KAYSERİ HABER ARŞİVİ
12.12.2016–18.12.2016
Gazi Meclis
AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üzerinde
hizmet verdiği Ankara'nın Çankaya ilçesi 7.955 ada 5 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydına
‘Gazi Meclis, 15 Temmuz 2016’ kaydının işlendiğini söyledi.
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TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Kayseri Milletvekili
Sami Dedeoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2017 yılı bütçesi hakkında söz aldı.
Dedeoğlu, millî iradeye sahip çıkmak ve gelecek nesillere 15 Temmuz gecesini
unutturmamak için TBMM Başkanlığına ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve arsası’
vasıflı tapu kaydında taşınmazın ‘Beyanlar’ hanesine “Gazi Meclis, 15 Temmuz 2016”
ibaresinin şerh edilmesi için bir dilekçe sunduklarını belirterek, “Çalışmalar neticesinde
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde hizmet verdiği Ankara ili Çankaya ilçesi 7.955 ada
5 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı üzerine 23/11/2016 tarih 88.501 yevmiye numarasıyla
‘Gazi Meclis, 15 Temmuz 2016’ kaydı işlenmiştir. Bunu yapmamızdaki amaç ise gelecek
nesillere 15 Temmuz gecesi yaşanan vahşeti unutturmamaktır. ‘Gazi’ unvanının Türkiye
Büyük Millet Meclisi tapu senedine şerh edilmesini bunun için çok önemli görüyorum.
Burada, Meclis Başkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza emek ve desteklerinden dolayı
huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. O gece hayatlarını ortaya koyarak bu vatana ve Gazi
Meclise sahip çıkan aziz milletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve
yüce Meclisin siz değerli milletvekillerine huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı
sunuyorum” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21192.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

500 polisle huzur uygulaması
Türkiye genelinde ilk kez gerçekleştirilen 'Huzur Türkiye' uygulaması Kayseri'de de 500
polisin katılımıyla yapıldı.
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Türkiye'de ilk defa 81 ilde eş zamanlı olarak 'Huzur Türkiye Uygulaması' gerçekleştirildi.
Tüm illerde olduğu gibi Kayseri'de de tüm ilçelerde toplam 500 polisin katılımıyla yapılan
uygulama ile mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme
amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için çalışma yapıldı.
Uygulama kapsamında ekipler alkollü satış yapan işyerleri, kahvehaneler, internet kafeler,
umuma açık yerler, şüpheli araç ve şahıslar incelendi.
Evrakları eksik ve kanuna aykırı durumu bulunan şahıs ve işyerlerine ilgili kanun gereğince
işlem yapıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21193.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Mavi Marmara davası düştü
Mavi Marmara gemisine, Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin 4
sanığın yargılandığı davanın düşürülmesine, sanıklar hakkında yakalama kararının
kaldırılmasına hükmedildi.
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Mavi Marmara gemisine, Akdeniz'in uluslararası sularında düzenlenen saldırıya ilişkin,
aralarında dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı Rau Aluf Gabiel Ashknazi'nin de yer aldığı 4
sanığın yargılandığı davanın düşürülmesine, sanıklar hakkındaki yakalama kararının
kaldırılmasına hükmedildi.
İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki avukatları geçtiğimiz
duruşmalarda yaşananlara değinip mahkeme heyetinin tarafsız davranmadığını öne sürerek
söz hakkı talep etti. Reddihakim taleplerini yineleyen avukatlar, mahkemenin yetkisiz
olduğunu iddia ederek, dosyanın İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini istedi.
Duruşmada esasa ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Aslan,
avukatların reddihakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, reddedilmesi

kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Müşteki ve izleyiciler salonu terk etti.
Duruşma salonunu terk ettiler
Duruşmada, Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak ile müşteki avukatları arasında "söz hakkı"
tartışması yaşandı. Karakulak, bazı avukatlar ile müştekiler söz hakkı tanınmadan
konuştukları için duruşmanın yapılamadığını belirtirken, müştekiler de heyetin kendilerine
söz hakkı vermemesini eleştirdi. Yaşanan tartışmaların ardından mahkeme başkanı
Karakulak, müştekilerden Adem Özköse'nin dışarı çıkarılmasını istedi. Müşteki avukatları
cübbelerini çıkarıp salondan ayrılarak bu kararı protesto etti. Müştekiler ve izleyiciler de,
"Kahrolsun İsrail" ve "Burası Türkiye, İsrail değil" sloganları atarak duruşma salonundan
çıktı.
Kırmızı bültenler geri alınacak
Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
(TBMM) 6743 sayı ile onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti arasındaki tazminata
ilişkin usul anlaşmasının 4. maddesinin 2. cümlesi ile 'Her halükarda bu anlaşma, İsrail'in,
İsrail adına hareket edenlerin ve İsrail vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti veya Türk gerçek
ve tüzel kişileri tarafından konvoy hadisesi ile ilgili olarak kendilerine yönelik doğrudan ya da
dolaylı olarak Türkiye'de yapılmış ve yapılacak her türlü hukuki ya da cezai talebe ilişkin her
türlü sorumluluktan muaf tutulmalarını sağlayacaktır' hükmü dikkate alındığında
kovuşturmaya engel şart getirildiği ve bu şartın gerçekleşmeyeceği anlaşıldığından" davanın
Ceza Muhakemeleri Karununun (CMK) 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine karar verdi.
Sanıklar hakkında verilen yakalama kararlarının kaldırılmasına hükmeden heyet, Cumhuriyet
Başsavcılığından bila infaz iadesinin istenmesini, çıkartılan kırmızı bültenlerin geri alınmasını
kararlaştırdı. Mahkeme heyeti ayrıca, yargılama masraflarının kamu üzerinde bırakılmasına
karar verdi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21194.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Memur-Sen’den teröre kınama
Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından, İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı
lanetlendi.
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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Kayseri İl
Temsilcisi Aydın Kalkan, Türkiye'nin yeni yönelişlerinin önü alınmak, yönetilebilir,
öngörülebilir bir ülke olmaktan çıkarılmak istendiğini söyledi. Kalkan, “Kan ve kaostan
beslenen terör örgütlerinin ve onları kullanan güç odaklarının bu saldırısı, umutsuz, sonuçsuz
bir sıkışma içinde olduklarını açık bir şekilde göstermektedir.” ifadesinde bulundu.
“Ülkemizde barışı ve kardeşliği esas alan temel anlayışımız sayesinde hiçbir hainlik, birlikte
ve beraberliğimize zarar veremeyecek, millet olarak geleceğe yürüyüş kararlılığımızı
engelleyemeyecektir.” diyen Kalkan, “Kararlılığımız ve ortaya koyduğumuz milli duruşumuz,
teröre vereceğimiz en akıllı, en sağduyulu ve en etkili karşılık olacaktır. Memur-Sen olarak,

terör eylemlerinde hayatını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine,
yakınlarına ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21195.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

“Özerklikle bölünmeyen ülke anayasa ile
bölünmez”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun,
anayasa değişikliği sürecindeki tutumunu eleştirerek, "Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış, 'Bu ülkeyi
böldürmeyiz' diyor. Kılıçdaroğlu, buradan sana hatırlatmak isterim ki Hakkari'de bir tek Türk
bayrağının olmadığı miting yaptın ve orada da özerklik sözü verdin. Sen mi bu ülkeyi
böldürmeyeceksin? Özerklikle bölünmeyen ülke bizim yaptığımız anayasa değişikliği ile asla
bölünmez." dedi.
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Durmaz, partisinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen Kocasinan
Olağan İlçe Kongresi'nde, zor bir günde, sıkıntılı bir sürecin sonunda Kocasinan'dan hayırlı
bir başlangıç yapmak üzere toplandıklarını söyledi.
Merak Akşener’e gönderme
Burada alacakları kararla, sağladıkları güzel birliktelikle MHP'nin iktidar yürüyüşünün ilk
adımını Kocasinan'dan atmış olacaklarını belirten Durmaz, Meral Akşener’e de göndermeler
yaprak şunları kaydetti:
"12. Olağan Büyük Kurultayı da 18 Mart 2018'de yapılması karar altına alınmıştı. Ama ne
yazık ki 7 Haziran'dan sonra sürdürülen fitne kampanyalarının, şer tuzaklarının etkisinde
kalan bazı arkadaşlarımız, bu süreci kesintiye uğratmak için her türlü iş birliğine girerek
kongre sürecini kesmeye çalıştılar. Cenabıallah'ın korumasında olan bu hareket, bu fitne, fesat
odaklarının tuzaklarına düşmedi, yoluna Kayseri'den devam ediyor. Kongre simsarlarına inat,
FETÖ taşeronlarına inat, hareketin lideri Devlet Bahçeli ne diyorsa Kayseri de onu
söylüyor. Her yönüyle tartışmalı birileri, genel başkan olmaya çalışıyor. 40 yıldır ülkücü
hareketin içerisinde olan biri olarak konuşuyorum, bunların aday olması bize zuldür, bu
salona hakarettir. Sen çıkacaksın, başka bir partide siyaset yapıp bakanlık yapacaksın. 'Dinler
arası diyalog 1980 öncesinde olsaydı bu sağ sol kavgası olmazdı' deyip, bağlı olduğun yeri
göstereceksin. Türkçe olimpiyatlarında hiç kimsenin övmediği kadar bu melun şahsı
öveceksin, danışmanın FETÖ'cü çıkacak, koruman FETÖ'cü çıkacak, etrafındaki herkes
FETÖ'cü çıkacak, Kayseri'deki toplantını organize eden FETÖ'cü çıkacak, sen FETÖ'cü
olmayacaksın öyle mi? Dördüncü partisi MHP olan birisine ben genel başkanım demem,
dedirtmem Allah'ın izniyle."
15 Temmuz darbe girişimi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı en vakur duruşu
sergileyen lider olduğunu dile getiren Durmaz, Bahçeli'nin çağrısı ile 15 Temmuz gecesi saat
20.30'da ayrıldıkları genel merkeze tekrar döndüklerini ve Cumhuriyet tarihinin en karanlık,
en uzun, en vahşi gecesine birlikte tanıklık ettiklerini dile getirdi.
Durmaz, şöyle devam etti:
"İlk ifadesi, 'Biz MHP olarak darbelerden çok çekmiş bir hareketiz. En kötü demokratik
yönetim daha iyidir. Kimden gelirse gelsin ilke olarak darbeye karşıyız.' dedi ve bunu Sayın
Başbakan'a iletmek üzere talimat verdi. Birkaç denemeden sonra Başbakan'ın özel kalemine
Genel Başkanımızın notu iletildi ve televizyonlardan alt yazı geçmeye başladı. MHP'ye
sözüm ona lider olmaya çalışanlar, zaten olamazlar da, genel başkan olmaya çalışanlar
neredeydi o gece, evinden çıkamayanlardan bu harekete genel başkan olur mu? Şimdi
demokrasi havarisi kesilen genel başkanlara sormak lazım, neredeydiniz? Bir açıklama
yapmak için neden bu kadar çok beklediniz? Darbecilerin sonuç alıp alamayacağını mı
beklediniz?"
"FETÖ, Bahçeli hakkında karalama kampanyası başlattı"
Durmaz, 2009'da FETÖ üyesi eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan'ın
Bahçeli'yi ziyaret ettiğini ve bu ziyaretten sonra MHP'ye FETÖ tarafından karalama
operasyonu başlatıldığını iddia etti.
Bu görüşmeden 3 ay sonra Devlet Bahçeli hakkında itibarsızlaştırma kampanyalarına
başvurulduğunu ifade eden Durmaz, şunları kaydetti:
"Gazi Üniversitesi eski rektörü ve Genel Başkanımızın çalışma arkadaşı Prof. Dr. Şakir Akça,
her yıl memleketi Antalya'ya gitmeden Sayın Genel Başkanımızla görüşür, öyle giderdi. Yine
2009 yılının haziran başında da randevu alıyor. Genel Başkanımız kabul ediyor. Şakir
hocamız geliyor, hocamızla birlikte biraz da iri yarı bir başka kişi daha geliyor. Genel
Başkanımız ilk anda tanımıyor, çay kahve ikramından sonra Şakir Hoca yanındaki misafiri
tanıtıyor. Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan hocamız diye tanıtıyor.
Kızının düğün davetiyesini getiriyor. Bu dediğim şahıs, FETÖ'nün Türkiye'deki ya bir ya da
iki numaralı adamı. O arada sohbet ederlerken bu hoca duramıyor. 'Sayın Genel Başkanım,
bütün liderler bizim faaliyetlerimize katkı verirken, iltifat ederken siz bizim faaliyetlerimize
katkı vermiyorsunuz. Bunun sebebini öğrenebilir miyim?' diyor. Genel Başkanımız da ona
hitaben 'Sayın hoca, sizi şimdi tanıdım ve beni iyi dinleyiniz' diyor. 'Sizin hangi faaliyetinize
katkı vereceğiz. Avam toplantıları ile zehir kusan faaliyetlerinize mi? Türkiye'de Türkçe
olimpiyatları, Erbil'de Kürtçe olimpiyatları düzenlemenize mi onay vereceğiz? Sayın hocam
bu kafayla giderseniz bir gün ülkücü hareketle karşı karşıya gelmeniz kaçınılmaz olacaktır.'
diyor. Arkasından Tekalan, 'Bir buçuk ay sonra Pensilvanya'ya gideceği ve bu konuşmayı
oradaki malum zata aktarıp aktaramayacağını sorunca Liderimiz, 'Aktarınız, herkes bilsin'
diyor. Aradan geçen 3 ay içerisinde bütün Türkiye'de 'Bahçeli ile olmuyor. MHP'yi İslam
çizgisinden uzaklaştırıyor. Dinsiz.' karalama kampanyası başladı. Şimdi anladınız mı
MHP'nin üzerindeki kara propagandanın kaynağını. Bunlardan sonra itibarsızlaştırma
kampanyaları başladı."
"Anayasa değişikliği çalışmaları"
Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en zor döneminden geçtiğini ve böyle bir süreçte yöneten
bir Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu belirten Durmaz, "2007 yılında yapılan ve 2014 yılında
seçimi gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi usulüyle ilgili düzenleme, Türkiye'yi iki başlı
bir yönetim anlayışına itmiştir. Böyle bir zamanda yönetilemeyen Türkiye'yi bölünmeye
götüreceğini görerek seyirci kalamadık." diye konuştu.
Bu süreçte MHP'nin kendisine tarihten yüklenen misyonunun gereğine uygun olarak ön
almayı, seyirci olamaya tercih ettiğini aktaran Durmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Burada inisiyatif kullandı, artık fiilen devam eden yönetilemeyen konumundan Türkiye'yi
çıkarıp bir yasal zemine kavuşturma ihtiyacının doğduğunu gördü ve bu şekilde bir inisiyatif

aldı. Bundan önceki anayasa çalışmalarında milli üniter yapıyı teminat altına alan ilk 4
maddeyi bizim dışımızda tüm partiler tartışılır hale getirmişti. 'Türk milleti' diyemeyenler
bugün çok şükür Anayasa'da yer alan Türk ve Türklüğe ait bütün ifadelerin, kıymetlerin yer
aldığı bir anayasa değişikliği getirdik. Bu, MHP'nin kararlı duruşunun anayasaya yansıyan
tezahürüdür. Kimse başka türlü değerlendirmesin. Anayasa değişikliği sürecini
değerlendirirken Sayın Kılıçdaroğlu çıkmış, 'Bu ülkeyi böldürmeyiz' diyor. Kılıçdaroğlu,
buradan sana hatırlatmak isterim ki Hakkari'de bir tek Türk bayrağının olmadığı miting yaptın
ve orada da özerklik sözü verdin. Sen mi bu ülkeyi böldürmeyeceksin? Özerklikle
bölünmeyen ülke bizim yaptığımız anayasa değişikliği ile asla bölünmez. Türk milliyetçileri
hayatta olduğu sürece Allah'ın izniyle hiç kimsenin gücü bu ülkeyi bölmeye yetmeyecektir."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21196.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

2 poşet dolusu ayakkabı çaldı
Kayseri'de bir binaya giren hırsız, 2 poşet dolusu ayakkabı çaldıktan sonra kayıplara karıştı.
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Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmana giren hırsız, yangın
merdivenini kullanarak katlara çıktı. Kapıların önlerinde bulunan ayakkabıları zemin kata
indiren hırsız, daha sonra binanın içerisinde bulduğu poşete çaldığı ayakkabıları koydu.
Binada kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, 2 poşete doldurduğu ayakkabılar ile binadan
ayrıldı. Hırsızın binaya girişi ve elindeki poşetle çıkışı ise güvenlik kameraları tarafından
saniye saniye kaydedildi.
Yaşanan hırsızlık olayından dolayı şaşkın olduklarını kaydeden bina sakinleri, "Ev soygununa
falan baya rastladık ama ayakkabı hırsızını görmek bizim komiğimize geldi. Bu hırsızlardan
dolayı bina olarak tedirginiz" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21198.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

2 poşet dolusu ayakkabı çaldı
Kayseri'de bir binaya giren hırsız, 2 poşet dolusu ayakkabı çaldıktan sonra kayıplara karıştı.
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Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmana giren hırsız, yangın
merdivenini kullanarak katlara çıktı. Kapıların önlerinde bulunan ayakkabıları zemin kata
indiren hırsız, daha sonra binanın içerisinde bulduğu poşete çaldığı ayakkabıları koydu.
Binada kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, 2 poşete doldurduğu ayakkabılar ile binadan
ayrıldı. Hırsızın binaya girişi ve elindeki poşetle çıkışı ise güvenlik kameraları tarafından
saniye saniye kaydedildi.
Yaşanan hırsızlık olayından dolayı şaşkın olduklarını kaydeden bina sakinleri, "Ev soygununa
falan baya rastladık ama ayakkabı hırsızını görmek bizim komiğimize geldi. Bu hırsızlardan
dolayı bina olarak tedirginiz" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21199.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Belediye personeline silahlı saldırı
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, belediye personelinin ev ve otomobillerine
yönelik silahlı saldırıyla ilgisi olmadığını bildirdi.
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Yıldız, yazılı açıklamasında, evi ve park halindeki iki otomobiline silahlı saldırı düzenlenen
çiftin, daha önce disiplin soruşturması nedeniyle belediyedeki görevlerinden alındığını belirtti.
Saldırıyla ilgilerinin olmadığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:
"Adalet er geç tecelli edecektir. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Şahsımı ve belediyemizi
suçlayanlar da adalet önünde hesap verecektir. Suçlamalar ve soruşturmalar nedeniyle devam
eden yasal süreçle ilgili sonraki günlerde, gerçekler ortaya çıkacaktır. Son olayla ilgili süren
soruşturmada şahsımı ve belediyemizi bu olayın içine çekmeye çalışanlar, adalet önünde
hesap verecektir."
Sarıoğlan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Hikmet Gökkurt ile eşi Emlak İşleri Müdürü Adnan
Gökkurt'un Bakarcak Mahallesindeki evleri ile otomobillerine, çiftin evde bulunduğu sırada
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş açılmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21200.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

“Geleceğin Çiftçileri İçin Beceriler” projesi
eğitimi
İlimizde yürütülmekte olan "Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" Projesi ve
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, TAGEM ile MKV Danışmanlık Kuruluşu tarafından
yürütülen "Geleceğin Çiftçileri İçin Beceriler Projesi" kapsamında Organik Tarım eğitim
toplantısı gerçekleştirildi.
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TAGEM uzmanı Dr. Ayşen Alay Vural ve MKV Danışmanlık yetkilisi Kırsal kalkınma
Uzmanı Dilek Volkan tarafından eğitimler Bünyan İlçesi Ziraat Odası’nda gerçekleştirildi.
Söz konusu eğitimlere ilimizin çeşitli ilçelerinden organik üretim yapan üreticiler katıldı.
‘ERASMUS PLUS PROGRAMME KA2– Cooperation and Innovation for Good PracticesStrategic Partnerships for vocational education and training' programı kapsamında
desteklenen "Geleceğin Çiftçileri İçin Beceriler Projesi" ülkemizin de içinde
bulunduğu, Yunanistan, Hollanda ve Litvanya AB ülkelerinde yürütülen bir proje. Projenin
kapsamı geleceğin çiftçilerinde yeni beceriler yaratılmasını amaçlayan eğitim modülleri
oluşturmak. Bu modüller proje kapsamında uzaktan eğitim sistemine yüklenerek kullanım
alanının genişlemesi ve yaygınlaşması sağlanacak. Bu modüller tüm İl ve İlçe
Müdürlüklerinin teknik personelinin kullanımına açılacak. Modüllerin kullanımı ücretsiz
olacak.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21201.html
Erişim Tarihi: 12.12.2016

Hacı Boydak hedef saptırıyor
İpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, FETÖ/PDY davasından tutuklu bulunan
Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak'ın kendisi hakkında sarf ettiği
sözlere, çocukluk arkadaşı olmalarına rağmen anlam veremediğini dile getirdi. Arslan, Hacı
Boydak’ın bu çıkışları ile hedef saptırdığını ileri sürdü.

12 Aralık 2016 Pazartesi 10:00

Boydak Holding’i satın alacak mı?
İpek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan, kentte bulunan basın kuruluşlarının
temsilcileriyle bir araya geldi. Çinkom tesislerinde düzenlenen programda gazetecilerle
buluşan Arslan, merak edilen soruları yanıtladı. Boydak Holding'i satın alacakları yönündeki
söylentilerin gerçekçi olmadığını belirten Saffet Arslan, "Ben daha çok çinko metal üzerinde
gidiyorum. Mobilyada rutin büyümemize devam ediyoruz. Mobilyada dev atılımlar yapalım
diye düşünmüyoruz. Böyle olunca da ilgi alanımızda yok" dedi.
"Hacı Boydak ne dediğini bilmiyor"
Arslan, FETÖ/PDY davasından tutuklu bulunan Boydak Holding Yönetim Kurulu eski
Başkanı Hacı Boydak'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere, çocukluk arkadaşı olmalarına
rağmen anlam veremediğini dile getirdi. Hacı Boydak'ın kendisine özür mektubu gönderdiğini
kaydeden Saffet Arslan, "Hacı Boydak benim çocukluk arkadaşım. 37 yıllık bir
arkadaşlığımız var. Ama beni diline dolamasını anlamış değilim. Bu adam 2012’de bana
geliyor, bir bina yapmak için ısrar ediyor. Ben de kabul edip yapıyorum. Aradan yıllar
geçiyor, 17-25 Aralık oluyor, sonra mevcut Milli Güvenlik Kararları oluyor, sakıncalı hale
geliyor. Bizler kendi işimize tekrar dönüyoruz, Hacı Boydak dönmüyor, farklı yaşıyor.
Mahkemesi devam ediyor ama dönüyor dönüyor dile getiriyor. Ben bunu anlamış değilim. Bu
adam bina istemiş, yapmışım. Suç değil, istediği de suç değil. Benim yüzümden bir sıkıntı da
çekmiyor. Ben burada hedef şaşırtma gibi bir şey görüyorum. Bana mektup yazıyor, çok ağır
hakaretler içeriyor. Ben de ona yazıyorum. Sonra benden özür diliyor, özür mektubu var.
Mektubun içinde ‘Benim vesile olduğum, senin de yaptığın bu bina sana ömür boyu hayır
duası şeklinde olacaktır’ yazıyor. Orada bitiyor aslında ama bu bitirmiyor. Mektubunda ‘Ben
hapishanede ne dediğimi bilmiyorum’ diye de yazıyor. Herhalde hapishanede ne dediğini
bilmiyor" diye konuştu.
"İpeksaray’da TL üzerinden kiralama yapıyoruz"
Saffet Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dolarlarınızı Türk lirasına çevirin" çağrısını da
olumlu bulduklarını ifade etti. Kendisinin de döviz bozdurduğunu ve bunun yanı sıra
İpeksaray AVM'deki tüm mülkleri Türk lirası üzerinden kiraladıklarını belirten Saffet Arslan,
"Ülkemizin ekonomisine destek vermek isteyen, onu iyi yerde tutmak isteyen bütün fikirler
başımızın üzerindedir. Çünkü bizim ülkemiz, bizim ekonomimiz, bizden sonra çocukların
ekonomisi. Döviz kuruyla oynanması, bozulması, daha büyük faizler ödemeyi kimse istemez,
ben de istemem. Bu kampanyalara katılmamız lazım" dedi.
"İzmir'e de Çinkom'un aynısı kuruldu"
Saffet Arslan son olarak yeni yatırımlar ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Geçtiğimiz yıldaki hedeflerimizi tamamladık. Çinkom’un hemen hemen aynısını İzmir’e
kurduk. Meksikalı ortağımız var orada. Onlarla beraber dört aşamalı bir yatırımın bir buçuk
bölümünü yaptık, iki buçukluk bölümünü de önümüzdeki yıllarda yapacağız. İznimiz de çıktı,
önümüzdeki hafta üretime başlıyoruz. Allah’a çok şükür birinci sınıf bir tesis oldu. Ortağımız
dünyada bu işlerde en büyüklerden bir tanesi, 6-7 tane fabrikası var. İzmir Demir-Çelik’teki
bütün madenleri o fabrikada üreteceğiz, ihraç edeceğiz. Buradaki planlarımız da dağdan çıkan
madenleri işlemeye dönük roster fırını kurma planımız var, tasarım halinde. Bir de
Çinkom’un ürettiği ürünün bir kısmını metale çevirme planımız var. Geçenlerde ilgili
bürokratlarla görüşme yaptık. Eğer bir aksaklık olmazsa olumlu gelişmeler var. İnşallah
burada metal yapmak için ek yatırım gerçekleştireceğiz, bir de dağdan çıkan madene roster
fırını ile nihai ürün haline getireceğiz.

Mobilya da rutin halde gidiyor, önümüzdeki yıl geliştirme planımız var. Yabancı
görüşmelerimiz var ama çok ümitli değilim. Biz kendi bildiğimiz yoldan gitmek istiyoruz."
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21202.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

TANAP'ta maliyet düştü, inşaat hızlandı
TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin yatırım bedelinin 11,7 milyar dolardan 8,5
milyar dolara düşürüldüğünü belirterek, Kasım sonu itibarıyla yüzde 55'inin tamamlanarak
planlanan takvimin önünde ilerlediğini belirtti.
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Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol ve diğer
TANAP yetkilileri, projenin Polatlı Kampı ve Sakarya Nehir Geçişi Sahası'na düzenledikleri
tanıtım gezisinde, açıklamalarda bulundu.
Toplamda bin 850 kilometre uzunluğundaki projenin bin 570 kilometrelik kısmının pistinin
açıldığını, bin 200 kilometrelik boru hattının da kaynak faaliyetlerinin tamamlandığını aktaran
Düzyol, TANAP'ın toplamda 4 ayrı aşamada ve bir de deniz geçişi olarak inşa edildiğini ve
Gürcistan sınırından Eskişehir'e kadar uzanan ilk üç lota ağırlık verdiklerini anlattı.
Düzyol, Türkiye'nin gazı alacağı Eskişehir'in, projenin ilk çıkış noktası olduğunu anımsatarak,
"Bu kısımda 56 inç çapında boruları kullanıyoruz. Avrupa'nın en uzun ve en büyük çaplı boru
hattını inşa ediyoruz. TANAP aslında 3 bin 500 kilometrelik bir boru hattı sisteminin
ortasındaki kısım. Bu 3 bin 500 kilometrelik boru hattı dışında da Şah Deniz 2 dediğimiz
Azerbaycan sahasında da kuyu başı yatırımlar devam ediyor. Toplamda 45 milyar dolarlık
değer zincirinden bahsediyoruz. Bunun 28 milyar dolarlık bölümü kuyu başı yatırımlarından
oluşuyor. Geri kalanı ise Güney Kafkasya Boru Hattı genişleme projesi, TANAP ve yaklaşık
700 kilometrelik TAP’tan oluşuyor." bilgisini paylaştı.
TANAP'ın Eskişehir'den Türkiye-Yunanistan sınırına kadar olan kısmının da 48 inç çapındaki
borularla inşa edileceğini belirten Düzyol, Çanakkale Boğazı'nda 19 kilometrelik bir deniz
geçişi yapılacağını ve burada arz güvenliği için 36 inçlik iki paralel hat döşeneceğini söyledi.
"6 milyar metreküp kademeli olarak gelecek"
Düzyol, TANAP'la Azeri gazının Türkiye'deki payının artacağına da dikkati çekerek, şöyle
devam etti:
"Kasım sonu itibarıyla yüzde 55'i tamamlanan proje planlanan takvimin önünde ilerliyor.
2018 Haziran sonunda inşallah Türkiye’ye ilk gazı vereceğiz. İnşallah 2018 Haziran sonunda
Türkiye'nin alacağı 6 milyar metreküplük gazın ilk fazı olarak 2 milyar metreküp gelmeye
başlayacak. Miktar sonraki yıl 4 milyar, bir sonraki yıl ise 6 milyar metreküpe ulaşacak. Bu
durum Türkiye’nin ihtiyacı göz önüne alınarak anlaşmalarla bu şekilde düzenlendi. Boru
hattımız 15 yıllık bir gaz taşıma anlaşması çerçevesinde inşa ediliyor ve işletmeye alınacak.
Taşıma tarifemiz önceden sabitlenmiş durumda. Boru hattından akacak gazın miktarında

başlangıçta 16 milyar metreküplük bir kapasitesiye göre yatırım yapıyoruz. Sonraki yıllarda
önce 24 milyar metreküpe, sonra 31 milyar metreküpe çıkması söz konusu olacak. Şu an
Türkiye yıllık 40-45 milyar metreküp seviyesinde doğalgaz tüketimi gerçekleştiriyor. Talep
artış hızı da eskisine oranla daha yavaş artıyor. Türkiye’nin toplam kontrat portföyü ise 52
milyar metreküp. TANAP’la alınacak 6 milyar metreküple beraber Türkiye’nin toplam
kontrat portföyü 58 milyar metreküpe çıkmış olacak. Ayrıca, Türkiye'nin uzun vadede 15
milyar metreküp daha gaz ithal etme şansı olacak."
Düzyol, TANAP'tan Avrupa'ya aktarılacak gaz konusunda ise "Avrupa'ya verilecek 10 milyar
metreküp gazın, Haziran 2019'da Türkiye-Yunanistan sınırından 9 büyük alıcıya teslim
edilebileceği aşamaya gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21203.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Yeni asgari ücret için ikinci randevu
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017'de
geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında bugün ikinci kez toplanacak.

12 Aralık 2016 Pazartesi 10:06

Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye
İstatistik Kurumundan (TÜİK) istenen ekonomik ve sosyal göstergelere ilişkin bilgiler
değerlendirilecek. Yaklaşık 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri
devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki
ilk toplantının ardından, yarın ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlık yapması beklenen komisyonda, Türk-İş
heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin
Demir başkanlık edecek. Bu toplantıda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK'ten
istenen ekonomik ve sosyal göstergelere ilişkin veriler değerlendirilecek. Ayrıca Çalışma
Genel Müdürlüğü yetkilileri, SGK'dan gelen prime esas kazancın sigortalı sayısına dağılımını
gösteren rakamı, komisyonla paylaşacak. İlk toplantıda ne olmuştu? Asgari Ücret Tespit
Komisyonu gelecek yıl geçerli olacak asgari ücret kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında
geçen salı günü yapmıştı. Müezzinoğlu toplantıda, "Geçici mutluluklar kalıcı huzura
dönüşmeyebilir." ifadesini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.
Türk-İş heyetine başkanlık eden Irgat "Yeni yılda net bin 600 lira talep ediyoruz." derken,
TİSK heyetine başkanlık yapan Demir, geçen seneki yüksek artış nedeniyle yeni yılda zamma
sıcak bakmadıklarını dile getirmişti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21204.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayak sezonu açıldı
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kayak sezonu açıldı.
Erciyes'e akın eden kayakseverler karın tadını çıkarırken, Erciyes A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Yücel İkiler, "Cumartesi Erciyes'te 5 bin kişiyi ağırladık" dedi.
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yağan kar ve suni
karlamanın ardından Tekir Pisti, kayakseverleri ağırladı. 7'den 70'e Erciyes'e akın eden
kayakseveler, karın tadını çıkardı. Sezonun açılmasıyla beraber Mersin’den Kayseri’ye kayak
yapmaya geldiğini söyleyen Mete Oğuz, "Sezonun başladığını öğrendik. Bugün sezonun
açılmasıyla beraber her yer ücretsiz. Kayaksever arkadaşları bekliyoruz. Sezonun açılmasını
geçen seneden beri bekliyoruz. Pistler de ilk kar ortamına göre gayet güzel" diye konuştu.
"Açılışa özel ücretsiz yaptık" Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler de, "10 Aralık
tarihi itibariyle Erciyes’te kayak sezonunu Tekir Pistlerinde açmış bulunmaktayız. Gün
içerisinde 5 bin kişi Erciyes’e geldi ve bunun binini kayakçılar oluşturuyor. Biz de Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. olarak açılışa özel Cumartesi ve Pazar günleri de ücretsiz
yaptık. Kayakçılarımız önce bir sezon paslarını açsınlar daha sonraki haftalarda da zaten diğer
pistlerinde açılmasıyla doyasıya kayacaklar. Hafta içerisinde Türkiye’miz yoğun karlı bir
hava içerisine girecek. İnşallah o yağışlarla ve suni karlama sistemlerimiz ile beraber o
pistlerimizi de açarak kayakseverlerin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca,
sezonun açılmasıyla beraber Erciyes'e gelen kayakseverler hafta sonu ücret edemeden
tesislerden yararlanabilecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21205.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Hain saldırıda üç şehidimiz var
İstanbul Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit düşen polislerimizden 3’ü Kayserili.
Şehitlerimizden polis memuru Yasin İke'nin cenaze namazı bugün Hunat Camii’nden, Çevik
Kuvvet Amiri Kadir Yıldırım’ın ise İstanbul’da Fikirtepe İhsaniye Camii'nden kaldırılacak.
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İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru Yasin İke'nin Kayseri'nin Melikgazi
ilçesi Esenyurt Mahallesi'ndeki ailesine acı haber verildi. Beşiktaş Vodafone Arena önündeki
terör saldırısında şehit düşen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli 31 yaşındaki polis
memuru İke'nin şehadet haberi, Esenyurt Mahallesi'nde oturan yakınlarına iletildi. İke'nin
şehit haberini alan anne Yeter ve baba Üzeyir İke ile yakınları gözyaşları döktü. Şehidin
babası, oğlunun haberini alınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Şehit ailesi, taziyeleri
komşularının evinde kabul etti. Şehit haberi sonrası İke'nin ailesinin evi ve mahalledeki evlere
Türk bayrakları asıldı. İke'nin bekar ve ailenin 4 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.
Şehit İke’nin naaşı Hunat Camiinde bugün öğle namazını müteakip kılınacak olan cenaze
namazının ardından Asri Mezarlık’ta Bulunan Polis Şehitliğinde defnedilecek. Kayseri’nin
Develi İlçesinin Kabaklı köyünde doğan Çevik Kuvvet Amiri Kadir Yıldırım’ın naaşı da
bugün öğle namazından sonra Kadıköy Fikirtepe İhsaniye Camii'nden kaldırılacak. Hain terör
saldırısında şehit olan Özel Harekatçı Osman Börklüoğlu'nun Kayseri'deki baba evine acı
haber ulaştı. Şehidin Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Selimiye Mahallesi'ndeki baba evine acı
haber verildi. Acı haber sonrasında şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehidin baba
evine Türk Bayrağı asıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21206.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Hayvanat Bahçesini 283 bin kişi ziyaret etti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Mehmet
Akbaş, 2016 yılının geride kalan 10 ayında 283 bin 768 ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan 180 dönüm arazi
üzerine kurulu olan hayvanat bahçesi 2 bin 500’e yakın hayvana ev sahipliği yapıyor.
Bölgesinde en geniş hayvanat bahçelerinden biri olan Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı
Hayvanat Bahçesi, yıl boyu ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Şube Müdürü ve Anadolu Harikalar Diyarı
Hayvanat Bahçesi Müdürü Mehmet Akbaş, 2016 yılının Ocak-Ekim ayı arasında 283 bin 868
ziyaretçiyi misafir ettiklerini kaydetti. Aylara göre ziyaretçi dağılımını aktaran Akbaş,
“Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi sayısı aylara göre değişiyor. Ocak ayında 5 bin 774, Şubat’ta
14 bin 714, Mart’ta 18 bin 615. Daha sonra havalar ısındıkça ziyaretçilerin de tercihi
değişiyor. Nisan ayında 33 bin 700’e çıkmışız, Mayıs ayında 36 bin 311. Haziran’da Ramazan
nedeniyle 25 bine kadar düşüş oldu. Temmuz ayında 53 bin, Ağustos ayında 40 bin, Eylül
ayında 38 bin, Ekim ayında da 23 bin 37 kişi ziyaret etti. 2016’nın 10 ayında toplam 283 bin
768 ziyaretçimiz olmuştur” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine
sundukları imkanlardan vatandaşın daha iyi faydalanabilmesi için sürekli gelişme içerisinde
oldukların altını çizen Akbaş, “Ziyaretçilerimizden olumlu görüşler alıyoruz. Önerileri olursa

onları da dikkate alıyoruz eksiklerimizi ortaya çıkarmak açısından. Sürekli kendimizi
geliştirmek durumundayız. Belediyemizin sunmuş olduğu bu imkanı Kayseri halkına daha iyi
bir şekilde nasıl sunabiliriz, onun gayreti içerisindeyiz. Buradaki amacımız halka daha güzel
bir hizmet sunabilmek, daha güzel bir ortamda gezdirebilmek. O nedenle de Kayseri
Büyükşehir Belediyemizin halkına sunmuş olduğu bu güzel imkandan faydalanılması için
Kayseri halkını her zaman davet ediyoruz. Gerçekten harika bir ortamımız var. Yaşlısından,
gencine, engellisine varana kadar halkımızı her zaman bekliyoruz” diye konuştu. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21207.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kocasinan yeşilleniyor
‘Daha Yeşil ve Daha Yaşanabilir Kocasinan’ hedefiyle ilçe genelinde yeni parklar yaparak,
park sayısını 247’ye yükselten Kocasinan Belediyesi, kişi başına düşen yeşil alan miktarını
dünya standartlarının üzerine çıkarmak için aralıksız çalışıyor.
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İlçe genelinde parkların toplam alanı 1 milyon 276 bin 745 metrekare yeşil alana ulaştıran
Kocasinan Belediyesi, parkları son teknolojiyle üretilmiş oyun grupları, kamelyalar ve spor
aletleriyle donatarak, son derece fonksiyonel hale getirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, ‘Daha Yeşil Kocasinan’ için 2016 yılı içerisinde 21 adet yeni park yapımına
başlandığını ve park sayısının 247’ye çıkarıldığını belirterek, mevcut parklarında
yenilendiğini söyledi. İlçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan
Çolakbayrakdar, “Daha yeşil, daha güzel, daha çevreci ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için
çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park
alanlarımızı yeniledik ve 2016 yılı içerisinde 7 adet yeni parkı yaparak vatandaşımızın
hizmetine sunduk. 14 adet parkımızın da yapımı devam ediyor. İlçe genelinde 46 parkta 11
bin metrekare alana tartan pist uygulaması yapıldı. Ayrıca 6 adet yürüyüş yolu, 53 adet çocuk
oyun grubu alanında 12 bin metrekare suni çim çalışması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra 80
bin metrekare alana ise çim ekimi yapıldı. Mevsimine göre; lale soğan, petunya, vinca,
menekşe ve kasımpatı gibi çiçekler olmak üzere toplamda 10 bin metrekare alana 135 bin adet
çiçek ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca Ihlamur, Akçaağaç, mazı, ladin, sedir, selvi gibi ağaç
türlerinden oluşan 70 bin adet ağaç dikimi yapıldı. Parklarımızda engellilere yönelik olarak
ise mevcut büyük parklar ve yeni parklarda engelsiz oyun grupları konuldu. Görme engelliler
içinde yönlendirici yürüyüş parkurları yapıldı. Parklarımız 7’den 70’e herkese hitap ediyor.
Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak istedik.
Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu
olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir.” diye
konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, kişi başına düşen yeşil alanı artırmak ve dünya standartlarında
üstünde bir ‘Yeni Kocasinan’ inşa etmek için çalışmaların hummalı bir şekilde devam
edeceğini de sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21208.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kadın dostu üniversite: NNYÜ
Üç üniversiteli Kayseri'nin ‘kadın dostu üniversitesi’, erkek akademik personele oranla daha
fazla kadın akademik personeli bünyesinde barındıran Nuh Naci Yazgan Üniversitesi oldu.
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Biri vakıf, ikisi devlet olmak üzere üç üniversitesi bulunan Kayseri’de, yılın ilk altı aylık
verilerine göre, erkek akademik personel sayısına oranla, en fazla kadın akademik personel
çalıştıran üniversite, kuruluş sırasına göre son en sonda yer almasına rağmen Nuh Naci
Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) oldu. 64 akademik personel içinde kadın akademik personel
oranının yüzde 53 olarak görüldüğü vakıf nitelikli NNYÜ’yü, oranlarına göre sırasıyla şu
üniversiteler takip etti:
Devlet Üniversiteleri daha az kadın dostu
Listenin ikinci sırasında kentin en eski ve köklü üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi (ERÜ)
yer aldı. 2 bin 332 akademik nüfuslu üniversitede, akademik nüfusun yüzde 38’ine denk
gelecek biçimde, 890 kadın akademik personel olduğu görüldü.
AGÜ üçüncü sırada
Kentin, en son sıradaki kadın dostu üniversitesi ise yine devlet üniversitesi niteliğinde olan
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) oldu. Kuruluş yılına göre ikinci sırada yer alan AGÜ, 192
akademik personelin sadece yüzde 36’sına denk gelecek biçimde, 71 kadın akademik
personele yer verdi. Vakıf üniversitesi NNYÜ devlet üniversitelerine göre daha fazla ‘kadın
dostu’ Genel oranlara bakıldığında, iki devlet üniversitesinde, vakıf üniversitesi niteliğinde
olan Nuh Naci Yazgan Üniversitesine göre daha az kadın akademik personele yer verdiği
görüldü.
En çok yönetici kadın da NNYÜ’de
Fakültelerin yönetiminde bulunan kadın sıralamalarında da yüzdelik oranlamaya göre yine
NNYÜ, yüzde 8 ile birinci sırada yer aldı. Keza, üniversitedeki 34 kadın akademisyenden,
2’si dekan, 1’inin de müdür yardımcısı görevinde yer alıyor.
AGÜ yönetici kadın sıralamasında ikinci
NNYÜ’yü yüzdelik oran bakımından AGÜ izledi. 71 kadın akademisyenin bulunduğu
AGÜ’de sadece 1 kadın akademisyenin dekanlık görevin bulunduğu, dolayısıyla yönetici
kadın akademisyenlerin, toplam kadın akademisyen sayısı içindeki oranının yüzde 1.4 olduğu
görüldü.
ERÜ yönetici kadın sıralamasında üçüncü
Yöneticilik yapan kadın akademisyenlerle ilgili listenin üçüncü sırasında, sayıca fazla olsa da,
yüzdelik oranlamaya göre geride kalan Erciyes Üniversitesi yer aldı. ERÜ’deki 890 kadın

akademisyenden, yalnızca 3’ünün dekanlık, 4’ünün dekan yardımcılığı, 1’inin müdür, 3’ünün
de müdür yardımcılığı görevinde bulunduğu görüldü. Buna göre ERÜ'deki kadın
akademisyenler içinde yöneticilik görevinde bulunan kadın akademisyenlerin oranı yüzde 1.2.
Kadın akademisyenler sağlık ve sosyal bilimlerde kümelenmiş
Yine aynı verilere göre, kadın akademisyenlerin sağlık bilimleri ile ilgili alanlar başta olmak
üzere, sosyal ve beşeri bilimlerde, güzel sanatlarda ve mimarlık gibi bölümlerde öbeklendiği;
bunun yanı sıra, toplumun da çoğunlukla erkek mesleği olarak kabul ettiği bölümlerde
erkeklerin sayısının fazla olduğu görüldü.
Nüfusun yarısı kadın ama akademik camiada kadının yok!
Konuyla ilgili açıklamada bulunan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kadın Çalışmaları Araştırma
ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM) Müdürü Prof. Dr. Asuman Gölgeli, nüfusunun yarısı
kadın olan Türkiye’de, akademi camiasında toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı bir tavır
sergilendiğini söyledi. Prof. Dr. Asuman Gölgeli, “Üniversitelerimizde, toplum nüfusunun
ortalamasına denk biçimde, neredeyse öğrencilerimizin yarısı kızlardan oluşuyor. Mezun
olma durumu ve akademik başvurularda da hemen hemen eşitlik görüyoruz. Ancak akademik
seçme söz konusu olduğunda erkek tercihlerinin yapıldığını görüyoruz. Kadının evlenmesi,
çocuk doğurması, bunlardan dolayı işinden uzaklaştırılacağı şeklindeki yaygın endişelerin
çoğunlukla buna neden olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.
Erkeklere yakıştırılan mesleklerin bölümlerinde erkek daha fazla
Akademide de toplumda görüldüğü gibi ‘erkek mesleği’ tabirinin varlığından söz eden Prof.
Dr. Asuman Gölgeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sağlıkla ilgili hemşirelik, diyetisyenlik, rehabilitasyon, fizik tedavi; mimarlık bölümlerinde
özellikle iç mimarlıkta, güzel sanatlarda, eczacılık fakültelerinde kadın akademisyen sayısının
fazla olduğunu görüyoruz. Ziraat fakültelerinde sayı yakın olabiliyor, veteriner ve hukuk
fakültelerinde de bir artış söz konusu ama halen daha erkek egemenliği var. Mühendislik gibi
alanlarda yine erkek akademisyenler egemen. Yaptığımız bir araştırmanın sonucunda, vakıf
üniversitelerinin tıp fakültelerinde devlet üniversitelerine göre daha fazla kadın akademisyene
rastladık, hatta bazı vakıf üniversitelerinde yüzde 50’nin üzerine çıktığını bile gördük.”
Kadınlar karar mekanizmalarında yok denecek kadar az…
Kendisi de bir dönem rektör yardımcılığı görevinde bulunan Prof. Dr. Asuman Gölgeli,
üniversitelerde karar verme mekanizmalarında kadın sayısının düşük olduğuna dikkat çekti.
Prof. Dr. Asuman Gölgeli, “Kadın akademisyenlerin fazla olduğu bölümlerde dekanlık gibi
görevlere kadınların daha fazla atandığını görüyoruz. Yani totalde eşit bile olsa, karar verme
mekanizmalarına gelindiğinde kadın akademisyen sayısı gitgide azalıyor hatta yüzde 1’lere
düşüyor, şu an Erciyes Üniversitesinde olduğu gibi.” dedi.
YÖK’ün kararı: yetmez ama evet!..
Son olarak, YÖK tarafından alınan, pozitif ayrımcılık kararını değerlendiren Prof. Dr.
Asuman Gölgeli, “Bu tür tavsiye kararları YÖK tarafından her zaman veriliyor. Toplumsal
cinsiyet eşitliği açısından da biz bunları sürekli konuşuyoruz. Fırsat eşitliğinin hepimize
verildiği ifade ediliyor, ancak iş atamalara kalınca tercihler farklı yönde kullanılabiliyor. Bir
taraftan bakıldığında da rakamlar çok şeyi ifade etmiyor. Erkeklerin söylevleri ve
davranışlarını da kriter olarak almamız gerekiyor, yani erkek egemen bakış açısından
kurtulabiliyorlar mı? YÖK’ün pozitif ayrımcılık uygulanması ile ilgili tavsiye kararını olumlu
buluyoruz, kota uygulanması gerektiğini zaten hep söylüyoruz. Biz bunları yönetime
ilettiğimizde biz cinsiyete yeterliliklerine bakıyoruz diyorlar. Ancak bu, çok fazla da
inandırıcı olmuyor. Sadece bir dekan atanmasını da yeterli görmüyoruz. Madem ki sayımız
yarı yarıya, üst kademelerde de en azından yarıya yakın olmayı isteriz.” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21209.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

