mahallesine taşıması incelemeye alındı. Bolu'da 9
gün önce bir eve düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK üyelerinden Serdar
Kayaardı'nın cenazesi, önceki gün Sarız'a bağlı Kırkısrak Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cenazenin, gece saatlerinde ilçeye Çankaya Belediyesine ait nakil aracıyla getirildiği
yönündeki iddialar üzerine inceleme başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan
incelemede, söz konusu araç, plaka tanıma sistemlerinde de belirlendi. Konuyla ilgili
soruşturma açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17062.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Saadet Partisi’nde kongre heyecanı
Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Kongre Takvimini belirledi. Yarın dört ilçede başlayacak
kongre heyecanı 18 Mayıs’a kadar tamamlanmış olacak. İl Başkanı Mahmut Arıkan, Haziran
ayı içerisinde yapmayı planladıkları il kongresinde adaylığının belli olmadığını söyledi.
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Saadet Partisi Kayseri’de 16 ilçede yapılacak kongre takvimini belirledi. Takvime göre yarın
Yahyalı, Develi, Hacılar ve Sarıoğlan ilçelerinde ilk kongre yapılacak. İlçelerin tamamında 18
Nisan’a kadar kongrelerin tamamlanması planlanıyor.
“Adaylığım net değil”
Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan il kongresinde adaylığının net olmadığını belirten
Saadet Partisi İl başkanı Mahmut Arıkan, ülke ve Dünya gündemindeki çalkantılar yüzünden
insanların yaşamları ve ticaretlerinde sıkıntılar yaşadığını söyledi. Gündemdeki sorunların
çözümünü kendi partisinde gördüğünü dile getiren Arıkan, “1 Kasım seçimlerinden sonra en
doğru ve güncel konuların çözümü için çalışmalar yapıyoruz. Anadolu ve çevre illerde halk
hayatından memnun değil. Ülkedeki siyasi gidişattan etkilenen vatandaş sığınacak bir liman
arıyor. Dünya ve ülkedeki siyasi gelişmeler insanların normal yaşamlarını sürdürmesinde ve
ticari hayatını devam ettirmesinde sıkıntı yaşıyor. Saadet Partisi olarak sorunların çözümleri
noktasında çalışmalarımız var. Halkımızın sorunlarını çözecek tek parti Saadet Partisidir”
dedi.
Haber ve fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17063.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

Şehidimize son görev
Şırnak’taki operasyonda şehit olan polis memuru Hüseyin Danacı, memleketi Kayseri’de son
yolculuğuna uğurlanırken, şehidin kardeşi Fazlı Danacı, Türk bayrağına sarılı tabutun önünde
polis selamı vererek, “Emanetin emanetimizdir kardeşim” deyip fotoğrafını öptü.
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Şırnak’ta düzenlenen operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak
şehit olan Hüseyin Danacı, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Danacı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu Hunat Camii’ne getirilmesinin ardından kardeşi
Fazlı Danacı tabutun önüne gelerek kardeşinin fotoğrafını öptükten sonra polis selamı verdi.
Kardeş Danacı, “Emanetin emanetimizdir” diyerek şehit kardeşini uğurladı. Öte yandan
şehidin kardeşi Duygu da annesi Rasime’nin elinden tutarak teselli etmeye çalıştı. Baba
Yılmaz da oğlunun tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Şehit polis Hüseyin Danacı’nın cenaze
namazını ikindi namazına müteakiben İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven kıldırdı. Kılınan
cenaze namazının ardından şehit Danacı’nın cenazesi Asri Mezarlıkta bulunan Polis
Şehitliği’ne defnedildi.
Silah arkadaşları yalnız bırakmadı
Şehit Hüseyin Danacı'nın silah arkadaşları da kendisini son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Cenazeye katılan silah arkadaşlarının Şırnak'ta Danacı ile beraber görev yaparken terör örgütü
PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda yaralandığı öğrenildi. Baba Yılmaz Danacı,
kendisine taziyelerde bulunan garnizon komutanına 'Aslında bu 3.' diyerek oğlunun 3. kez
yaralandığında şehit düştüğünü söyledi.

Şehidin cenaze namazına Vali Orhan Düzgün, belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri,
STK temsilcileri, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17064.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