TYB ve BİK konferansları sürüyor
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ile Basın İlan Kurumu (BİK) ortaklığında
düzenlenen ‘Basın Dünyasından Yüzler Sesler’ programına Resul Serdar Ataş konuk oldu.
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Her ay basın dünyasının birbirinden renkli isimlerinin bilgi ve tecrübeleriyle katılımcıları
buluşturan ve iç basın, dış basın, dünya medyası, Türkiye medyası, algı ve manüpilasyonlar,
gazeteler, manşetler gibi pek çok konu başlığının ele alındığı programa bu ay TRT World
Yayın Müdürü Resul Serdar Ataş konuk oldu.
BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey’in moderatörlüğünü yürüttüğü program
oldukça verimli geçti. Canbey’in ‘Suriye’de neler oluyor? Halep neyimiz olur? El-Bab neden
önemli? ABD, PYD’yi neden destekliyor? Rusya’nın Suriye’deki planı ne? IŞİD kime
çalışıyor?’ şeklindeki soruları ekseninde devam eden program yaklaşık iki buçuk saat sürdü.
Bu soruların ardından sözü alan Ataş, Tunus’ta başlayan ‘Arap Baharı’ dalgasının Mısır ve
Libya’nın ardından Suriye’ye sıçramasının kronolojisini dikkate vererek 2011’de Suriye’de
başlayan ayaklanmanın sosyolojik, psikolojik, kronolojik ve siyasi alt yapılarını aktardı.
Suriye’deki dengelerin çok kırılgan bir yapıda olduğunu, neredeyse bütün dünyanın denge
siyasetini ve masadaki üstünlüğünü bölgedeki hakimiyetine göre şekillendirdiğini ifade eden
Ataş, ‘Suriye’yi okumak dünyayı anlamaktır. Anlamak ise çözümün ilk adımıdır.’ şeklinde
konuştu.
Suriye meselesinin iki saatte anlaşılacak bir mesele olmadığını da sözlerine ekleyen Ataş, bu
tür programların artırılması gerektiğini ve Ortadoğu romantizminden kurtulup yahut
‘Suriye’de Türkiye’nin ne işi var, bize ne Halep’ten?’ sığlığından sıyrılıp sahici ve gerçek
adımlar atılmasının son derece önemli olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin Suriye’yle bir işi
yok, Suriye’nin Türkiye’yle işi var. Biz gitmezsek Suriye bize gelecek. Kaosuyla, savaşıyla,
yoksulluğuyla, acısıyla Suriye Türkiye’ye gelecek. Meseleye sınır ötesinde müdahil olmak
mecburiyetindeyiz.” dedi.
Programın sonunda BİK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canbey ve TYB İstanbul Başkanı
Mahmut Bıyıklı Resul Serdar Ataş’a hediye birer kitap takdim etti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21210.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Teröre lanet yağdı
İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla düzenlenen hain saldırıya
Belediye Başkanlarından, STK’lardan, siyaset ve iş dünyasından lanet yağdı.
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“Yaralarımızı birlikte saracağız”
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik;
"Hiç şüphesiz ki yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Aziz Milletimizi haince saldırılarla
sarsmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Hain terör örgütlerini kullanarak bu
ülkeye diz çöktürmeye çalışanlar Büyük Türk Devletine asla geri adım attıramayacaktır. Terör
ve terörün destekçileri şunu iyi bilsinler ki, milletimize yaşatılan bu acılar Türk Milletini daha
da güçlü hale getirmekte ve daha da birbirimize kenetlemektedir. Acımızı paylaşacağız,
yaralarımızı birlikte saracağız ve hainlerin kökünü kurutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz.
Doğru bildiğimiz yolda, yılmadan, korkmadan yürümeye devam edeceğiz"
"Terörün her şekli insanlık suçu’’
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden;
"İstanbul’da gerçekleşen, çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına
yol açan saldırıları ve terörün her şeklini insanlık suçu olarak değerlendiriyor ve şiddetle
kınıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde teröre karşı birlik, beraberlik ve sağduyu içinde
ortak hareket etmek her zamankinden daha da büyük önem taşımaktadır. Ülkemizdeki huzur
ve istikrar ortamını hedef alan bu tür terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını diliyor,
saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı,
yaralılara acil şifalar diliyorum"
"Kan ve gözyaşı ülkesi olmamıza izin vermeyeceğiz"
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin;
“Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamakla
yükümlü olanlar terör saldırılarının bu denli artmasının sebeplerini sorgulamalıdır.
Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en üst kademesinden en alt kademesine kadar
yurttaşlarımızın güvenliği için elimizden geleni yapmaya hazırız. Yeter ki kan ve gözyaşı
dursun.
Yazıktır, günahtır bunca insan can kaybediyor. Anaların, bebelerin gözyaşları dinmiyor.
Hangi görüşte olursak olalım, hepimizin terörü ortak lanetlemesi lazım. Biz teröre lanet
okuyoruz, okuyacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kan ve
gözyaşı ülkesi olmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizin acıya ve kana bulaştırılması bizim hak
etmediğimiz bir tablodur."
“Hainlerin tuzağına düşmeyeceğiz”
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik;
"Devletimizin bekası, milletimizin geleceğine, ülkemizin bütünlüğüne yönelik yapılan hain
terör saldırılarının bir yenisini İstanbul'da yaşadık.

Bu hain saldırıyı gerçekleştirenlerin hedefinin yine güvenlik güçlerimiz olduğu anlaşılıyor.
Amaçları toplumsal bütünlüğümüzü, birliğimizi, dayanışmamızı tahrip etmek olan bu
hainlerin tuzağına düşmeyeceğiz.
Terörün amacına ulaşmasına izin vermeyeceğiz, pes etmeyeceğiz hedeflerine ulaşmasına
fırsat vermeyeceğiz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.”
“Siz vurdukça dirilen bir milletiz”
Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı İsmet Özbakkal;
"Terörün en çirkin haline şahit olduk. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.
Kanları yerde kalmayacak. Siz vurdukça dirilen bir milletiz biz. Kandil gecesi vuslata ereriz
biz. Evliyalara, Enbiyalara dostuz biz. Hainlerin alçakça sonunu daha görmediniz siz. Böyle
bir mübarek günde Türk milletine acıları yaşatanları nefretle kınıyorum."
“Alçak saldırılar amacına ulaşamayacak”
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Ahmet Övüç;
“Devletimize ve Milletimize yönelik gerçekleştirilen, bu hain, kalleş ve alçak saldırılar hiçbir
zaman amacına ulaşamayacak ve sonuçsuz kalacaktır. Milletimize yönelik tüm saldırı ve
tehditler tarih boyunca olduğu gibi bu günde bertaraf edilecektir. Devletimizin bu terör
saldırılarını gerçekleştiren terör örgütlerine, yerli işbirlikçilerine ve arkasındaki dış güçlere en
kısa sürede gerekli cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur.”
“Terörün kökünü kurutacak tedbirler alınmalı”
Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per;
“Ülkemizin bütünlüğü ve milletimize karşı yapılan bu saldırılar karşısında terör grupları ve
yandaşlarına karşı sert tedbirler alınmalıdır. Türk milletini terörle sindirmeye çalışanlar asla
amacına ulaşamayacaktır.
Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne kastedenlerin her zaman karşısında durduklarını ve
durmaya devam edecektir. Türk Milleti bütün bu badireleri bertaraf etmeye muktedirdir.
Ancak, ülkeyi yönetenler de bir an önce terörün kökünü kurutacak tedbirleri ivedilikle almalı
ve uygulamalıdır.”
“Devletimiz bu alçaklara gereken cevabı verecektir”
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü;
“Terör ve teröristler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bunu içimizdeki ve dışımızdaki
düşmanlarımızın iyi bilmesi gerekir. Ülkemiz zor bir süreçten geçerken yaşanan bu hain
saldırı bizleri derinden yaraladı. İnşallah bundan sonra bu tür acılar yaşamayız. Devletimiz bu
alçaklara gereken cevabı en iyi şekilde verecektir. Bir kez daha Milletimizin başı sağ olsun.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21211.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

7 PKK üyesi gözaltında
Kayseri'de terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15
kişiden 7'si yakalandı.

12 Aralık 2016 Pazartesi 10:43

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet
gösterdikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin evlerine eş zamanlı
operasyon düzenledi. Zanlılardan 7'si gözaltına alındı, evlerde yapılan aramada örgütsel
dokümanlar ele geçirildi. Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik
çalışmalar sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21212.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

MEVLİT KANDİLİ’NDE CAMİLER
DOLDU
Kayseri'de Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili için
camileri doldurdu.
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Tarihi Hunat, Camisi Kebir ve Hacı Kılıç camileri kent merkezi ve ilçelerden gelen
vatandaşlar tarafından doldu. Camileri dolduran vatandaşlar yatsı namazı öncesi okunan
Mevlid-i Şerifi ve Kuran-ı Kerim’i dinledi. Kadın ve çocukların da yoğun ilgi gösterdiği
kandil programlarında Hunat Camisi'nde vaaz eden İl Müftüsü Şahin Güven, İstanbul'daki
terör saldırısında şehit olan 30'u polis 38 kişi için de dua etti. Hunat Camisi önünde ise namaz
sonrası Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü tarafından cemaate yarım ton sıcak süt ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21213.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

HDP'ye terör operasyonları: 119 gözaltı
Türkiye genelinde HDP'nin il ve ilçe yöneticilerine yönelik terör örgütü PKK üyesi oldukları
ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda 119 kişi gözaltına
alındı.
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stanbul, Ankara, Adana, Manisa, Hakkari ve Mersin'de HDP'nin il ve ilçe yöneticilerine
yönelik operasyonlarda 119 kişi gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda
HDP'nin İstanbul İl Başkanlığı ile bazı adreslerde arama yaptı. Operasyonda, aralarında HDP
İstanbul İl Başkanı Aysel Güzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Ankara'da HDP il ve
ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı Ankara Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, bazı
adreslere operasyon düzenledi. Aralarında HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici, Mamak
İlçe Başkanı ile bazı il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 17 kişiyi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Adana'da
HDP il ve ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı Edinilen bilgiye
göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Teröre Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü
PKK üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik
operasyon düzenledi. Adana merkez ilçeleriyle Ceyhan ilçesinde değişik adreslere eş zamanlı
düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Adana İl Başkanı Hüseyin Beyaz, HDP merkez ilçe
ve Ceyhan ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle mahalle temsilcilerinin
bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Manisa'da HDP il ve ilçe yöneticilerinin aralarında
bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube ekipleri, Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik daha önceden
belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında HDP Manisa İl
Başkanı A.E, HDP Salihli İlçe Başkanı A.M. ve A.D, A.O. ve M.B. gözaltına alındı.
Mersin'de HDP il ve ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 51 kişi gözaltına alındı Mersin
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı
verilen şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri
bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de
bulunduğu 51 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, soruşturma kapsamında HDP'li Akdeniz
Belediye Başkanı Fazıl Türk ile HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'ın de arasında olduğu
bazı isimlerin de arandığı öğrenildi. Şanlıurfa'da HDP üyelerinin de aralarında bulunduğu 58
kişiye gözaltı kararı Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent
genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan çalışmalar sonucu bazı adreslere operasyon
düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı
verilen HDP üyelerinin de aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Hakkari'de HDP yöneticisi Konur gözaltına alındı Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör
örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi ekipleri kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda

HDP il yöneticisi Evin Konur ve eski DBP İl Başkanı Zübeyde Bor gözaltına alındı.
Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21214.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

'Hesabı acımasızca sorulacaktır'
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'daki terör saldırısına dair, "Arkadaşlarımızın kanı yerde
kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçesi olursa olsun dışarıdakiler
ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır." dedi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevik Kuvvet'i ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Bu
arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi
destekçesi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler, hesabı acımasızca sorulacaktır. Yine
bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki
terör saldırısına ilişkin yaptığıaçıklamada, "Bu arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, hiç
kimsenin endişesi olmasın. Bunun hangi destekçesi olursa olsun dışarıdakiler ve içeridekiler,
hesabı acımasızca sorulacaktır. Bizim geri adım atacağımızı düşünenler Türkiye'yi bu hain
saldırılarla başka bir noktaya getirmek isteyenlere cevabımız önümüzdeki günlerde çok net
olacaktır. Biliniz ki secdeye giden her alnın duasında siz varsınız. Allah sizi korusun diyen
milyonlarca insan var. Evden sizi gönderen anneleriniz, babalarınız aynı şekilde. Çok nettir:
Burada bugün yeni bir ruhla başlayacağız. Yine bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın.
Destekçileri nereden olursa olsun, hesabı sorulacaktır. Demokrasi ve hukuk bizim
rehberimizdir. Sivil Toplum örgütlerine ve siyasete sığınarak mesafe alamayacaklarını
herkesin bilmesini istyoruz" dedi. "BUNLARI TÜKENİŞLERİNDE YOK EDECEĞİZ"
Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti: Sözleşmemiz, ahdimiz çok açıktır, kararlılığımız
da nettir. Birbirimize kenetleneceğiz, bilmenizi istiyorum. 1000 yıldır bu coğrafyadayız ama
1000 yıldır bu coğrafyada egemenliğimizi sarsmak istiyorlar. Bugün sizlerle birlikte olmaya
geldim, yeniden bu sözleşmeyi daha güçlü yapmaya, bu taziye evinde, yeniden bu
sözleşmenin altına adımızı, soyadımızı, imzamızı atmaya geldim. Bunları tükenişlerinde yok
edeceğiz. Hepimiz adım attığımızda şu aziz milletimiz sizi gördüğünde elbiselerinizin içinde
sizi gördüğünde size dua ediyor. GEri adım atmak bize değildir. Muhakkak merhamet ve
şefkat bizedir ama milletimizin beklentilerini yerine getirmekte bizedir. Bu toprakların bu
medeniyetlerin endişesi olmasın. Bilmenizi istiyoruz ki Türkiye2de huzurun güvenin
kardeşliğin teminatı şuradaki kahraman kardeşlerimin teminatı altındadır. Yaralı olan
arkadaşlarımıza Cenabı Allah'tan şifa diliyorum. Allah bir daha böyle acı olaylarla milletimizi
ve ülkemizi karşılaştırmasın. bugün yepyeni bir ruhla, altına imza attığımız birliğimizle
mutabakat sağladığımız yürüyüşümüzü hedeflerimize doğru götüreceğiz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21215.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri'nin şehitleri yan yana uğurlandı
İstanbul'daki hain saldırıda şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için
Kayseri Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu aktı.
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Patlamada şehit olan polis memuru Osman Börklüoğlu'nun Temmuz ayında düğün yapacağı
ama hain darbe girişimi nedeniyle izinlerin iptal olmasından dolayı düğününü ertelediği
ortaya çıktı. Beşiktaş'taki hain saldırıda şehit olan polis memurları Yasin İke ve Osman
Börklüoğlu'nun naaşları Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Kayseri Emniyet
Müdürlüğü'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, protokol
üyeleri ve şehitlerin yakınları katıldı. Törende şehit yakınları gözyaşlarına boğulurken, Şehit
Osman Börklüoğlu'nun eşi Özge Börklüoğlu'nu yakınları teselli etti. Anne Yeter Börklüoğlu
ise 'Ciğerim, Osman'ım' diyerek gözyaşı döktü. Öte yandan, Şehit Polis Memuru Osman
Börklüoğlu'nun 15 Temmuz'dan önce düğün yapmak için izin alarak Kayseri'ye geldiği ancak
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında izinlerin iptal olmasıyla İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
Osman Börklüoğlu'nun Ekim ayındaki düğün töreni ile hayatını Özge Börklüoğlu ile
birleştirdiği öğrenildi. Ayrıca, Şehit Osman Börklüoğlu'nun eşi Özge Börklüoğlu, törende
düğün fotoğrafını göstererek, 'Seni benden ayırdılar' diyerek gözyaşı döktü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21216.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

ŞEHİT CENAZESİNDE CHP
GERGİNLİĞİ
Kayseri’de şehit polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu’nun cenazelerinde CHP
çelengi parçalandı.
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Hunat Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde, Şehit Polis Memuru Yasin İke’nin
amcası olduğu iddia edilen bir kişi, CHP çelengini parçaladı. Polis ekipleri tarafından cami

bahçesinden çıkarılan şahıs, daha sonra yine polisler tarafından cenaze namazının kılınacağı
alana getirildi. Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, parçalanan çelengi alandan dışarı
çıkardı. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, telefondan kendisine haber verilmesi üzerine, yeni
çelenk yaptırıp kalabalıkla cenaze alanına geleceklerini ifade etti. Yeniden gelen çelengi
parçaladılar Şehit cenazesine katılan bir grup, CHP İl Başkanlığı tarafından yeniden
gönderilen çelengi parçaladı. Şehit Polis Yasin İke'nin kızkardeşi, "O çelengi burada
istemiyorum" şeklinde tepki gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21217.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Bakan Özhaseki: ZEHİRLİ ATIK
ÇIKARSA HİSSELERİMİ
BAĞIŞLIYORUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı bütçe görüşmelerinde bir konuşma yaptı. Özhaseki konuşmasından sonra
milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.
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Özhaseki, Kayseri’de bir yerel gazetenin iddiası ile ilgili soruya verdiği cevapta şu ifadelere
yer verdi; "İki gün önce Kayseri'de galiba bir yerel gazete toplatılmış. Bakın olay aynen şöyle;
Benim de babadan kalma 3,3 hissem olan taş yünü üreten bir fabrika var. Taş yünü nasıl
üretilir? Bazaltları dağdan getirirsiniz, kırarsınız sonra eritirsiniz, onları elyaflarına ayırırsınız.
Pamuk şekeri gibi… Sonra birleştirirsiniz yalıtım malzemesi çıkar. Buradan dışarıya atık
çıkar mı? Çıkmaz. Sadece yanık cüruf dediğimiz malzeme çıkar, ondan da zaten briket elde
ediyoruz. Bu gazeteciler ve özellikle kendi ticari işlerindeki aralarındaki çatışmadan dolayı
ihtilaflı oldukları insanlarla bir araya gelerek resmen şantaj yapıyorlar. Resmen para istiyorlar.
Sonra da aynen gazetenin başlığı şu şekilde çıkıyor; "Çevre Bakanının Fabrikası Doğayı
Zehirliyor, Zehirli Atıkları Atıyor". Bir gram zehirli atık o fabrikadan çıkıyorsa Çetin (Arık)
beyin istediği yere tüm hisselerimi devrediyorum. Hiçbir şekilde çevreyi kirletmeyen
tamamıyla organik olan taş yünü üretiliyor. Arkadaşlar gazeteci de olsa birisinin iftira atma
hakkı hiç kimsede yok. Eğer ben Çevre Bakanı olarak 3,3 hissem olan fabrikadan dışarıya bir
gram zehirli atık veriliyorsa ve doğaya gömülüyorsa o gazetenin yazdığı gibi, hissemi
istediğiniz yere bağışlıyorum arkadaşlar. O kadar açık size ilan ediyorum" Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21218.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLADIK
İstanbul'daki terör saldırısında şehit düşen polis memurları Osman Börklüoğlu ve Yasin İke,
memleketleri Kayseri'de son yolculuklarına uğurlandı.
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Beşiktaş Vodafone Arena önündeki terör saldırısında şehit düşen Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğünde görevli 31 yaşındaki polis memuru İke ile 25 yaşındaki polis memuru
Börklüoğlu'nun cenazeleri, baba ocaklarında helallik alınmasının ardından Hunat Camisi'ne
getirildi. Törene şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular,
askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit İke ve Börklüoğlu'nun naaşları, kılınan
cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Bu arada
şehit yakınları, tören alanındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin yazılı
olduğu çelengi parçaladı. Bir süre sonra alana getirilen yeni çelenk de parçalandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21219.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

"İnşallah ben de şehit olurum"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hepimiz birer şehit adayıyız. Allah nasip
ederse inşallah ben de şehit olurum" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polislerle sohbet etti. Bakan Özhaseki, "Bu örgütlerin her
birisi hainlikleri, alçaklıkları ve envai çeşit kötülükleri yapıyorlar ama şunu bilmeleri lazım ki,
biz tükenmeyiz. Biz pes etmeyiz. Hepimiz birer şehit namzetiyiz. Allah nasip ederse ben de
şehit olurum inşallah, sizler de şehit olun" dedi. “Vatanımızda huzurlu yaşayalım” Özhaseki,
konuşmasını şöyle sürdürdü: "Allah'ın huzuruna yüz akıyla gidelim ama nasip değilse inşallah
huzurla vatanımızda yaşayalım. Bizler böyle yaparsak bu millet rahat edecek. Bu millet
yükselecek. Yoksa bize burada rahat vermeyecekler. Bu bayrağın rahatça dalgalanabilmesi,
göklerde hür bir şekilde dalgalanabilmesi ve ezanların her zaman semalarda çınlamasının bir

bedeli var. Bu bedeli de ödüyoruz. Son yıllarda, son aylarda ve özellikle son günlerde bu
terörün kökü kazınıyor. Kökü kazındığı için bu acı olayları yapıyorlar. Terörün tek amacı
vardır genişletmek, yerele ulaşmak, kitlesel eylemlere dönüştürmek ve sonra toprak parçası
üzerindeki kurdukları hakimiyetle birlikte koparıp bu vatan toprağını parçalamak. Geçtiğimiz
yıllarda da bu hedefe doğru ciddi adımlar attılar. Şimdi tam tersine. Topraklardan koparıldı.
Oradaki saf masum vatandaşlardan bu terör örgütü koparıldı. Alan hakimiyetleri bitti. Sokak
hakimiyetleri bitti. Şehirdeki hakimiyetleri kırıldı. Dağdaki hakimiyetleri de kırıldı. Sınır
ötesindeki hakimiyetleri de Allah'ın izniyle kırılıyor. Onun için bunaldılar. 2 kişilik bir terör
örgütü de patlama yapabilir. Şimdi can yakmak ve ses getirmek istiyorlar. İçimizi acıtmak
istiyorlar. Bunu da yapıyorlar. Allah'ın izniyle bu bizi biraz daha hırçınlaştıracak. Biraz daha
öfkeli hale getirecek ve bunları daha iyi temizlememize vesile olacak." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21220.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Rejim ve Şii milisler Halep'te sivilleri infaz
ediyor
Suriye'nin kuzeyindeki doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii
milisler ele geçirdikleri semtlerde sivillere yönelik katliamlara girişti.

13 Aralık 2016 Salı 10:10

Suriye'nin kuzeyindeki doğu Halep bölgesinde Beşşar Esed rejimi ve İran komutasındaki Şii
milisler ele geçirdikleri semtlerde sivillere yönelik katliamlara girişti.
AA muhabirinin katliamın yaşandığı bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İran
destekli Şii milis güçler, Halep'in doğu kesimlerinde kontrolünü ele geçirdikleri Firdevs ve
Kellese semtlerinde çok sayıda sivili öldürdü.
Görgü tanığı Mahmud Şeyh, Şii milislerin 4 kadınla 9 çocuğu diri diri yaktığını,67 erkeği de
kurşuna dizdiğini aktardı.
Şeyh, AA muhabirine açıklama yaparken, "Adımı kimliği gizlemeye gerek yok.
Korkacağımız bir şey kalmadı. Biz de öleceğiz zaten" ifadelerini kullandı.
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin son saldırılarıyla muhalifler, kontrollerindeki Şeyh Said,
Firdevs, Hamdudu ve Salihin bölgelerinden çekilmek zorunda kalmıştı. Muhaliflerin kontrol
ettiği alan 8,6 kilometrekareye düşerken, bazı siviller rejimin ele geçirdiği bölgelerde
kalmıştı. Rejim kuşatmasındaki 8,6 kilometrekarelik bölgede yaklaşık yüz bin sivil bulunuyor.
Şii milisler sivillerin tahliyesini engelliyor
Halepli muhalif silahlı gruplar, geçen hafta 5 günlük acil insani ateşkes ilan edilmesini ve acil
tedavi gerektiren hastaların Birleşmiş Milletler gözetiminde tahliye edilmesini istemişti.
Muhalifler, kentten ayrılmak isteyen sivillerin Halep'in kuzey kırsalına göçüne izin
verilmesini talep etmişti.
Siviller, rejim bölgesine geçtiklerinde can güvenliği sağlanması, erkeklerin gözaltına ya da
zorla rejim ordusuna alınmamaları, güvenli bölgelere gitmelerine izin verilmesi ve aile
fertlerinin birbirlerinden koparılmaması gibi temel güvenceler bekliyordu.
Rusya'nın cuma günkü "sivillerin tahliyesi amacıyla rejimin saldırılara ara verdiği"
açıklamasına rağmen İran komutasındaki Şii milisler sivillerin tahliyesini engelliyor.

Beşşar Esed rejimi ve Şii milisler, 4,5 aydır kuşatma altında tuttukları doğu Halep'teki sivilleri
15 Kasım'dan bu yana havadan ve karadan vurarak 991 sivili öldürdü, binlercesini yaraladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21221.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Büyükşehir’den teröre ortak tepki
Büyükşehir Belediyesi Meclisi Aralık ayı toplantısını yaptı. Toplantıda İstanbul'da yaşanan
hain terör saldırısına ortak bir bildiriyle tepki gösterildi. Bildiriyi okuyan Meclis Başkan
Vekili Mehmet Savruk, birlik ve beraberliğe vurgu yaparak "Alçakça yapılan terör saldırıları
birbirine kenetlenmiş bu kardeşliği bozamayacaktır." dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Aralık ayı toplantısı teröre gösterilen tepki ile
açıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlık
etti. Savruk, önce Mevlit Kandilini tebrik etti, ardından da İstanbul'daki hain terör saldırısına
karşı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ortak bildirisini okudu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Meclisi'nin ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi; "İstanbul'daki hain terör saldırısıyla bir
kez daha büyük bir acı yaşadık. Saldırıda 44 şehit verdik, 150'den fazla da yaralımız var.
Kayserili şehitlerimiz Şehit Polis Memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu'nu öğle
namazının ardından defnettik. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şunu ifade etmek
isteriz ki ateş düştüğü yeri değil, vatanını seven her Türk evladının yüreğini yakmıştır. 44
vatan evladının acısı hepimizin acısıdır. Evlatlarını bu vatana feda eden ailelerin öfkesi
hepimizin öfkesidir. Hiç şüphesiz ki bu saldırı, milletimizin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış
alçakça bir saldırıdır. Ancak, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan Aziz Milletimizi haince
saldırılarla sarsmak isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Hain terör örgütlerini
kullanarak bu ülkeye diz çöktürmeye çalışanlar Büyük Türk Devletine asla geri adım
attıramayacaktır. Terör ve terörün destekçileri şunu iyi bilsinler ki, milletimize yaşatılan bu
acılar Türk Milletini daha da güçlü hale getirmekte ve daha da birbirimize kenetlemektedir.
Dış güçlerin yönlendirdiği hain terör odaklarına ne milletimiz ne de bu aziz milletin kurduğu
güçlü devletimiz asla geçit vermeyecektir. PKK, DAEŞ, DHKP-C, FETÖ ya da adı ne olursa
olsun bu ülkede birilerinin hesabı için kan döken alçaklar çırpındıkları bataklıkta
boğulacaktır. Devletimiz bunlar gibi her türlü şer odağıyla mücadele edecek güç ve
kuvvettedir. Dünyanın hiçbir yerinde, polis, asker, çocuk, kadın şehit ederek 'Biz barış
istiyoruz' diyen bir başka şerefsiz ve alçak bir topluluk yoktur. Bu nasıl bir şeref
yoksunluğudur ki, hala saldırıp can almaktan bıkmamaktadırlar. Ey gafiller, şehitlerimizin
kanlarına bulanan o kirli ellerinizi artık yıkayamazsınız. Alçakça yaptığınız terör saldırıları ile
birbirine kenetlenmiş bu kardeşliğimizi bozamazsınız. Zira terörün boyun eğdirdiklerinden
bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Bunu bir türlü öğrenemediniz.
Bilmiyorsunuz ki bu ulu millet şahadet makamına ermeyi makamların en yücesi olarak kabul
eden bir anlayışın sahibidir. Bu ülke insanı ölürse şehit kalırsa gazidir. Bir kez daha ifade
etmek istiyoruz ki, bu toprakları kendine vatan eyleyen Büyük Türk Milleti hangi saldırıyı

gerçekleştirirseniz gerçekleştirin size diz çökmeyecektir. Alçak terörünüz milletimizi hiçbir
zaman yıldıramayacaktır. Çünkü bu asil millet zalime korku, mazluma umut olmaya yemin
etmiştir. Kadim tarihimiz de göstermiştir ki milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bu
gibi alçak saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Ülkemizin herhangi bir yerinde
tek bir vatandaşımıza dahi zarar gelmeyinceye kadar en üst seviyede terörle mücadelemiz
bundan sonra da çok daha etkin bir şekilde devam edecektir. Güzel ülkem böylesi günlerde
birlikte kaynaşmayı beceren vatandaşlarına sahip olduğu ve şahadet makamına ermeyi
makamların en güzeli olarak kabul ettiği sürece asla ve asla kaybeden taraf olmayacaktır.
Alçakça saldırıları gerçekleştiren teröristler ya ülkemizden defolup gidecekler ya da toprağa
def edileceklerdir. Bu duygularla menfur saldırıda şehit olan emniyet mensuplarımız ve
vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı,
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." Ortak bildirinin ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. 71 madde görüşüldü Büyükşehir Belediye Meclisi
teröre gösterdiği tepkinin ardından 71 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21222.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

ERÜ’de müzikli etkinlikler iptal
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki menfur
saldırıdan dolayı, üniversitedeki müzikli etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erciyes Üniversitesinde daha önce 12 Aralık 2016
Pazartesi akşamı Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirileceği duyurulan ‘Flüt & Piyano
Resitali’ etkinliği ile hafta boyunca yapılması planlanan tüm müzikli etkinlikler, İstanbul’daki
hain terör saldırıları nedeniyle iptal edilmiştir. Erciyes Üniversitesi olarak İstanbul’da
gerçekleştirilen menfur terör saldırılarını bir kez daha nefret ve şiddetle kınarken,
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21223.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kar geliyor
Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta
soğuk ve kar yağışlı hava beklendiğini bildirdi.
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Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı
açıklamada, bölgenin bugünden itibaren yağışlı ve soğuk havanın etkisinde kalacağı belirtildi.
Yağışın bugün sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur olarak görüleceği aktarılan
açıklamada, zamanla kara dönüşeceği, akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer
yer etkili olacağı ifade edildi. Yağışların yarın da etkisini sürdüreceği belirtilen açıklamada,
hava sıcaklıklarının ise 8 ile 10 derece azalacağı, Perşembe gecesi ise – 12’ye kadar düşeceği
kaydedildi. Açıklamada, kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek tipi, ulaşımda aksamalar,
buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21224.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Nursaçan terör saldırısını kınadı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yaptığı
açıklamasında İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.
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Nursaçan, "İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık akşamı meydana gelen hain ve kalleşçe saldırıda,
36'si polis 44 şehidimiz ve 166 yaralımız olduğu haberi hepimizi derin bir üzüntüye
boğmuştur" dedi. "Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça ve haince saldırılar hiçbir
zaman amacına ulaşamayacak, Anadolu kardeşliğine olan inancımız asla sarsılmayacaktır"
ifadesinde bulunan Nursaçan açıklamasını şu şeklide sürdürdü: "Bizleri yıldırmaya çalışan
hainlere karşı daima dik duracağız. Yapılan bu hain saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Kahraman şehit polislerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, aileleri ve
yakınları olmak üzere bütün Türk halkına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar
diliyoruz." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21225.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

'DEAŞ'a ait 157 hedef ateş altına alındı'
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde, terör
örgütü DEAŞ'a ait 157 hedef ateş altına alınarak imha edildi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 157 hedef ateş
altına alınarak imha edildi. El Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 28 hedefe ise hava
harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta
olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak
ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta
başlatılan harekat devam ediyor. Harekatın 112. gününde, hedef tespit vasıtalarıyla tespit
edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 157 hedef ateş altına alındı, teröristlerin barınma yerleri,
savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri imha edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da
El Bab ve Bzagah bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları, DEAŞ'a ait 6 barınma
yeri, 2 mühimmat deposu, 3 karargah binası, 3 kontrol noktası, 2 bombalı araç imalathanesi
ile silahlı araçlara ait 3 garaj binası ve muhtelif silah mevzilerinden oluşan 28 hedefi vurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21226.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

YPG'yi eğiterek, silahlandırarak ve
fonlayarak ateşle oynuyoruz
Washington merkezli Heritage Vakfı Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi
Direktörü Coffey, "YPG'yi eğiterek, silahlandırarak ve fonlayarak ateşle oynuyoruz." dedi.
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ABD'nin başkenti Washington merkezli Heritage Vakfı Douglas ve Sarah Allison Dış Politika
Merkezi Direktörü Luke Coffey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barack Obama
yönetiminin Suriye ve PYD politikalarını eleştirdi. ABD'nin, Suriye'deki iç savaşta DEAŞ'ı
yenmekten başka bir amaç gütmemesi gerektiğini vurgulayan Coffey, "DEAŞ'la nasıl
savaşacağımız konusunda daha akıllı hareket etmeliyiz. YPG'yi eğiterek, silahlandırarak ve
fonlayarak ateşle oynuyoruz." ifadelerini kullandı. "YPG'nin gerçek ideolojisi bilinmiyor"
Amerikan halkının büyük bölümünün (terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı) PYD'nin ve
onun silahlı kolu YPG'nin gerçek ideolojisinden haberdar olmadığını anlatan Coffey, "Tek bir
Amerikan askerinin hayatının veya bir vergi mükellefinin vergisinin onlar için riske edildiği
bilinse büyük bir öfke doğar." değerlendirmesini yaptı. ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin
kurumsal bir yapıda olduğuna dikkati çeken Coffey, "NATO müttefikimiz Türkiye'ye karşı
terör saldırıları düzenleyen ve ABD yönetimi tarafından 'terörist örgüt' olarak tanımlanan
PKK ile bağlantıları olan komünist grupları desteklememeliyiz." açıklamasında bulundu.
"Pentagon'un PYD'yi silahlandırması inanılır gibi değil" ABD Savunma Bakanlığının,
Suriye'deki CIA destekli gruplarla savaşan PYD'yi silahlandırması ve eğitmesi konusunda
"İnanılır gibi değil." ifadesini kullanan Coffey, "Bundan dolayı Trump yönetimi, ABD'nin
PYD'ye desteğini hemen kesmelidir." diye konuştu. Coffey, ABD'nin özellikle terör bağlantısı
bulunan gruplarla ilişki içinde olamayacağını vurguladı. Ayrıca ABD'deki bazı karar alıcıların
ve yorumcuların PYD, PKK ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki farkları tam
olarak bilmediklerini savunan Coffey, "ABD, IKBY'yi destekleyebilir ancak terör bağlantılı
diğer Kürt gruplara destek vermemelidir." dedi. Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşa ilişkin
önceliğini bu ülkeye asker göndermemek olarak belirleyen Obama yönetiminin, DEAŞ'la
mücadele kapsamında sırtını PYD'ye dayadığı ve yeni başkan seçilen Donald Trump'a kötü
bir Suriye politikası mirası bıraktığı değerlendirmesi yapılıyor. ABD'nin, PYD'nin silahlı kolu
YPG'nin büyük ortak olduğu Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) önemli ölçüde silah ve
mühimmat desteği vermesi, Türkiye'nin bu konudaki ulusal güvenlik hassasiyetlerine
yeterince kulak vermediği şeklinde yorumlanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21227.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Milletimizin başı sağ olsun
İstanbul’daki hain saldırıda şehit düşen polis memurları Yasin İke ve Osman Börklüoğlu için
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törene katılan Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, “Milletimizin başı sağ olsun” dedi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hain saldırıda şehit olan polis memurları
Yasin İke ve Osman Börklüoğlu’nun cenaze törenlerinin yapıldığı törende şehit yakınlarına
taziyede bulundu.
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Sizlerin acısı, bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz.
Evladınız, bu vatan için, bu memleket için şahadet şerbetini içti. Geride bıraktığı en değerli
varlığı olan sizler, şehidimizin devletimize, milletimize birer emanetisiniz. Sizlere her zaman
sahip çıkacağız.” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21228.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kocasinan’da çalışmalar iki katına çıkacak
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Serçeönü Mahallesi’nde yapımı devam
eden yol, kaldırım ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.
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Çalışmalar ilgili konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, “Planladığımız şekilde
mahallelerimizdeki asfalt çalışmalarını en kısa zamanda bitirerek, kışa hazır hale getireceğiz.
Serçeönü Mahallesi’nde 2 bin 600 metre yola 7 bin 280 ton alt temel ve temel malzeme
kullanılmış olup, toplamda 3 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Mahallemizde cadde ve
sokaklarımız yenilendi. Bu yıl bütün mahallelerimizde yol, kaldırım ve asfalt çalışmaları
yaptık. 2017 yılında da çalışmalarımızı iki katına çıkartacağız. Bütün gayretimiz
vatandaşlarımıza daha rahat, daha yaşanabilir ve daha konforlu bir Kocasinan sunmaktır.”
diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında devam eden çalışmaları hızlandırarak
‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturduklarını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21229.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Başkan Çelik’ten anlamlı ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'ten gece yarısı sürpriz ve anlamlı bir ziyaret
geldi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve bazı polis merkezlerini ziyaret eden Başkan Çelik,
İstanbul'daki hain saldırı nedeniyle polislere ‘başsağlığı’ dileğinde bulundu ve Mevlit
Kandillerini tebrik etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilk ziyaretini Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne
yaptı. Çevik Kuvvette nöbet tutan polislerle bir araya gelen Başkan Çelik, yurdun dört bir
yanında vatan bekleyen polis ve askerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Vatandaşın
huzurunun kaynağının güvenlik güçleri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Sizler canınız
pahasına bu vatanı bekliyorsunuz. Her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi
istiyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Evimizde rahat uyuyabiliyorsak, günlük hayatımızı
rahatça yaşayabiliyorsak sizlerin sayesindedir. Ne zamanki Türkiye dış politikada biz figüran
değiliz, sizin biçtiğiniz rolü oynamak istemiyoruz, biz de varız diyor, ne zaman ki ekonomide
kalkınmaya başlıyor ve milli savunma sanayimizi geliştiriyoruz, o zaman alçakça saldırılarla
karşılaşıyoruz. Ancak, amaçlarına ulaşamayacaklar. Rabbim bir daha böyle acılar
göstermesin." dedi. "Ülkemizi hainlere bırakmayacağız" Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde polislerle birlikte çay içip sohbet ettikten
sonra Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezini ziyaret etti. Burada da baş sağlığı
dileklerinde bulunan polislerin Mevlit Kandillerini tebrik eden Başkan Çelik, "İnşallah
Rabbim bir daha böyle sıkıntılar göstermesin. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da
mücadelemizi sürdürerek şer odaklarının üstesinden geleceğiz. Bu ülkeyi hainlere
bırakmayacağız." diye konuştu. Hain saldırıda Kayseri'nin de şehit verdiğini dile getiren
Başkan Çelik, Kayseri'nin her zaman vatanın ve milletin yanında olduğunu belirtti. "Polis ve
askerimizin her zaman yanındayız" Başkan Mustafa Çelik, gece yarısı yaptığı ziyaretleri
Melikgazi Polis Merkezi ile sürdürdü. Tüm polislerle selamlaşan Başkan Çelik, taziyelerini
iletti ve "Bizler her zaman yanınızdayız." mesajı verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik,
Yıldırım Beyazıt Polis Merkezini de ziyaret ederek, "Biz polisimizle, askerimizle ve
milletimizle birlikte tek yüreğiz. Kimsenin gücü bu cennet vatanı bölmeye yetmeyecektir.
İnşallah Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmaz." diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21230.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Gaziantep'te yürürken vuruldu, şüpheli
Kayserili
Gaziantep'te yolda yürürken ayağından vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ateşin açıldığı Kayseri plakalı aracın peşine düştü.
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Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 01.30 sıralarında Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş
Mahallesi 90. Cadde üzerinde yürüyen Halil marangoz, arkasında gelen bir araçtan açılan ateş
sonucu ayağından yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık
ekipleri tarafından ağır yaralanan Halil Marangoz, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Halil Marangoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi yapılmak
üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cenazenin otopsinin ardından ailesine teslim
edileceği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin 38 plakalı bir aracın peşine düştüğü öğrenilirken
araçta ise bir erkek, bir de bayanın bulunduğu belirtildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21231.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 küçüldü.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) verilerini açıkladı. Ulusal hesaplar konusunda AB yönetmeliklerine (ESA 2010)
uygun olarak yapılan revizyon çalışmaları tamamlanırken, dönemsel GSYH, ESA 2010'a
uygun şekilde üretim, harcama ve gelir yöntemiyle hesaplandı. Buna göre, gayrisafi yurt içi
hasıla tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın
aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azaldı. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise
aynı dönemde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon lira olarak belirlendi. Tarım sektörünün
toplam katma değeri, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre,
zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,7 azalırken, sanayi sektörünün toplam katma

değeri yüzde 1,4, hizmetler sektörünün toplam katma değeri de yüzde 8,4 geriledi. İnşaat
sektörünün toplam katma değeri ise yüzde 1,4 artış gösterdi. Bu yılın ilk ve ikinci çeyrek
büyüme rakamları revize edildi. İlk çeyrek için yüzde 4,7, ikinci çeyrek için yüzde 3,1 olan
büyüme rakamları, yüzde 4,5 olarak güncellendi. AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne
katılan ekonomistler, 15 Temmuz darbe girişimi ve Brexit kararının etkisinde geçen üçüncü
çeyrekte büyümenin yüzde 0,15 daralacağı tahmininde bulunmuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21232.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

KAYSO’dan alçak saldırıya kınama
Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İstanbul’un Beşiktaş
ilçesinde polislere yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.
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Başkan Büyüksimitci mesajında şu ifadelere yer verdi; “İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde,
bölgenin güvenliğini sağlamakla görevli çevik kuvvet ekiplerine yönelik kalleşçe bir bombalı
saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu hain saldırı aziz milletimizi ve bizleri de derinden üzmüştür. Bu
hain terör saldırıları milletimizin birliğini ve huzurunu, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü
hedef alan saldırılardır. Kardeşliğimize, birlik ve beraberliğimize yapılan bu tür saldırılar asla
amacına ulaşamayacaktır. Bu hain saldırılar karşısında dik duruşumuzdan taviz vermeden,
millet olarak birbirimize daha da kenetlenmeliyiz. Askerimizin, polisimizin ve masum
sivillerin canına kast eden hain terör eylemlerini bir kez daha şiddetle, nefretle ve lanetle
kınıyoruz. Hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21233.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Piyasalar FED’e odaklandı
FED, 4 kez faiz artırım beklentisiyle başladığı 2016'yı tek faiz artışıyla kapatarak "dejavu"
yaşatacak.
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Dünya ekonomisinin en önemli aktörü sayılan ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu yılki ilk ve
son faiz artışına, tıpkı 2015'teki gibi aralık ayı FEDeral Açık Piyasa Toplantısı'nda (FOMC)
gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde
yaklaşık 11 yılın ikinci faiz artırımı, yarın açıklanacak. FED'in 2015'teki adımlarını neredeyse
birebir izleyerek piyasalara "dejavu" yaşatacak olması ise ülke ekonomisinin yılın yarısındaki
zayıf performansı, hayal kırıklığı yaratan mayıs ayı istihdam verisi, İngiltere'deki Brexit
referandumu ve ABD başkanlık seçimlerine dayandırılıyor. Son istihdam ve enflasyon verileri
FED'e "yeşil ışık" yaktı ABD'deki başkanlık seçimlerinden birkaç gün önce yapılan kasım ayı
FOMC toplantısında da faiz artırmayan FED'in, yıl sonundan önce faiz artırıp artıramayacağı
seçim sonuçlarına bağlanmıştı. Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın sürpriz zaferinin
ardından küresel piyasalar ilk tepki olarak sert kayıplar yaşamış ve FED'in aralıkta faiz
artırma ihtimali yüzde 50'inin altına gerilemişti. ABD piyasalarının beklenenden çabuk
toparlanmakla kalmayıp, Trump'ın vergi indirimleri ve altyapı yatırımlarının ekonomiyi
canlandıracağı beklentisiyle rekor üstüne rekor kırması düşen faiz artırım beklentilerini
yeniden yükseltti. Ayrıca, birkaç hafta önce açıklanan kasım ayı istihdam raporu ve enflasyon
verileri de faiz artırımına "yeşil ışık" yaktı. "Piyasalar, faiz kararından çok projeksiyonlar ve
Yellen'a odaklanacak" Brookings Entitüsü Parasal ve Mali Politikalar Merkezi Direktörü
David Wessel da FOMC’nin oy birliğiyle faiz artırma kararı almasını beklediğini söyledi.
Wessel, piyasaların odak noktasının faiz kararından çok projeksiyonlar ve FED Başkanı Janet
Yellen'da olacağını düşündüğünü ifade ederek, "FED yetkililerinin Donald Trump'ın
uygulayacağı mali politikalar ve dolar hakkında varsayımlar yapması gerekiyor. Ancak kısa
vadedeki belirsizliklere vurgu yaparak noktasal grafiğin bir taahhüt ya da sözel yönlendirme
olmadığını bize hatırlatacaklarından şüpheleniyorum." şeklinde konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21234.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Sera, girişimcilere yol gösteriyor
Sera Kuluçka Merkezinde gerçekleştirilen ‘Girişimcilikte Adım Adım Fon Bulma’
semineriyle girişimci adaylarına kamusal fonlama sistemi, teknoparktaki vergi avantajları,
kira indirimi ve melek yatırım ağı anlatıldı.
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Ağırlıklı olarak bilişim ve elektronik sektöründe faaliyette bulunan başarılı firmaların yer
aldığı Erciyes Teknopark teknolojik girişimciliğin merkez üssü olma yönünde çalışmalarına
devam ediyor. ‘Girişimcilikte Adım Adım Fon Bulma’ semineriyle ilgili bilgi veren Erciyes
Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi: “Bölgedeki
teknoloji geliştirme ekosisteminin yeterli olgunluğa erişmesi için çok daha fazla teknoloji
odaklı girişimciye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple biz de girişimci adaylarını teşvik etmek
için Sera Kuluçka Programı adlı önemli bir program yürütmekteyiz. Sera Kuluçka Programı,
girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini
ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı
girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş ön kuluçka, kuluçka ve hızlandırıcı aşamaları ile
benzeri olmayan ve tamamen özgün bir kuluçka modelidir. Sera Kuluçka Merkezinde
girişimci adayları için gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin girişimci adaylarına katma değer
sağlamasına özen gösteriyoruz. Herkesin katılımına açık olarak düzenlenen bu etkinlikte de
girişimci adaylarının fon bulmak için hangi sistemleri kullanabileceği, alanında uzman kişiler
tarafından aktarıldı. Seminerde Sera Kuluçka Merkezi hizmetleri, TÜBİTAK ve KOSGEB
destekleri, kamusal fonlama sistemleri, teknoparktaki vergi avantajları ile kira indirimleri,
melek yatırım ağı ve girişimcilik hikayeleri katılımcılara interaktif bir şekilde anlatıldı.
Amacımız her girişimci adayının fikrini hayata geçirip başarılı işletmelere dönüşümüne katkı
sağlayabilmek. Bu kapsamda da girişimciliği hızlandırıcı teknopark faaliyetlerimiz inovatif
çalışmalarla devam ediyor olacak.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21235.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Epilepsi hastalarına ameliyat müjdesi
Önce ‘garip bir his’ ardından nöbet gelir. Beyin fonksiyonları kısa süreliğine kaybolur. Yere
düşer ve tıpkı elektrik akımına kapılmış gibi çırpınmaya başlar. Birçok hastanın ağzından
köpük gelir... Türkiye'de yaklaşık 700 bin epilepsi (sara) hastası bu nöbetlerle hayatını
sürdürmeye çalışıyor. Bu rakama her yıl 30 bin civarında yeni epilepsi hastası ilave oluyor.
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İlaç tedavisinden yanıt alınamayan ve sık nöbet geçiren epilepsi hastaları, cerrahi
müdahaleyle bu rahatsızlıktan kurtulabildikleri halde işkence çekmeye devam ediyor. Çünkü
epilepsi cerrahisi, sonuçları çok iyi olmasına rağmen, epilepsi hastaları ve tedavi uygulayan
hekimler tarafından anlaşılmaz bir şekilde çok az kullanılıyor. Hastalar, epilepsi merkezlerine
yollanmıyor. Oysa uygulanan başarılı cerrahi yöntemlerle hastanın bir daha nöbet geçirme
riski yüzde 90 oranında engellenebiliyor. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi Bölümü’nde Epilepsi Cerrahisi alanında üst-ihtisas yaptıktan sonra 2001 den beri
epilepsi cerrahisi grubuyla başarılı ameliyatlara imza atan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Prof. Dr. Ersin Erdoğan, ölüme ya da epilepsi nöbetlerine mahkum edilen hastalar için iyi
haberler verdi. Prof. Dr. Ersin Erdoğan, hastaları epilepsi nöbetlerinden kurtaran cerrahi
yöntem ve yaşanan çarpıklıklar hakkında şunları kaydetti: İlaca dirençli epilepsi ölüme
sebebiyet verir “Epilepsi için hedeflenen tedavi; nöbetleri, yan etki olmadan, mümkün olan en
kısa sürede ortadan kaldırmaktır. Bu hedefler genellikle pek karşılanmamaktadır. ABD’de
antiepileptik ilaçlarla yeterli tedaviye rağmen nöbetleri devam eden yaklaşık 1 milyon hasta
bulunmaktadır ki bunlar epilepsi hastalarının yüzde 40'ını ve epilepsi maliyetinin yüzde 80'ini
temsil etmektedir. İlaca dirençli epilepsi, bebeklerde ve küçük çocuklarda gelişimsel
gecikmeye neden olurken, büyük çocuklarda ve yetişkinlerde ciddi sakatlık ve genel nüfusta
görülme oranından 5-10 kat daha fazla ölüme sebebiyet verebilmektedir. 20 yıl geçtikten
sonra getiriyorlar Tam teşekküllü epilepsi tanı ve tedavi merkezlerinin nöbet kontrolünü
sağladığı gösterilse de, ilaca dayanıklı epilepsili kişilerin yüzde 1'den azı bu merkezlere sevk
edilmektedir. Bu kişiler genellikle epilepsi başlangıcından ortalama 20 yıldan fazla zaman
geçtikten sonra gelmektedirler. Bunun olası bir nedeni, tüm bu epilepsi merkezlerinin her
gelene ameliyat yaptığı yanılgısıdır. Tam teşekküllü epilepsi merkezleri; nörologlar, klinik
nörofizyologlar, beyin cerrahları, nöroradyologlar, psikologlar, psikiyatrlar, sosyal hizmet
uzmanları ve danışmanlardan oluşmaktadır. Burada yapılan araştırmalar; bazı hastaların
epilepsiye bağlı olmayan nöbetleri olduğunu ve değişik tedavilerle tedavi edilebileceğini ya
da uygun ilaç ile tedavi edilebilecek epilepsi sendromlarının yanlış teşhis edildiğini ve yanlış
ilaç veya yanlış doz ile tedavi edilmeye çalışıldığını göstermiştir. Bu merkezlerde hastalara
cerrahiye ek olarak çeşitli alternatif tedavi yaklaşımları sunulmaktadır ve nöbet geçirmeye
devam eden hastalar için tam teşekküllü epilepsi merkezleri, deneyimli danışmanlara sahiptir.
Hastalar epilepsi merkezlerine yollanmıyor Epilepsi cerrahisi sonuçları çok iyi olmasına
rağmen, epilepsi hastaları ve tedavi uygulayan hekimler tarafından anlaşılmaz bir şekilde çok
az kullanılmaktadır. Genellikle, mükemmel cerrahi adaylar genel nörologlar tarafından
sıklıkla epilepsi merkezlerine yollanmamaktadır. Fakat ilaca dirençli epilepsili daha fazla
hasta tam teşekküllü epilepsi merkezlerine gönderilirse, epilepsi uzmanları tarafından daha

fazla cerrahi aday belirlenebilecektir. İlaca dirençli epilepsili hastalar, ki bunlar ikili uygun
antiepileptik ilaçların denemesine rağmen başarısız olarak tanımlanan nöbetleri devam eden
tüm hastalardır. Bu hastaların tam teşekküllü epilepsi merkezine zamanında gönderilmesi
gerekmektedir. Erken sevk, geri döndürülemez psikolojik ve sosyal problemlerden, bir ömür
boyu sakatlıktan ve erken ölümden kaçınmak için en iyi imkanı sağlar.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21236.html
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Muhteşem İşbirliği
Ülkemizin en güzide ve asırlık kuruluşları Yeşilay ve Kızılay güçlerini birleştirdi, “Dünyamız
İnsan” temasıyla işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokolle bağımlılıklarla
mücadelede iki kurumun ortak çalışmalar yürütmesi ve gençler için daha iyi imkânlar
oluşturulacak yeni projeler üretilmesi planlanıyor.
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İnsan onuru ve saygınlığı için çalışan, toplum faydası için hizmet üreten iki güzide kuruluş
Yeşilay ve Kızılay “Dünyamız İnsan” temasıyla işbirliği protokolü imzaladı. Yeşilay Başkanı
Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından
imzalanan işbirliği protokolü ile çocuk ve gençlerin daha sağlıklı ve bilinçli birer birey olması
için ortak projeler üretilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında bağımlılıklarla mücadelede
birlikte hareket edilerek ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Bu kapsamda protokolde,
her iki kurumun faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan imkân ve kaynakların paylaşımı
konusunda işbirliği içinde olması ve “Dünyamız İnsan” ana temasıyla birçok etkinlik ve
projenin hayata geçirilmesi maddeleri yer alıyor. “Yeşilay ve Kızılay iki kardeş kuruluş”
İmzalanan protokolle kamu yararına çalışan iki kuruluşun güçlerini daha sağlıklı bir toplum
için birleştirdiğini söyleyen Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk; Yeşilay ve Kızılay
ülkemizin en eski iki sivil toplum örgütüdür. Bizler bu protokolle sağlıklı bir toplum için
beraber hareket etme kararı aldık ve bu amaçla Kızılay ve Yeşilay gönüllülerine yönelik
çalışmalar yapacağız, çalıştığımız alanlar konusunda birbirimizin destekçisi olacağız.
“Ay”ların kardeşliğine, iki kardeş kuruluşun işbirliğine ve böylesi tarihi bir ana şahit ve vesile
olduğumuz için mutluyuz, işbirliğimiz hayırlı olsun” dedi. “Hedefimiz insan” Protokolde
konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık iki kuruluşun hedefinin insan ve
insana yardım olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Farklı yollardan aynı
hedefe gidiyoruz. Protokolümüz ile de el eleyiz, yan yanayız, güçlerimizi birleştiriyoruz.
Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz, protokolümüz hayırlı olsun.” Kızılay İYİ’ye
dahil oluyor İmzalanan protokol, yeni projelerin oluşturulup uygulanmasında da önemli rol
oynayacak. Yeşilay ve Kızılay ortaklaşa “Dünyamız İnsan” sloganı ile bir proje
gerçekleştirerek proje kapsamında gençlik kampları, konser ve gençlik festivali planlayacak.
Yine aynı proje kapsamında Yeşilay ve Kızılay gönüllülerine yönelik iletişim çalışmaları ve
etkinlikler düzenlenecek. Yeşilay’ın iş yaşamında sağlıklı çalışma ortamını oluşturmak,
çalışanların motive olmalarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği, sağlıklı ve mutlu

işyerleri oluşturma projesi olan İş Yaşamını İyileştirme (İYİ) programına Kızılay da dahil
olacak, Kızılay’ın Genel Merkezinde İYİ uygulanacak. Yanı sıra Yeşilay ve Kızılay
birlikteliğinde göçmenlere yönelik sağlıklı yaşam uygulamaları geliştirilerek hayata
geçirilecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21237.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Her 100 kişiden 1'i panik atak
Kalp sıkışması, ruh daralması, göğüste sıkışma, çarpıntı, titreme, terleme belirtileri ile ortaya
çıkan panik atak günümüzde milyonlarca kişiyi ciddi anlamda etkileyen bir problem olarak
hızla artıyor.
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Panik atak sorunun son yıllarda yaygınlaştığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Yasemin
Ozan, panik bozuklukların kişilerin tüm hayatını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Psikolog
Yasemin Ozan, kişilerin panik atak sonrası kendilerini kontrol etmekte zorlanması, önceki
atakta yaşadıkları korkuyu tekrar yaşamaktan korkmaları gibi düşüncelere kapıldıklarını
belirterek panik atak geçirme aşamasını 3 maddede özetledi: "1- Beklenmeyen durumlar:
Herhangi bir durumsal tetikleyici yok. 2- Belirli yerlerde: Örneğin araba kullanırken, alışveriş
merkezinde, kapalı otoparkta, asansörde vb. 3- Çok belirli bir tetikleyici olduğunda: Örneğin
kişiler yılan görmesi, her presentasyon öncesi vb". Psikolog Yasemin Ozan, "Panik atak,
kişinin yoğun stres altında olduğu bir dönemde, hayatında önemli bir kayıp olduğu zaman ya
da süreklilik arz eden sıkıntı bir yaşam süreci esnasında ya da sonrasında ortaya çıkıyor.
Sorunun altında yatan bir stres faktörü ve fizyolojik etkenler vardır. Benzer sorun, bazı
kişilerde panik atak geçirmesine neden olurken bazı kişiler de ise baş ağrısı, ülser ya da
depresyon gibi farklı fizyolojik ve psikolojik reaksiyonlara yol açabiliyor" dedi. Her 100
kişiden 1'i panik atak Her 100 kişiden 1'inin panik atak yaşadığını belirten Psikolog Yasemin
Ozan panik atağın kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görüldüğünü söyledi. Genetik
yatkınlık, biyolojik nedenler ve çevresel faktörlerin panik bozukluğu tetiklediğine dikkat
çeken Yasemin Ozan, "Panik atakta belirgin bir dış tehlike ya da tehdit olmadığı için, kişi
eğer bana dışarıdan gelen bir tehlike olmamasına rağmen bu kadar kötü hissediyorsam, demek
ki tehlike içimden geliyor diye düşünmeye başlıyor ve bazı düşünceler geliştiriyor. Panik
atağın panik bozukluk rahatsızlığına dönmesi de burada başlıyor. Kişi, atak geçirmediği
sürelerde de bir beklenti kaygısına sahip oluyor. “Ya yaşadığım bu korkuyu yeniden
yaşarsam” korkusunu geliştiriyor ve beklenti anksiyetesi ile birlikte panik bozukluk gelişiyor.
Kişinin bedeninde var olan reaksiyonlara karşı aklından geçirdiği felaket düşünceleri genelde
şöyle oluyor: Kalp çarpıntısı: Kalp krizi geçiriyorum ya da ölüyorum Boğulma hissi: Nefesim
duruyor Baş dönmesi: Bayılıyorum Yer zemin ilişkisini kaybetmek: Çıldırıyorum Bacakların
gergin ve gerilmesi: Yürüyemeyeceğim ya da düşüyorum Vücudun bütün bu reaksiyonlarına:
Kontrolümü tamamıyla kaybediyorum”. Panik atak sorununun tedavisi doğru uygulandığında
en kolay tedavi edilen rahatsızlıklardan birisi olduğunu belirten Psikolog Yasemin Ozan,

bilişsel davranışçı yaklaşım ile uygulanan psikoterapötik tedavi ve buna eşlik eden ilaç
tedavisi ile beraber kısa sürede çözüm bulmanın mümkün olduğunu belirtti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21238.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Fıtıkta elle tedavinin başarısı
Son yıllarda toplumda oldukça sık duyulan bel ve boyun fıtığı, boyun düzleşmesi gibi kasiskelet rahatsızlıklarında 27 yıldır elle tedavi uygulayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, tedavi metodu hakkında bilgi verdi.
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Bir fizik tedavi yöntemi olan manipülasyon (elle tedavi) tedavisinin ellerle rahatsızlık olan
bölgeye birtakım bastırma, döndürme, germe ve esnetme manevraları şeklinde ve 3-5 gün
arayla uygulandığını ifade eden Şahabettinoğlu, “Manipülasyon tedavisinin masaj ile ilgisi
yoktur. Klasik bir tıp tedavisi olup alternatif tıp değildir. Tedavi genellikle hafif vakalarda 23, orta vakalarda 4-5, ileri vakalarda ise 8-10 seans sürebilmektedir” dedi. Dünyada çok iyi
bilinen ve uygulanan bu tedavi yönteminin bel ve boyun fıtıkları, boyun düzleşmesi, kasiskelet rahatsızlıklarında uygulandığını ifade eden Dr. Şahabettinoğlu, “Ayrıca şiddetli boyun
spazmları, sakroiliak sendrom denilen kalçalardaki sağrı ve leğen kemikleri arasındaki
eklemin fonksiyon bozukluğu, migren ve gerilim tipi baş ağrıları, çene eklemi fonksiyon
bozuklukları, el bileği sinir sıkışmaları, 1. derece ve stabil bel kaymalarında başarıyla
uygulanmaktadır” diye konuştu. Bel ve boyun fıtıklarında manipülasyon tedavisinin başarı
oranının ise hastalarının yüzde 98’i ameliyatsız olarak başarı ile tedavi edilmekte olduğunu
belirten Şahabettinoğlu, “Sadece yüzde 1-2 hastada ameliyat gerekir ki bunlar ameliyatsız
tedavilere cevap vermeyen, bel fıtığında ayaklarda ilerleyen kas gücü kaybı, idrar-büyük
abdest kaçırma şikayeti olanlardır. Boyun fıtığında ise ellerde, kollarda ilerleyen kas gücü
kaybı olan çok az sayıdaki hastalardır” şeklinde konuştu. Manipülasyon konusunda uzman
bilgili ve bilinçli ellerle yapılması gerektiğinin altını çizen Şahabettinoğlu, “Bütün hastaların
bilmesi gereken en önemli konu, insan anatomisini ve fizyolojisini bilmeyen ehliyetsiz
kişilere bel ve boyun problemlerini çözmek için başvurmamaları gerektiğidir. Her hasta ve
hastalık hekimce değerlendirilmeli, teşhis ve tedavi edilmelidir. Ayrıca bel ve boyun hastaları
tedavi sonrası, hastalığın tekrarının önlenmesi için egzersiz ve günlük yaşam önerileri
konusunda mutlaka bilgilendirilip eğitilmelidir” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21239.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Hacılar şehitlerimizi andı
Hacılar’da, yurt genelinde terör olaylarında canlarını feda eden şehitlerimizi anma ve Kur’an
ziyafeti programı düzenlendi.
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Hacılar Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen programda, şehitler için
Hacılar Kültür Merkezinde Mevlid-i Şerif okundu. Programa Mevlüthan Celal Yılmaz,
Süleymaniye Cami İmam Hatibi Ekrem Nalbant ve Darende Somuncu Baba Külliyesi İmam
Hatibi Mustafa Baş da katıldı. Programa, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, İl Müftüsü
Doç. Dr. Şahin Güven, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Herdem, İlçe Müftüsü Mehmet Özbek,
Ak Parti Hacılar İlçe Başkanı Hüdai Barut, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ile çok
sayıda vatandaş katıldı. Hacılar Yeşil Cami İmam Hatibi Zübeyir Mızrak tarafından okunan
Kur’an-ı kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Mehmet
Özbek, milletimizin maneviyatını güçlendirmek için böyle bir program gerçekleştirdiklerini
belirterek, kendilerine destek olan Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici’ye teşekkür etti.
(Kurumsal haber) 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak sözlerin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21240.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi, Meclis Başkanlığı başkanlık seçimi, 4 ayrı sosyal ve
spor tesisinde yapıldı. Büyük heyecana sahne olan 4 adaylı seçimde İbrahim Eren yeni başkan
oldu.
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Yapılan oylamada 144 oy alan İbrahim Eren Ateş Çocuk Meclisinin 2016-2017 eğitim
öğretim döneminde başkanlığına seçildi.
Kurulduğu günden bu güne kadar binlerce çocuğa ev sahipliği yaparak onlara kucak açan
Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisinden bugün her zamankinden farklı bir heyecan yaşandı.
Günler öncesinden başlayan başkanlık yarışı sosyal tesislerin salonunda yapılan seçim ile
sona erdi. 4 başkan adayının kıyasıya mücadelesine sahne olan seçimlerde ilk olarak başkan
adayları tek tek kürsüye çıkarak yapacak çalışmalarını sıraladılar. Başkan adayları ile birlikte,

onları destekleyen arkadaşlarının yanı sıra solunda bulunan velilerde bu büyük heyecana ortak
oldular. Konuşmaların ardından üyeler tek tek yeni başkan ve yardımcılarını seçmek için oy
kullandılar.
Yapılan oylama sonucunun ardından Çocuk Meclisinin yeni başkanı üyelerin 144 oyunu alan
Ortaokul 7. Sınıf öğrencisi İbrahim Eren oldu.
Küçük yaşta seçme ve seçilme özgürlüğü ile demokrasinin özünü kavradıklarını bu sadece
özgüvenli bir neslin yetişmesine vesile olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, “20 yıldır büyük bir heyecan ve şevkle bir araya gelen binlerce çocuk
çeşitli konularda etkinlik düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirmektedirler,
bundan dolayı kendilerini kutluyorum.” dedi.
2016-2017 eğitim öğretim döneminde Çocuk Meclisi Başkanlığını yürütecek olan İbrahim
Eren, “Bana oy veren vermeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. El birliği içerisinde
çok güzel faaliyetler yapacağız. Çocuk Meclisini daha ileri sevilere taşımak için, seçim öncesi
verdiğim vaatleri ilerleyen zamanlarda tek tek yerine getireceğim. Biz çocuklara kucak açan
ve bizim her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a da
bütün arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyor, bütün çocukları çocuk meclisine üye olmaya
davet ediyorum.” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21241.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Mevlit Kandili’nde 6 bin kitap dağıtıldı
Vefa Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği, Mevlit Kandili dolayısıyla 6 bin kitap
dağıttı.
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Dernek yetkilisi Ali Başo, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişimindede
milletimizin ve devletimizin yanında yer alarak 17 ve 18 temmuz gecelerinde nöbet bekleyen
vatandaşlarımıza binlerce İngiliz Casusunun İtirafları kitabını su ve gıda maddelerini ulaştıran
derneğimiz, mübarek gün ve geceler münasebetiyle Ehl-i Sünnet Alimlerimizin kıymetli
kitaplarını halkımıza dağıtmaya devam edecektir.’’ dedi.
Başo, "Milletçe sıkıntılara maruz kalmamamız için kim sevilir kim sevilmez öğrenmemiz
lazım. Dost ve düşmanlarımızı tanımak ve tanıtmak ise Ehl-i Sünnet Alimlerimizin kıymetli
kitaplarını okumak ile mümkündür. Bu kitaplarda Ehl-i Sünnet itikadı ve amel bilgileri nakil
esas alınarak hazırlanmıştır. Bizde derneğimizin kısıtlı imkanları ve hayırsever
vatandaşlarımızın destekleri ile bu kitapları halkımıza ulaştırma ve hediye etme işini organize
ettik. İnşallah bundan sonraki mübarek gün ve gecelerde de bu hizmeti devam ettireceğiz."
ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21242.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Minikler polis amcalarını unutmadı
Şükrü Malaz İlkokulu 2’inci sınıf öğrencileri Reşat Vural Polis Merkezindeki polisleri ziyaret
etti.
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İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena’da maç çıkışı meydana gelen hain patlamanın ardından
çok sayıda polisin şehit edilmesi üzerine, Şükrü Malaz İlkokulu 2’inci sınıf öğrencileri
duyarlılık örneği göstererek, Reşat Vural Polis Merkezinde görev yapan polisleri ziyaret etti.
Minik öğrencilere, Okul Müdürü Ali Çakmak, Müdür Yardımcısı Mustafa Sert ile
öğretmenlerden Ayhan Balcı ve Kadir Palut eşlik etti. Büyüyünce kendilerinin de polis
olacağını söyleyen minikler, “Polis amcaları çok seviyoruz, çünkü onlar bizleri ve ülkemizi
kötü insanlardan korumak için çalışıyor. Biz de büyüyünce polis olacağız.” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21243.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Küçük Asiye bağışçısını unutmadı
Kahramanmaraş’ta geçirdiği trafik kazasının ardından ailesi tarafından organları bağışlanan 5
yaşındaki Gizem Şimşek’in mezarı, nakil hastası 6 yaşındaki Asiye Begüm Işık ve ailesi
tarafından ziyaret edildi.
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Organ bağışıyla 4 kişiye umut olan Gizem Şimşek’in fabrika işçisi babası Selahattin Şimşek,
Işık ailesiyle birlikte kızının mezarı başında bir araya geldi. Ziyaret sırasında nakil olan Asiye
Begüm ve ailesiyle birlikte kızı için dua eden baba Selahattin Şimşek, “Elim bir trafik kazası
nedeniyle kızım Gizem'i kaybettik. Gizem'i kaybetmenin neticesiyle de organ bağışında
bulunduk. 4 kişiye can verdik. Bunlardan bir tanesi de Malatya'da tedavi gören kızımız Asiye
Begüm Işık'tı. Begüm'e karaciğer nakli yapıldı. Işık ailesi de bizi ziyarete geldiler. Teşekkür
ediyorum onlara. Bizim sözümüzün başladığı yer Işık ailesine sözün başladığı yer oldu. Biz
üzülüyoruz ama bu kızımız yaşadığı için de seviniyoruz" dedi. Tek üzüntülerinin kazaya
sebep olan şoförün tutuklanmayıp serbest bırakılması olduğunu ifade eden Şimşek, "Bu
acımızı daha da çoğaltıyor. Biz istiyoruz ki trafik kazalarının neticesinde çocuklarını veya
ailelerini kaybetmeye sebebiyet veren kişiler tutuklansın. Bizim amacımız cezalılar cezasını

çeksin başka bir şey istemiyoruz. Canımız yanıyor" diye konuştu. Organ bağışı sonucu hayata
dönen kızı için mutlu olduğunu ve bu mutluluğu yaşatan Şimşek ailesini ve organ bağışçıları
Gizem’i mezarı başında ziyaret etmek istediklerini söyleyen baba Ali Işık, "Adıyaman'da
yaşıyorum. Kızımın karaciğer rahatsızlığı vardı. Selahattin abi kızının organlarını
bağışlayınca Malatya'da karaciğer tedavisi gören kızıma bir umut oldular. 1 yıl önce nakil
yapıldı. Şu anda kızımın sağlık durumu çok daha iyi durumda. Kızım da eskiye göre daha iyi
olunca biz de hem Selahattin abiyi hem de vefat eden kızımızı ziyaret etmek istedik" dedi.
Vefat edenlerin organlarının bağış yapılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığının fetva
verdiğini hatırlatan Işık, "Müslüman kardeşlerimiz bu konuda üzerlerine düşenleri yaparlarsa
daha da güzel olur diye ümit ediyorum" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21244.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

FETÖ/PDY operasyonunda 7 gözaltı
Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında 6'sı kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
FETÖ/PDY'ye ait kapatılan okul ve dershanelerde görev yapan öğretmenlere yönelik
operasyon düzenledi. Operasyonda, Y.Y, D.A, G.A, A.G, H.Y, H.Y. ve N.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6'sı kadın 7 zanlı, adliyeye sevk edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21245.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Gençlik BEGEM’de buluştu
Belediye tarafından organize edilen 3. Gençlik Buluşması Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci'nin katılımı ile yapıldı.
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Belediye Gençlik Merkezinde (BEGEM) gerçekleştirilen etkinlikle ilgili konuşan Belediye
Başkanı Yaşar Bahçeci, “Burayı yapmakta ki amacımız gençlerimize güzel hizmetler vermesi
idi. Çünkü gençliğinizi doğru yönde onların kendini geliştirebileceği ortamlar hazırlamazsanız
o zaman aslında şehrinizin geleceği de parlak olmaz. Ben de hem kent parkın içerisindeki
gençlik merkezini yapan bir belediye başkanınız olarak buraların yaşadığını görmekten bir
haz alıyor ve mutlu oluyorum. Her zaman söylüyorum kuru binaların hiçbir faydası olmaz.
Eğer içerisinde hayat varsa burası yaşıyorsa kültür ve sanat konusunda sizlere katkı sağlıyorsa
buranın bir değeri var.” dedi. Gençlerin BEGEM’de kendilerini huzurlu hissettiklerini belirten
Başkan Yaşar Bahçeci, “Sonuçta bizim amacımız burada güven içerisinde gelebileceğiniz
kendinizi geliştirebileceğiniz sosyalleşmenize katkı sağlayacak, kişisel gelişmenize katkı
sağlayacak kursları açmak. Senede iki defa da etkinlik yapıyoruz. Birisi gençlik buluşması
diğeri de gençlik şöleni, bugün gençlik buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Müzik, Piyano
dinletilerimiz, resim, ebru kurslarımız var. Yarışmalar, imza ve söyleşi günleri var. Gençlik
Merkezimiz bu sene Mart ayında yapılan etkinlikte Türkiye’nin en güzel gençlik merkezi
seçildi. Bu da bizim için ayrı bir gurur. Bundan dolayı emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür
ediyoruz. Gençlik Merkezimiz şu anda 5 bin üyeye ulaştı. Kulüplerimiz, kurslarımız var.
Bunlar sertifikalı eğitim veren kurslardır. Bundan sonra da ücretsiz bir şekilde vermeye
devam edeceğiz. Sizlerden ricamız üye olmayan arkadaşlarımızı da buraya üye yapmanız.
Teşvik etmeniz burası faydalı bir yer kesinlikle. İnşallah daha faydalı etkinliklerde buluşmayı
diliyorum.” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21246.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri'de Bonzai Operasyonu: 2 Gözaltı
Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 922
gram bonzai maddesi ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KayseriAnkara karayolunda yapılan uygulamada F.T. ve A.T.'nin içinde bulunduğu aracın
durdurulduğu öğrenildi. Şahısların üst araması ve araçlarında yapılan aramalarda 922 gram
bonzai maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların hakkında işlem başlatıldığını kaydetti
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21247.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

MESAJI ÖNCELEYEN MEALE 4. BASKI
Araştırmacı-yazar Mustafa Çevik’in hazırladığı “Kur’an-ı Kerim Meali” (Maksadı ve
Yorumu) 4. baskısını yapıyor.
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İlk ve ikinci baskılarının 1500’er adet olduğunu, üçüncü baskıyı 2 bin adete çıkardıklarını,
ocak başında gerçekleştirecekleri dördüncü baskının ise 2500 olacağını belirten Çevik
“Böylece toplam baskı adedimiz 7.500’e ulaşacak.” dedi. Motto Yayınları arasında çıkan
mealin ülke çapında büyük ilgi görüp heyecan uyandırdığını belirten Çevik “Bunun sebebi
mesajı (anlamı) yani tevhid inancını öncelememiz… Tercüme değil mesaj endeksli bir meal
olduğu, bu mesajın yeryüzünde Allah merkezli bir nizam kurmak olduğunu vurguladığı için
mütevazı çalışmamız çok beğenildi. Birçok Kur’an halkasında, meal gruplarında ve ev
oturmalarında okunmaya başlandı.” dedi. Nüzul sırasına göre Kayseri Pınarbaşı’lı olan Çevik,
nüzul sırasına göre hazırladığı mealin önsözünde amacını şöyle anlatıyor; “Vahyin amacı
insanı Allah, Rab ve ilah bütünlüğünden oluşan tevhid inancına davet etmek ve böylece
fıtratına en uygun olan hayat nizamını birey, aile ve toplumsal hayata hakim kılmaktır. Nasıl
ki her işin yapılmasının bir sebebinin olduğu mutlak bir gerçek ise Allah’ın insanı yaratması,
peygamberler ve kitaplar göndermesinin sebebi de yeryüzünde tevhid inancına dayalı bir
hayat nizamının inşasıdır. Allah bu vazife ile görevlendirdiği insanı görevini yerine getirip
getirmeyişi ile imtihan edeceğini ve sonunda buna göre hakkında hüküm vereceğini
bildirmektedir. Peygamberler de kendilerine verilen kitaplar ile bu nizamın hayata tatbikinin
örnekliğini ortaya koymakla görevlendirilmiş önderlerdir. Kur’an’ın anlamıyla buluşmalıyız
Hayatın inşası için indirilmiş olan vahiy, hayata tatbik edildiğinde insanları şirkin ve zulmün
karanlığından kurtarıp aydınlığa çıkardı. Her insan Kur’an’ın anlamıyla buluşmalı, maksadını
fehmetmelidir. Hz. Peygamber’in ümmete mirası olan Kur’an, okunup anlaşılması ve hayata
rehber kılınması durumunda, insanların içinde bulundukları çağın buhranının yegane
çaresidir. Biz de bu inanç ve anlayışla mealimizdeki yorumları maksat üzerinden ifade
etmenin gayretinde olduk. Vahyin ışığı ile insanları karanlıklardan aydınlığa davet eden
Rabbimize hamdolsun. Rabbim bizlere de vahyin hayata uygulanışını örnek yaşayışları ile
insanlığa miras bırakan peygamberlere layık olmayı nasip etsin.” Mustafa Çevik kimdir? 1949
yılında Kayseri Pınarbaşı’da doğan Mustafa Çevik evli olup 3 çocuk babası ve iki torun
sahibi. İlk ve ortaokulu Pınarbaşı’da, lise tahsilini ise sırasıyla Pınarbaşı, Kayseri ve Biga’da
tamamladı. Pazarören Öğretmen Okulu’nu dışarıdan bitirdikten sonra 1972-76 yılları arasında
Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü’nde okudu. Dönemin
şartları gereği 4. sınıfta iken okulu bırakmak zorunda kaldı. Şimdiki adı Gazi Eğitim Fakültesi
olan Gazi Eğitim Enstitüsü’ne kayıt olup dışarıdan devam ederek mezun oldu. İstanbul,
Ankara ve İzmir’de öğretmenlik yapan yazar, daha sonra istifa edip madencilik ve ticaretle
uğraştı. Ortaokul yıllarından beri hayatını İslam’a göre yaşama gayreti içinde çeşitli
araştırmalar yaptı. Ülkemizde ve dünyada İslam adına yaşananlar ile Kuran’ın tanımladığı ve
peygamberlerin yaşadıkları din (nizam) arasındaki farklılıkları gördüğünden, Kuranın
gönderiliş sebebine uygun anlaşılmasını kolaylaştıracağına inandığı Kur’an-ı Kerim Meali”
(Maksadı ve Yorumu) çalışmasını uzun yıllar üzerinde çalışarak tamamladı. Tamamen

ücretsiz Mustafa Çevik, meali hiçbir telif almadan kendi imkanları ile bastırdığının ve talep
eden herkese ücretsiz yolladığının da altını çizerek “4. baskının dağıtımını da aynı şekilde
ücretsiz gerçekleştireceğiz. İsteyen herkes benim kişisel telefon numaram olan 0 533 726 71
53’ü arayarak taleplerini iletebilir.” şeklinde konuştu. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21248.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Oğlunun Acısına Dayanamayan Şehit
Annesi Kalp Krizi Geçirdi
Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit düşen polis Yasin İke'nin annesi 49 yaşındaki Yeter İke,
oğlunun acısına dayanmayarak kalp krizi geçirdi. Anne, anjiyo olacak.
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Beşiktaş'ta düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Yasin İke'nin annesi Yeter
İke, oğlunun dün defnedilmesinin ardından Esenyurt Mahallesi'ndeki evine giderek taziyeleri
kabul etti. Akşam saatlerinde göğüs ağrısı şikayetleri artan anne, oğlunun acısına dayanamadı.
Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan acılı anne, burada yapılan ilk müdahalenin
ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI
Doktorların ilk muayene ve kontrollerinde, kalp krizi geçirdiği belirlenen anne Yeter İke,
Kalp ve Damar Servisi'nde yoğun bakıma alındı.
ANJİYO YAPILACAK
Anne İke'nin kalp damarlarından birinin tıkalı olduğu ve anjiyo yapılacağı bildirildi.
haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21249.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Polis Özel Harekat başvuru sonuçları
açıklandı
Özel
Harekat
Birimlerinde
İstihdam
Edilmek
Üzere
19.Dönem
Polis
Meslek eğitim Merkezleri (POMEM) Giriş sınavına katılacak adayların başvuru ve sınav
yerleri ile tarihleri açıklandı..
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Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere 19.Dönem POMEM Giriş Sınavı 19 Aralık
2016 - 15 Ocak 2017 (25 Aralık,31 Aralık 2016 ve 01 Ocak 2017 tarihleri hariç) tarihleri
arasında 25 gün süreyle yapılacak, adaylar hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav
merkezinde sınava alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-devlet kapısı şifreleri ile
www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara
posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten
yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
ÖZEL HAREKAT SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar Mülakat Sınavına daha sonra ileriki bir tarihte
çağırılacaklardır. Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr
adresinden hangi tarihte ve hangi başvuru ve sınav merkezinde Mülakat Sınavına gireceklerini
T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
-T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (“Aday Başvuru Dilekçesi”nin ilgili kısmına aday T.C.
kimlik numarasının kendisine ait olduğunu beyan edecektir.)
-Lise, ön lisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (En az
lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile
birlikte kabul edileceğinden bu durumdaki adayların denklik belgesini getirmeleri
gerekmektedir. Lise öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların İl Milli Eğitim
Müdürlükleri ya da yurt dışı temsilciliklerinde bulunan eğitim müşavirlikleri veya eğitim
ataşelikleri tarafından düzenlenen denklik belgesi ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)
-Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
-Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanı, (Aday başvuru
dilekçesi üzerindeki ilgili kısma durumunu belirtecektir.)
-Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, Yaş düzeltmesi yaptıran adaylardan
kesinleşmiş mahkeme kararı (karar fotokopi ise aslı gibidir onaylı)
-Emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından,
Personel Daire Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı
örneği,
-Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (sınav başvuru ücretini Halkbank
şubelerinin ATM’lerinden yatıran adaylar ATM çıktısını getireceklerdir)

Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları ilgili
komisyonca alınacaktır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yüksek
Öğretim kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun
olmak,
-18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış
ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak,
-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
-Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
-Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
-Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, -Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm
olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma
bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
-Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu
veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya
kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu
işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (“Aday Başvuru Dilekçesi”nin ilgili kısmına
durumunu el yazısı ile belirtecektir.)
-Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
-Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
-Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Adaylar Başvuru ve Sınav Merkezlerine gelirken yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt
cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları, fiziki yeterlilik sınavı
parkurunda giymek üzere spor kıyafeti ve spor ayakkabısı getirmeleri faydalarına olacaktır.
PÖH MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
19. Dönem POMEM eğitimleri sırasında İHA muhabirinin sorularını cevaplayan Ankara Özel
Harekat Daire Başkanlığı Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, 10 bin özel
harekat personelinin alımıyla alakalı 19. Dönem POMEM eğitimlerinin devam etmekte
olduğunu belirterek “Polis Akademisi’nin internet üzeriden açtığı başvurular tamamlandı.
Yaklaşık 280 bin tane, 18 yaşını bitirmiş, Türk vatandaşı bunlara müracaat ettiler.
Önümüzdeki süreçte, 19 Aralık olarak tahmin ediyoruz, spor mülakatları, sağlık kurulu
raporları ve daha sonrasında sözlü mülakatlarla süreç başlayacak. Eğitimleri de inşallah

2017’nin ilk aylarında Türkiye’nin değişik illerinde Polis Akademisi’nin belirleyeceği
okullarda, eğitici kadrosunu biz vereceğiz, bu şekilde eğitimlere başlayacağız” ifadelerini
kullandı.
PÖH FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI VE PARKUR DETAYLARI
Adaylar için fiziki yeterlilik sınavı ve parkuru açıklandı. İşte detaylar...
Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre
uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile denge aletinin bitimindeki duba arası 14 metre
eninde, barfiks aletinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam
9 etap ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.
Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava
katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır.
Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe adayların
rahatça geçeceği bir mesafede olacaktır.
Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılır. Daha sonra komisyonca
ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama
noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru
döner.
1) Paralel bar etabı; Yerden yüksekliği 120 cm (barın üst kısmından), barlar arasındaki mesafe
50 cm, bar üstünde elle yürünecek mesafe 2 metre olarak işaretlenecektir.(Paralel barın
bağlantı demirlerinin iç kısmından işaretlenecek ve 2 metre olacak şekilde bitiş noktası
belirlenecektir) Aday “ÇIK” komutu ile paralel bar istasyonuna çıkıp ayağını yerden keserek
“BAŞLA” komutu ile birlikte elleri ile paralelin barlarından tutarak bar üzerinde bitiş noktası
2 metre olarak işaretlerle belirlenmiş mesafeyi yürüyecektir. Aday paralel bar etabını
tamamlamadan düşerek ayakları yere değmesi halinde tekrar düştüğü yerden bara çıkarak
devam edecek, ancak her yere düşmesine mukabil ceza süresi olarak her düşme için 1 (bir)
saniye bitiş süresine eklenecektir. (Adayın ayakları yere değemeden kollarının üzerine düşüp
kalkması halinde ceza süresi verilmez.) Paralel barı elleri ile yürüyerek tamamlayamayan
aday elenir. Dijital fotosel cihazının kurulum yeri paralel bar üzerindeki adayın başlama
noktasından 20 cm ileri kurulacaktır. Başlangıç ve bitiş fotosellerin ayakları (tripod) adayın
başlangıç ve bitiş hareketlerini algılayacak yükseklikte kurulacaktır.
2) Sıçrama tahtası etabı; Aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla
sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama
hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm,
genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Jimnastik
sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramanın ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki)
saniye ilave edilecektir. (Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve
5 sıçrama hareketinin tamamını da nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış
sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.)
3) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik
içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) basarak geçecektir. Her bir
lastik için, içerisine basmadan geçmemenin ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye
ilave edilecektir. Lastiklerin iç genişliği 16 inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve
birbirine bağlı şekilde olacaktır.
4) Ağırlık taşıma etabı; Ağırlık taşıma etabında, adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki, iki
kum torbasını aralarında 10 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve
ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya bırakacaktır. Adayın ağırlıkları aldığı noktadaki
dubanın dışından dolaşmamasının ceza karşılığı bitirme süresine 1 (bir) saniye ilave
edilecektir. Ayrıca aralarında 10 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından
dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu
tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. Ağırlıkları 10 metrelik mesafeyi

tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi
halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
Adayın dubaların arkasından dolaşırken dubalardan herhangi birini devirmesi halinde bitirme
süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
5) Takla atma etabı; Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, 2 m
uzunluğundaki yer minderinde öne doğru (1) bir defa takla atacaktır. Takla hareketine
gelirken dubanın dışından dolaşmayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye
ilave edilecektir. (Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday
diskalifiye edilerek elenecektir.)
6) Denge aleti etabı; Denge aletinin yerleşme alanı 5,5 metre olup, yüksekliği 65 cm, denge
tahta uzunluğu yürüme mesafesi 5 metre, üst basma yeri 10 cm eninde olan denge aletinde
aday baştan sona kadar yürüyerek istasyonu tamamlayacak, adayın denge aletinden düşmesi
durumunda düştüğü yerden tekrar denge aletine çıkarak yürüyüşünü tamamlayacaktır. Denge
aleti etabını tamamlamayan aday elenir.
7) Barfiks çekme etabı; Yüksekliği 235 cm, direklerinin arası en az 120 cm, en fazla 2 metre,
barfiks üst demir kalınlığı bir parmak (1 inch= 2,54 cm olan) olarak tabir edilen barfiks üst
demirini aday yakalayacak ve nizami olarak yani (5) beş kez çenesini üst demire değdirecek
şekilde barfiks çekecektir. Aday barfiks üst demirini tutmada ellerinin yönünü istediği şekilde
tutabilir. Aday barfiks çekme sırasında ellerini bırakıp yere düşmesi durumunda kaldığı
yerden devam edecektir. Barfiks çekme esnasında kol açısı 90 ve daha az açıda dar olursa her
hataya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir. Nizami olabilmesi
için adayın kolları barfiks çekme esnasında tam açılmış yani 180 dereceye yakın bir açıda
olacaktır. Her eksik bırakılan veya çekilmeyen barfiks için ceza karşılığı olarak bitiş süresine
2 (iki) saniye ilave edilecektir.
8) Slalom koşu etabı; Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu (çubuklar 1.5 metre
yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır) dışından dolaşılarak
tamamlanır. Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş
süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.
9) Engel etabı; Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği 50 cm. ve
alttan geçilecek engel yüksekliği 110 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üsttenalttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur
tamamlanmış olur. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme
ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir. Adayın bu
etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının
bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. (Engel çubuklarının bir birlerine takılış
yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Ayrıca bu istasyondaki engellerin
hiçbirini nizami geçemeyen aday diskalifiye edilerek elenir.)
10) Aday bitiş çizgisinden geçerken vücudunun herhangi bir uzvuyla dijital fotoselli
kronometreyi durdurması halinde parkuru tamamlamış olur. (Dijital fotoselli kronometrenin
herhangi bir nedenle durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu
tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir,
herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit
edilir ve bitiş süresi olarak yazılır.)
11) Parkur içerisinde herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir.
12) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını tekrar
yapmasına izin verilmeyecektir.
13) Fiziki yeterlilik sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda
sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın
görüşünü alarak karara bağlar.

14) Adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmayacak yalnızca saniyeler
baz alınarak bitirme süresi olarak yazılacaktır.
Özel Harekat Birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerine
alınacak aday değerlendirme ve seçme işlemlerinin bir aşaması olan fiziksel yeterlilik
aşamasında polislik mesleğini icra edecek adayların denge, kondisyon, çeviklik, çabukluk ve
esneklik açısından polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, yukarıda belirtilen ebat
ve etaplardan oluşturulmuştur.
Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru 50 saniyede tamamlamaları
gerekmektedir. Fiziksel yeterlilik parkurunu 42 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan
adaylar 100 tam puan alırlar. Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan
adaylar mevzuat gereği başarısız sayılırlar. Fiziksel yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan
adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu başarısız adaylar hakkında
“ Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar
mülakat sınavına geçemezler.
Not: Fiziksel yeterlilik sınavına girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21250.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

İntihar girişimini sosyal medyada canlı
yayınladılar
Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 47 yaşındaki kadın, bir inşaatın 10. katına
çıkarak intihar etmek istedi. Bu sırada olay yerine gelen 2 genç, sosyal paylaşım sitesinden
intihar girişimini canlı yayınlarken, yoldan geçen vatandaşlar da arabalarını durdurarak intihar
girişimini seyretti.

13 Aralık 2016 Salı 14:17

Edinilen bilgiye göre, Serkent Mahallesi Zehra Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana
gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine S. (47) inşaatın 10. katına
çıkarak intihar etmek istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye
ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de inşaatın
altına branda açtı.
Bu sırada yoldan geçen 2 genç de cep telefonlarından intihar girişimini canlı yayınladı. Bazı
meraklı sürücüler de otomobillerini park ederek, olayı izlemeye başladı. Polis ekipleri meraklı
vatandaşları uzaklaştırmak uyarılarda bulundu. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna
edilen Emine S., inşaattan indirildi.

Burada ambulansta tedavi gören Emine S., daha sonra polis ekipleri tarafından götürüldü.
İntihar girişiminde bulunan kadının elinde iki adet küçük Türk bayrağı olması ise dikkatleri
çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. HA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21251.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

'Çok pişmanmış'
Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan sanık
mahkemede 'Çok pişmanım' dese de 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Y.O. ve avukatı katıldı.
Sanık Y.O. mahkemede savunmasında, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımlar için
pişman olduğunu söyleyerek, "Yaptığım paylaşımlar yüzünden pişmanım, çok pişmanım"
dedi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Y.O.'yu "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl
6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21252.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri'de okullar tatil
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim veren tüm okullar tatil edildi.

14 Aralık 2016 Çarşamba 09:43

Yurdun büyük bölümünde süren yoğun kar yağışı nedeniyle 30 ilde bugün okullar tatil edildi.
Türkiye genelinde dün öğlen saatlerinde başlayıp akşamdan itibaren etkisini artıran ve bazı
kentlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı yüzünden aralarında Kayseri'nin de olduğu
30 ilde eğitime bir gün ara verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21253.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

ASKON’dan Vali Kamçı’ya ziyaret
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, iş
adamları olarak yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Devletimize güveniyoruz.
Ülkemiz ekonomisinin ilerleyen zamanlarda hızlı bir büyüme göstereceğine inanıyoruz” dedi.
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, iş
adamları olarak yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Devletimize güveniyoruz.
Ülkemiz ekonomisinin ilerleyen zamanlarda hızlı bir büyüme göstereceğine inanıyoruz” dedi.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) yönetim kurulu, Vali Süleyman Kamçı’yı
makamında ziyaret etti. Ziyarette dernek faaliyetlerinden bahseden ASKON Kayseri Şube
Başkanı Ali Özcan ; “Moralimizde ve gayretimizde hiçbir eksilme olmaksızın ülkemize
yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yaşanılan ekonomik daralma ve döviz kurlarındaki
yükselişin geçici bir köpük olduğuna inanıyoruz. “ dedi. Türkiye ekonomisinde son 15 yılda
güçlendirilen temel dinamikler ve devletin ekonomideki rezerv değerlerinin iş adamlarını
ümitlendirdiğini ifade eden Özcan; “Yakın zamana kadar IMF’ye borçlu sırtında kamburu
olan bir ülkeydik. Son zamanda gerçekleşen birçok olumsuz etkene karşılık sağlam duruşu, bu
güçlendirme sayesinde koruduk. Biz iş adamları olarak çalışmalarımıza daha gayretli bir
şekilde devam edeceğiz. Zira bağımsız ve güçlü bir Türkiye arzumuzu nasıl 15 Temmuz da
ortaya koyduysak. Bugün de ekonomik alanda bu iradenin arkasında duracağız. “ şeklinde
konuştu. Vali Süleyman Kamçı ise ASKON’un çalışmalarını takdirle takip ettiklerini ve böyle
vatansever işadamlarının Ticaret ve Sanayi Odalarında daha etkin olmalarını arzu ettiklerini
dile getirdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21254.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri'den Ceylanpınar'a yardım eli
Kayseri Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler, Ceylanpınar Yukarı
Taşyalak İlkokulunda okuyan öğrencilere yardım eli uzattı.
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Okulun ihtiyaçlarını tespit eden öğrenciler bu ihtiyaçları Kayseri'de başlatmış oldukları
yardım kampanyası ile tedarik ettiler. Kayseri'den yola çıkan üniversite öğrencileri yanlarında
getirmiş oldukları ihtiyaç malzemelerini kendi elleriyle öğrencilere teslim ettiler. Yaptıkları
yardımla ilgili gazetecilere konuşan Erciyes Üniversitesi öğrencisi Ebru Usta, başlattıkları
sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplamış oldukları ihtiyaç malzemelerini Yukarı
Taşyalak ilköğretim okuluna ulaştırdıklarını söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden
Usta, "Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri olarak arkadaşlarımla birlikte bir
sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yukarı Taşyalak
ilkokuluna yardım projesi başlattık. Bu projede bize destek olan bütün destekçilerimize ve
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes
Atilla'ya, Ceylanpınar Belediyesi'ne, Yukarı Taşyalak ilkokulu müdür ve müdür yardımcıları
ve öğretmenlerine desteklerinden ve bu güzel projeyi hayata geçirmemizi sağladıklarından
dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. Yukarı Taşyalak İlkokul Müdürü Hamza Coşkun ise
ihtiyaç malzemelerini ulaştıran öğrencilere teşekkür ederek, "Kayseri Erciyes Üniversitesi
İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin bizimle iletişime geçerek öğrencilerimizin bir kısım
ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçlarını giderdiler. Bütün öğrencilerimiz mutlu ettiler, okul
müdürü olarak yardımı ulaştıran öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu konuda bize
destek veren ve öğrenci arkadaşlarımızı ağırlayan Ceylanpınar Belediyemize ve Belediye
Başkanımız Menderes Atilla'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21255.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

KOSB yönetiminden taziye ziyareti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile beraber
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri OSB Şehit Muzaffer Tufaner Polis Merkezinde
10 Aralık gecesi yaşanan hain terör saldırısından dolayı taziye ziyaretinde bulundu.

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:00

Ziyarette bir açıklama yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "10
Aralık günü İstanbul’da yapılan hain terör eylemini şiddetle lanetleyip kınıyoruz. Kayseri
OSB Yönetim Kurulu olarak sanayicilerimiz adına Organize Sanayimizdeki polis
karakolumuzu ziyarette bulunuyoruz. Kahraman Türk Polisi üzerine düşeni seve seve
yapmıştır. Her zaman olduğu gibi başarılı hizmetlerinizin devamını diliyoruz. Acımız büyük
ama bu milletin aziz evlatları gibi vatan için seve seve canımızı vermeye hazırız. Allah
devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eylesin. Bu tür hain olaylar milletimizi
yıldıramayacak. Bu devlet ve bayrak için elimizden ne geliyorsa her zaman hazır olduğumuzu
ve her zaman sizlerle beraber olduğumuzu belirtmek için nezaket ziyaretinde bulunmak
istedik." diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21256.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

“CHP’nin terörle işi olmaz”
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, birilerinin kaos ortamı oluşturmak için her yola
başvurduğunu belirterek, “CHP hiçbir zaman terörün yanında olmadı, bundan sonra da olmaz.
Birileri partimizin adını terörle yan yana getirerek yıpratmaya, ayrıştırmaya çalışıyor. Bu
oyuna gelmeyelim” dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin partililerle birlikte basın toplantısı
düzenleyerek önceki gün şehit polislerin cenaze töreninde yaşanan olayları değerlendirdi.
Ayrışmayalım birleşelim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengine tepki
gösterilmesinin birilerinin oyunu olduğunu dile getiren Feyzullah Keskin, “ Lütfen oyuna
gelmeyelim. Ülkemizin ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var” dedi. Terörün bir insanlık
ayıbı olduğunu ve dil, din, mezhep, siyasi görüş ayrımı yapmadığını belirten Keskin; “ Bütün
şehitlerimize gani gani rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kim yapmış, kim
yaptırmışsa, kim destek vermişse, her kim bu olaylara zerre kadar sevinmişse Allah bin türlü
belasını versin. Bu sorun birlik-beraberlik içerisinde ancak atlatılabilir. Ancak maalesef
Cumhuriyet Halk Partisi birlik, beraberlik, barışın kardeşliğin dili dedikçe, bazı şer odakları,
bazı provokatörler bu işi farklı bir yere çekmeye çalışıyorlar. Tekrar söylüyoruz. CHP hiçbir
zaman nasıl olduğuna bakmadan terörü lanetlemiştir ve karşısında olmuştur. Birleştirmek,
kardeşlik, beraberlik olgusu oluşturmak yerine ayrıştırıcı dil kullananları da şiddetle
kınıyorum. Bu ülkenin ayrışmaya değil, birleşmeye ihtiyacı var.” diye konuştu. CHP’yi haksız
yere suçluyorlar “Cumhuriyet Halk Partisi’ne ‘terör örgütünü destekliyorsunuz’ diye sürekli
suçlamalar yapılıyor. Ama bu örgütlerle görüşen, masaya oturan AK Partililer. “ diyen Keskin
şunları söyledi: “Barış, kardeşlik, hoş görü, sevgi içerisinde olalım. Bu ülke hepimizin. Bu
şehitler hepimizin. Biz ısrarla ilgimiz yok dediğimiz halde hak etmediğimiz şekilde
suçlanıyoruz. Gözü olup Da görmeyenler, kulağı olup Da duymayanlara sesleniyorum. Bu
huyunuzdan vazgeçin. Bizim partimizi ayrımcı bir parti gibi göstermeyin. Bundan hiç
kimseye fayda olmaz. Maalesef önceki gün provokatörlerin kötü bir örneğini gördük. Biz
Türk toplumu olarak geleneklerimize bağlıyız. Şehit cenazesinde bırakın bağırmayı,
dualardan başka bir şey yapılmaz. Ama bazı provokatörler bazı şehit yakınlarını da dahil
ederek çelengi parçalayacak kadar basitleştiler. O şehit akrabanız olabilir ama artık Türk
toplumunun şehidi olmuştur. O yüzden o çelengin parçalanmasını şiddetle protesto ediyoruz.
Kimseye fayda getirmez. Halbuki şehit cenazelerinde toplumun sağduyulu olması lazım. “
Arık: Ayrımcılığı körüklüyorlar Diğer yandan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da yazılı
bir açıklama yaparak şehit polislerin cenaze töreninde yaşanılanları provokasyon olarak
nitelendirdi. Türkiye'yi uçuruma sürükleyenlerin kendi günahlarını örtbas etmek için CHP
üzerinde kirli oyunlar sahneye koyduğunu belirten Arık, hiçbir çirkin saldırının kendilerini
yollarından çeviremeyeceğini söyledi. Arık, "Son günlerde bizzat terör örgütleriyle iç içe
olanlar, terör örgütlerinin hamiliğini yapanlar tarafından partimize yönelik bir algı operasyonu
yapılmak isteniyor. İktidarın güdümündeki havuz medyası tarafından da bu yönde bir algı
operasyonu yapılarak, iktidarın günahları gizlenmek isteniyor. Tüm bu çabalar boşuna, bu
iftiralar bizim üzerimize yapışmaz. Sadece birkaç provokatör, birkaç kirli girişimde bulunur

ama halkımız neyin ne olduğunu çok iyi biliyor" dedi. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21257.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kalıcı yaz saati uygulamasına ayar
Bakanlık, kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin şikayetler üzerine konuyu yeniden inceleyip
kararı revize edecek.

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:10

Saatlerin geriye alınmaması, yaz saatinin sabit kalması beraberinde birçok sorunu getirdi.
Mesainin havanın aydınlanması ile başlaması hedeflense de, ancak hesaplar tutmadı ve
insanlar gün aydınlanmadan yola çıkmaya başladı. Artık sabah namazı işe gidiş vaktiyle
çakışıyor. Avrupa'daki bazı maçlar Türkiye'de iki gün sürüyor. Küresel borsalarla senkron
zorluğu yaşanıyor.
UYGULAMA YENİDEN İNCELENECEK
Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
konuyu yeniden değerlendirme kararı aldı.
İNCELEMEYE GÖRE ADIM ATILACAK
Uygulamanın tamamına ilişkin bir röntgen çekileceğini açıklayan bakanlık yetkilileri, buna
göre bir adım atılıp atılmayacağının belirleneceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21258.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kan ve gözyaşının hiç dinmediği yıl: 2016
Mazlumder Kayseri ŞubeSİ Başkan Yardımcısı Kahraman Calasın, 2016 yılı ile ilgili yaptığı
değerlendirmede, “Hem dünyada hem de ülkemizde insan hakları adına sadece kan ve gözyaşı
vardı.” ifadelerini kullandı.
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Yazılı yapılan açıklamada Calasın, “Ülkemizde geçtiğimiz günlerde Adana Aladağ'da 12 yurt
öğrencisinin ihmal sonucu çıkan yangında hayatını kaybetmesi yine Diyarbakır'ın Kulp
ilçesindeki yurt yangının da 6 kişinin ölümü ve son olarak Kahramanmaraş'taki yurt yangını
da bu yılın son aylarında yaşadığımız acı olaylardan bir kaçı. Bütün bu olaylar gösteriyor ki
kamu yurtlarında ve özel yurtlarda daha sıkı denetimler yapılmalıdır. Ayrıca Olaylarda ihmali
bulunanlar hakkında da gerekli hukuki işlemler ivedilikle yapılmalıdır.” dedi. “10 Aralık
gecesi ise İstanbul Vodafone Arena stadı yakınında düzenlenen bombalı araç saldırısı ile
Maçka Parkı'ndaki canlı bomba saldırısında 34 ‘ü emniyet mensubu, 9’u sivil ve kimliği
belirlenemeyen 1 kişi olmak üzere 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 155 kişi de
yaralanmıştır.” diyen Calasın, “Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yaralılara acil şifalar, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”
açıklamasında bulundu. Teröre lanet Calasın açıklamalarına şöyle devam etti; “10 Aralık
günü tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlandığı bu gecede ülkemizi yasa boğan bu
ihanet çetesinin köklerini maalesef batı ülkeleri beslemektedir. İnsan haklarına bağlılığını her
fırsatta dile getiren sözde batılılar, PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmelerine rağmen,
Avrupa’nın başkentlerinde çadır açmaları, kırmızı bülten ile arananların caddelerinde sallana
sallana gezmeleri eylem yapmaları, yine batılı liderler tarafından muhatap kabul edilerek
saraylarda ağırlanmaları batılı ülkelerin gerçek yüzlerini ortaya koymaktadır. Mazlumder
Kayseri Şubesi olarak başta PKK/TAK terör örgütünün bu vahşi terör eylemlerini
lanetliyoruz. İnsanın en temel değeri olan yaşama hakkını hedef alan bu ve benzeri saldırılar
karşısında vicdanını kaybetmemiş insanlığı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. Katliamın
sorumlularının bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini ve benzer katliamların bir daha
yaşanmaması için ilgilileri de daha tedbirli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca kamu ve
özel yurt denetimlerinin daha sağlıklı yapılmasının insan ölümlerini engelleyici ciddiyet ve
titizlikte yapılmasını talep ediyoruz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21259.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Hayırsever katkılarıyla açılan okullara
tören
Büyükşehir Belediyesinin hayırsever katkısıyla Talas'ın Yenidoğan Mahallesinde yaptırdığı
Ömer-Serpil Özberber İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesinin kamuoyuna
tanıtımı için bir tören düzenlendi.
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Tanıtım törenine Başkan Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Eski
Milletvekili Yaşar Karayel, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün,
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, eğitimciler,
öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören şehitler için Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, belediyeler ve hayırseverlerin
eğitime desteklerini esirgemediklerini belirterek, okulun yapımına katkıda bulunan
Büyükşehir Belediyesi ve Özberber ailesine teşekkür etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu da, Talas'a 360 kişilik konferans salonu yaklaşık bin kişilik mescidi ile çok
kaliteli bir okul kazandırıldığını belirtti ve Talas'a yaptığı hizmetler nedeniyle Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik'e teşekkür etti. "En güçlü silahımız, birlik beraberliğimiz" Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasına İstanbul'daki hain terör saldırısına değinerek
başladı. İstanbul'da yaşanan acının ortak olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Varlıkları ile
gurur duyduğumuz Kayserili hayırseverlerimiz ile birlikte şehrimizdeki eğitimin kalitesini
artırmak için yapmış olduğumuz bu güzel eseri çok daha farklı bir şekilde tanıtmak isterdik;
ancak ne yazık ki çok büyük bir acıyla sarsıldık. İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısı bir
kez daha yüreğimizi yaktı. Ateş, güzel yurdumuzun dört bir yanına düştü. Hain saldırıda şehit
düşen Polis Memurlarımız Yasin İke ve Osman Börklüoğlu'nu dün Kayseri'de defnettik.
Ülkemizin dört bir yanında gözyaşlarıyla uğurlanan polislerimiz veya vatandaşlarımız
hepimizin evlatlarıdır. Çocuklarını bu vatana feda eden ailelerin acısı hepimizin acısıdır. Bu
vesileyle bir kez daha tekrar etmek isterim ki, Aziz Milletimizi haince saldırılarla sarsmak
isteyenler asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Hain terör örgütlerini kullanarak bu ülkeye diz
çöktürmeye çalışan dış güçler güçlü ülkemize asla geri adım attıramayacaktır. Hepimizi şunu
iyi bilmeliyiz ki, her türlü teröre karşı en güçlü silah birlik ve beraberliğimizdir. Bunun en
güzel örneğini 15 Temmuz'da gördük. Acımız birdir, vatanımız birdir, amacımız birdir.
Allah'ın izni, milletimizin azmiyle her türlü güçlüğü yenerek bu acı günleri geride
bırakacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı. "Hainlere meydanı boş
bırakmayacağız" Konuşmasında öğrencilere önerilerde bulunan Başkan Çelik, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Görüldüğü üzere zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız ateş çemberi. Ne yazık
ki, içimizde de pek çok hain barınıyor. Bu nedenle sizlere büyük iş düşüyor. Hainlerin ve
hainleri maşa olarak kullanan dış güçlerin oyununa gelmemek ve bu oyunları bozmak için her
alanda kendinizi geliştirecek ve vatansever bir gençlik olarak yetişeceksiniz. Hiçbir haine
meydanı boş bırakmayacaksınız. Bizler de sizlerin daha iyi yetişmesi için elimizden gelen tüm
gayreti göstereceğiz." "Bu okul, üçlü uyumun en güzel göstergesi" Büyükşehir Belediyesinin
eğitime verdiği katkılardan da söz eden Başkan Mustafa Çelik, tanıtımı yapılan okulun resmi
açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığını hatırlattı. Okulun
yapımında Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, Talas Belediyesi ve Hayırsever Özberber
ailesinin de elini taşın altına koyduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Rabbim pek çok kişiye
veriyor; ama herkese hayır etmeyi nasip etmiyor." dedi. Okulun 27 derslikten oluştuğunu ve 3
milyon 664 bin TL'ye mal olduğunu ifade eden Başkan Çelik, okuldan hayırlı gençler
yetişmesi temennisinde bulundu. Törene katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Eski
Milletvekili Yaşar Karayel de iyi yetişmiş nesillerin ülkelerin de gelişmesine katkıda
bulunduğunu belirterek, "İnşallah bu okullardan mezun olacak öğrenciler gelecekte güzel
hizmetler yapacaklar." dedi. Karayel, okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, okulun yapımına katkı veren
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve
Ömer-Serpil Özberber'e teşekkür plaketi ve hediye verdi. Ardından okulu gezen Başkan
Çelik, bazı sınıflarda öğrencilerle sohbet etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21260.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

15 Temmuz gazileri geliyor
Erciyes Üniversitesi Çağrı Kulübü ‘Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha 15 Temmuz’ konulu
programda 15 Temmuz gazilerini konuşturacak.
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Moderetörlüğünü Akın Avcı’nın yapacağı program bugün saat 16.00’da Sabancı Kültür
Merkezi’nde yapılacak. Programa 15 Temmuz gazilerinden Ali Nuri Türkoğlu, Fatih Koca,
Levent Deveci, Safiye Bayat ve Enes Koca konuşmacı olarak katılacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21261.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Bonzai operasyonu: 2 gözaltı
Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 922
gram bonzai maddesi ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KayseriAnkara karayolunda yapılan uygulamada F.T. ve A.T.'nin içinde bulunduğu aracın
durdurulduğu öğrenildi. Şahısların üst araması ve araçlarında yapılan aramalarda 922 gram
bonzai maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların hakkında işlem başlatıldığını kaydetti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21262.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

AK Parti’den Emniyet Müdürlüğü’ne
ziyaret
AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe ve beraberindeki heyet, Beşiktaş'ta yaşanan
saldırı sonrasında Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
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Burada İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin ile görüşen Başkan Gökçe, başsağlığı dileğinde
bulunarak, "Teröristler ve teröre sırtını dayanan herkes bunun hesabını verecektir. Ülkemizin
huzurunu bozmaya çalışan bu alçaklar cezalandırılarak bu hainliklerini çok ağır bir şekilde
ödeyeceklerdir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden
aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Polis
Teşkilatı mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı
kahraman polislerimiz ve diğer yaralılara ise acil şifalar diliyorum." dedi. Başkan Gökçe ve
beraberindekiler daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan polislere karanfil dağıttı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21263.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

KAYSERİ’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA
Kayseri Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan tüm ilçelerde okulların
bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.
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Kayseri Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan tüm ilçelerde okulların
bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Kayseri'de dün geceden itibaren başlayan kar yağışı
ilçelerde etkili oldu. Yoğun karyağışı nedeniyle Kayseri Valiliği, taşımalı eğitim yapılan tüm
ilçelerde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21264.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Çolakbayrakdar pazaryeri projesini
inceledi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nde yapımı
devam eden pazaryeri projesini yerinde inceledi
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Başkan Çolakbayrakdar, bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan daha fonksiyonel pazar
yeri çalışmalarını inceledi. Başkan Yardımcısı Ali Bulu ve birim müdürleriyle birlikte
projenin uygulandığı inşaat alanını gezen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında
detaylı bilgi aldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, “Zamanın
ihtiyaçlarına göre yapılan yapılar eskiyor veya çağın şartlarına göre daha işlevsel hale
getirilmesi için yenilenmesi gerekiyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde İlçe genelinde
mevcut pazaryerlerimizi yenilemeye başladık. Pazaryerlerini, daha işlevsel, daha sağlıklı,
daha konforlu ve daha estetik hale getiriyoruz. Bunlardan biri olan Erciyesevler
Mahallemizdeki mevcut pazaryerini yeniliyoruz. Ayrıca pazaryerinin yanına mahalle
sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek değişik sosyal mekanlar yapıyoruz. Pazaryerlerimiz
böylelikle daha fonksiyonel hale dönüşecek ve Kocasinan için sosyal-kültürel anlamda büyük
bir kazanım olacak. Pazar yerlerimiz haftanın bir günü değil, haftanın her günü vatandaşın
ihtiyacını karşılayacak. 7’den 70’e herkese hitap edecek olan pazar yerlerimiz inşallah kazasız
belasız en kısa zamanda tamamlayarak önümüzdeki yıl içerisinde yeni yüzüyle Kocasinan’a
hizmet verir hale gelecektir.” diye konuştu. Yenimahalle Meydanı yenilendi Kocasinan
Belediyesi, ayrıca Yenimahalle Meydanının çevre düzenlemesi ve yenileme çalışmalarını
tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ahmet
Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın dört bir yanında yol yenileme, kaldırım ve çevre düzenleme
çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan birisi olan Yenimahalle de ise meydanı baştan aşağı
yeniledik. Meydanın zemini daha sağlam olması için 300 metreküp beton ve 10 ton hasır çelik
kullanıldı. Ardından 3 bin 800 metrekare alana çevreye duyarlı doğayla özdeşleşmiş daha
dayanıklı modern begonit taşlar döşendi. Daha kullanışlı ve daha estetik bir meydan
oluşturduk. Vatandaşlarımızın daha güzel çevrede yaşamaları için elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. Bölge sakinleri ise
hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan
Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21265.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Orta Anadolu’da yıldız gibi parlamaya
devam
Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde sanayicilerle bir araya geldiği
toplantıda “Her kesimin olduğu gibi sanayicilerimizin de mutlaka sıkıntıları vardır. İnşallah
kısa zamanda onlar da giderilir ve Kayseri olarak Orta Anadolu’nun parlayan yıldızı olarak
yolumuza devam ederiz” diye konuştu.
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Vali Süleyman Kamçı, kentin ekonomik durumunu, potansiyelini ve istihdam konularını
değerlendirmek ihtiyaç, beklenti ve çözüm önerilerini belirlemek için sanayicilerle bir araya
geldi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (KOSB) toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali
Süleyman Kamçı, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kurum kuruluş müdürleri
ve sanayiciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir Nursaçan İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını lanetlediklerini belirterek,
“10 Aralık Cumartesi günü İstanbul’da emniyet güçlerimize ve sivil vatandaşlarımıza yönelik
girişilen haince ve insanlık dışı saldırıyı iş dünyası sokak şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.
Milletimiz dimdik ayaktadır. Bu tür menfur hadise, Anadolu kardeşliğine olan inancı asla
sarsamayacaktır. Milletimiz ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkındadır. Ülkemiz
yöneticileri ve milletimiz bu zorlukların üstesinden gelecek iradeye sahiptir, milletimizin başı
sağ olsun.” dedi.
Toplantının, sanayicilerin taleplerini dinlemek için düzenlendiğini kaydeden Vali Süleyman
Kamçı, “Sizlerin taleplerini dinleyeceğiz, talepler doğrultusunda yardımcı olabileceğimiz
konularda yardımcı olmaya çalışacağız. Daha doğrusu yardımcı olmak amacıyla sizlerle
beraber olacağız” dedi. İstanbul’daki terör saldırısına da değinen Vali Kamçı birlik ve
beraberliğin önemini vurgulayarak, “Birlik ve beraber olmamızın tam zamanı demenin tam
yeridir. Kayseri olarak bunu bizler fazlasıyla gösteriyoruz. Kayseri’de birlik ve beraberliğimiz
inşallah daim olur diyorum. Her kesimin olduğu gibi sanayicilerimizin de mutlaka sıkıntıları
vardır. İnşallah kısa zamanda onlar da giderilir ve Kayseri olarak Orta Anadolu’nun parlayan
yıldızı olarak yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum.” diye konuştu.
Nursaçan: Ülkemiz için yılmadan çalışacağız
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bin 161 fabrika ve 65 bin üzerinde çalışan bulunduğunu
ifade belirten KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise, “OSB’ler ülkemizin
sanayileşme ve sanayinin Anadolu’ya yayılmasında büyük katkı sağlamışlardır. OSB’ler
yatırım ortamındaki çeşitli engellerin aşılması konusunda da çok büyük fayda sağlayan
yapılar haline gelmişlerdir. OSB’ler yatırım ortamındaki çeşitli engellerin aşılmasında çok
büyük fayda sağlayan bu mekanizmaların sanayimizin gelişmesine daha fazla hizmet etme
potansiyeline sahip olduğu açıktır. Çeşitli ideal ve bürokratik sıkıntıların çözülmesiyle birlikte
OSB’lerin daha da gelişmesini beklemekteyiz. Eskiden ülke kalkınması için yapılması
gereken sanayi hamlesiydi. Çünkü dünyada sanayi ürünü azdı, ne üretilirse satılabilirdi. Artık
hamlemizi sadece sanayileşmek için değil sanayimizle daha fazla rekabet edebilmek için

yapmamız gerekiyor. Enerjimizi, kaynaklarımızı sanayimizin daha fazla katma değer
üretebilmesi için harcamamız gerekiyor. İnanıyoruz ki gelişen, büyüyen dünya
konjonktüründe hep birlikte farkındalık ortaya koyabiliriz. Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’nin göreve geldiği yeni yönetimi olarak belirlenen plan ve program dahilinde
uygulamaya dönük projeler kesintisiz devam etmektedir. Kayseri OSB’nin yönetimi olarak
ilimizdeki sanayi ve ticaretin canlanması ve desteklenmesini sağlayacak önemli altyapı
projelerinden biri olan ve kendimizin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte bir fuar ve kongre
merkezi çalışmaları devam etmektedir. Ekonomik potansiyeli, ticari kültürü, zengin tarihi
kültürü ve mirası, girişimcilik gücü ve seçkin üniversiteleriyle hak ettiği yeri alması gereken
ilimizi, fuar ve kongre merkezi haline getirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Firmalarımızın rekabet gücü yükselecek, alanlara yatırım yapılmak üzere yönlendirilecektir.
Böyle yatırımlara verilecek desteğin çerçevesini belirleyecek yeni bir kamu - özel sektör
diyaloğu mekanizmasının kurulması zorunludur. Bunun için önce birlikte düşünülüp karar
alınması, her türlü sanayi yatırımı değil ülkemiz için daha yüksek katma değer üretebilecek
faaliyetlere teşvik edilmesi, yeni Anayasanın hazırlanması başta olma üzere vergi reformu,
teşvik reformu, eğitim reformu, kamu yönetimi reformu, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli
eleman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla meslek ve teknik liseleri ile meslek
yüksekokullarının açılması konuları da ayrı önem arz etmektedir. 2002 yılından itibaren
devam eden büyümeye yeniden ivme kazandırmak ve büyümenin bereketini artırmak için
yeni bir çıtaya ve yeni bir büyüme stratejisine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Sanayimizin
tekrar ivme kazanabilmesi için mobilya sektörümüz KDV indirimi, bankalarımızın kredi
kullanılmasında sanayicimize gerekli kolaylığı sağlamaları, ilimizin teşvik, destek ve diğer
imkanlardan daha fazla yararlandırılması en önemlisi de kısır çekişme yerine asıl gündeme
yani ekonomiye odaklanılması gibi ana başlıklarını sıralamamız mümkündür.” ifadelerini
kullandı.
Nursaçan, KOSB'un hedeflerine dair şu bilgileri verdi:
“KOSB Yönetimi olarak hedefimiz ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak, dünyanın dört
bir yerinde bayrağımızı dalgalandırmak olacaktır. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için
durmadan, yılmadan çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah el birliği ile ülkemizin dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasında yer alması için gereken çaba gösterilecekti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21266.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Yumurta üretimi arttı
Tavuk yumurtası üretimi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 13,8 arttı.
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Kesilen tavuk sayısı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 14, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 0,4 arttı. Ekim ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 9,3, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 arttı.
Tavuk eti üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 16,6, bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 0,2 arttı. Ekim ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,3, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 arttı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre
yüzde 3,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21267.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

GSYH oranları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2014
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarında Kayseri 30 milyar 273 milyon TL ile
yüzde 1,5 pay aldı.
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İl bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Kayseri için 2014 yılında 23 bin 129 TL oldu.
Kayseri, il bazında GSYH sıralamasında 81 il içerisinde 22. sırada yer aldı.
Kayseri’de iktisadi faaliyet kollarına göre tarım 2 milyar 182 milyon TL, Sanayi 10 milyar
252 milyon TL, Hizmetler 14 milyar 341 milyon TL ve Vergi -Sübvansiyon 3 milyar 499
milyon TL olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre 2014
yılında kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, Türkiye’de 26 489 TL (12 112 ABD doları)
olurken il bazında kişi başına GSYH sıralamasında İstanbul 43 645 TL (19 957 ABD doları)
ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u, 43 521 TL (19 900 ABD doları) ile Kocaeli ve 36 680 TL
(16 772 ABD doları) ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında
2014 yılında, 9 913 TL (4 533 ABD doları) ile Van, 9 773 TL (4 469 ABD doları) ile
Şanlıurfa ve 8 486 TL (3 880 ABD doları) ile Ağrı son üç sırada yer aldı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21268.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

FED toplantısı sonrasında TL yükselebilir
Destek Yatırım Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör,"Fed toplantısında 0.25 baz puanlık bir faiz
artışı bekleniyor. Geçen yılki senaryonun tekrarlanması halinde TL toplantı sonrası
yükselebilir" ifadelerini kullandı.
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Haftanın önemli gelişmelerini ve beklentilerini değerlendiren Destek Yatırım Araştırma
Uzmanı Kutay Gözgör, piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün yapacağı faiz
kararı açıklamasına odaklandığını belirtti.
Geçen yıl dolar/TL kurunun Fed'in açıklamasının ardından sert düştüğünü, Fed'in 25 baz
puanlık faiz artışı sonrası TL'nin değer kazanımlarını hızlandırdığını ve kurun 3,00
seviyelerinden 2,78'lere kadar gerilediğini hatırlatan Gözgör, şunları kaydetti:
"Yarınki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Geçen yılki senaryonun
tekrarlanması halinde TL yarınki toplantı sonrası yükselebilir. Böyle bir senaryoda 3,34
desteğinin kırılması halinde dolar/TL paritesinde gerilemelerin devam ettiğini görebiliriz.
Piyasaların 25 baz puanlık faiz artışını tamamen fiyatladığını söyleyebiliriz. Ancak, Fed'in
2017 yılında kaç faiz artışı yapacağı ve ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump'ın
vaat ettiği politikaların Fed'i nasıl etkileyeceği takip edilecek.
Fed'in 2017 yılında kaç faiz artışı gerçekleştireceğini üyelerin tahminlerini yansıtan dots-plots
(nokta tahminler) aracılığıyla öğreneceğiz. En son eylül ayında açıklanan nokta tahminlerde
Fed üyeleri 2016 yılında tek bir faiz artışı 2017 yılında iki, 2018 yılında ise üç faiz artışı
bekliyordu. Herbir faiz artışının miktarı 25 baz puan olarak hesaplanıyor. FED, 2017 yılında
2'den fazla faiz artışı olacağına yönelik mesajlar verirse doların küresel olarak hızlı değer
kazandığını görebiliriz. 2 veya daha az faiz artışı olacağına yönelik beklentiler ise doların
değer kaybına neden olabilir."
"Fed, Trump'a rağmen tedbiri elden bırakmayacaktır"
Gözgör, aynı zamanda enflasyon ve büyüme tahminlerinin de açıklanacağını ve 2017 yılında
Fed üyelerinin önemli ölçüde değişiklik göstereceğini dile getirdi. Faiz artışını destekleyen
"şahin" üyelerin sayısının azalacağını bildiren Gözgör, şu ifadeleri kullandı:
"Aynı zamanda henüz Trump'ın politikalarının senato tarafından kesin olarak kabul edileceği
belli değil. Bu yüzden Fed dikkatli adım atacaktır. Fed'in Trump'a rağmen tedbiri elden
bırakmayacağını bekleyebiliriz. Fed'in yanı sıra yurt içinde anayasa görüşmeleri ve olası bir
referandum TL varlıklarında oynaklığı yükseltebilir. Eğer Fed, Trump'ın uygulayacağı
politikaların etkisini daha fazla ciddiye alır ve hızlı bir faiz artışı yapacağına yönelik mesajlar
verirse dolar/TL paritesinde yükselişlerde 3,5550-3,6080 bölgesi gündeme gelebilir.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21269.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

AÇILIŞI YAPILAN KAPALI MÜZE!
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismini taşıyan müze ve kütüphane için 4 Aralık Pazar
günü görkemli bir açılış gerçekleştirildi. Ama müze 15 Nisan’a kadar ziyaretçilere kapatıldı.
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Eski Cumhurbaşkanı Gül, Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Yerleşkesi içinde bulunan
"Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi”ni önce gazetecilere tanıttı. Müzenin
daha sonra 4 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali
Yıldırım ile çok sayıda devlet başkanı ve yabancı siyasetçinin katıldığı törenle resmi açılışı
gerçekleştirildi.
Neredeyse tüm dünyanın gözü önünde açılışı yapılınca, haliyle şehrimizde yaşayan
vatandaşlar bireysel veyahut gruplar halinde müzeyi ziyaret etmek istedi. Müzeyi ziyarete
gidenler ise ilginç bir sürpriz ile karşılaştı. Müzenin güvenliğinden sorumlu kişiler tarafından
geri çevrilen ve ziyaretlerin 15 Nisan’da başlayacağını öğrenen vatandaşlar büyük şaşkınlık
yaşadı.
Müze hakkında
Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi'nde, Gül'ün kişisel eşyalarının yanı
sıra, kritik süreçlerde yaptığı konuşmalar, daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafları,
görüntüleri, bazı yazışmaları ve yakın tarihimizin önemli olaylarının belgeleri yer alıyor.
Cumhurbaşkanlığı isterse, müze için çeşitli devlet kurumlarından personel de
görevlendirebilecek. Söz konusu müze-kütüphane, 7 bin metrekare alanlı 3 binadan oluşuyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21270.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Mesajı önceleyen meale 4. Baskı
Araştırmacı-yazar Mustafa Çevik’in hazırladığı “Kur’an-ı Kerim Meali” (Maksadı ve
Yorumu) 4. baskısını yapıyor. Meal, talep eden herkese ücretsiz yollanıyor.
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İlk ve ikinci baskılarının 1500’er adet olduğunu, üçüncü baskıyı 2 bin adete çıkardıklarını,
ocak başında gerçekleştirecekleri dördüncü baskının ise 2500 olacağını belirten Çevik
“Böylece toplam baskı adedimiz 7.500’e ulaşacak.” dedi.
Motto Yayınları arasında çıkan mealin ülke çapında büyük ilgi görüp heyecan uyandırdığını
belirten Çevik “Bunun sebebi mesajı (anlamı) yani tevhid inancını öncelememiz… Tercüme
değil mesaj endeksli bir meal olduğu, bu mesajın yeryüzünde Allah merkezli bir nizam
kurmak olduğunu vurguladığı için mütevazı çalışmamız çok beğenildi. Birçok Kur’an
halkasında, meal gruplarında ve ev oturmalarında okunmaya başlandı.” dedi.
Tamamen ücretsiz
Mustafa Çevik, meali hiçbir telif almadan kendi imkanları ile bastırdığının ve talep eden
herkese ücretsiz yolladığının da altını çizerek “4. baskının dağıtımını da aynı şekilde ücretsiz
gerçekleştireceğiz. İsteyen herkes benim kişisel telefon numaram olan 0 533 726 71 53’ü
arayarak taleplerini iletebilir.” şeklinde konuştu.
Nüzul sırasına göre
Kayseri Pınarbaşı’lı olan Çevik, nüzul sırasına göre hazırladığı mealin önsözünde amacını
şöyle
anlatıyor;
“Vahyin amacı insanı Allah, Rab ve ilah bütünlüğünden oluşan tevhid inancına davet etmek
ve böylece fıtratına en uygun olan hayat nizamını birey, aile ve toplumsal hayata hakim
kılmaktır.
Nasıl ki her işin yapılmasının bir sebebinin olduğu mutlak bir gerçek ise Allah’ın insanı
yaratması, peygamberler ve kitaplar göndermesinin sebebi de yeryüzünde tevhid inancına
dayalı bir hayat nizamının inşasıdır.
Allah bu vazife ile görevlendirdiği insanı görevini yerine getirip getirmeyişi ile imtihan
edeceğini ve sonunda buna göre hakkında hüküm vereceğini bildirmektedir.
Peygamberler de kendilerine verilen kitaplar ile bu nizamın hayata tatbikinin örnekliğini
ortaya koymakla görevlendirilmiş önderlerdir.
Kur’an’ın anlamıyla buluşmalıyız
Hayatın inşası için indirilmiş olan vahiy, hayata tatbik edildiğinde insanları şirkin ve zulmün
karanlığından kurtarıp aydınlığa çıkardı. Her insan Kur’an’ın anlamıyla buluşmalı, maksadını
fehmetmelidir. Hz. Peygamber’in ümmete mirası olan Kur’an, okunup anlaşılması ve hayata
rehber kılınması durumunda, insanların içinde bulundukları çağın buhranının yegane
çaresidir.
Biz de bu inanç ve anlayışla mealimizdeki yorumları maksat üzerinden ifade etmenin
gayretinde olduk. Vahyin ışığı ile insanları karanlıklardan aydınlığa davet eden Rabbimize
hamdolsun. Rabbim bizlere de vahyin hayata uygulanışını örnek yaşayışları ile insanlığa
miras bırakan peygamberlere layık olmayı nasip etsin.”
Mustafa Çevik kimdir?
1949 yılında Kayseri Pınarbaşı’da doğan Mustafa Çevik evli olup 3 çocuk babası ve iki torun
sahibi.
İlk ve ortaokulu Pınarbaşı’da, lise tahsilini ise sırasıyla Pınarbaşı, Kayseri ve Biga’da
tamamladı. Pazarören Öğretmen Okulu’nu dışarıdan bitirdikten sonra 1972-76 yılları arasında
Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü’nde okudu. Dönemin
şartları gereği 4. sınıfta iken okulu bırakmak zorunda kaldı. Şimdiki adı Gazi Eğitim Fakültesi
olan Gazi Eğitim Enstitüsü’ne kayıt olup dışarıdan devam ederek mezun oldu.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de öğretmenlik yapan yazar, daha sonra istifa edip madencilik ve
ticaretle uğraştı.
Ortaokul yıllarından beri hayatını İslam’a göre yaşama gayreti içinde çeşitli araştırmalar
yaptı. Ülkemizde ve dünyada İslam adına yaşananlar ile Kuran’ın tanımladığı ve
peygamberlerin yaşadıkları din (nizam) arasındaki farklılıkları gördüğünden, Kuranın
gönderiliş sebebine uygun anlaşılmasını kolaylaştıracağına inandığı Kur’an-ı Kerim Meali”

(Maksadı ve Yorumu)
(Kayseri Gündem)

çalışmasını

uzun

yıllar

üzerinde

çalışarak

tamamladı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21271.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Otelciliğin öncüleri üniversitelilerle
biraraya geldi
Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve sektörün
öncü işletmelerinin İnsan Kaynakları ve diğer departman yöneticilerinin öğrencilerle bir araya
geldiği 'Sektör ile Buluşma' etkinliğinin dördüncüsü Çekmeköy Kampüsü'nde gerçekleşti.

14 Aralık 2016 Çarşamba 10:36

40'tan fazla işletmenin katılımıyla gerçekleşen 'IV. Sektör ile Buluşma' etkinliği kapsamında,
Özyeğin Üniversitesi öğrencileri, zorunlu yaz dönemi stajlarını gerçekleştirecekleri
işletmelerle görüşmelerini yaparak geleceğe yönelik hedeflerini şekillendirmek amacıyla
deneyimli sektör temsilcilerinden fikir aldılar ve Mayıs 2017 itibariyle mezun olacak
öğrenciler ise işe alım olanakları ve şartlarını görüştüler. Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu öğrencilerinin gerek staj, gerekse çalışma dönemlerindeki yüksek
performanslarını vurgulayan sektör temsilcileri bu yıl da yeni çalışma arkadaşları ile
tanışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar konuyla ilgili şunları söyledi:
"Memnuniyetle gözlemlemekteyiz ki, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik dönemlerinde Otel
Yöneticiliği Lisans Programı'ndan mezun olan tüm öğrencilerimiz ABD ile Dubai ekseninde
sektör tarafından istihdam ediliyor. 2015-2016 mezunlarımızın ise şu an itibariyle yüzde 70'i
yurt içi ve yurt dışında işe yerleştiler. Bu başarıda araştırma odaklı görev yapan akademik
kadromuzun çalışmalarının yanı sıra, Otelcilik ve yiyecek - içecek sektörlerinin ihtiyaçlarına
yönelik uygulamalı eğitim vermenin de katkısı büyük. Bu değerleri önemseyen ve
onaylayanlar olarak, Özyeğin Üniversitesi, Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Lisans Programı mezunlarını eğitimleri esnasında öncelikli olarak stajlara kabul
eden ve bilahare memnuniyetle istihdam eden sektör paydaşlarımızın da bu başarıya
verdikleri destek takdire şayandır." Sizinle, 2015-2016 yılında ilk mezunlarını "Le Cordon
Bleu Sertifikaları" ile taçlandırarak vermiş olduğumuz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans
Programı mezunlarımızdan bir örnek paylaşmak istiyorum. Gururla ifade etmek isterim ki,
mezunumuz dünyaca tanınmış Şef ve Restoran Zinciri sahibi Daniel Boulud'un Miami,
Florida'daki 'DB Bistro Moderne' restoranının pastane bölümünde işe kabul edildi. Tüm bu ve
benzeri örnekler gösteriyor ki, Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Otel
Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programları sadece ülkemizde değil,
dünya çapında gençlerimizin istihdam edilmesini temin eden bir eğitim modelini başarıyla
icra ediyor." Yapılan çalışmaların Özyeğin Üniversitesi'nin 'sektörlerle ve yaşamla iç içe
eğitim felsefesi' doğrultusunda geliştiğini ifade eden Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Esra Gençtürk ise şu bilgileri verdi: "Girişimciliği, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği vizyon
olarak benimsemiş bir araştırma üniversitesi olan Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerin bireysel
gelişimine imkan tanıyan, katma değer yaratan, dönüştürücü bir eğitim modeli uyguluyor.
Öğrencilerimizin sadece akademik eğitimle sınırlı kalmayarak, eğitimlerini mutlaka gerçek
dünyada, iş dünyasında, sektörlerde yaptıkları pratik/uygulamalı eğitimlerle pekiştirmelerine
özen gösteriyoruz. Türkiye'de, öğrencilerin kendilerini tanımaları, öz geleceklerini
planlamaları ve kişisel farkındalıklarını tüm açılımları ile geliştirmeleri için üniversite yılları
çok büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaca en iyi şekilde cevap verecek şekilde oluşturduğumuz
eğitim modelimizde öğrencilerimiz okurken çalışmaya, yazları staj yapmaya ve kariyerlerini
üniversitemizdeki ilk dönemlerinden itibaren planlayarak bu planlarını gerçekleştirmek için
kendilerini farklılaştıran yetkinlikler kazanmaya ve deneyimler edinmeye başlıyorlar. Mezun
oldukları anda sektörlerde tercih edilen adaylar olmaları bizim için en büyük gösterge oluyor.
Tüm eğitim sistemimizi buna göre kurguladık ve tüm uygulamalarımızı da bu yönde
gerçekleştiriyoruz. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz tarafından bu yıl dördüncüsü
düzenlenen 'Sektör ile Buluşma' etkinliğimiz de bu eğitim felsefemizin bir uzantısıdır ve
öğrencilerimizin ufkunu açarak, her yıl sektör temsilcileriyle buluşmalarını sağlamaktadır."
Toplantıya katılan işletmeler 'IV. Sektör ile Buluşma' etkinliği kapsamında, Divan GrubuGenel Merkez, Divan İstanbul, Divan Asia, Divan Suites İstanbul G-Plus, Four Seasons
Istanbul at the Bosphorus, The St. Regis İstanbul, Swissotel the Bosphorus, The Marmara
Collection Group, Çırağan Palace Kempinski İstanbul, InterContinental İstanbul, İstanbul
Marriott Hotel Asia, Hilton İstanbul Bosphorus, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference
Center, Conrad İstanbul Bosphorus, Hilton İstanbul ParkSA, Doubletree by Hilton Hotel
İstanbul-Moda, Shangri-La Bosphorus İstanbul, Radisson Blu Hotel İstanbul-Şişli, Radisson
Blu Hotel İstanbul-Ataköy, Radisson Blu Hotel İstanbul-Asia, Radisson Blu Hotel İstanbulPera, Radisson Blu Hotel İstanbul-Tuzla, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul, Dedeman
Bostancı İstanbul Hotel and Convention Center, Park Dedeman Bostancı İstanbul, Mandarin
Oriental Bodrum, Maxx Royal Hotels & Resorts, Gloria Hotels & Resorts Bellek Antalya,
Barut Hotels Antalya, Hapimag Resort Sea Garden Bodrum, yiyecek ve içecek sektörünün
önde gelen işletmelerinden ise, Turkish Do&Co, Jamie's Italian Zorlu İstanbul, Eataly Zorlu
İstanbul, İstanbul Yiyecek ve İçecek Grubu, Frankie İstanbul, Feriye Lokantası, 360 İstanbul
Restoran,
CookShop
adlı
kuruluşlar
yer
aldılar.
(Kurumsal
haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21272.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri ‘de FETÖ operasyonu
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "il
imamlarına" yönelik operasyonda 5 kişi toplantı halinde yakalandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, planlı
çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan örgütün Elazığ imamı Mehmet D,
Kayseri ve Adıyaman imamı Habib B, Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S. ile bu
kişilerle ilişkisi bulunan Hamdi C. ve Hüseyin E'nin,Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman
dairesinde toplantı halinde olduklarının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Evde
toplantı halindeyken gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra
emniyet müdürlüğüne götürüldü. Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yaptığı
belirlenen Habib B'nin,Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı
kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Kayseri imamı Sıtkı Baş'ın yerine bu ilde
görevlendirildiği öğrenildi. Aralarında Boydak Holding yöneticileri ve iş adamlarının da
olduğu 68 kişi hakkında açılan davada Sıtkı Baş da firari sanık olarak yargılanıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21273.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Esed rejimi ateşkesi ihlal etti!
Esed rejimi ordusu ve İran komutasındaki Şii milisler, Halep'in doğusunda sağlanan ateşkesi
ihlal ederek saldırıya geçti.
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran komutasındaki Şii milisler, doğu Halep
bölgesinde sağlanan ateşkesi ihlal ederek kuşatma altındaki bölgeyi ağır silahlarla vurmaya
başladı. Halen kent merkezinin doğusunda kuşatma altındaki bölgede bulunan AA
muhabirinin bildirdiğine göre, rejim güçlerinin bulunduğu cephe hatlarından 10.30 sularında
top ve havan atışları başladı. Muhaliflerin kontrolündeki 6 kilometrekarelik yerleşim alanının
farklı noktalarına, son 40 dakika içerisinde onlarca top ve havan mermisi düştü. Türkiye'nin
arabulucuğunda, Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile muhalifler arasında dün 19.00
sularında sağlanan ateşkesten sonra saldırılar durmuştu. Ateşkes ile kuşatma altındaki sivil ve
silahlı muhaliflerin tahliyesini öngören mutabakat, bölgeden ilk etapta yaralıların, ardından
sivillerin ve silahlı muhalif grupların güvenli biçimde İdlib iline nakledilmelerini
öngörüyordu. Halep'in güneybatısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki İdlib ili, Hatay'ın
karşısına denk düşüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21274.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

'Ailenize çok para gönderip şımartmayın'
Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki şüpheli subaylar
ifadelerinde, örgüt için "para"nın nasıl öncelik arz ettiğini, himmet vermeyenlerin başlarına
neler geldiğini anlattı.
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Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik
soruşturmada ifade veren "Bilal" kod adlı şüpheli pilot, sorumlu örgüt abisiyle bir
buluşmasında, maaşlarının yüzde 15'lik kısmının her ay himmet olarak vermelerinin
istendiğini söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
Şubesinde ifade veren itirafçı pilot, durumu iyi olmayan ailesine yardım yapmak zorunda
olduğu için istenen himmete itiraz ettiğini vurguladı. "Sizi bu günlere getiren hizmet hareketi"
İtirafçı pilot, "Himmet isteyen örgüt abisi, 'Aileniz o kadar önemli değil. Sizi bu günlere
getiren hizmet hareketidir. Ailenize çok para gönderip şımartmayın' deyince sert çıktım. Bunu
üzerine 'Tamam aileniz daha önemli ama her ay para göndermeniz doğru olmaz. İki üç ayda
bir para gönderin ama bize düzenli olarak himmetinizi verin. Hizmet hareketi sizi bu günler
için yetiştirdi' dedi." ifadelerini kullandı. Himmet vermeye karşı çıkınca sorti uçuşlarından
önce yapılan brifinglerde uçuş öğretmenleri tarafından diğer öğrencilere basit ve herkesin
bileceği sorular sorulurken kendisine zor sorular yöneltildiğini aktaran şüpheli pilot, o günden
sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, sürekli üzerine gelindiğini kaydetti. "Ödemek
zorundasınız" "Tarık" kod adlı şüpheli subay, meslek sahibi kişilerden himmet parası adı
altında maaşlarından yüzde 15 promosyon, gazete-dergi parası alınmaya çalışıldığını aktardı.
Kendilerine herhangi bir makbuz veya benzeri belge verilmediğine işaret eden itirafçı subay,
şunları kaydetti: "Paraları alırlarken dini duygularımızı suistimal ediyorlardı. Haksız yere para
alıyorlardı. 'Bugüne kadar sizlerin bir yere gelmeniz amacıyla uğraştık. Sizler de bunun
karşılığını yeri geldiği için ödemek zorundasınız' diyorlardı. Şu an düşündüğümde istenilen
himmet parasını aksatmasaydım, F-16 pilotu olmak için eğitimime devam edebilecektim. Staj
gördüğüm dönemlerde abilerle görüşmeyi aksattığım ve himmet parasını vermediğim
zamanlarda işlerim bir türlü düzgün gitmiyordu. İstenileni yaptığımda işlerim
normalleşiyordu." "Örgütten ayrılırsan imanın gider" Başka bir şüpheli asker, örgütten
ayrılmak isteyince, kendisiyle ilgilenen abinin, "Sen kafir olmuşsun, ayrılırsan kötü olur.
Şevkat tokadı yersin. İmanın gider, bu iş böyle gitmez" diyerek kendisini korkuttuğunu dile
getirdi. Gülen'in annesinin mezarı ziyaret ettirilmiş Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in annesinin
mezarının ziyaret ettirildiğini aktaran şüpheli bir subay ise şunları anlattı: "Örgüt abisi sıradan
sohbet konuları açtıktan sonra, 'ileride size bir sürpriz yapacağız' diyerek, çok muhterem bir
şahsın mezarına götürüleceğimizi bildirdi. Daha sonra bize 'sürpriz' olarak söylenen,
'muhterem bir şahsın mezarı' denilen, Gülen’in annesinin mezarına götürüldük. Mezarlıktan
çıktıktan sonra kurban bağışı istendi. Vermeyince pilotaj eğitiminde eğitmenler ve yönetimle
ters düşmeye başladım. Olmadık sebeplerden savunmalar alınarak eğitim puanlarım
düşürüldü.

Pilot eğitiminden elenmeden kısa süre önce sorumlu abimiz , 'Bir arkadaşımla beni rüyasında
gördüğünü, rüyaya göre kaldığımız evde ahlakın bittiğini, tekrar kazanılmamızın zor
olduğunu' söyledi. Kısa süre sonra yer subayı yapıldım."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21275.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

DÖVİZE KARŞI ALTIN KAMPANYA
Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, dernek üyesi esnafların bugünden
başlayarak 3 gün boyunca maliyet fiyatından altın satışı yapacağını söyledi.
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Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Ömer Gülsoy bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
dernek binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şehitlere rahmet diledi Sözlerine şehitlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı
dileyerek başlayan Başkan Gülsoy, “Zor günlerde bizi biz yapan değerlerin başında gelen
yüce milletimizin birlik ve beraberliğinin oynana oyunları bozacağına canı gönülden inanıyor,
güvenlik güçlerimizin, şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacaklarını biliyoruz. Bizimde
bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,
hükümetimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
Gerektiğinde ülkemiz, neslimiz, çocuklarımız, namus ve şerefimiz için canımızı seve seve
vereceğimizi belirtmek istiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizinizi
TL’ye çevirin. Altına yatırım yapın” çağrısına destek vermek için, dernek üyesi sarrafların 3
gün boyunca maliyetine altın satışı yapacaklarını dile getiren Başkan Gülsoy; “Altının
borsadaki maliyet fiyatları kaç liraysa o fiyatlar üzerinden satacağız. Perşembe, Cuma ve
Cumartesi günleri maliyetine satış yapacağız. Altının çıkış maliyeti bize kaç liraysa üyemiz
olan arkadaşlar karsız olarak satılacak. Şuanda küçük altın bir yatırım aracı olduğu için bizde
de sirkülasyonu çok. Vatandaşlarımızın sürekli hediyeleşmek için kullandığı için küçük altın
kar marjıyla hiçbir zaman satılmamıştır. Küçük altının fiyatında da 3 TL gibi bir geri çekilme
olacak.” dedi. Suriyelilerin sattığı altınların ayarı düşük Başkan Gülsoy, kentimizde bazı
noktalarda Suriyelilerin de sarraf açtığını ama orada satılan altınların bizim vatandaşların
alacağı altından olmadığını belirterek; “İlimizde Suriyelilerin açtığı bir dükkan var ama bizim
üyemiz değiller. Dernek üyesi olmak için bize müracaat ettiler ama biz üye olarak
kaydetmedik. Suriyeliler Gaziantep tarafından altın getiriyorlar. Biz kontrol etmek için birkaç
tane ürünlerini aldık. Sattıkları altınların ayarları düşük. Bizim halkımızın alacağı altın değil.”
uyarısında bulundu. Kira bedellerinin TL olması görüşeceğiz Dernek olarak Kazancılar
Çarşısı’nda dükkanlarda ticaret yapan kiracı esnaflara kolaylık sağlanması için dükkan
sahipleriyle görüşerek kira bedelinin TL olarak alınmasını isteyeceklerini anlatan Başkan
Gülsoy, “Kazancılar Çarşısı’nda çoğu arkadaşımız kiracı. Mülkiyet sahibi olan arkadaşlarımız
çok az. Buradan bütün mal sahiplerine çağrı yapıyorum. Mal sahipleri de mutlaka TL’ye
dönsünler. Döviz üzerinden kira alıyorlar.” Diye konuştu. Kapanan değil açılanları sayıyoruz
Kazancılar Çarşısı’nda kapanan dükkanların olduğunu ancak umutsuzluğa kapılmadıklarını

dile getiren Gülsoy, “ Şuan ülkemiz zor bir durumdan geçiyor. Bizlerde sıkıntılar yaşıyoruz.
Bu krizden dolayı 4-5 dükkanımız kapanmış durumdadır. Karlılık oranlarının bittiği, hat safa
da rekabetin olduğu ve masrafların çoğaldığı bir ortamdayız. Her şeyi buna bağlamamak
lazım diye düşünüyoruz. Tabi ki moralimizi bozmadan çalışacağız. Bir ekonomik kriz
yaşıyoruz ama nihayetinde hayat devam ediyor. Bu devlet bizim diyoruz. Moral bozukluğuna
kapılmadan kapanan dükkanları değil, açılan dükkanları saymaya çalışıyoruz.” şeklinde
konuştu. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21276.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Ülke TV'de duygusal anlar
Ülke TV'de yayınlanan Turgay Güler'in hazırlayıp sunduğu Sıradışı Tarih programında
duygusal anlar yaşandı.
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Suriye'nin Halep ilinde rejim ve Şii milislerin saldırısında yaralanan 5 yaşlarındaki çocuğa bir
evin bodrum katında sağlık görevlileri müdahele etmeye çalıştı. Ancak sağlık görevlilerin
anestezi malzemesi yoktu. Küçük çocuğun dayanılmaz acısını Kur'an-ı Kerim okuyarak
hafifletmeye çalışması izleyenleri gözyaşlarına boğdu. TURGAY GÜLER DAYANAMADI
Ülke TV ekranlarında izleyiciyle buluşanSıradışı Tarih programında yayınlanan görüntülerin
ardından, programın yapımcısı ve sunucusu Turgay Güler daha fazla dayanamadı ve
gözyaşlarına boğuldu. Programın daimi konuğu Prof. Dr. Mehmet Çelik de ağlamamak için
kendini zor tuttu. İşte o anlar kaynak: mavikocaeli.com.tr
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21277.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

TERÖRE KARŞI ORTAK TAVIR
Başbakan Binali Yıldırım, CHP ve MHP liderleri ile yaptığı görüşmede geniş kapsamlı
değerlendirmelerin yapıldığını belirterek, "Yapılan çalışmalar hakkında gerek Suriye, gerek
Irak'ta, gerekse yurt içinde konuları Sayın Genel Başkanlarla paylaşma fırsatı bulduk.
Kendilerinin düşüncelerini dinledik, bize önerileri oldu, onları da not aldık. Gayet verimli bir
toplantı oldu, teşekkür ediyorum" dedi.

14 Aralık 2016 Çarşamba 14:41

Başbakan Binali Yıldırım, ülkemizde son dönemde meydana gelen terör saldırılarını
görüşmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'ye bir davet gönderdi. Yıldırım, davete icabet edeceklerini belirten iki liderle saat
10.30'da Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısı
düzenlendi. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bugün CHP Genel Başkanı ve MHP
Genel Başkanı ile son zamanlarda terörle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirmek için bir
araya geldik ve bu toplantımızda şunu bir kez daha gördük ki terörle mücadele konusu
Türkiye'de siyaset üstü bir konudur ve parti görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama terörle
mücadele konusunda kararlılık gerek CHP'de, gerek MHP'de, gerekse de Adalet ve Kalkınma
Partisinde devam etmektedir ve bu konuda yapılacak her türlü çalışmada, kararda, yasal
düzenlemelerde Sayın Genel Başkanlar gerekli katkıyı sonuna kadar vereceklerini ifade
etmişlerdir. Zira ülkemizin hem doğu, güneydoğuda, hem güney sınırlarımızdaki Suriye'de,
Irak'ta devam eden terörle mücadele faaliyeti beka sorunudur, ülkemizin gelecek sorunudur.
Burada içeride ve dışarıda kim ne söylerse söylesin bizim açımızdan anlamı yoktur. Anlamı
olan Türkiye'nin birliği, beraberliği, toprak bütünlüğünün devam etmesi, milletimizin
kardeşliğinin zarar görmemesidir. Geniş kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yapılan
çalışmalar hakkında gerek Suriye, gerek Irak'ta, gerekse yurt içinde konuları Sayın Genel
Başkanlarla paylaşma fırsatı bulduk. Kendilerinin düşüncelerini dinledik, bize önerileri oldu,
onları da not aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan, yaşanan terör olayları dolasıyla
bizleri bilgilendirdi. Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre
karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu. Zaten bu
uzlaşma hayatın doğal akışına da en uygun uzlaşmadır. Terör can yakıyor, insanlık suçudur,
teröre karşı hep beraber bütün vatandaşların ortak tavır takınması lazım ve bu konuda
kendilerine düşüncelerimizi ifade ettik. Öneriler konusunda düşüncelerimizi aktardık. Türkiye
süratle olağan bir sürecin içine gelmeli ve terör olayları bitirilmelidir. Terör bir siyasi partinin
tek başına çözeceği bir olay olmanın da ötesinde bütün siyasi partilerin, bütün vatandaşların,
sivil toplum kuruluşlarının ortak sorunudur. Bu ortak soruna karşı ortak mücadele etmemiz
gerekir. Bu mücadeleye kim önayak oluyorsa bizler de destek vermek durumundayız.
Umuyoruz Türkiye bu tür acı olaylardan süratle kurtulmuş olur" diye konuştu. MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Sayın Başbakanımızın çağrısı üzerine Türkiye'de acımasızca ve
alçakça sürdürülmek istenen terörle mücadeleyi değerlendirmek amacıyla yapılmış olan
toplantı milletimizin beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk içerisinde gelişmiştir.
Siyasi partiler terörle mücadelede kesin ve acımasız bir kararlılıkla mücadelenin

sürdürülmesini talep etmektedir. Bunun da uygulamalarının önümüzdeki günlerde görüleceği
inancıyla Sayın Başbakana ve Sayın Genel Başkana teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Yıldırım, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu konuşmalarının ardından tokalaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21278.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

FETÖ yeniden teşkilatlanmaya çalışıyor
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının "il imamlarına" yönelik
operasyonda 5 kişi toplantı halinde yakalandı. Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını
yapan Habib B'nin, yurt dışına kaçan Kayseri imamı Sıtkı Baş'ın yerine görevlendirildiği
öğrenildi.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, planlı
çalışmalar sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan örgütün Elazığ imamı Mehmet D,
Kayseri ve Adıyaman imamı Habib B, Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S. ile bu
kişilerle ilişkisi bulunan Hamdi C. ve Hüseyin E'nin, Kayseri'nin Talas ilçesinde bir apartman
dairesinde toplantı halinde olduklarının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Evde
toplantı halindeyken gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra
emniyet müdürlüğüne götürüldü. Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yaptığı
belirlenen Habib B'nin, Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı
kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Kayseri imamı Sıtkı Baş'ın yerine bu ilde
görevlendirildiği öğrenildi. Aralarında Boydak Holding yöneticileri ve iş adamlarının da
olduğu 68 kişi hakkında açılan davada Sıtkı Baş da firari sanık olarak yargılanıyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21279.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Erciyes'e dünya çapında ödül
Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi turizm mekanlarına verilen "Tripadvisor
Mükemmellik Sertifikası" ödülünü aldı.

15 Aralık 2016 Perşembe 09:44

Coğrafi konumu ve teknik imkanlarıyla Türkiye'nin en iyi kayak merkezi konumunda bulunan
Erciyes Kayak Merkezi, dünya çapında önemli tatil ve seyahat destinasyonlarının aldığı
"Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası" ödülüne layık görüldü. Seyahat alanında hizmet,
kalite ve müşteri memnuniyeti bakımından "En İyinin de İyisi" sıfatı taşıyan bu ödül,
gezginler tarafından yapılan pozitif yorumlar ve beğeniler doğrultusunda belirlenen
işletmelere veriliyor. Şehir merkezi ve havalimanından çift gidiş-gelişli otoban konforunda bir
yol ile ulaşım sağlanan Erciyes Kayak Merkezi, Kapadokya'ya olan yakınlığıyla da kış
turizminin yanı sıra kültür turu yapmaya da imkan veriyor. Erciyes, şehir merkezindeki
dünyaca ünlü otellerin yanı sıra dağda bulunan 10 adet otel ve 1450 yatak kapasitesiyle de
rahat konaklama özelliğiyle dikkat çekiyor. Son teknoloji teleferik sistemi, 102 km
uzunluğunda 34 farklı kayak pisti ve 25 kişilik pist güvenlik ekibiyle Erciyes Kayak Merkezi,
büyük turnuvalara ev sahipliği yapmanın yanı sıra aileler ve kayak sporuna meraklı herkes
için uygun koşullar sağlıyor. Ayrıca 154 adet suni kar makinesiyle hava durumuna bağlı
kalmadan kayak için uygun kar koşullarını sağlıyor. Bu ödülü aldıkları için mutlu olduklarını
belirten Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid CINGI: "Öncelikle
Tripadvisor Mükemmellik Sertifikası gibi dünya çapında bir ödüle layık görüldüğümüz için
oldukça gururluyuz. Erciyes'in ve ülkemizin adını Türk misafirperverliğiyle dünyaya
duyurmak yüzümüzü güldürdü. 2015-2016 kayak sezonunda 2 milyon civarında misafiri
ağırlayarak, % 90'ın üzerinde memnuniyet ortalaması yakaladık. Yerli ve yabancı turistlerin
kayak merkezimize gelip, buradan memnun bir şekilde ayrıldığını bilmek bizi daha iyisini
yapabilmek adına motive ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin büyük yatırımlarıyla
dünya standartlarında bir tesis kurduk ve şimdi bu emeklerin karşılığını aldığımız için son
derece keyifliyiz. Kendi kendimizin rakibiyiz, imkanlarımız arttıkça kendimizi geliştirerek
çıtamızı daha da yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum." dedi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21280.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Pancar çiftçisine büyük müjde
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2016-2017 kampanya
dönemi için pancar paralarının 26 Aralık’ta ödenmesine başlanacağını müjdeledi. Bu paraların
Kayseri ile çevre il ve ilçelerin ekonomilerine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
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Şarkışla heyeti tarafından Kayseri Şeker’e yapılan ziyarette konuşan Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 61. kampanya döneminde 17 Ocak 2016
tarihinde pancar paralarının ödendiğini, 62. kampanya yani 2016- dönemindeki pancar
paralarının da yine 2016 yılı içerisinde 26 Aralık tarihinden itibaren ödenmeye başlanacağını
belirtti.
Şarkışla heyetinin Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay’ı ziyaretine Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Tuncay Oğuz, Gürçayır Belediye
Başkanı Osman Özkan, Köy muhtarları ile Şarkışla Pancar ekicilerinden bir gurup da katıldı.
Ziyarette, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu,
Yönetim Kurulu üyelerinden Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu
Üyelerinden Hurşit Dede ve Halis Lektemur da hazır bulundular.
Yine bir ilk
Ziyarette konuşan Hüseyin Akay şunları söyledi;
“Bu sene kampanyamız çiftçi bazında tamamlandı ama fabrika bazında devam ediyor.
İnşallah bu ayın sonuna kadar da fabrika bazındaki kampanya tamamlanmış olacak.
2016 yılı bizim faaliyetlerimiz açısından önemli bir yıl. 17 Ocak 2016 da 2015 yılının pancar
bedeli ödenmişti. Aslında o da bir ilkti. Ocak ayında daha önce hiçbir zaman pancar bedelinin
ödenmesine şahit olunmamıştı.
Bu sene yine ilk gerçekleştiriliyor ve pancar bedeli, söküldüğü yılın içinde 26 – 30 Aralık
arasında ödemesi yapılacak. Bu sözü çiftçimize vermiştik. Bunun hazırlığını yapıyoruz.
Çiftçimizde bu anlayış içerisinde bize inandılar güvendiler. Bu sene fazla pancar ekimi
gerçekleşti. İnşallah bunun bedelini yıl bitmeden ay sonunda ödemiş olacağız. Bu mutluluğu
çiftçimize yaşatmış olacağız. Bu manada çiftçinin yüzünün gülüyor olması bize de gurur
vesilesi oluşturuyor. Allah emeklerini zayi etmesin. Allah bereketli ve ağız tadıyla yemeyi
nasip eylesin. Tekrarına Cenabı Allah bizi sağlıkla eriştirsin.”
Çiftçimize desteğiniz için teşekkürler
Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Tuncay Oğuz ise; “Pancar, bölgemizin ekonomik olarak
yüksek olan bir tarımsal ürünüdür. Bir emek ürünü olarak yetişen ürünün karşılığını almak
üreticinin pancarının en iyi şekilde Kayseri Şeker Fabrikası tarafından değerlendiriliyor
olması sevindirici bir şey. Bizim üreticimizin de, çiftçilerimizin de bu mutluluk gözlerinden
okunabiliyor. Bizim orada “bir gül bahçesinden söz etmek için bir gül yeter” diye bir söz
vardır. Bizim Şarkışla çiftçimizde kayseri şekerin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti
anlatmak için buradayız.
Her geçen gün çiftçimize yeni müjdeler veriyor olmanız bizi sevindiriyor. Bugüne kadar
bölgemize yapmış olduğunuz yatırımlardan dolayı teşekkür ediyor ve devamını bekliyoruz.

Çiftçi kardeşlerimle benimle bu konuda hemfikirdir. Sizinle tanıştığımız ilk günden bugüne
sizinle ilgili düşüncelerimiz olumlu. Her geçen günde sevgimiz artarak devam ediyor. Sizin
pancarınızda kota var ama bizim sevgimizde kota yok. Biz sizleri seviyoruz Allah yar ve
yardımcınız olsun. İnşallah daha fazla kota alır çiftçimize daha fazla kota verirsiniz. İnşallah
hükümette bu konuda yardımcı olur. Gayretlerinizi de biliyoruz. Ben size tekrardan çiftçimize
vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan da “Tüm ilçe çiftçilerimiz adına sizlere teşekkür
ediyorum. Eskiden 4. 5. ayda pancar parasını alsak şapkamızı göğe atıyorduk.” diye konuştu.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21281.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı
yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde
Güvenlik Toplantısı yapılacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik toplantısına başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak güvenlik toplantısı saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda terör saldırıları ile Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21282.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Osman Göksu İÖO’ndan Emniyet
Müdürlüğü'ne başsağlığı
İstanbul'da meydana gelen hain terör saldırısı sonrasında, Osman Göksu İlköğretim Okulu
öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü'ne başsağlığı ziyaretinde bulundu.
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Emniyet Müdürlüğü'ne başsağlığı ziyaretinde bulunan Osman Göksu İlköğretim Okulu
öğrencilerini İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Kenanoğlu ağırladı. Öğrenciler,
İstanbul'daki hain saldırıda şehit olan polis memurları ve sivil vatandaşlar için Emniyet
Müdür Yardımcısı Mahir Kenanoğlu'na başsağlığında bulundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21283.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Bonzai" satıcısına 12,5 yıl hapis cezası
Kayseri'de "bonzai" sattığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Burak T. (21) ve avukatı
katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen A.G, olay günü üzerinde bulunan "bonzai"yi
(sentetik kannabinoid) 40 liraya sanık Burat T'den aldığını iddia etti. Burak T. ise tanığın
aralarındaki husumet nedeniyle iftira attığını, uyuşturucu satmadığını, kullanıcı olduğunu öne
sürdü. Mahkeme heyeti, Burak T'ye "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 12,5 yıl hapis ve
600 lira para cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti. Develi ilçesinde 18 Şubat'ta devriye
görevi yapan polis ekipleri, İbrahim Ağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Burak T.
ve A.G'nin üzerini aramış, A.G'nin, üzerinde bulunan "bonzai"yi Burak T'den aldığını
söylemesi üzerine, sanık hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan dava açılmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21284.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi belli
oldu
Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre,
Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları (THY) ilk üçte yer aldı.
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Türkiye'nin en büyük şirketleri Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları(THY) olarak
belirlendi. Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda düzenlenenTürkiye'nin
En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçları İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı.
Törende, araştırma kapsamında ciro, karlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre
değerlendirilen şirketlere 8 kategoride 24 ödül verildi. Araştırmada Türkiye ekonomisinin
sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor.
Buna göre, Türkiye'nin en büyük şirketleri Tüpraş, OMV Petrol Ofisi ve THY, "Türkiye'nin
En Büyük Şirketleri" olurken, Yatağan Termik Enerji Üretim, Cengiz Enerji ve Kipaş Kağıt
Sanayi İşletmeleri de "Cirosunu En Çok Artıran Şirketler" arasında yer aldı. "En Çok Kar
Eden Şirketler" "En Çok Kar Eden Şirketler" kategorisinde THY, Turkcell ve Tüpraş, "Karını
En Çok Artıran Şirketler" kategorisinde ise Borusan Lojistik Dağıtım, Plasmar Plastik ve Eser
Taahhüt ilk 3 sırayı paylaştı. "En Çok İhracat Yapan Şirketler" Ford Otosan, Tüpraş ve Oyak
Renault, "İhracatını En Çok Artıran Şirketler" ise Mobiltel, Melike Tekstil ve Koluman
Motorlu Araçlar oldu. "En Çok İstihdam Sağlayan Şirketler" kategorisinde Türk Telekom,
BİM Birleşik Mağazalar ve LC Waikiki Mağazacılık, "İstihdamını En Çok Artıran Şirketler"
kategorisinde ise Aksa Elektrik, Altın Ateş Kimya ve Gediz Elektrik Perakende Satış yer aldı.
Kibar Holding kurucusu Asım Kibar'a onur ödülü Bu yıl 19'uncusu yapılan araştırma
kapsamında, Kibar Holding kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, onur ödülüne layık
görülürken, 2016'da ilk kez verilen "Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü"nü ise Migros Ticaret
AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Kerim Tatlıcı aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21285.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Çatı yangını korkuttu
Osman Kavuncu Mahallesi’nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin
müdahalesiyle söndürüldü.
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Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ersu Sokak'ta 4 katlı bir binanın çatı katında
henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark edenlerin haber
vermesiyle olay yerine polis ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Bina
sakinleri tahliye edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma
neticesinde yangını söndürdü. Yangında çatı katı büyük hasar gördü. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21286.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Kayseri’de yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. 13 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.
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Kayseri'de önceki gün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, dün sabah saatlerinde de
etkisini gösterdi. Yağan kar ile beraber Kayseri kent meydanı beyaza büründü. Vatandaşlar da
yağan kar ile beraber yürümekte zorluk çekti. Karın mevsimi olduğunu ve geç yağdığını
söyleyen vatandaşlar, "Karın mevsimi artık geldi. Kar berekettir, güzeldir. Kar ilk defa
yağdığı için sürücülerin de tedbirli olması lazım" dedi. Belsin’de ise şiddetli rüzgar ağaçları
kökünden sökerek araçların üzerine devirdi. Olay sonrası her hangi bir can kaybı
yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Develi'de de etkili olan şiddetli rüzgar
bir aparmanın çatısını uçurdu. Develi'de gece başlayan şiddetli rüzgar Seyrani Mahallesindeki
bir apartmanın çatısını uçurdu. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.
105 mahalle yolu ulaşıma kapandı

Diğer yandan Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 105 mahalle yolunun ulaşıma
kapandığı öğrenildi. Tipi nedeniyle Pınarbaşı ilçesinde 90, Sarız ilçesinde 15 mahalle yolunun
ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21287.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kocasinan’dan yol atağı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve çevre
düzenlemesi gibi çalışmalarla kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirerek ‘Yeni
Kocasinan’ı şekillendiriyoruz.” dedi.
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Yenilik rüzgarlarıyla her mahalleye hizmetler kazandıran Kocasinan Belediyesi, 2016 yılında
kırsal mahallelerde toplam 90 kilometre stabilize yol ve 12 bin metrekare kilit parke çalışması
gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın tüm
mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, “ ‘Yeni
Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturuyoruz. Bu kapsamda kırsal mahallelerde 2016 yılı
içerisinde yaklaşık 90 kilometre stabilize yol yapıldı. Yolun alt yapısıyla birlikte asfalt serimi
gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla toplam bin 100 metrekare
koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha
da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Yaya ve kaldırım yollarında toplam 12 bin
metrekare kilit parke çalışması oldu. Okullar, Sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak
üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi
ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yaptık. Bu çalışmalarımız
rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve
değerine değer katmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizle Kocasinan daha da güzelleşecek ve
yenilenecek. Hep söylediğim gibi; Yeni Kayseri Kocasinan’da kurulacak ve Kocasinan
Kayseri’nin yeni yüzü olacak.” ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediyesi Kırsal Hizmetler
Müdürü Şaban Uğur’da çalışmaların detayları hakkında bilgiler vererek, Kocasinan
bölgesinde 52 adet kırsal mahalle bulunduğunu ifade etti ve 2017 yılında yapılacak olan
hizmetleri aktardı. Uğur, “ Kırsal mahallelerimizin 50 kilometre yolunu asfaltlanmasını
planlıyoruz. Ayrıca 60 kilometre yolunda reglajını yapacağız. Bölgemizde bulunan toplam 69
mezarlığın 78 caminin yine rutin olarak temizliğini ve bakımını gerçekleştireceğiz. İhtiyaca
göre kamu kurumların yerlerinin tadilatlarını yapacağız. Yaptığımız hizmetleri artırarak
vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti
göstereceğiz.” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21288.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Halep'te ateşkese dönülmesinde uzlaşıldı
Suriye'de İran komutasındaki Şii milislerle Beşşar Esed ordusunun kuşatmasındaki doğu
Halep'te, ateşkesin yeniden sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı.
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Suriye'de İran komutasındaki Şii milislerle Beşşar Esed ordusunun kuşatmasındaki doğu
Halep'te, ateşkesin yeniden sağlanması konusunda uzlaşmaya varıldı. Sivillerin bölgeden
çıkmaya başlaması ve sürecin sorunsuz işlemesi halinde otobüslerle tahliyenin hızlandırılması
öngörülüyor. Kuşatma bölgesindeki AA muhabirlerinin muhalif grupların komutanlarından
aldığı bilgiye göre, muhalif savaşçıların cephe hatlarına 40 dakika önce duyuru yapılarak
ateşkese dönüldüğü ilan edildi. Diğer taraftan, akşam saatlerinde İranlı general Seyit Cevat
komutasında karadan tanklar ve ağır silahlarla operasyona başlayan Şii milisler de yarım saat
önce saldırıları durdurdu. Muhalif kaynaklar, ateşkesin yeniden sağlanmasıyla aracı olan
sivillerin bölgeden çıkmaya başlayacağını bildirdi. Her an başlaması beklenen sürecin sabaha
kadar sorunsuz devam etmesi durumunda da otobüsler bölgeye girerek sivilleri ve muhalif
savaşçıları hızla tahliye edecek. AA muhabirine bilgi veren Türk istihbarat kaynakları,
Türkiye ve Rusya arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından ateşkesin sağlandığını anlattı.
Kaynaklar, Türkiye'nin muhalifler, Rusya'nın ise rejim güçleri adına garantör olduğunu
bildirdi. Kuşatma altındaki bölgeden çıkanların Halep'in güneybatısında bulunan ve
muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline geçmeleri bekleniyor. Suriye'nin Türkiye sınırındaki
İdlib, Hatay'ın karşısına denk düşüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21289.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Büyükşehir'den kara anında müdahale
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışına anında müdahale etti. Şehir
merkezi ve ilçelerde yaklaşık 200 kişilik bir ekiple kesintisiz hizmet veriliyor.
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Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışı ile birlikte hem kent merkezinde
hem de ilçelerde yoğun bir çalışma başlattı. Şehir merkezi 8 bölgeye ayrıldı ve her bölgenin
ekipleri kar yağışı süresince yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdü. Karla mücadele

çalışmalarında 16 traktör kepçe, 1 rotatif, 5 yükleyici kepçe olmak üzere toplam 21 kepçe, 32
tuz sericili kar bıçaklı kamyon ve 5 greyder kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik ekip ve 58 iş
makinesi ile yapılan çalışmalarda gece boyunca 1 ton tuz kullanılarak yolların tamamı açıldı.
Büyükşehir Belediyesi ilçelerde de yoğun bir çalışma yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire
Başkanlığı ilçeler ve bağlı mahallelerde karla mücadelenin daha hızlı yapılması ve anında
müdahale edilmesi için 7 ayrı ekip oluşturdu. Toplam 88 personel 45 araçla, 24 saat kesintisiz
hizmet veriyor. Yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan Develi'de 2, İncesu'da 1, Sarız'da 12 ve
Tomarza'da 31 olmak üzere toplam 46 mahalle yolu karla mücadele ekiplerinin çalışmaları
sonucu ulaşıma açıldı. Pınarbaşı ve Sarız yolunda yoğun tipi nedeniyle Karayolları tarafından
şehirler arası yolun trafiğe kesilmesinden dolayı bu bölgedeki yol açma çalışmalarında sorun
yaşanıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yolun açılmasıyla birlikte
çalışmalarını yoğunlaştıracak. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21290.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Sultan Abdülhamid Han Bulvarı açıldı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile
Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiini birbirine bağlayan, 3 km
uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nda incelemelerde
bulundu.
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Sultan Abdülhamid Han Bulvarı inceleme gezine AK Parti MKYK Üyesi ve Eski Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu katıldı.
Yol kot farkı çalışması ile asfalt çalışmasının tamamlandığını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, bin 366 üretim tesisli ve 50 bin çalışanı ile Organize Sanayi Bölgesi’ne 3.
Alternatif yol olacak olan 3 km uzunluğundaki Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’nda güvenli,
seri ve akışkan bir trafik için yol çizgisi çalışmasının da tamamlandığını söyledi.
Sultan Abdülhamit Han Bulvarının altyapısının tamamen tamamlandığını, üst yapısının da
tamamlanarak ve kot farkının giderildiğini, istinat duvarların tamamlandığını, refuj ve elektrik
hatlarının döşendiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Şehrimizin en önemli ana arterlerinden
birisini hayata geçiriyoruz. 60 iş makinesi ile ekiplerimiz gece gündüz demeden gayretli bir
çalışma sergiliyorlar. Melikgazi Belediyesi olarak amacımız özellikle alternatifli şehir içi
yolları güvenli ve seri hale getirmektir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne Osman Kavuncu
ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarlarına ilaveten 3. bir yol olarak OSB 29. Cadde ile Sakarya
Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiini birbirine bağlayan 3 kilometre
uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir yol açıyoruz. Sultan Abdülhamid Han Bulvarı
yeni planlama ile Şehit Mehmet Tansel Caddesi’ne de bağlanacak. Yol kotu tamamlandı.
İstinat duvarları yapıldı. Altyapı çalışması tamamlanıp hizmete açıldı. Şehrimize, ilçemize ve
çok değerli, yüz akımız sanayicilerimize şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bir şehrin bütün olarak gelişmesinin en önemli
şartının planı ve seri ulaşım ağı olduğunu, özelikle alternatif yolların çok önemi bulunduğunu
belirterek, “Melikgazi belediyesi şehir merkezi ile organize sanayi bölgesindeki bu üçüncü
alternatif yolu açarak ekonomik yatırımlar da katkı sağlamış olmaktadır.” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21291.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Yeni araç muayene ücretleri belli oldu
Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere zamlanacak. Buna göre
yılbaşından itibaren otomobil muayene ücretleri 191,16 liradan 198,24 liraya çıkacak.
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Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde
düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2017'de yeniden belirlenecek. Söz konusu
ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme
oranında artışa gidilecek. Buna göre, yılbaşından itibaren muayene ücretleri, otobüs, kamyon,
çekici ve tankerlerde 258,42 liradan 267,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı
taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 191,16 liradan 198,24 liraya, traktör, motosiklet
ve motorlu bisikletlerde 97,94 liradan 101,48 liraya yükselecek. Yetki belgesi ücretleri de
artacak Öte yandan, yılbaşından itibaren araç muayene yetki belgesi ücretleri de artacak. Araç
muayene işletme yetki belgesi ile geçici işletme yetki belgesi 120'şer lira, yola elverişlilik
muayenesi yetki belgesi de 24 bin 613 lira olacak. (haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21292.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Dövize karşı “altın” kampanya
3 GÜN BOYUNCA MALİYETİNE SATIŞ: Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer
Gülsoy, dernek üyesi esnafların bugünden başlayarak 3 gün boyunca maliyet fiyatından altın
satışı yapacağını söyledi.
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Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Ömer Gülsoy bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
dernek binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şehitlere rahmet diledi Sözlerine şehitlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı
dileyerek başlayan Başkan Gülsoy, “Zor günlerde bizi biz yapan değerlerin başında gelen
yüce milletimizin birlik ve beraberliğinin oynana oyunları bozacağına canı gönülden inanıyor,
güvenlik güçlerimizin, şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacaklarını biliyoruz. Bizimde
bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere,
hükümetimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
Gerektiğinde ülkemiz, neslimiz, çocuklarımız, namus ve şerefimiz için canımızı seve seve
vereceğimizi belirtmek istiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dövizinizi
TL’ye çevirin. Altına yatırım yapın” çağrısına destek vermek için, dernek üyesi sarrafların 3
gün boyunca maliyetine altın satışı yapacaklarını dile getiren Başkan Gülsoy; “Altının
borsadaki maliyet fiyatları kaç liraysa o fiyatlar üzerinden satacağız. Perşembe, Cuma ve
Cumartesi günleri maliyetine satış yapacağız. Altının çıkış maliyeti bize kaç liraysa üyemiz
olan arkadaşlar karsız olarak satılacak. Şuanda küçük altın bir yatırım aracı olduğu için bizde
de sirkülasyonu çok. Vatandaşlarımızın sürekli hediyeleşmek için kullandığı için küçük altın
kar marjıyla hiçbir zaman satılmamıştır. Küçük altının fiyatında da 3 TL gibi bir geri çekilme
olacak.” diye konuştu. Suriyelilerin sattığı altınların ayarı düşük Başkan Gülsoy, kentimizde
bazı noktalarda Suriyelilerin de sarraf açtığını ama orada satılan altınların bizim vatandaşların
alacağı altından olmadığını belirterek; “İlimizde Suriyelilerin açtığı bir dükkan var ama bizim
üyemiz değiller. Dernek üyesi olmak için bize müracaat ettiler ama biz üye olarak
kaydetmedik. Suriyeliler Gaziantep tarafından altın getiriyorlar. Biz kontrol etmek için birkaç
tane ürünlerini aldık. Sattıkları altınların ayarları düşük. Bizim halkımızın alacağı altın değil.”
uyarısında bulundu. Kira bedellerinin TL olmasını görüşeceğiz Dernek olarak Kazancılar
Çarşısı’nda dükkanlarda ticaret yapan kiracı esnaflara kolaylık sağlanması için dükkan
sahipleriyle görüşerek kira bedelinin TL olarak alınmasını isteyeceklerini anlatan Başkan
Gülsoy, “Kazancılar Çarşısı’nda çoğu arkadaşımız kiracı. Mülkiyet sahibi olan arkadaşlarımız
çok az. Buradan bütün mal sahiplerine çağrı yapıyorum. Mal sahipleri de mutlaka TL’ye
dönsünler. Döviz üzerinden kira alıyorlar.” Diye konuştu. Kapanan değil açılanları sayıyoruz
Kazancılar Çarşısı’nda kapanan dükkanların olduğunu ancak umutsuzluğa kapılmadıklarını
dile getiren Gülsoy, “ Şuan ülkemiz zor bir durumdan geçiyor. Bizlerde sıkıntılar yaşıyoruz.
Bu krizden dolayı 4-5 dükkanımız kapanmış durumdadır. Karlılık oranlarının bittiği, hat safa
da rekabetin olduğu ve masrafların çoğaldığı bir ortamdayız. Her şeyi buna bağlamamak
lazım diye düşünüyoruz. Tabi ki moralimizi bozmadan çalışacağız. Bir ekonomik kriz
yaşıyoruz ama nihayetinde hayat devam ediyor. Bu devlet bizim diyoruz. Moral bozukluğuna
kapılmadan kapanan dükkanları değil, açılan dükkanları saymaya çalışıyoruz.” şeklinde
konuştu. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21293.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Otomotivde tüm zamanların ikinci en
yüksek ihracatı geliyor
Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün, bu sene 23,5 milyar dolar
ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008'den sonraki en yüksek ikinci dış satım
rakamını yakalaması bekleniyor.
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Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Sabuncu, otomotiv sektörü ihracatının bu yıl gayet iyi gittiğini söyledi.
Sabuncu, 11 aylık verilere bakıldığında, ihracatın bir iyi noktaya geldiğini, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 11,5'lik artışla 21,5 milyar dolar dış satım yapıldığını belirterek,
"Seneyi 23,5 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı bekliyoruz. Bu da bizim koyduğumuz 23
milyar dolarlık hedefin üzerinde. Tabi 23,5 milyar dolarlık bu rakam, 2008 yılında (rekor yılı)
elde ettiğimiz 24,7 milyar dolarlık ihracata en yakın rakam. Yani en iyi ikinci ihracat
senesinde, periyodundayız." diye konuştu.
Dolar-avro paritesinin uzun süre 1,10'lar civarında seyrettiğine işaret eden Sabuncu, paritenin
gelecek sene de bu seviyelerde devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.
Sabuncu, sektör ihracatının yüzde 85'inin avro ile yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Geçen sene sırf parite nedeniyle kaybımız, 3 milyar dolar oldu. Eğer parite, daha önceki gibi,
2008 senesindeki gibi 1,30'lar civarında olsaydı, bizim ihracatımız 23,5 milyar dolar değil,
26,5 milyar dolar olacaktı. Esasında biz bu rekoru kırmış olacaktık, ama pariteden dolayı, bu
sene en iyi ikinci rakam olacak. Bu rekoru gelecek sene kırmayı düşünüyoruz. Evet parite
1,30'lar civarında olsaydı bu sene tüm zamanların rekorunu kırmış olacaktık."
Arka arkaya 11 şampiyonluk
Otomotiv sektörünün sektörel anlamda üst üste 10 yıl ihracat şampiyonu olduğunu, bu yıl 11.
şampiyonluğuna hazırlandığını belirten Sabuncu, şunları kaydetti:
"11. şampiyonluğumuzu da şu an ilan ediyorum. Otomotiv endüstrisi, bu sene de şampiyon
olmuştur. Artık bu saatten sonra bu değişmez. Arka arkaya 11 şampiyonluk. Ben biraz önce
Google'da baktım, arka arkaya '11 şampiyonluk' diye girdim, bir şey çıkmadı. 'Arka arkaya
11' dedim, yine bir şey çıkmadı. Yani arka arkaya 11 sene şampiyon nerede vardır, bir futbol
takımı var mıdır, bir atlet var mıdır böyle bir şampiyonluk elde eden? Bu çok önemli bir olay,
bunu bütün kamuoyunun bilmesi lazım. Otomotiv endüstrisi, kesinlikle, gerçekten iyi bir
performans göstermektedir." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21294.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Üniversitelilere müjde!
İŞKUR 6 milyon üniversite öğrencisine ayda bin 300 lira para kazanabileceği iş imkânları
sağlamak için harekete geçti. Deneyim kazandırmak için başlattığı proje 81 ile yayılacak.
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Hükümet, ekonomik ve siyasi olarak tarihinin en büyük saldırısı altındaki Türkiye'de, bir
taraftan ekonomiyi canlandırmak için harekete geçerken, diğer yandan da istihdamı artırma
çalışmalarını hızlandırdı. İŞKUR 6 milyon üniversite öğrencisine ayda bin 300 lira para
kazanabileceği iş imkânları sağlamak için harekete geçti. 81 ilde uygulanacak Üniversiteli
gençlere deneyim için İŞKUR tarafından başlatılan eğitim programı 81 ile yaygınlaştırılıyor.
Kendilerine en yakın İŞKUR birimine giderek başvuruda bulunan gençler, okul saatlerine
göre işverenle birlikte çalışma saatini belirleyebilecek. İsteyen üç ay isteyen daha uzun süre
çalışabilecek. Program kapsamında iş tecrübesi edinecek olan gençlerin kredi ve bursları
kesilmeyecek. (haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21295.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Yüzen tesisle 5 milyar metreküp doğalgaz
üretilecek
Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliği için kritik öneme sahip ilk yüzen LNG Depolama ve
Gazlaştırma tesisinde test çalışmalarına başlandı.
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Ulusal sisteme yıllık 5 milyar metreküp doğalgaz temin edecek olan Türkiye'nin ilk yüzen
LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) GDF Suez Neptune'de, demirlediği İzmir'in
Aliağa ilçesinde test çalışmalarına başlandı. Yıllık 5 milyar metreküplük doğalgaz üretim
kapasitesine sahip olacak ünite, yüzer özellikte olması nedeniyle normalde 4 yılda devreye
alınabilecek kapasiteyi, 6 ayda ulusal iletim sistemine verebilecek. Kolin Grubu'nun kurduğu,
Kalyon Grubu'nun da eylül ayında yüzde 50 ortak olduğu Etki Liman İşletmeleri Doğal Gaz
İthalat ve Ticaret AŞ'nin LNG gazlaştırma projesinde son aşamaya gelindi. Enerji arz
güvenliğimizde hızlı çözüm Etki Liman İşletmeleri AŞ üst düzey yetkililerinden alınan

bilgiye göre, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde hızlı bir çözüm yaratabilecek yüzen LNG
Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi GDF Suez Neptune, önceki gün Aliağa ilçesine bağlı
Çakmaklı Mahallesi kıyılarında oluşturulan özel iskeleye demirledi. Norveç bayraklı 2009
yapımı, 283 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğindeki yüzen ünite, taşıdığı -163 derecede
sıvılaştırılmış doğalgazın yanında farklı gemilerden alacağı LNG'yi de doğalgaza çevirerek
ulusal sisteme verebilecek. Türkiye'nin ithal ettiği doğalgazın giriş terminalleri arasına giren
yüzen gemi, 145 bin metreküp sıvı doğalgaz depolama kapasitesine sahip olacak ve ulusal
sisteme de yıllık 5 milyar metreküpün üzerinde gaz arzı sağlayabilecek. Uzun vadeli kiralama
yöntemiyle işletmeye alınan santralin yüksek doğalgaz arzı bulunan Aliağa'da kurulduğu,
ancak iskele yatırımları yapılması halinde Türkiye'nin farklı bölgelerine de taşınabileceği
belirtildi. Aliağa'daki yüzen terminalle birlikte Silivri'deki yer altı gaz depolama tesisinin geri
üretim kapasitesinin günlük 25 milyon metreküpe çıkarılması ve Ege Gaz'ın Aliağa'daki LNG
terminalinin günlük kapasitesinin 24 milyon metreküpe yükseltilmesiyle Türkiye'nin günlük
doğalgaz arz kapasitesinin 191 milyon metreküpten 224 milyon metreküpe ulaşması
planlanıyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21296.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Uzmanından 'gece lambası ile uyumayın'
uyarısı
Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Aksu, sağlıklı bir uyku için
ortamın tamamen karanlık olması gerektiğini belirterek, "Özellikle çocukların odalarına
kesinlikle gece lambası önermiyoruz. Çocuk iyi bir uyku uyuyorsa neden gece kalksın kip
Kesinlikle karanlık ortamda uyumalı." dedi.
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Aksu, yaptığı açıklamada, uykunun insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu ve uyku
sorununun gündüz hissedildiğini söyledi. "Uyku hastalığı uyanıklıkta belli olur. Uyanıkken
kendinizi iyi hissetmiyorsanız ve uyku ile ilgili sorununuz varsa hekime başvurmanız
gerekiyor." diyen Aksu, uykusuzluk nedeniyle kendisini gündüz yorgun, halsiz hissedenlerin
ve dikkatini toplayamayan kişilerin mutlaka yardım alması gerektiğini vurguladı. İyi bir gece
uykusu için çay ve kahve gibi içeceklerin ortalama 6 saat kadar önce kesilmesi gerektiğini
ifade eden Aksu, "Çay ve kahvenin içindeki maddeler bizdeki uykuyu başlatan merkezleri 6
saat kadar baskılar, bu da uykunun başlamasını etkileyebilir. Bu nedenle iyi bir uyku için
ortalama 6 saat öncesinde çay ve kahve gibi içeceklerin tüketilmemesi gerekiyor." diye
konuştu. Bazı kişilerin uykuya başlamak için bitki çayları içtiğini anımsatan Aksu, bitki
çaylarının uykuya iyi geldiğini kanıtlayan bilimsel bir veri bulunmadığını, fakat psikolojik
olarak iyi hissediliyorsa bitki çaylarının kullanılabileceğini bildirdi. Aksu, "Örneğin, 'papatya
çayı içiyorum, bu beni daha iyi uyutuyor' diye düşünüyorsanız o çaydan içebilirsiniz. Ama bir

gerçek var, uykunuzu kaçıran bir aktiviteniz yoksa uykunuz geldiği zaman uyursunuz. Çünkü
uyku fizyolojik bir olaydır, isteseniz de istemeseniz de uyursunuz. Ama sağlıklı bir uykunun
gerçekleşmesi için uyku hastalığınızın olmaması gerekiyor." dedi. Uyku ilaçlarının hekimin
verdiği zaman, hekimin verdiği sürede ve dozda olduğu takdirde faydalı olduğunu, ancak
hekimin verdiğinin ötesine geçmemek gerektiğini kaydeden Aksu, kişilerin kendi kendilerine
uyku ilaçları kullanmaması, mutlaka hekim kontrolünde bu ilaçların kullanılması gerektiğini
dile getirdi. "Uyku tamamen karanlık ortamda olmalı" Uykunun tamamen karanlık ortamda
olması gerektiğini ifade eden Aksu, şöyle konuştu: "Melatonin denilen bir hormon var,
biyoritmi belirler, gece salgılanır. Bu melatonin hormonunun salınımının olması için
uyuduğunuz ortamın tamamen karanlık olması gerekir. Ufak bir aydınlık, güneş ışığı
melatonin salınımını baskılar ve uykuyu sürdüremeyiz, uyanık yaşarız. Edison'un ilk ampulu
bulduğu zamanki gazete reklamlarını gördüm, bu reklamlarda 'sizin uykunuzu etkilemez' diye
yazıyordu. Etkilemez mi gerçekten? Etkiler, çok ciddi etkiler. Bizim kötü uyumamızın önemli
bir nedeni ışık kirliliği. Eskiye göre daha aydınlık bir ortamdayız. Melatonin salgılanmasını
sürekli baskılıyor bu aydınlanma araçları. 50 yıl önceye göre daha aydınlık şehirlerle karşı
karşıyayız, artık yıldızları göremiyoruz. Ama yıldızları görememek melatonin salgılamamaya
neden oluyor. Daha kötü uyuyoruz, daha uykusuz geceler geçiriyoruz." Gece lambası bulunan
odalarda uyumanın doğru olmadığına değinen Aksu, "Özellikle çocukların odalarına
kesinlikle gece lambası önermiyoruz. Çocuk iyi bir uyku uyuyorsa neden gece kalksın ki.
Kesinlikle karanlık ortamda uyumalı. Karanlık ve sessiz ortam uyku için en önemli faktörler.
Yatak firmaları sık sık lanse eder 'Şu yatakta yatarsanız daha iyi uyursunuz' diye. Yatağın hiç
önemi yok, karanlık ve sessiz ortam, bu ikisi sağlıklı uyku için yeterlidir." açıklamasında
bulundu. Halkın yüzde 10'unda uyku hastalığı var Türkiye'deki uyku bozuklukları konusunda
bilgi veren Aksu, kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda uykusuzluk problemi bulunduğunu
söyledi. Türk halkının yaklaşık yüzde 10'unun uykusuzluk problemi yaşadığını kaydeden
Aksu, "Türk halkında ciddi bir uyku sorunu var. Aslında bu sadece Türk halkına da özgü
değil. Şu ekonomik düzendeki endüstriyel toplumlarda ciddi bir sorun." diye konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21297.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Tahammülsüzlük fiziksel istismarı artırıyor
Uzm. Dr. Fatih Hilmi Çetin, yaşanan olumsuz olayların tahammül gücümüzü azalttığını, bu
yüzden aile bireylerinin 2 saat ağlayan bir bebeğe bile dayanamayıp fiziksel istismar
uyguladığını söyledi.
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Erciyes Üniversitesi PDR Kulübü tarafından 'Çocuk istismarı ve ihmali' konulu konferans
düzenlendi. ERÜ Eğitim Fakültesi Seminer Salonu'nda düzenlenen konferansa, Kayseri
Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Fatih Hilmi Çetin konuşmacı olarak katıldı.
Konferansta konuşan Çetin, engelli çocukların daha çok fiziksel istismara maruz kaldığını

söyledi. Çetin, "Psikiyatrik problemi olan anne ve babalarda ve depresyon geçiren anne ve
babalar ülkemizde çok. Çünkü, psikososyal risk çok. Fakirlik var. Ülkede yaşanan olaylar son
dönemlerde çok fazla. Bu kadar çok risk faktörü olan bir yerde yaşayan insanların da
depresyona girme ihtimali fazla ve tahammül gücü az. Tahammül gücü de az olunca 2 saat
ağlayan bir bebeğe dayanamayıp fiziksel istismarda bulunabiliyor. Aile içinde anne ve baba
arasında bir saygı ve sevgi olmadığından çocuklara tahammülleri az oluyor. Bunları hemen
hemen her istismarda görüyoruz. Özürlü çocuklarda, istenmeyen gebelik sonucu dünyaya
gelen çocuklar, özel bakım gerektiren çocuklar ve hiperaktif çocuklarda fiziksel istismar daha
fazla oluyor" ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21298.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Sokak hayvanlarına gıda desteği
Melikgazi Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde 36 ayrı alanda sokak
hayvanları için çalışma yaptıklarını, ağır ve çetin geçen kış şartlarında gıda desteği
sağlandığını söyledi.
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Hava sıcaklığının eksilerin altında olduğu bu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve kar
örtü altında yiyecek arayan kuşlar için park ve bahçe alanlarında yiyecek verildiğini belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu şehrin güzellikleri arasında yer alan kuş ve güvercinler yaz
aylarında şehrimize canlılık katmaktadırlar. Bu şehrin havasını, suyunu paylaşıyoruz. Ancak
bu kış aylarında yoğun kar yağışı ile beyaz örtüyü bürünen park ve yeşil alanlarda yem
bulmakta zorlanan kuşlara belediye olarak destek veriyoruz. Parklarda kendilerine buğday ve
darı gibi yemler verilmektedir.“ dedi. Buğday ve darı Vatandaşların kendilerine yakın
parklara ekmek artığı bıraktıklarını bundan da son derece mutlu olduklarını çünkü şehrin
güzelliklerinin hep birlikte korunması gerektiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, bu
çalışmada özellikle çocukları teşvik ettiklerini çünkü bu tür alışkanlıkların ileri ki yıllarda
toplumda ortak değerleri koruma, paylaşma ve sahiplenme duygularını pekiştirdiğini kaydetti.
Belediyeye teşekkür Yapılan çalışmayı takdirle karşıladıkların belirten vatandaşlar da,
“Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı davranışın diğer kurumlara örnek olmasını
diliyoruz. Can dostlarımız olan hayvanları koruyup, kollamak toplumda yaşayan herkesin
görevidir.” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21299.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Yağlı besinler kanserin yayılmasını
hızlandırıyor
Bilim adamları, kanser hücrelerindeki yağ asitlerini işleyen bir protein türünün hastalığın
yayılmasını artırıcı bir etkiye sahip olduğunu keşfetti.
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İspanya'da Barcelona Araştırma Enstitüsüne bağlı bir grup araştırmacı tarafından yapılan
çalışmada, bilim adamları yayılma kabiliyetine sahip kanser hücrelerinde CD36 adını
verdikleri özel türde bir protein tespit etti. Görevi yağ asitlerini işlemek olan CD36'nın
yalnızca istilacı hücrelerde bulunduğu ve işlevi bakımından ayırt edici özelliğe sahip olduğu
keşfedildi.
Kök Hücre ve Kanser Laboratuvarı Başkanı Profesör Salvador Aznar Benitah ve ekibi, ağız,
deri, rahim, idrar kesesi, meme gibi vücudun farklı bölgelerinde etkili olan çok sayıda kanser
hücresinden aldıkları örneklerde, istilacı özellikteki hücrelerin hepsinde bu özel proteinin
bulunduğunu tespit etti. CD36'nın kanserin yayılmasındaki rolünü anlamak için proteini,
istilacı olmayan kanser hücrelerine enjekte eden ekip, proteinin bu hücrelere yayılmacı
karakter kazandırdığını gözledi.
Araştırmacılar, sonraki adımda yağ sindiriminin, kanser yayılımındaki etkisini anlamak için
yağlı gıdalarla besledikleri farelere, insanlarda görülen bir tür ağız kanseri hücrelerini zerk
etti. Yüksek yağlı diyetle beslenen farelerin yüzde 50'sinde kanser hücrelerinin hızla yayıldığı
görüldü.
Bilim adamları, son olarak da palmitik asit denilen, fıstık ezmesinden işlenmiş gıdalara ve diş
macununa kadar günlük hayatta sıkça kullanılan hayvansal ve bitkisel yağların yapı taşı, özel
bir doymuş yağ asidini deneyde kullandı. CD26 içeren istilacı ağız kanseri hücreleri zerk
edilen bir grup fareyi iki gün boyunca palmitik asitle besledi ve bu farelerin tamamında da
kanserli hücrelerin yayıldığı gözlendi.
Öte yandan normal bir diyetle beslenen ve kanserli hücreler zerk edilen farelerin yarısında
hücrelerin yayıldığı belirtildi.
İşlem tersine çevrildiğinde, yani kanserli hücrelerdeki CD36 faaliyeti antibiyotikler yoluyla
engellendiğinde, farelerin yüzde 20'sinde yayılma tamamen ortadan kalktı, geri kalanında
yüzde 80 ile 90 arasında azaldı. Bu süreçte herhangi ciddi yan etkiye de rastlanmadı.
Profesör Benitah, yağın elbette bedenin işleyişi açısından gerekli bir bileşen olduğunu, öte
yandan kontrolsüz şekilde tüketilmesinin insan sağlığına ciddi zararları bulunduğunu kaydetti.
Sonuçları bakımından çığır açıcı olan çalışmanın, kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni
ilaçların geliştirilmesine faydalı olacağı tahmin ediliyor.
AA
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İyilik için kod yazdılar
Crossover Türkiye öncülüğünde organize edilen Java For Good – İyilik İçin Java etkinliğinde
bir araya gelen en az 10 yıl deneyimli 40 kıdemli yazılım geliştirici 12 saat süren etkinlikte
Mültecilik, Küresel Isınma ve Sokak Hayvanları gibi önemli toplumsal sorunlara çözüm aradı.

15 Aralık 2016 Perşembe 10:11

10 Aralık 2016 tarihinde Türkiye'nin Mültecilik, Küresel Isınma ve Hayvan Hakları gibi
sorunlarına teknoloji çözümleri aramak üzere Crossover öncülüğünde Türk Kızılayı, Haytap
(Hayvan Hakları Federasyonu), Oracle ve ActiveBuilder'ın destekleriyle 40 kıdemli yazılım
geliştirici bir araya gelmesiyle organize edilen Java For Good – İyilik İçin Java etkinliğinde
katılımcılar 12 saat aralıksız olarak önemli sorunlara çözümler üretmek için kod yazdılar.
Hackathon olarak adlandırılan etkinlikte, kitle fonlamadan mobil uygulamalara, konum
servislerinden içerik yönetimine pek çok farklı ürün geliştirildi. İlerleyen günlerde bu projeler
başta Kızılay ve Haytap (Hayvan hakları federasyonu) olmak üzere tüm ilgililerle açık kaynak
ücretsiz olarak paylaşılacak.
Etkinlik esnasında görüşleri alınan katılımcılar, ülkemizde ilk kez bu şekilde bir etkinliğin
düzenlendiğini, etkinlik sonrasında elde edilecek bazı kazançlardan çok öte, ülkemizin hatta
dünyanın önemli sorunları için bir kıvılcım yakmanın mutluluğunu yaşıyoruz dediler.
Crossover Türkiye Genel Müdürü Sinan Ata konuyla ilgili olarak "Konforlu koltuklarımızdan
Türkiye'nin gerçek sorunlarını eleştirmek yerine çözüm üretmeye çalıştık, 12 saatte bu
sorunları kökten çözmemiz mümkün değil ancak çözüm yolunda bir başlangıç
yaratabileceğimize inandık. Türk insanının yardımseverliği ve özverisinden esinlenerek ortaya
çıkardığımız Java for Good isimli bu sosyal sorumluluk konsepti Rusya, Romanya ve
Polonya'ya taşınarak uluslararası bir boyut kazanacak. Ülkemizin geleceğinin teknolojiyle,
bilhassa yazılım teknolojileriyle gelişeceğini biliyoruz. Bu sebeple bunu ortaya çıkarmak
üzere önümüzdeki günlerde de yeni projelere imza atacağız. Diğer taraftan, biz proje
ortaklarımız ve katılımcılarımızla etkinlik esnasında çalışırken yanı başımızda gerçekleşen
hain terör saldırısı bizleri derinden yaraladı, şehitlerimize rahmet ve yaralılarımıza acil şifalar
diliyoruz. Yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
Crossover'ın globaldeki yöneticileri tarafından değerlendirilecek olan projeler sonrasında
Crossover başarı kriterlerine uygun adaylar Crossover'dan Java Chief Architect pozisyonda
işe girebilmek için son adım olan mülakat adımından başlama şansı elde edecek. Bunun
yanında değerlendirme ekibi tarafından verilecek en yüksek puanlı projenin sahibine iPhone 7
Plus hediye edilecek. (Kurumsal haber)
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Gül ve Davutoğlu da dinlenecek
TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Belma Satır: Eski
Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile eski Başbakanlar Tansu Çiller,
Mesut Yılmaz ve Ahmet Davutoğlu’na soruların yazılı sorulmasına karar verdik...
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TBMM FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Belma Satır, CHP’li
üyelerinin çalışmalara etkin katılmadığını belirterek “İstanbul’da bazı kurum ve kuruluşlara
yaptığımız ziyaretlere katılmadılar, davet ettiğimiz bazı konuşmacıları da dinlemiyorlar” dedi.
Komisyonun çalışma süresinin 3 Ocak’ta sona ereceğini hatırlatan Satır “Ek süre
istemeyeceğiz. Eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile eski
Başbakanlar Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Ahmet Davutoğlu’na soruların yazılı sorulmasına
karar verdik. Biz kendilerine sorularımızı gönderdik” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21302.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Nurullah Genç Talas’ta gençlerle buluşacak
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Serdar Tuncer ile “Kalbe Düşünce"
programlarının ilkinin şair-yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’in katılımıyla yarın akşam
başlayacağını belirtti.
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Talas Belediyesi kültür sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl
Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği Serdar Tuncer ile Kalbe Düşünce programları farklı
temalarla yeniden başladı. Gençlik Kalbe Düşünce programının yarın akşam (16 Aralık
Cuma) saat 19.00’da Sabancı Kültür Sitesi’nde başlayacağını söyleyen Başkan Palancıoğlu,
“Serdar Tuncer sevenlerini bu Cuma Sabancı Kültür Sitesi’ne bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl
farklı konularla Serdar Tuncer sevenlerimizi kendisiyle buluşturmuştuk. Şair-yazar Prof. Dr.
Nurullah Genç ile birlikte ‘Gençlik Kalbe Düşünce’ konulu programımızda sohbetler
yapacağız, şiirler okuyacağız. Gençlik başımızın tacı. Geçtiğimiz yıl Nurullah Hocamızı yine
konuk etmiştik. Tadı damağımızda kalmıştı. Yine Serdar Tuncer ile birlikte bu yılın ilk

programına başlıyoruz. Çok güzel bir program olacağını düşünüyorum. İnşallah bütün
Kayserili ve Talaslı hemşehrilerimizi programımıza bekliyoruz.” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21303.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

KÖŞEBAŞI
Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı Köşebaşı meselelere farklı yönlerden
yaklaşmaya devam ediyor.
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AHH! KIBRIS AHH! Kıbrıs’ta AB tarafından fonlanan eşcinsel reklamlar maalesef böyle.
“Kıbrıs Rubaileri” ile yavru vatana güzellemeler yapan rahmetli Bayrak şairimiz Arif Nihat
Asya’nın bir taşlaması ile bu reklamlara cevap veriyoruz. Bize bir nazar oldu Bize bir nazar
oldu Cumamız Pazar oldu Ne olduysa hep bize azar, azar oldu Ne şöhretten hastayız, ne de
candan hastayız Ne ruhça ne vücutça ne de kandan hastayız Avrupa’ya bir değil iki pencere
açtık Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz
Yaklaştıkça her sene öz yurdumda yılbaşı Yapılır milletime Frenkçe sahte aşı Buna ağlar
ağacı hem toprağı, taşı Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz “Sen Hıristiyan mısın?” diye
sorsan darılır Yılbaşında hindi, kaz yemesine bayılır Çam deviren hindi ki nasıl mümin sayılır
Bilmiyoruz çoğumuz ne edip yapıyoruz Batı, batı diyerek eyvah hep batıyoruz ‘Fetullah’tan
kaçış hızlandı Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Kayseri’de de FETÖ elebaşısı
‘Fetullah’tan kaçış sürüyor. Bu ismi taşıyan birçok vatandaşımız mahkemeye başvurarak
değişiklik yapıyorlar. İnanın artık biz de takip etmekte zorlanıyor, yetişemiyoruz. DİL
YAREMİZ Binayı hokutmayın! Fotoğraf: Şaban Ok GÜNÜN KARİKATÜRÜ Turgut
YILMAZ ZURNA Bastırma Tüketiciler Birliği bilinçli tüketiciye yarım kilo pastırma hediye
ediyormuş. Ama o şanslı tüketicilerimiz “kuşgönü” olmasında ısrar etmeli ki “bilinçli”
olduklarını anlayalım. Di mi ama?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21304.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

"Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha 15
Temmuz”
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çağrı Kulübü tarafından "Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha 15
Temmuz" konferansı düzenlendi.
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Konferans kapsamında Kayseri'ye gelen 15 Temmuz gazisi Levent Develi ve 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nde bulunan 3 vatandaş o gece yaşadıklarını anlattı. ERÜ Sabancı Kültür
Merkezindeki program Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında yaşananlardan derlenen video gösterimi ile başladı. Açılışın ardından Konferansta
konuşan Develi, o gece yaşananları ve nasıl yaralandığını anlattı. 15 Temmuz'un neden
yaşadığının iyi etüt edilmesi gerektiğini belirten Develi, "Ölçümüz Kuran'ı Kerim olmadığı
için 15 Temmuz geldi çattı. Bizim orada bulunma sebebimiz de oradaki duruşumuzda bütün
yaşantımızı belirleyen Kuran'ı Kerim'in emirleriydi. Biz Allah'ın gazisiyiz ve Allah için
oradaydık." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21305.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

"TEK DESTEKÇİMİZ TÜRKİYE"
Halep’te Beşşar Esed, İran ve Rusya’nın gerçekleştirdiği katliamları protesto için Kayseri
Suriyeliler Ensar Derneği öncülüğünde geniş katılımlı bir yürüyüş ve basın açıklaması
gerçekleştirildi. Açıklamada “Ümmetin dertleriyle dertlenebilen, mazlumların gür sesi ve
savunucusu sadece Türkiye Cumhuriyeti kaldı.” dendi.
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Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği, kuşatma ve bombalar altındaki Halep için yürüdü,
katliamları protesto etti. Kayseri Forum AVM önünde başlayan yürüyüşe çok sayıda Suriyeli
mülteci ve Türk katıldı. Sivil Toplum Örgütlerinin de destek verdiği yürüyüşte sık sık "Halep
sana canım feda", "Katil Rusya Suriye’den defol", sloganları atıldı. Eylemde Türk ve Suriye
bayrakları ile 3 dilde Halep dövizleri taşındı. Protesto yürüyüşü, çok sayıda Suriyeli mülteci

ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklaması ile son buldu.
Açıklamayı Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği başkanı Muzaffer Marangozoğlu yaptı.
Bebekler ölüyor, Halepli anneler kan ağlıyor... Halep'teki katliamlar ile İstanbul'da
gerçekleştirilen menfur bombalı terör eylemlerini kınamak ve lanetlemek için toplandıklarını
ifade eden Marangozoğlu, "Aylardır Esed ve işbirlikçileri tarafından Halep'te, bütün dünyanın
gözleri önünde kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve engelli demeden ağır silahlarla uçaklardan atılan
varil bombaları ile büyük bir katliam yaşanıyor, şehir yakılıp yıkılıyor. Bebekler ölüyor,
Halepli anneler kan ağlıyor..." şeklinde konuştu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti kaldı
Marangozoğlu “Net bir şekilde görülüyor ki ümmetin dertleriyle dertlenebilen, mazlumların
gür sesi ve savunucusu sadece Türkiye Cumhuriyeti kaldı. Türkiye'nin bu onurlu tutumunu ve
duruşunu hazmedemeyen emperyalist güçler, PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ gibi hain
örgütleri kullanarak baskı unsuru oluşturmaya çalışıyorlar. İstanbul’daki patlamanın da bu
baskının bir tezahürü olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı biz dünyaya, devletimizin yanında
millet olarak birlik ve beraberlik ruhuyla duracağımızı hatırlatıyoruz.” dedi. İHH konvoyuna
destek Halep'te yaşanan dramın, yedi milyar insanlığın gözü önünde işlendiğini ifade eden
Marangozoğlu, “Suriye'de katledilen 500 bin kişi, göç eden altı milyon insan, yıkılan, yakılan
Halep, çocuklar, bebekler, yaşlılar, kadınlar, tecavüzler maalesef insanlık vicdanını harekete
geçirmeye yetmemiştir ve görülüyor ki insanlık ölmüştür. Ancak Halep için birilerinin
düşündüğü gibi her şey bitmemiştir. Daha fazla seyirci kalmadan ve zaman geçirmeden,
Halep için bir şeyler yapılmalıdır. Buradan IHH derneğinin yarın (bu) sabah saat sekizde
Kayserimizden hareket edecek olan "Halep'e yol açın" konvoyuna destek verdiğimizi ilan
ediyoruz.” dedi. Duyarlılığa davet Marangozoğlu açıklamasını şöyle tamamladı; “Halep halkı
soykırıma uğrarken, çocukların, kadınların feryatları arşı inletirken Arap ve Müslüman ülke
liderleri hala ciddi önlemler almıyorlar. Halep'te her gün yüz civarında çocuk, kadın, genç,
yaşlı masum Halepli sivil, zalim Putin'in uçaklarından atılan bombalama yok edilirken hiçbir
Arap ve Müslüman ülke, Rusya ile ilişkileri kesmemekte ve herkes kendi ulusal çıkarını
düşünmektedir. Körfez ülkelerini, İslam ülkelerini ve batı ülkelerini Halep için gerekli
duyarlılığı göstermeye davet ediyoruz.” Açıklama sonrası slogan atan kalabalık olaysız bir
şekilde dağıldı. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21306.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Gemerek’te anlamlı ziyaret
Gemerek Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Beşiktaş’taki bombalı saldırılarda şehit düşen
polislerimiz için taziyede bulundular.
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Okul Müdür Yardımcısı İsmail Orkun Özcan organizasyonunda gerçekleştirilen ziyaret
Emniyet Müdürlüğündeki amir ve polisleri duygulandırdı. Gençlerin vatan sevgisi ve milli
şuurlarından dolayı gururlandıklarını belirten İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başpolis Ayhan
Kayacılar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kayacılar “Bize moral verdiniz.
Size çok teşekkür ediyorum.” dedi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21307.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kazakistan fahri konsolosundan ERÜ’de
konferans
Kazakistan Fahri Konsolosu ve Uluer Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halil Uluer,
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesinde ‘Bir Turizmcinin Başarı Hikâyesi’ konulu
konferans verdi.

16 Aralık 2016 Cuma 10:22

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Dr. Halil Uluer, turizm
sektörünün içerisinde çok sayıda sektörü barından lokomotif sektör olduğunu kaydetti. Dr.
Uluer, “Turizm sektörü millidir. Yurt dışından ülkemize gelen insanlara ülkeyi tanıttığınızda
milli olursunuz. Bu nedenle ülkenize gelen turistlere, evinize gelen misafir gibi davranın.
Turizm sektöründe iş yapacaksınız mutlaka dil öğrenin. Fakat turistlerle anlaşmak için sadece
dillerini bilmek yetmez, onları iyi anlamanız gerekir.” dedi. Konuşmasında “Ülkeden
memnun ayrılan bir turist, bin turist demektir.” diyen Dr. Uluer, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ülkenizi tanıtabilmek için önce atalarınızı, tarihinizi ve toplumunuzu tanımalısınız. Kendi
vatanının tarihini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini iyi bilen insan,ülkesini her zaman en
iyi şekilde tanıtabilir.” Konferansın sonunda Dr. Halil Uluer’e, Turizm Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Kurtuluş Karamustafa plaket takdim etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21308.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Başkan Çelik’ten Develi ve Felahiye’ye
çıkarma
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılında ilçelere yapılacak yatırımları
planlamak için 16 ilçenin belediye başkanıyla yaptığı toplantının ardından ilçe belediye
başkanlarıyla ayrı ayrı da bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Çelik, bu çerçevede Develi
ve Felahiye Belediye Başkanları ile görüştü.

16 Aralık 2016 Cuma 10:26

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bazı programlar için gittiği Erciyes'te Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile bir toplantı yaptı. Görüşmeye AK Parti Develi İlçe
Başkanı Mehmet Durukan da katıldı. Başkan Çelik, 2017'yi planlarken ilçe belediye
başkanlarının tavsiyelerini aldıklarını belirtti ve önümüzdeki hizmet döneminde hangi
yatırımların yapılacağının tespit edildiğini söyledi. "Develi'de 40 yılda yapılabilecek hizmet"
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da her zaman Büyükşehir'in desteğini aldıklarını
ifade ederek "Bugüne kadar ne zaman gelsek boş çevirmediniz. Elinizdeki imkanlarla
isteklerimize cevap verdiniz. Destekleriniz nedeniyle teşekkür ediyorum. 2017'de de
desteklerinizin devamını bekliyoruz" dedi. Develi ilçesine alt ve üst yapıda çok önemli
hizmetler yaptıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, "Doğal gazın Develi'ye gelmesiyle
birlikte tüm alt yapıyı yeniledik. Ardından asfaltını tamamladık. Develi tertemiz bir ilçe oldu.
30-40 yıllık hizmete bedel bir hizmet yaptık. İnşallah kalan eksikleri de tamamlayacağız" diye
konuştu. Görüşme sırasında ayrıca Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e kendi portresinin bulunduğu bir tablo hediye etti. "Felahiye
köy havasından kurtuldu" 2017'de yapılacak yatırımlarla ilgili Felahiye Belediye Başkanı
Vural Coşkun da Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Belediye
bürokratlarıyla birlikte Başkan Çelik'i ziyaret eden Coşkun, 2017'de ilçe belediyesi olarak
yapacakları yatırımlar ve Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini içeren bir dosya sundu.
Bugüne kadar Felahiye'ye yapılan hizmetler için ilçe halkı adına teşekkür eden Başkan
Coşkun, "Daha önce köy havasında olan ilçemiz, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla
ilçe havasına büründü" dedi. Başkan Mustafa Çelik de Bütünşehir Yasası çıktıktan sonra ilçe
belediyelerinin kendi bütçeleriyle yapamayacakları işleri Büyükşehir Belediyesi olarak
yaptıklarını ifade ederek, ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını ve 2017'yi planlarken
ilçelerden gelen talepleri de dikkate alacaklarını söyledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21309.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri'de ilk By Lock davası görüldü
Fetullahçı Terör Örgütü'nün örgüt içi yazışma programı 'ByLock' programını kullandığı
iddiasıyla tutuklu yargılanan bir sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Telefon hattı alınırken
sözleşmeye atılan imzanın sanığa ait olup olmadığına dair rapor için sanıktan hem sağ el, hem
de sol elle atılmış 10'ar sayfalık imza örneği alındı.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 48 yaşındaki tutuklu sanık M.U. tutuklu
bulunduğu Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden jandarma gözetiminde duruşmada hazır edildi.
Sanığın avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. By lock kullandığı iddiasıyla 'Silahlı
Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yargılanan sosyal danışman olan tutuklu sanık M.U.,
mahkemede yaptığı sorgu ve savunmasında, "Darbeye teşebbüs edenleri lanetliyorum. Sosyal
danışman olarak çalışıyordum. Manisa'da Turgut Reis ve Işık dershanelerinde 1995-2000
yıllar arası öğretmenlik yaptım. Çocuğum özürlü olduğu için mesai saatleri uymadığından
görevimi bıraktım. Örgütten izinsiz kamuya girdiğim için ben hain ilan edildim. Ailem de
beni bu cemaatten kurtarmak istiyordu. Manisa'da eşim FETÖ okulunda çalışıyordu, ısrarla
çıkmasını istedim. Daha sonra o da ayrıldı. Eşim de bir itirafçı tarafından Kayseri'de gözaltına
alındı, Manisa'ya götürüldü ve tutuklandı. Eşim Manisa'da, ben burada tutukluyum. 17-25
Aralık'tan sonra kesinlikle örgütten uzak durdum, aileme kendimi adadım" diyerek ağlamaya
başladı. By lock kullanmadığını söyleyen sanık M.U., "By lock çıkan telefon numarasını ben
kullanmadım. Adalet Bakanlığı'nda görülür, denetimli serbestlik bürolarında sosyal danışman
olarak çalışırken sosyal projeler geliştirdim. Örgüt üyesi olsam bunları yapar mıyım? 19
yaşındaki oğlum otizm tedavisi görüyor, ikinci oğlum 13 yaşında, o da dikkat bozukluğu var.
Üçüncü çocuğum ise 4 yaşında, hasta olan annem ve babam bakıyor. Bana muhtaçlar, ben de
psikolojik sorunlar yaşıyorum, hayat felakete döndü. Eşim E.U. 1.5 aydır tutuklu, kayınbabam
kalp hastası. Bizi bu terör örgütü mahvetti. Çocuğumun ismi Fetullah'tı ama o ismi hiç
kullanmadık, daha sonra mahkemeye verip, Fatih olarak değiştirdik. Felakete doğru
ilerliyoruz" şeklinde konuştu. Eşi E.U.'da da By Lock çıktığı sorusuna sanık M.U., "2 yıl
eşimin okulu bırakması için mücadele ettim. Bilmiyorum" diye cevap verdi. Mahkeme heyeti
verdiği ara kararda, By lock çıkan telefon hattının sanığa ait olup olmadığına dair tespit için
bilirkişi raporu istenmesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı erteledi. Telefon
hattı alınırken sözleşmeye atılan imzanın sanığa ait olup olmadığına dair rapor için sanıktan
hem sağ el hem de sol elle atılmış 10'ar sayfalık imza örneği alındı. Mahkeme ayrıca sanığın
tutukluluk halinin devamına karar verdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21310.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Emniyetten ehliyet açıklaması
İl Emniyet Müdürlüğü, "yeni tip sürücü belgesi için gerekli olan sağlık raporunun 1 Ocak'tan
itibaren devlet hastanelerinden 350-400 lira bedel ödenerek alınabileceği" iddialarının gerçek
dışı olduğunu bildirdi.
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sürücü sağlık raporlarının, Sürücü
Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik
hükümleri kapsamında, aile hekimliği, devlet veya özel hastanelerden alınmaya devam
edileceği belirtildi. Sosyal medyada bir süredir "yeni tip sürücü belgesi için gerekli olan sağlık
raporunun 1 Ocak'tan itibaren devlet hastanelerinden 350-400 lira bedel ödenerek
alınabileceği" yönünde iddiaların söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, sosyal medyadaki
haberler gerçeği yansıtmadığı gibi bu yönde Emniyet Genel Müdürlüğünce herhangi bir
çalışma yapılmadığı kaydedildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21311.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

İçtiği sigara felçli kadının sonu oldu
Kayseri'de 61 yaşındaki felçli kadının içtiği sigara koltuğun üzerine düşünce yangın çıktı.
Yaşlı kadın, çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Kayapul Mahallesi Potur Sokak'ta meydana gelen olayda,
eşi ile beraber yaşayan ve 16 yıldır felçli olduğu öğrenilen Feniha B.'nin (61) evde sigara
içtiği öğrenildi. Sigara izmaritinin koltuğa düşmesi sonucu koltuk alev aldı. Felçli olduğu için
yangına müdahale edemeyen Feniha B., yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Evden duman çıktığını gören komşusu durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık ekipleri Feniha B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evin
çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bu sırada haberi alarak eve gelen Feniha B.'nin eşi sinir krizi
geçirdi. Feniha B.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21312.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Yahyalı'daki yangın korkuttu
Yahyalı Kayseri Caddesi'ndeki bir evin çatı katında çıkan yangın hızla büyürken çevreye
korku dolu anlar yaşattı.
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Evde bulunan Ahmet Konca (86) ve eşi Fatma Çetin Konca (50) ihbar üzerine olay yerine
gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı Yahyalı Devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından iş makineleriyle yıkılarak söndürülen iki katlı ev
kullanılamaz hale geldi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21313.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Dardanel Ton’la pilav yedirecek buluşma
Türkiye’nin balık uzmanı Dardanel, Türk sofralarının vazgeçilmez lezzeti pilavı ‘ton’lamaya
davet ediyor. Ton’la pilav yedirecek büyük buluşma, damak zevkine göre esmer/beyaz pirinç
ya da bulgur ile gerçekleştirilebiliyor.
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Dardanel, pilavın lezzetini Dardanel Ton ile katlamaya davet ediyor. Ton’la pilav yedirecek
büyük buluşma, lezzet ve proteini tek tabakta sunuyor. Tercihe göre beyaz, esmer pirinç ya da
bulgurla bir araya gelen Dardanel Ton, acılı, zeytinyağlı, bitkisel yağlı ve light seçenekleriyle
de farklı damak tatlarına hitap ediyor. Yemeklerde acıyı severim diyen tüketiciler için bulgur
pilavının üzerine eklenecek ‘Acılı Ton’, lezzetli ve farklı bir alternatif oluştururken,
klasiklerden vazgeçmem diyenler için bir araya gelen beyaz pirinç ve zeytinyağlı ton ise
lezzete lezzet ekliyor. Şipşak pilav üstü Dardanel Ton (2 kişilik) 1 bardak pirinci yıkayıp
suyunu süzdürün. Tencereye 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyup yağ kızınca pirinçleri ekleyip
1-2 dakika çevirin. 2 bardak su ve istediğiniz kadar tuz ekleyin. Su kaynayınca tencerenin
kapağını kapatıp kısık ateşte pirinç suyunu çekene kadar pişirmeye bırakın. Üzerine

dilediğiniz miktarda seçtiğiniz Dardanel Ton çeşidini ilave edip karıştırdıktan sonra servis
edin. Bulgur pilavı üzeri Dardanel Ton (4 kişilik) Teflon tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağı
koyup ocağın altını yakın. Üzerine yıkanıp süzülmüş 2 su bardağı bulgur ilave edip 2-3 tur
karıştırın. 4 bardak sıcak su ilave ederek yüksek ateşte kaynatın. Su kaynayınca dilediğiniz
kadar tuz ilave edip kısık ateşe alın. Suyunu iyice çekene kadar bekleyin. Suyunu çekince 2
tur karıştırıp 2 dakika daha pişirin. Ardından kâğıt havluyla tencerenin ağzını kapatın ve
tencere kapağını da üzerine kapatın. Bu şekilde pilavı 10 dakika dinlendirin. Üzerine
dilediğiniz miktarda seçtiğiniz Dardanel Ton çeşidini ilave ederek karıştırdıktan sonra servis
edin. Acı seviyorsanız bu pilavı Dardanel Acılı Ton ile de deneyebilirsiniz. Esmer pirinç üzeri
Dardanel Ton (3 kişilik) 1 su bardağı esmer pirinci sıcak suyla ıslatın. Yarım saat
dinlendirdikten sonra pirinçleri süzüp 2,5 bardak soğuk suyla pilav tenceresine alın. Su
kaynayınca zeytinyağı ve tuz ilave edin. Tencerenin ağzı hafif kapalı olarak pirinçler suyunu
çekene kadar haşlayın. Ardından ocağın altını kapatıp 10 dakika kadar dinlendirin. Üzerine
dilediğiniz miktarda seçtiğiniz Dardanel Ton çeşidini ilave edip karıştırdıktan sonra servis
edin. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21314.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

İhracatta e-faturaya geçiş süresi uzatıldı
Mal ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyen mükelleflerin e-faturaya
geçmeleri için belirlenen süre 1 Temmuz 2017'ye uzatıldı.
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Mal ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyen mükelleflerin e-faturaya
geçmeleri için belirlenen süre 1 Temmuz 2017'ye uzatıldı. Maliye Bakanlığının "Vergı̇ Usul
Kanunu Genel Teblı̇ ğı̇ nde Değı̇ şı̇ klı̇ k Yapılmasına Daı̇ r Teblı̇ ği" Resmi Gazete'de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden,
Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de
ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecekler,
bu faturalarını 1 Temmuz 2017'den itibaren e-fatura olarak düzenleyecek. Söz konusu tarih
daha önce 1 Ocak 2017 olarak belirlenmişti. Ayrıca söz konusu mükellefler istemeleri halinde
faturalarını 1 Ocak 2017'den itibaren e-fatura olarak düzenlemeye başlayabilecek. Bu kişiler,
1 Temmuz 2017'ye kadar matbu (Kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebilecekler. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21315.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 11,3
seviyesinde gerçekleşti.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna
göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı
dönemine göre 420 bin kişi arttı ve 3 milyon 523 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 1 puan
artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre ise
değişmedi. Söz konusu oran ağustosta da yüzde 11,3 seviyesinde bulunuyordu.Eylülde tarım
dışı işsizlik 1,3 puanlık artışla yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç
işsizlik oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 19,9 olarak gerçekleşti. İşsizlik, 15-64 yaş grubunda
1,1 puanlık artışla yüzde 11,6 oldu. İstihdam oranı değişmedi İstatistiklere göre, istihdam
edilenlerin sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 408 bin kişi arttı ve 27 milyon 564
bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişmedi ve 46,8 olarak gerçekleşti. Bu dönemde,
tarım sektöründe çalışan sayısı 168 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise
576 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,5'i tarım, yüzde 19,1'i sanayi, yüzde 7,7'si
inşaat, yüzde 52,7'si ise hizmetler sektöründe yer aldı. Eylülde geçen yılın aynı dönemiyle
karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 1 puan, sanayi
sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı ise 0,2 puan, hizmet sektörünün
payı ise 1,3 puan arttı. İş gücüne katılma oranı yükseldi İş gücü, eylülde 2015'in aynı
dönemine göre 828 bin kişi artarak 31 milyon 87 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puan
artarak yüzde 52,8 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı değişim
göstermeyerek yüzde 72,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 33,5 olarak gerçekleşti. Bu
yıl eylülde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen
yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 34,6 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış
iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,4 puan artarak yüzde 52,3 olarak kaydedildi.
Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 90 bin, sanayi
sektöründe 36 bin, inşaat sektöründe 98 bin, hizmet sektöründe 41 bin kişi arttı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21316.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarımda
fiyatlar dondu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda yıllık üretici
enflasyonunun yıllık bazda sıfırın altına indiğini bildirerek, "Genel tüketici enflasyonunun
yüzde 7 olduğu bir ortamda tarımda üretici enflasyonu sıfırın altına indi. Tarımda üretici
fiyatları, Kasım ayında yüzde 1,85 geriledi; yıllık enflasyon yüzde 2,86'dan yüzde eksi 0,82'ye
geriledi" dedi.
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Bayraktar, yaptığı açıklamada, Kasım ayı itibarıyla genel tüketici fiyat endeksinin (TÜFE)
aylıkta yüzde 0,52, yıllıkta yüzde 7 arttığını, Kasım'da aylık bazda yüzde 0,58 azalan gıda ve
alkolsüz içeceklerdeki fiyatların, yıllıkta yüzde 5,20'den yüzde 3,55'e indiğini hatırlattı. Buna
göre, Kasım ayında hem tarımda üretici hem de tüketici enflasyonunun genel tüketici
enflasyonunun altında gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Tarımda üretici
fiyatları, tarla üretiminin en üst noktalara ulaştığı yaz aylarının yaşandığı bir döneme
girildiğinden dolayı düşmüştü. Eylül ayıyla birlikte yüzde 1,01'lik bir artış yaşanmıştı. Ekim
ayında yüzde 0,63'lük bir gerileme görülmüştü. Aylık bazdaki gerileme yıllığa da yansımış ve
tarım üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 3'ün altına inmişti. Ekim ayı itibarıyla yıllık
enflasyon da yüzde 4,39'dan yüzde 2,86'ya düşmüştü. Geçen ay da tarımda üretici fiyatları
yüzde 1,85 azalması nedeniyle Kasım itibarıyla yıllık enflasyon sıfırın altına, yüzde eksi
0,82'ye geriledi. Böylece 2015 yılı Kasım ayında yıllık bazda yüzde 11,09 olan tarımda üretici
fiyat artışı, bu yıl yüzde eksi 0,82'ye indi. Kasım ayları itibarıyla yıllık enflasyon son bir yılda
11,91 puan azaldı. Buna göre, tarımda üretici enflasyonu, genel tüketici enflasyonunun
yıllıkta 7,82 puan, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise 4,37 puan altında kaldı. Tarımda üretici
fiyatındaki artış ile gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artış arasındaki farkın 2,34 puandan 4,37
puana çıkması üretici market fiyatları arasındaki makasın Ekim ayına göre Kasım'da daha
fazla açıldığını göstermektedir. Çiftçi, artık enflasyonun mağdurudur. Ürettiği ürünü, bir yıl
önceki fiyatın altında satmak zorunda kalmaktadır. Buna rağmen, tüketici de makul fiyatlarla
ürün alamamaktadır." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21317.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Borcunu peşin ödeyeceklere yeni fırsat
Borç yapılandırmasına ilişkin kanundan peşin ödeme tercihiyle yararlanmak üzere başvuran
ancak 30 Kasım itibarıyla ödemelerini yapmamış mükellefler, 2 Ocak 2017 tarihine kadar
ödemelerini gerçekleştirebilecekler.
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Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, 6736 sayılı Kanun kapsamında
yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit
ödeme süresinin 30 Kasım'da sona erdiği hatırlatıldı. Açıklamada, söz konusu kanunun
getirdiği imkanlardan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve peşin ödemeyi tercih eden
mükelleflerden 30 Kasım'a kadar ödemelerini yapmamış olanların, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu
tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları yüzde 1,40 oranında hesaplanacak geç
ödeme zammıyla ödeyebilecekleri bildirildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21318.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

TOMARZA YETİMLER İÇİN TOPLANDI
Milli Eğitim Bakanlığının ve İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) bir protokol çerçevesinde
yürüttüğü, “ Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi, okul koordinatörleri toplantısı devam
ediyor. Bu proje bir sınıfın ya da okulun, ihtiyaç sahibi yetime sponsor olması şeklinde
gerçekleştiriliyor. Bu amaçla projeyi okullarda yürüten koordinatörlerle geçen yılı
değerlendirme ve yeni eğitim-öğretim yılında stratejiler belirleme amacıyla bütün ilçelerde
toplantılar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Melikgazi, Kocasinan, Hacılar ilçelerinde yapılan
toplantıların devamı olarak Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bir toplantı düzenledi.
Toplantıya il şube müdürü Mustafa Küçüktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İlçe
Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Topuz, İnsani Yardım Derneği(İHH) Kayseri Şubesi proje
sorumlusu Musa Yılmaz, proje il koordinatörü Mustafa Balaban, okul müdürleri ve proje
koordinatörleri katıldı.
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Destek daha da artmalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk programın açılış
konuşmasında: “ Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesi, hayırlı bir proje; bu nedenle
gönüllü olmak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğini alarak daha çok yetime sahip
çıkmak gerekiyor. Kaç yetim desteklediğimiz önemli, ama en önemlisi samimiyetimiz, daha
çok yetim çocuğa sahip çıkmamızdır” dedi. Yerli yetimler de destekleniyor İnsani Yardım
Derneği(İHH) Kayseri Şubesi proje sorumlusu Musa Yılmaz ise: “Önce İstanbul şehitlerimize
rahmet diliyorum. Gerçekten ağır ve yaralayıcı bir süreçten geçiyoruz. Bize düşen daha çok
sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Bu projede şu an gelinen noktada, milli eğitim
bakanlığımız, eğitim birsen ve diyanet bizleri sonuna kadar destekliyor. Bizler de 56 ülkeden,
savaştan, yoksulluktan, doğal afetlerden ve kazalardan babasını kaybetmiş çocuklarımızı
buluyor, sizlerin desteklerini ulaştırıyoruz. Çalışmamız resmi kurumlarca takip edilebilir,
belge ve bilgiye dayalı olarak gerçekleşiyor. Bu projede sanıldığının aksine en çok Türkiyeli
yetimlerimiz destekleniyor.” açıklamasını yaptı. Para toplama kampanyası değil! İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe ise: “Her tarafımız yangın, kanayan
şehirler var. Babalarını kaybeden çocuklar var, çocuklarını kaybeden ebeveynler var. Bizler
bu insanların yanında olmalıyız. Biz iyilik adına, insanlık adına hareket ediyoruz. Bu projede
amacımız, ihtiyaç sahibi yetimlere sahip çıkmaktır. Esasında kendi çocuklarımıza, gittikçe
bencilleşen, tüketime endeksli gençlerimize dokunuyoruz. Zor koşullarda yaşayan çocukların
hayatlarını paylaşıyoruz, sonrasında kendi çocuklarımız kanaat sahibi olmayı, paylaşmayı ve
yardımlaşmayı öğreniyorlar…” Açıklamasında bulundu. Küçüktepe, bu projenin para toplama
kampanyası olmadığını belirterek: “ Bu proje çocukların harçlıklarını ellerinden alma, para
toplama kampanyası değildir. Şayet amaç para toplamak olsaydı Diyanet İşleri Başkanlığı bu
projenin paydaşlarından. Başkanlık her ay bir iki Cuma namazında cemaatten para toplatır ve
bu iş biterdi. Ama bakanlığımızın amacı, bizlerin amacı çocuklarımızın yardım etmeyi,
vermeyi ve paylaşmayı bu proje sayesinde öğrenmesidir.” dedi. Gönüllülük esas “Her Sınıfın
Bir Yetim Kardeşi Var” Projesi İl Koordinatörü Mustafa Balaban projenin nasıl işleyeceği
hakkında bilgi vererek şunları söyledi; “İdarecisinden öğrencisine bu projede gönüllülük
esastır. Çocuklarımız bu projenin okullarda uygulanmasında aktif rol alsınlar. Sınıfta her hafta
iyilik temsilcisi öğrenciler değişmeli. Kumbaralar her gün değil, sadece iyilik gününde sınıfa
gelmeli. Öğrencilerin destekledikleri yetimi görmeleri, öğretmenlerin belgeleri görmeleri ve
ilginin sürekliliğini sağlamak için mutlaka “ İyilik/Yetim Kardeş” panoları oluşturulmalıdır.”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21319.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Aladağlar’da yaban keçisi sayımı
tamamlandı
Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ilgilileri tarafından, Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme
Sahasında yapılan yaban keçisi sayımı envanteri tamamlandı.

16 Aralık 2016 Cuma 10:46

Müdürlük personeli ile Bakanlığa bağlı Yaban Hayatı Daire Başkanlığından Mühendis
Gökhan Yıldırım ve Emin Gündüz’ün katıldığı envanterde 767 adet yaban keçisi sayımı
yapıldı. Geçen yıl 674 olan yaban keçisi sayısının alınan sıkı koruma tedbirleri ve yerel halkın
bilinçlendirilmesi sonucunda keçi sayısının yaklaşık yüzde 15 oranında arttığı gözlemlendi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21320.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Miniklerden büyük davranış
Devlet koruması altındaki çocuklar, İstanbul'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle polislere
moral ziyaretinde bulundu.

16 Aralık 2016 Cuma 10:47

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Müdür Yardımcısı Erdem Albayrak ve
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdür Vekili Vedat Bulut, devlet korumasındaki bir
grup çocukla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Özer, burada yaptığı
açıklamada, kurumda kalan çocukların, güvenlik güçlerinin nasıl fedakar ve vefakar
çalıştıklarını yerinde görmelerini sağlamak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak her zaman şehit ve gazilerin yanında olduklarını,
onların devlete birer emanet oldukları bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Özer, "Şehit olan 2
polis memurumuzun aileleriyle yakından ilgilenerek şehitlerimizin anne ve babalarına, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendinin taziyelerini
ilettik." dedi. Özer, Bakanlık olarak her türlü psikososyal desteği vermek için uzmanlardan
oluşan bir ekip kurduklarını, şehit yakını ve gazilerin emrinde olduklarını belirterek,
"Kahraman polislerimiz ve askerlerimize yapmış oldukları bu kutsal görevlerinde başarılar

diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu. Ziyarette, çocuklar polislere
çiçek verdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21321.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Çolakbayrakdar’a “özel” ziyaret
Gevher Nesibe Özel Eğitim İş Uygulama Okulu’nun öğrencileri, okula yapılan hizmetlerden
dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

16 Aralık 2016 Cuma 10:48

Öğrencilerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan
Çolakbayrakdar, eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara
destek olduklarını ifade ederek, “Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla
birlikte oluyoruz.” dedi. Öğrencilere ziyaret sırasında Okul Müdürü İsmet Dal ve okulun
öğretmenleri eşlik etti. Başkan Çolakbayrakdar’ın sıcakkanlı sohbetinden etkilenen çocuklar,
kendi telefonlarıyla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla
yakından ilgilenip uzun bir sure sohbet etti. Ziyarette kısa bir konuşma yapan Başkan
Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil her gün engellilerle
beraberiz. Yaptığımız hizmetlerin, güler yüz olarak dönmesinin mutluluğunu yaşıyorum.
Devletimiz özel eğitim gerektiren çocuklarımızın üretken, aktif bireyler olarak toplumsal
hayatta rol üstlenmelerini ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önemli projeleri hayata
geçirdi. Kocasinan Belediyesi olarak bizlerde daha ileri seviyelere taşıyoruz. Çocuklarımızın
hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve
sağlık olmak üzere yavrularımıza yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında
oluyoruz. Çocuklarımızın hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam
edeceğiz. İnşallah her şey daha güzel olacak.” ifadelerini kullandı. Gevher Nesibe Özel
Eğitim İş Uygulama Okul Müdürü İsmet Dal ise, okul hakkında bilgiler vererek, okula
yapılan hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür
etti. Ziyaret, öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından
sona erdi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21322.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

“Salâlar hiç bu kadar anlamlı olmamıştı”
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde verdiği ‘15
Temmuz Ruhu ve Gençlik’ konulu konferansta, “Salâlar bu ülkede hiç bu kadar anlamlı
olmamıştı." dedi.

16 Aralık 2016 Cuma 10:50

Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi tarafından ERÜ İlahiyat Fakültesi Konferans
Salonu’nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından İstiklal Marşı'nın
okunması ile başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Temel Yeşilyurt, “Bugüne kadar pek çok darbe yaşadık. Bu sonuncusu çok farklıydı.
Çünkü hiçbirinde insanımıza ateş açılmamıştı. Hiç bu kadar şehit vermemiştik. Bu kadar
canicesine hiç tanık olmamıştık. Bu kalkışmaya karşı gençliğimizin duruşu, karşı çıkışı, son
derece şanlı bir direniştir. En az bedrin aslanları gibi şanlı, Çanakkale kahramanları gibi
yiğitçe bir duruştu.” dedi. Prof. Dr. Yeşilyurt’un ardından Milli Türk Talebe Birliği Kayseri
Şube Başkanı Akın Kaya kısa bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye gelen İl Müftüsü Doç.
Dr. Şahin Güven, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ne olduğu, neyin amaçlandığı, arka planı
ve bu teşebbüsü ders alarak neler yapılması gerektiği hususunda bir konuşma yaptı. “Evden
helalleşerek çıktık” Müftü Güven, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz akşamı
saat 22.00 civarı eve gittim, yatsı namazını henüz kılmamıştım. Özel kalemimizden mesaj
geldi ve bir darbe girişimi olduğu belirtildi. Evde dört çocuğum uyuyordu. Saat 23.00 gibi işin
farklı boyutlara gittiğini gördüm. Abdestimi aldım, namazımı kılıp meydana inmeye karar
verdim. Meydana inip en azından Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve diğer üst
düzey yöneticiler ile durumu değerlendirip, neler yapabileceğimizi konuşuruz diye düşündüm.
Yakın bir arkadaşım arayıp durumdan bahsetti, ben de namazı birlikte kılıp daha sonra
meydana da birlikte gidelim dedim. Birçok kişi eşiyle, çoluğu çocuğuyla helalleşti ve çıktı.
Bir daha eve geri gelebileceğini hiç kimse düşünmedi. Bu ülke bir darbeler ülkesi olmuştur
hep. Herkes darbelerin neler getirdiğini, zararlarının neler olduğunu iyi biliyordu. Bir kısmı
duyarak, bir kısmı görerek, bir kısmı da fiilen acı hissederek birçok darbeye şahit oldu. Ben
de 28 Şubat Postmodern Darbe'den sonra fiilen zarar gören kardeşlerinizdenim. Ben bu
fakültede araştırma görevlisi iken bir anda lisans diplomam iptal edildi ve ben bir anda lise
mezunu oldum. Darbe gecesinin ilk saatlerinde meydanda sadece bir kaç yüz kişi vardı.
Cumhurbaşkanımızın herkesi şehirlerin meydanlarına davet etmesi ile bu sayı hemen artmaya
başladı ve meydan doldu taştı. Diyanet İşleri Başkanımız ezan ve sala okunmasını tüm il
müftülerine teklif etti ve uygulattı. Biz Kayseri'de Başkanımız henüz talimat vermeden
Valimiz ile istişare ederek başlamıştık. Salalar bu ülkede hiç bu kadar anlamlı olmamıştı.”
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21323.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Sarıoğlan Belediye Başkanı kesin ihraç
istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman
Yıldız'ın AK Parti'den kesin ihraç istemi ile Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini
bildirdi.

16 Aralık 2016 Cuma 11:16

Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kayseri’de uzun süredir kamuoyunu meşgul eden
olayların geliştiği Sarıoğlan ilçe Belediye Başkanı ile ilgili Genel Merkez tarafından alınan
karar için yazılı bir açıklama yaptı. Özden açıklamasında: "Yürütme kurulu (MYK) tarafından
Çarşamba günü alınan karar ile Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız partimizden
kesin ihraç istemi ile Merkez Disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Konu ile ilgili daha geniş
açıklama ilerleyen günlerden alınan kararlar neticesinde açıklanacaktır" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21324.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

ERÜ'de uçak kağıt yarışması düzenlendi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışmada, öğrenciler
kağıt uçakları uzağa göndermek için ter döktü.

16 Aralık 2016 Cuma 11:28

ERÜ Havacılık Kulübü tarafından 3'üncüsü düzenlenen kağıt uçak yarışması, ilginç
görüntülere sahne oldu. Süleyman Demirel Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmaya çok sayıda
öğrenci katıldı. Kağıttan yaptıkları uçaklarla kıyasıya yarışan öğrenciler, dereceye girmek için
ter döktü. Amaçlarının öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlamak olduğunu söyleyen ERÜ
Havacılık Kulübü Başkanı Elif Çamlıdağ, katılımın yoğunluğundan dolayı mutlu olduklarını
kaydetti. Çamlıdağ, "Kağıt uçağı her insan çocukluk döneminde yapar ve bununla mutlu olur.
Biz de insanların hem nostalji yaşamalarını, hem de havacılığı sevdirmek istedik. Bunda da
başarılı olduğumuzu düşünüyoruz.” dedi.

Yarışma sonunda en uzun mesafeye giden kağıt uçağı yapan öğrencilere maket uçak hediye
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21325.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

TIR şarampole devrildi: 1 ölü
Kayseri'de TIR'ın şarampole devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını
kaybetti.

16 Aralık 2016 Cuma 11:36

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik
kazasında İ.K. yönetimindeki TIR'ın, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında
şarampole yuvarlandığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında TIR şoförü İ.K. hayatını
kaybetti. Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21326.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

"Halep'e Yol Açın" kampanyası
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen "Halep'e Yol Açın"
kampanyası kapsamında Kayseri'de oluşturulan 100 araçlık konvoy, Halep'teki sivillere
destek vermek için Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.

16 Aralık 2016 Cuma 12:04

Halep'te saldırı altındaki sivillere destek vermek için İHH tarafından oluşturulan konvoya
Kayseri'den katılacak olan grup, boğaz köprü mevkisinde toplandı. 100 araçlık konvoy,
buradan Hatay'a hareket etti. İHH Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi Musa Yılmaz, yaptığı
açıklamada, Halep'teki zulüm ve işkenceye tepki göstermek, oradaki kardeşlerine destek
olmak için yola çıktıklarını söyledi. Zulüm ve işkencenin daima karşısında, mazlumun
yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Suriye, Irak ve Afganistan gibi
ülkeler olmak üzere dünyanın 4 bir tarafında Müslümanlar baskı, zulüm ve işkence
görmektedir. İHH'nın düzenlemiş olduğu bu konvoy Türkiye genelinde devam etmektedir.

İstanbul'dan önceki gün yola çıkan konvoy şuan Konya'dan hareket edecek. Kayseri'de bize
destek veren 100'ün üzerinde aracımız yola çıkacak. Türkiye geneli yola çıkan
konvoylarımızla Reyhanlı'da buluşacağız ve Cilvegöz Sınır Kapısı'na kadar gideceğiz.
Suriye'ye, Halep'e destek vermek, onların yanında olduğumuzu anlatmak için de orada bir
miting düzenleyeceğiz. " Konvoya katılan 75 yaşındaki Mustafa Başaran da 65 yaşındaki
eşiyle oradaki insanlara, onların yanında olduklarını hissettirebilmek için yola çıktıklarını
belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21327.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Halep'ten çıkan 3 konvoy daha Türkiye
sınırındaki İdlib'e ulaştı
Suriye'de rejim güçleri ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki doğu
Halep'ten çıkan 3 konvoy daha Türkiye sınırındaki İdlib'e ulaştı. Tahliye edilen sivil ve
muhaliflerin sayısı 7 bin 500 oldu.

16 Aralık 2016 Cuma 12:25

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki
doğu Halep'ten çıkan 3 tahliye konvoyu daha muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline vardı.
Tahliye edilenlerin sayısı 7 bin 500'e ulaştı. Dün, rejim yanlısı yabancı terörist grupların
sabotajları nedeniyle çıkışı geciken konvoylardan ilki gündüz, ikincisi ise akşam saatlerinde
Türkiye sınırındaki İdlib'e ulaşmıştı. Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, sivil ve
muhaliflerin güvenli şekilde tahliyesi gece boyunca devam etti. 7 bin 500 kişi tahliye edildi
Sabaha kadar onlarca otobüs ve minibüsten oluşan 3 konvoy daha kuşatma bölgesindeki
sivilleri ve rejim muhalifi savaşçıları tahliye etti. Yüzlerce yaralının da bulunduğu konvoylar
sorunsuz şekilde, Hatay'ın karşısına denk düşen, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e ulaştı. Son
tahliyelerle kuşatmadan çıkartılan sivil ve muhalif savaşçı sayısı yaklaşık 7 bin 500'ü buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21328.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

AB Bakanı Çelik: Türkiye taahhütlerine
tabii ki bağlı
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifini
gerçekleştirmeye çalışan bir AB Bakanlığı var, Türkiye taahhütlerine tabii ki bağlı." dedi.

16 Aralık 2016 Cuma 12:29

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Deutsche Welle Türkçe'ye
verdiği mülakatta, Almanya temasları, Türkiye-AB ilişkileri ve Suriye'deki gelişmeleri
değerlendirdi. Bakan Çelik, Türkiye-Almanya ilişkilerinde gerilim yaşanan bir dönemde
Berlin'de temaslarda bulunduğunun hatırlatılması üzerine, kimsenin bu gerilimin sürmesini
istemediği ve tarafların gerilimin bu şekilde devam etmemesi gerektiği konusunda mutabık
olduğunu ifade etti. İki ülkenin de birbirinin öneminin farkında olduğunu belirten Çelik,
"Alman dostlarımız bize anlattı, dün çok önemli bir Alman televizyon kanalında Türkiye'de
bir darbe olmadığı, muhalifleri tutuklamak için hükümetin kendi kendine bu darbeyi yaptığı
tezi işlenmiş. Üzücü olan şu, bu tez Fetullahçı Terör Örgütü'nün tezi. Türk-Alman
ilişkilerindeki ortak çıkar ajandasını zedelemeyi hedefleyen bir kara propaganda. Darbe
girişimleri başarısızlığa uğrayınca bu tezi yaymaya çalıştılar." şeklinde konuştu. Çelik,
Almanya'da Türkiye'nin iç politika konusu olmaktan çıkartılması gerektiğinin altını çizdi.
Berlin'deki temaslarını değerlendiren Çelik, ziyaretinde muhataplarıyla tüm konuları açıkça
paylaştığını dile getirdi. Türkiye'nin eleştiriden rahatsız olmadığını ancak eleştirinin yapıcı
olması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Biz negatif, Türkiye'yi dışlayıcı, vizyonsuz
eleştirilerden rahatsız oluyoruz. Örneğin, Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz, bir ırkçı gibi
konuşuyor. Bunun Türkiye'ye bir zararı olmaz ama bunlar Avrupa projesini zedeliyor."
ifadelerini kullandı. "Türkiye taahhütlerine tabii ki bağlı" Çelik, "Türkiye insan hakları, hukuk
devleti konularında taahhütlerine bağlılığını koruyor mu?" şeklindeki soruya, Türkiye'nin
darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına ve terör saldırılarıyla uğraşıyor olmasına rağmen
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 15. maddesine göre olağanüstü hal ilan ettiği, AB
İlerleme Raporu'nda çok olumsuz ifadeler yer almasına rağmen 33 alandan 30'unda "ilerleme
seviyesi iyi" dendiği yanıtını verdi. Ömer Çelik, "Demek Türkiye reform iradesini devam
ettiriyor. Türkiye olağanüstü hal döneminde bile sivil otoritenin askeri otorite üzerindeki
denetimini artıran yeni düzenlemelere imza attı. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik perspektifini
gerçekleştirmeye çalışan bir AB Bakanlığı var, Türkiye taahhütlerine tabii ki bağlı." dedi.
AB'nin kendilerine "Türkiye ile ilgili endişelerimiz var." dediğini, kendilerinin de buna
"Açalım, temel haklar, yargı ve basın hürriyetiyle ilgili 23 ve 24'üncü fasılları, nasıl ilerleme
kaydedebileceğimizi konuşalım" diyerek karşılık verdiğini hatırlatan Çelik, "AB'nin Polonya
ve Macaristan ile de ilgili endişeleri var. Üyelikten mi atıyor? Yok oturup konuşuyor. Biz bu
konuları konuşmaktan, eleştirilerden korksaydık o zaman benim bu fasılların açılmasını
istememem lazımdı. Ayrıca fasıl açmak, faslın kapanacağı anlamına gelmiyor. Bu nasıl bir
korkudur, fasıl açmak bile bir jest haline getirilebilir mi? Hem ilgili fasılları açmayacaksınız
hem ilgili fasıllarla ilgili Türkiye'yi eleştireceksiniz. Bu mantıksız, sağduyusuz bir tutum."

değerlendirmesinde bulundu. Halep'teki durum "Şu anda dikkatler Suriye'ye, Halep'e
çevrilmiş durumda. İnsani yardım konusunda ortak bir inisiyatif söz konusu olabilir mi?"
sorusunu yanıtlayan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir teklifi var, Sayın Merkel de buna
olumlu bakmış. Öneri, Suriye sınırı içerisinde güvenli bir bölgede konutlar inşa edilmesini, bu
yolla göç dalgasının orada tutulmasını öngörüyor. Alman hükümetinin Sayın
Cumhurbaşkanımızın teklifine destek vermesini bekliyoruz. Bunu beraber yapabiliriz.
Böylece hem göç dalgası Suriye içinde karşılanır hem de daha fazla insanın insani ve siyasi
krizin parçası olması engellenebilir." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21329.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

FETÖ üyeleri 'not kağıtlarını yiyerek'
tatbikat yaptı
Akademisyenlere yönelik FETÖ iddianamesinde, Gülen'den gelen talimatların not alındığı
kağıtların "polis baskını var" diyerek yapılan tatbikatlarda örgüt mensuplarına yedirildiği
ortaya çıktı.

16 Aralık 2016 Cuma 12:34

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, aralarında
profesörlerin de bulunduğu 18'i tutuklu 88 akademisyen hakkında hazırlanan iddianame, 7.
Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. FETÖ'nün sosyo-kültürel ve zihinsel yapısı, yönetim
modeli, istihbarat ağı, hiyerarşik yapısı, baskı oluşturma teknikleri gibi bilgilerin bulunduğu
iddianamede, tanık, müşteki ve zanlıların ifadelerine de yer verildi. İddianameye yansıyan bir
tanık/şüpheli ifadesinde, talimatların örgüt içerisinde silsile yoluyla iletildiğini belirtti.
"Gülen'in talimatlarını kağıtlara yazardık" Kendisinin de sorumlu olarak her ay talimat
aldığını aktaran şüpheli, ifadesinde şu bilgilere yer verdi: "Bu hareketin sivil/resmi/gayri
resmi hiçbir adımı örgüt elebaşı Gülen onaylamadan atılamaz. Aylık toplantılarımızda her
bölge kendi gündemini getirir. Gülen, gündemle ilgili gerekli talimatlarını verir. Bu hususlar
tarafımızdan arşivlenmiyordu. Bu talimatları her dönemde küçük not kağıtlara yazardık. Hatta
yenilebilen kağıtlar vardır. Bize bu kağıtlar 'polis baskını var' şeklinde tatbik ettirilerek
yedirilirdi. Bunları ezberlerdik. Fakat, bu görüşmeler esnasında sekretarya görevi yapan bizim
databank olarak adlandırdığımız birimde görevli gençler vardı. Bu gençler, bilgisayar ve
yazılım konularından iyi anlardı. Gülen'in talimatları, görevlendirdiği şahıslar yani istatistiki
bilgiler tamamen bu şahıslar tarafından yapılırdı." Rektör adayının diploması Gülen'in
yeğeninin evinden çıktı Bazı sanıkların evlerinde yapılan aramada lale figürlü sır tablosunun
bulunduğu, bu tabloların gizli görevde bulunan üst düzey görevlilere örgüt elebaşı Gülen
tarafından verildiği aktarılan iddianamede, Gaziantep Üniversitesinin 2012 yılı Haziran
ayında yapılan rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alan ancak dönemin Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül tarafından atanmayan, dosyada tutuklu sanık olarak yer alan Celalettin
Camcı'nın diplomasının örgüt elebaşı Gülen'in yeğenin evinden çıktığına işaret edildi. Gizli

tanık ifadesi İddianamede, gizli tanık "dünya"nın da ifadelerine yer verildi. Bir ilaç firmasında
çalıştığını ve Güneydoğu sorumlusu olduğunu belirten gizli tanık dünya, eczane ziyareti
sırasında bir şahsın Adana'da örgüte ait dershaneye gittiğini öğrenmesi üzerine Gaziantep'te
örgütle yakınlaşmasının başladığını aktardı. Gaziantep kaldığı 5,5 yıl boyunca örgüt mensubu
E.E. ile temas halinde olduğunu anlatan gizli tanık, "E.E'nin eşi A.E, Gaziantep'teki doktor
sohbet gruplarından sorumludur. Sohbete biri çağrılacaksa ondan izin alınırdı. Hatta kendisi
benden evimin anahtarını talep ederek, evimde toplantı yapılacağını söylemiştir. Akşam evin
arka bahçesinde bulunmamı, anahtarı oradan teslim alacağını söyledi. Buluştuk, ben anahtarı
teslim ettim. Geldiğinde elinde 7-8 cep telefonu vardı. Bana 'Şu an evde askeri personel var.
Bu da onların telefonu. Bir saat boyunca telefonlarla araçla gezmeni istiyorum.' dedi. Ben de
telefonları araca koyarak 1 saat boyunca il merkezinde dolaştım. Daha sonra ben kendisine
telefonları o da bana anahtarı verdi. Ayrılırken bana, 'Hiçbir şey duymadın, görmedin' dedi."
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21330.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Tahliye konvoyundaki 800 kişi teröristler
tarafından rehin alındı
Suriye'de Beşşar Esed rejimi yanlısı yabancı terörist gruplar, kuşatmadaki doğu Halep'ten
çıkan tahliye konvoyunu durdurup içindeki yüzlerce kişiyi rehin aldı.
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Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, tahliye
konvoyuna rejim bölgesindeki Ramuse semtinden geçerken ateş açtı. Bunun üzerine, duran
konvoyun önünde, rejim yanlısı grupların örgütlediği bir kalabalık toplanarak gösteriye
başladı. Terörist gruplar muhaliflerden tavizler istiyor Kalabalıktakiler kendilerini, İdlib'de
muhalif güçlerin kuşatmasında bulunan Fua ve Kefreya beldelerinde yaşayanların akrabaları
olarak tanıtıp kuşatmanın kaldırılmasını istedi. 16 otobüsün ve diğer bazı araçların bulunduğu
konvoydaki yaklaşık 800 kişi, yabancı terörist gruplar tarafından rehin alınmış durumda.
Grupların, İranlı General Seyid Cevad tarafından komuta edildiği biliniyor. Rejim
kuşatmasındaki 18 bölge Şii mezhebine mensup toplamda yaklaşık 15 bin nüfuslu iki belde,
Hizbullah ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı militanlarca kontrol ediliyor. Beldeler
muhaliflerin kuşatmasında olmasına karşılık, rejim havadan yoğun şekilde yardım ulaştırıyor.
Sivillerin ihtiyaçları bu şekilde karşılanıyor. İranlı General Seyid Cevad, bir süredir Rusya
üzerinden Fua ve Kefreya'ya ilişkin taleplerini bildiriyordu. Ancak söz konusu beldeleri 1,5
yıldır kuşatmada tutan muhalifler, talepleri kabul etmemişti. Söz konusu beldelerin havadan
geniş ölçüde yardım aldığına dikkati çeken muhalifler, insani durumun Halep'tekiyle
mukayese edilemeyeceğine işaret ediyor. Muhalifler, rejim kuşatmasında 18 bölge daha
bulunduğunu, Fua ve Kefreya'ya dair taleplerin kabul edilmesi halinde rejim güçlerinin 18

yerleşimde katliamlara girişebileceğinin altını çiziyor. Muhalifler, Fua ve Kefreya'daki cephe
hatlarına, rejimin söz konusu 18 bölgeye saldırıya geçmesi halinde ateş açtıklarını bildiriyor.
Tahliyeler askıya alındı Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Halep'in doğusundan insanların
tahliye edilmesi operasyonunun askıya alındığını açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21331.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Iraklı emlakçıyı öldüren 4 Suriyeli gözaltına
alındı
Kayseri'de emlakçılık yapan Irak uyruklu şahsı öldüren 4 Suriyeli yakalandı. Zanlılardan
birinin eski mesai arkadaşı ile birlikte eve giderek Iraklı emlakçının ölüp ölmediğini kontrol
ettiği ortaya çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Kanal Caddesi Kısmet
Apartmanı'nda oturan 54 yaşındaki Iraklı emlakçı Mehdi Saleh, 3 gün önce evinde elleri
arkadan bağlı boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube
Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saleh'in yanında çalışanları sorguladı.
Yapılan çalışmalarda, 3 ay önce emlakçıda çalışan Suriye uyruklu S.S. isminde birinin olduğu
tespit edildi. Suriye uyruklu S.S.'yi sorguya alan Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili olarak
Suriye uyruklu A.O., A.N. ve H.İ.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Emlakçıda çalışan S.S.'nin
kasada para bulunduğunu bildiği ve bu parayı almak için A.O., A.N. ve H.İ. ile birlikte 3 gün
önce Mehdi Saleh'in evine gittikleri belirlendi. S.S.'nin gözcülük yaptığı, diğer zanlıların
Saleh'i ellerini arkadan bağladıkları ve havlu ile boğarak öldürdükten sonra emlak dükkanında
bulunan kasanın anahtarını aldıkları bildirildi. Emlak dükkanındaki kasayı üç kez açma
teşebbüsünde bulunan zanlıların devriye gezen polis ekiplerinden tedirgin olarak parayı
alamadan kaçtıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Zanlılardan S.S.'nin sabah saatlerinde emlak
dükkanına gittiği, burada eski mesai arkadaşının endişelenmesi ile Mehdi Saleh'in evine
gittiği ve ölüp ölmediğini kontrol ettiği ortaya çıktı. Suriyeli S.S., A.O., A.N. ve H.İ., yapılan
sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21332.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Erciyes Üniversitesinde patlama
Erciyes Üniversitesi önünde patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı iznine çıkan
askerleri ve sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında bomba yüklü bir araç patlatıldı.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21332.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Şehitlerimiz törenle memleketlerine
uğurlandı
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 13 askerden 7'si için tören düzenlendi.
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Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığında düzenlenen törende, Şehit Piyade Çavuş
Fehmi Barçın, Şehit Piyade Er Yunus Emre Duran, Şehit Piyade Er Serdar Amak, Şehit
Sıhhiye Er Hasan İlhan, Şehit İstikam Er Kenan Döngel, Şehit Muhabere Onbaşı Abdulsamet
Özen ve Şehit Sıhhiye Er Kamil Tunç'un Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu.
Saygı duruşunun ardından özgeçmişleri okunan şehitler için dua edildi. Törenin ardından şehit
Barçın'ın naaşı Bursa'ya, şehit Duran'ın naaşı Kırşehir'e, şehit Amak'ın naaşı İzmir'e, şehit
İlhan'ın naaşı Denizli'ye, şehit Döngel'in naaşı Sinop'a, şehit Özen'in naaşı Kocaeli'ne ve şehit
Tunç'un naaşı ise Afyonkarahisar'a gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21334.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Terör, Türkiye’nin gündeminden
çıkarılacaktır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin, "Bombayla kimi zaman
sivil kimi zaman savunmasız kimi zaman güvenlik kuvvetlerimiz başka bir hal içerisindeyken
hedef alınan eylem türleri, dünyanın en alçak, en hain eylem türleridir. Misliyle mukabele
edileceğini, edildiğini ifade etmek istiyorum." dedi.
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Soylu, Kayseri Valiliğinde yaptığı açıklamada, sabah saat 08.45 sıralarında Talas Bulvarında
Zincidere Komando Tugayı'ndan çarşı iznini kullanmak için iki otobüsle yola çıkan erlerin,
hain terör saldırısı ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Özel halk otobüsünü durduran ve o
esnada da araçtaki bombalı düzeneği patlatan teröristin kimlik çalışmalarının sürdüğünü
belirten Soylu, "Bir ip ucuna rastlanmıştır. Hem geliş güzergahı hem de Kayseri'ye varış
güzergahındaki tespitler, güvenlik güçlerimiz tarafından tamamlanmıştır. Şu anda
hastanelerimizde 55 yaralımız var. Bu 55 yaralımızın 12'si yoğun bakımda. 6'sının ağır olduğu
hastane yetkililerince bildirildi. Şehit sayımız konusunda şu anda kimlik çalışmaları yapılıyor.
8 evladımızın kimliği adli tabiplikçe tespit edildi. Adli tabipliğin verdiği rakamlara göre bunu
paylaşacağız." diye konuştu. Kayseri'deki saldırının herkesi derinden üzdüğünü, ülkenin
birliğini ve beraberliğini hedef aldığını vurgulayan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Buradan şu elde edilmek isteniyorsa, Türkiye'nin terörle mücadelesinde geri adım atması
hesabı yapılıyorsa, bu bekleniyorsa bilinmelidir ki, bu terör saldırıları bizim terörle
mücadelemizdeki kararlılığımızı çok daha zirveye taşımaktadır. Milletimiz de güvenlik
kuvvetlerimiz de hükümetimiz de devletimiz de bu kararlılığı aynı anlayışla sürdürmektedir.
Şu çok net ve açıktır ki, 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz'u başaramayanlar, el birliği ile 15
Temmuz'da Türkiye'yi istila edemeyenler, bugün Türkiye'yi terörle yıldırmaya ve insanımızı
olumsuzluğu sevk etmeye çalışıyorlar." Bakan Soylu, Türkiye'de terörün bitirileceğini ve
bunda kararlı olduklarını ifade ederek, saldırıyı "dünyanın en alçak eylem türü" olarak
nitelendirdi. "Bombayla kimi zaman sivil kimi zaman savunmasız kimi zaman güvenlik
kuvvetlerimiz başka bir hal içerisindeyken hedef alınan eylem türleri, dünyanın en alçak, en
hain eylem türleridir." diyen Soylu, buna misliyle mukabele edileceğini ve edildiğini söyledi.
Tüm Türkiye'yi bu konuda güvenlik güçlerine, hükümete ve terörle mücadele eden
kahramanlara güvenmeye, bunun yanı sıra sağduyuya davet eden Soylu, şunları kaydetti:
"Sabırlı olacağız ve bu sabırla beraber bu terörü ortadan kaldıracağız. Terörün istediği, kaos
oluşturmaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Terörün istediği, umutsuzluk oluşturmaktır. Buna
müsaade etmeyeceğiz. Burada, toplumun tüm kesiminden, bugüne kadar gösterdiği desteği ve
sabrı bekliyoruz. Kayseri'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Milletçe bağımız sağ olsun,
ülkemizin başı sağ olsun. Yaralı evlatlarımıza, can parelerimize, kahramanlarımıza başsağlığı
diliyorum." Olayın meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren tüm sağlık ekiplerinin
olağanüstü hızlılık ve müdahaleyle yaralıları hastanelere yetiştirdiğini ve gerekli tedavilerinin
yapıldığını belirten Soylu, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın
talimatıyla olayı duyar duymaz, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız,

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ve Milli
Savunma Bakanımız Fikri Işık bey ile beraber olay yerine gittik. Hastaneye hemen gitmedik
çünkü doktorlarımızın hasta müdahalelerini kalabalıklığın içerisinde engel olunmasın ve rahat
bir şekilde yapılabilsin diye buradan takip ediyoruz. Sağlık Bakanımız hastaneye gidecek. Bu
vesileyle milletimize başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Aziz
milletimize tekrar şunu ifade etmek istiyorum. başımız diktir. Terörle mücadelede kararlıyız
ve bu konu Türkiye'nin öncelikli gündeminden çıkarılacaktır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21335.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

"Sabırlı olacağız, bunların üstesinden
geleceğiz”
Kayseri'de yaşanan terör saldırısının ardından valilik önünde toplanan çok sayıda vatandaş
teröre tepki gösterdi.
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Ellerinde Türk bayraklarıyla Kayseri Valiliği önünde toplanan vatandaşlar, burada İstiklal
Marşı okudu. "İdam isteriz" diye bağıran vatandaşlar, terör örgütü aleyhine çeşitli sloganlar
attı. Bu sırada Kayseri Valiliğinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşların
yanına gelerek sağduyu çağrısında bulundu. Soylu, vatandaşlara, "Sabırlı olacağız, bunların
hepsinin üstesinden geleceğiz, sakin olun." diye seslendi. Vatandaşlardan bazıları, kalabalık
arasındaki bir kişiye olumsuz söylemleri nedeniyle sert tepki gösterdi. Polis ekipleri, havaya
silahla ateş açarak, vatandaşa yönelik fiziki müdahaleye varan tepkileri engelledi. Öte yandan,
saldırıya tepki gösteren bir grup vatandaş, HDP İl Başkanlığının bulunduğu binanın önünde
toplandı. Polis ekipleri, binaya girmek isteyen öfkeli kalabalığı yatıştırmaya çalıştı. Gruptan
bazıları, binaya girerek, il başkanlığının bulunduğu yeri ateşe verdi. Polisin, megafonla
yaptığı anonsun ardından vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na yöneldi. Vatandaşların,
Cumhuriyet Meydanı'nda teröre tepkileri sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21336.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Gül, Soylu ve Akdağ yaralıları ziyaret etti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep
Akdağ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa
Elitaş ve milletvekilleri, Kayseri'deki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.
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Gül ve beraberindeki bakanlar, saldırıda şehit olan 7 asker için 12. Hava Ulaştırma Ana Üs
Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine
geldi. Buradaki yaralıları ziyaret eden Gül ve beraberindekiler, poliklinikler binasında
bekleyen yaralıların yakınları ile de bir süre görüştü. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21337.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Yaralıların isimleri belirlendi
Kayseri'deki hain terör saldırısında yaralanan 55 asker ve bir şoförün isimi belirlendi.
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Alınan bilgiye göre hain terör saldırısında yaralanan 55 asker ve bir şoförün ismi şu şekilde:
''Mehmet Taşdelen, Adem Avcı, Arif Özkara, Bayram Özdemir, Burkan Alkan, Caner
Kavalcı, Ercan İnan, Erdal Köse, Fatih Köpre, Ferdi Çatal, Gökhan Keskin, Hakan Şimşek
Yakar, Halit Kapullu, Hasan Hamza Şolt, Hidayet Canpolat, Hüseyin Avcı, İlker Bal, İlyas
Akman, İsmail Hakkı Öner, Kamil Yemez, Kubily Şimşek, Mehmet Gül, Mehmet Kilit,
Mesut yaşar, Mevlüt Avcıoğlu, Mustafa Genç, Mustafa Uçar, Recep Güney, Semih Yılmaz,
Serdar Çiçekli, Süleyman Sancar, Şakir Karayel, Tolga Öğütlü, Ufuk Uysal, Yasin Memiş,
Yasin Sezerka, Yunus Emre Kurnaz, Yunus Ertaş, Yusuf Ergün, Nasuf Yıldırım, Mert Can
Uzun, Adem Kamsız, Ali Kuşçu, Berat Yılmaz, Furkan Özlü, Celal Erbay, Kayahan Uluhan,
Mahammed Yaşar, Orhan Ölmez, Sami Güler, Recep Coşkun, Gökhan Çelik, Mehmet Emin
Uygur, Recep Genç, Ahmet Gün, şoför Hamit Eroğlu Şehit olanların isimleri ise Ahmet Taş,
Muhammet Ali Ocak, Raşit Yücel, Abdulsamet Özen, Fehmi Barçın, Hssan İlhan, Serdar
Amak, Kamil Tunç, Kenan Döngel, Mustafa Cihan, yunus Emre Duran, Arif Tuğ, Uğur
Korkmaz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21338.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

"Teröristin kimliği belli, 7 kişi gözaltında"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin kimliğinin belirlendiğini ve olayla ilgili 7 kişinin
gözaltına alındığını söyledi. Kayseri’de bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından
Kayseri Valiliğinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör bizim
kararlılığımızı yıkmaya yetmeyecek" dedi.
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"Kayseri’de teröre karşı verilen ortak tepkinin ne anlama geldiğini anlıyoruz" "Olayla ilgili
sayın cumhurbaşkanı ve başbakanımızla sürekli bilgi halindeydik" diyen Bakan Soylu,
"Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Terör bizim kararlılığımızı yıkmaya yetmeyecek.
Vatandaşlarımızın bu konudaki hissiyatlarını anlıyorum. Kayseri’de teröre karşı verilen ortak
tepkinin ne anlama geldiğini anlıyoruz. Yapmamız gereken inancımıza göre sükunetimizi ve
bu konuda güvenlik kuvvetlerimizin devletimizin hükümetimizin topyekün yapacağını takip
edin" ifadelerini kaydetti. Bakan Soylu, "İçimiz yanıyor ve bu evlatlar için, bu kardeşlerimizin
şehadete yürümesi ülkemizi, insanlarımızı büyük bir acıyla karşı karşıya bırakıyor. Sabah
gerçekleşen saldırıda kimliği belli olan 12 şehidimiz adli tıpa intikal etmiş durumda, 1
şehidimiz de üniversite adli tıpında. 13 şehidimiz var. Toplam 56 yaralımız var, 12’si yoğun
bakımda. Bakanlarımız hastaneleri ziyaret ettiler. Olayla ilgili tüm soruşturmalar devam
ediyor" dedi. "Şuanda 7 kişi gözaltında, 5 kişinin de arama çalışmaları devam ediyor. Olayın
nereden ve nasıl intikal ettiğine yönelik teröristin kimliği belli" Saldırı ile ilgili 7 kişinin
gözaltında olduğunu, 5 kişinin de arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu,
"Olayın nereden ve nasıl intikal ettiğine yönelik teröristin kimliği belli. Bu konuda güvenlik
kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamlayınca kamuoyuna bilgi arz edilecek. Tekrar milletimizin
başı sağolsun. Terörün cezasını vereceğiz, bizlere güvensinler. Tüm güvenlik güçlerimiz bu
konuda and içmiş durumdadır, terörü tasviye edeceğimiz ve bu kararlılığımız açıktır. Evlatlar
bizim evlatlarımız onların emaneti bu ülkenin, bağımsızlığı hürriyeti, özgürlüğüdür.
Milletimizin endişesi olmasın, gerekli cezayı en kısa zamanda bunlara vereceğimizi 15
Temmuz’dan sonra ortaya koyduğumuz terörle mücadelenin kararlılığıyla nasıl sıkıştıklarını,
nasıl çaresiz kaldıklarını bugün görüyoruz. Bunu da bertaraf edeceğimizi belirtmek istiyorum.
Birliğe ve beraberliğe, sağduyuya ihtiyacımız var bugün" diye konuştu. "56 yaralımız var.
4’ünün hayati ciddiyetini koruyor" Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise "Yaralılarımızı ziyaret
ettik. 56 yaralımız var. 12 kardeşimiz yoğun bakımda. 4’ünün hayati ciddiyetini koruyor.
Sağlık çalışanlarımız canla, başla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu millet, bu ruha sahip
oldukça Allah’ın izniyle nereden gelirse gelsin milletimizi bu eşkıyalığa karşı birlikte
olmaktan, omuz omuza olmaktan alıkoyamayacaklar. Bütün yaralılara Allah’tan şifa
diliyorum. 56 yaralıdan bir kısmı hafif yaralılar. Onlar hastanede istirahat ettiriyorlar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21339.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Terörist başı Apo ve Demirtaş’ın pankartını
ateşe verdiler
Kayseri'de sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından Kayseri Valiliği
önünde toplanan vatandaşlar, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, HDP Eş Başkanı
Selahattin Demirtaş ve Figen Üstündağ'ın fotoğraflarının bulunduğu pankartı ateşe verdi.
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Terör saldırısının ardından Kayseri Valiliği önünde toplanan Kayserililer, teröre tepki
gösterdi. 'Kahrolsun PKK', İdam isteriz', 'Şehitler Ölmez' şeklinde tepki gösterdi. Ellerindeki
Türk bayrakları ile teröre tepki gösteren halk, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan,
HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Üstündağ'ın fotoğraflarının bulunduğu pankartı
ateşe verdi. Halk, 'İdam' şeklinde sloganlar atarken, Cumhuriyet Meydanı'nda olumsuzluk
yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21340.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri'de şehit sayısı 14'e çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Tıp Fakültesi
Hastanesinde tedavi altında olan bir askerin daha şehit olduğunu söyledi. Şehit sayısının 14'e
yükseldiğini belirten Prof. Kudret Doğru, ayrıca bir özel hastanedeki bir askerin de
durumunun kritik olduğunu ifade etti. Prof. Kudret Doğru, "Sabah gelen hastalara derhal
müdahaleler yapıldı. Çok kısa sürede yaralılara müdahale yapılması sağlandı. Bir süre sonra
Bakanlarımız hastalarımızı ve bütün askerlerimizi ziyaret ettiler. Özellikle il dışından gelen
hasta yakınları ile ilgili gerekli organizasyonları da yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Hastanede tedavisi süren yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Doğru,
"İlimizde bu sabah gerçekleştirilen hain bombalı terör saldırısı sonrası 44 yaralı, Tıp Fakültesi
Hastanemize hızla intikal ettirilmiş, bu yaralılardan 3’ü acil servisimize ulaşmadan şehit
düşmüştür. Diğer 41 yaralının tedavilerine ise acil servisimizde hızla başlanmış olup, bu
yaralılardan 13’ü yoğun bakım servislerimize alınmıştır. Diğer hastalar ise acildeki

tedavilerinin ardından kliniklere yatırılmışlardır. Öte yandan durumu ağır olup da ameliyata
alınan yaralılardan 1‘i ameliyatın ardından kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını
kaybetmiş, hastanemizdeki şehit sayısı 4’e yükselmiştir. Hastanemizde tedavisi süren diğer
yaralılarımızın şuan için hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Erciyes Üniversitesi Hastaneleri
olarak alçakça ve haince gerçekleştirilen bombalı terör saldırısını şiddet ve nefretle kınıyor;
saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz.
Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kaydetti
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21341.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

KAYSERİ ŞEHİTLERİNİ UĞURLUYOR
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan 14 askerden kimlik tespit çalışmaları tamamlanan
7'sinin cenazesi, memleketlerine uğurlandı.

18 Aralık 2016 Pazar 11:26

Şehitlerden Kırşehir nüfusuna kayıtlı olan Piyade Onbaşı Ahmet Taş ile Piyade Onbaşı
Muhammed Ali Ocak'ın naaşları, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınarak
karayoluyla memleketlerine gönderildi. Şehitler Ulaştırma Çavuş Göksal Mustafa
Ağaçyetiştiren, Piyade Onbaşı Mustafa Cihan, Ulaştırma Er Raşit Yücel, Piyade Çavuş Arif
Tuğ, İstihkam Er Uğur Korkmaz için ise Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında
tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, tören öncesi şehit ailelerine başsağlığı diledi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı
naaşları, katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişleri okunan
şehitler için İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dua edildi. Uğurlamadan önce şehit yakınları,
tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Törenin ardından şehit Ağaçyetiştiren'in naaşı İstanbul'a,
şehit Cihan'ın naaşı Osmaniye'ye, şehit Yücel'in naaşı Kocaeli'ne, şehit Tuğ'un naaşı
Erzurum'a ve şehit Korkmaz'ın naaşı askeri uçakla Rize'ye gönderildi. Törene, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki,
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekilleri, belediye başkanları, mülki amirler ve şehit aileleri katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21342.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Şehit Fehmi Barçın nişanlıydı, 20 gün sonra
terhis olacaktı!
Kayseri'deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Çavuş Fehmi Barçın'ın İstanbul
Bayrampaşa'daki evine ateş düştü. Şehit Çavuş Barçın, şehit olmasaydı 20 gün sonra terhis
olacaktı.
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Kayseri'de Şehit Olan Fehmi Barçın, 20 Gün Sonra Terhis Olacaktı! Kayseri 1.Komando
Tugayı'nda görev yapan Fehmi Barçın'ın şehit haberi, nüfusa kayıtlı olduğu İznik'in
Süleymaniye köyü ile birlikte ailesinin oturduğu İstanbul Bayrampaşa'daki evine ateş
düşürdü. TERHİSİNE 20 GÜN KALMIŞTI Barçın ailesinin fertleri acı haberin ardından
Kayseri'ye giderken, şehidin nişanlı olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi. "TERÖRÜN
VE DESTEKÇİLERİNİN ALLAH BELASINI VERSİN" Yakınları ve sevenleri acı haberle
sarsılırken, "Mekanı cennet olsun. 20 günü kalmıştı. Yıkıldık. Terörün ve destekçilerinin
Allah belasını versin" ifadelerini kullandılar. "GİDİŞİM GÜZEL VE HÜZÜNLÜYDÜ"
Mayıs ayında İstanbul'dan Kayseri'ye askere giden Fehmi Barçın, gitmeden önce asker
eğlencesinden nişanlısı ile bir kare paylaşmış. Paylaştığı kareye şu notu düşmüş: "Gidişim
güzel ve hüzünlüydü ama dönüşüm güzel ve senin sayende mutluluk olacak, seni çok
seviyorum her şeyim" "MEŞGUL ETMEYİN LÜTFEN, DUA EDİN" Fehmi Barcan'ın
nişanlısı Elif Özcan Kayseri'de asker olan nişanlısından haber alamayınca o da sosyal medya
hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu: Bir sigorta şirketinde çalışan komando piyade
çavuştan geriye ailesi, nişanlısı ve arkadaşlarıyla uğurlama töreni ile birliğinde mutlu
günlerinde çekilmiş fotoğrafları kaldı. Barçın'ın İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.
haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21343.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Şehit Yunus Emre Duran, 24 gün sonra
terhis olacaktı!
Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen Şehit Er Yunus Emre Duran'ın şehadet haberi,
Ankara Yenimahalle'de bulunan baba ocağına ulaştı. Yunus Emre Duran, şehit olmasaydı 24
gün sonra terhis olacaktı.
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Kayseri'de Şehit Düşen Yunus Emre Duran, 24 Gün Sonra Terhis Olacaktı! Kayseri'deki terör
saldırısında şehit düşen Er Yunus Emre Duran'ın Ankara'nın Yenimahalleilçesinde ailesine
şehadet haberi verildi. EVİNİN BULUNDUĞU YER TÜRK BAYRAKLARIYLA
DONATILDI Şehidin babası Mahmut ve annesi Aynur Duran'a oğullarının şehit düştüğü
haberinin verilmesinin ardından şehidin evinin bulunduğu mahalle Türk bayrakları ile
donatıldı. 22 yaşındaki şehidin 1'i kız ikisi erkek 3 kardeşi olduğu öğrenildi. TERHİSİNE 24
GÜN VARDI Şehidin amcası Ali Duran, saat 09.00'da aradıklarında ulaşamadıklarını
belirterek, "Babası, amcası ve yeğenlerim Kayseri'ye gitti. Şimdi de haberi geldi, şehit oldu
diye. Tarhisine 24 gün vardı. Allah belalarını versin. İnşallah, son olur bunlar" diyerek
duygularını dile getirdi. PAYLAŞIMLARI YÜREK DAĞLADI Şehit Yunus Emre Duran,
geçtiğimiz Eylül ayında komutanının şehit olduğu haberini almış ve "Seni unutmayacağız
Komutanım :( Nur içinde yatın komutanım" mesajını paylaşmıştı. Şehit Duran, Anneler
Günü'nde ise "Şimdiden Annemin Ve Tüm Annelerin Anneler GünüKutlu Olsun.. Canım
Annem Seni Çok Seviyorum" paylaşımını yapmış. ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Yenimahalle Belediyesi'de şehidin evinin önüne bir taziye çadırı kurdu. Şehidin yarın
Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor. haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21344.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Yaralı asker önce arkadaşlarına yardım
etmiş
Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan Konyalı komando çavuş Tolga Öğütlü, olay anında
yaşadıklarını anlattı.
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Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesine kaldırılan, Konya'nın Ereğli ilçe nüfusuna kayıtlı komando çavuş Tolga Öğütlü,
telefonla kendisine ulaşan AA muhabirine yaptığı açıklamda, hastanenin beyin cerrahi
bölümünde tedavisinin sürdüğünü, durumunun iyi olduğunu söyledi. "İlk arkadaşlarım aklıma
geldi" Otobüsün yolcu indirmek için durağa yanaştığını ifade eden Öğütlü, "Durakta
otobüsten bir kişi indi. O sırada otobüse yaklaşan sivil araç patladı. Patlamada sağ ayağım ve
sol kolum ile başımdan yara aldım. İlk arkadaşlarım aklıma geldi. Yerde yatan yaralı
arkadaşlarıma yardım ettim. Sonra gelen ilk yardım ekipleri beni hastaneye kaldırdı" dedi.
Öğütlü, saldırıda 13 arkadaşının şehit olduğunu dile getirerek, "Şehit olanlar, beraber oturup
beraber kalktığımız, beraber yiyip içtiğimiz arkadaşlarımdı. Şu an çok üzgünüm. Allah onlara
rahmet etsin. Yaralı arkadaşlarıma da şifa diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21345.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri’deki terör saldırısına dünyadan
tepkiler
Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yönelik düzenlenen terör saldırısına dünyanın pek çok
ülkesinden tepki geldi.
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Kayseri’de askerleri taşıyan otobüse yönelik düzenlenen terör saldırısınadünyanın pek çok
ülkesi tepki gösterdi. ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türk güvenlik
güçlerine karşı terör saldırısı haberlerini bu kez Kayseri şehrinde görmekten üzüntü
duyduklarını belirterek, “ABD bu alçak saldırıyı etkili bir şekilde kınıyor. Terörle ortak
mücadelede dost ve müttefikimiz Türkiye’nin omuz omuza yanında yer alıyoruz.” ifadesini
kullandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da yazılı açıklamasında,
“ABD, bir düzineden fazla insanın öldüğü ve daha fazlasının yaralandığı terör saldırısını en
güçlü şekilde kınıyor.” ifadesini kullandı. Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Başkan
(Barack) Obama’nın da 15 Aralık’taki telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip)
Erdoğan’a belirttiği gibi, terörizmin her türlüsüyle mücadele etmede ve onu yok etme
kararlılığında NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanında yer alıyoruz.” Avrupa Konseyi ve
AKPM Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, yayınladığı mesajla, Kayseri’deki
terör saldırısını kınadığını bildirdi. Jagland, İstanbul’daki terör saldırısının üzerinden daha bir
hafta geçmemişken, Kayseri’de çok sayıda askerin şehit edildiğini ve onlarcasının yaralandığı
bir terör saldırısının daha meydana geldiğini belirtti. "Avrupa Konseyi, bu zor zamanda
Türkiye ve Türk halkının yanındadır. Terör saldırıları durmalıdır." ifadelerini kullanan
Jagland, saldırıların siyasi bir amaca hizmet etmediğini, sadece insanlara acı verdiğini
kaydetti. AKPM Başkanı Pedro Agramunt da sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada,
Kayseri’de bombalı araçla düzenlenen trajik saldırıyı kesin bir dille kınadığını belirterek,
Türkiye yönetimi, halkı, saldırının kurbanları ve ailelerinin yanında olduğunu bildirdi. Fransa

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Fransa'nın, Kayseri'deki
terör saldırısını kınadığı ve saldırının hedefi olanların ailelerine başsağlığı dilendiği
kaydedildi. Açıklamada, "Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Türklerin yoğun yaşadığı Strazburg'un belediye başkanı da saldırıyı şiddetle
kınadı. Strazburg Belediye Başkanı Roland Ries, Kayseri ve Strazburg'un kardeş şehir
olduğunu hatırlatarak, tüm Strazburglular adına Kayseri'ye geçmiş olsun mesajı iletti.
Azerbaycan Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Kayseri Komando Tugay
Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda şehit
düşen askerler için Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığının resmi internet
sitesinde yayımlanan mesajında Hasanov, terör saldırısında asker ve sivillerin şehit
olmasından son derece üzdüğünü belirtti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına
taziye, yaralılara şifa dileklerinde bulunan Hasanov, şunları kaydetti: "Bu dehşetli olay bizi
çok öfkelendirdi. Terörü şiddetle kınıyoruz. Teröre karşı mücadelede daima kardeş Türk
Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanındayız ve TSK'yi tüm gücümüzle destekliyoruz." Pakistan
Pakistan Başbakanı Navaz Şerif 'in Dış İlişkiler Danışmanı Sertaç Aziz ile Ukrayna ve
İsrail'in Ankara Büyükelçileri, Kayseri'deki terör saldırısını kınadı. Hain terör saldırısının
İstanbul'daki terör saldırısından birkaç gün sonra meydana gelmesinden dolayı derin acı ve
öfke duyduklarını aktaran Aziz, şu ifadeleri kullandı: "Pakistan Başbakanı'nın hükümetinin ve
halkının adına Türkiye hükümetine ve kardeş halkına ve bu alçakça saldırıda sevdiklerini
kaybedenlerin ailelerine en yürekten başsağlığı dileklerimizi iletirim. Aynı zamanda
yaralananların çabucak iyileşmesi için dua ediyoruz. Türkiye ile sarsılmaz dayanışma
isteklerimizi yeniden teyit ederiz ve Türkiye'nin kardeş insanlarının terörizm belasına karşı
kararlı mücadelesinde başarılı olacağına dair güçlü inancımızı yenileriz. Hiç şüphe yoktur ki
Türkiye halkının toplu inancı ve kararlılığı ülkenin barışına, kararlılığına, refahına ve iç
uyumuna karşı tüm kötülükleri yenecektir. Bütün biçim ve ifade şekillerindeki terörizmi
kınarız." Ukrayna Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabı üzerinden yapılan
açıklamada, Kayseri'deki terör saldırısını kınandığı belirtilerek "Türk halkının zor günlerdeki
acısını paylaşıyoruz." değerlendirmesi yapıldı. Büyükelçi Andrii Sybiha da şahsi Twitter
hesabı üzerinden şehitlerin ailelerine başsağlığı ile yaralananlara acil şifalar dileyerek "Güçlü
ol Türkiye." ifadesini kullandı. İsrail İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh de Twitter'dan,
"Terör bu sefer Kayseri'de askerleri hedef aldı. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını
kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." mesajını paylaştı. Kanada Kanada Dışişleri
Bakanı Stephane Dion, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ‘’Kayseri’deki saldırıyı
kınıyorum. Kurbanların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.’’ ifadesini kullandı.
Dion, dana önce de İstanbul’daki terör saldırısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı dilemişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21346.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE İMAM
MATURİDİ VE MATURİDİLİK (1)
İslamiyet birliği ve bütünlüğü emrettiği halde, mezheplerin hangi sebeplerle doğduğu
sorusunu cevaplandırmak, Mezhepler Tarihinin çalışma alanıdır. Bilindiği üzere, şu
bildiğimiz anlı şanlı mezhepler Rasulullah zamanında yoktu. Mezhepler İslam toplumunda
sorunların ortaya çıkması ile doğmaya başlamıştır. İlk Müslümanlar, sorunlarını doğrudan
Rasulallah’a aktarıyorlardı. O’da bunları tek otorite olarak ya hemen çözüyor, ya da o konu
hakkında bir vahiy gelmesini bekliyordu. Bilinen ilk ihtilaf, Rasulullah hasta yatağında iken
vefatından kısa bir süre önce çıkmıştı. Daha sonra, vefatı nedeniyle, yerine devlet başkanının
(emir) seçilmesi hususu da tartışmaya neden olmuştu. Ancak bütün bunlar, ilk zamanların
önder sahabelerinin (Hz.Ebubeki ve Hz ömer) yerinde müdahaleleri ile çözümlenmiş ve en
azından o dönem için sorun olmaktan çıkmıştı. Bu yazı ile ele alınan konu, mezhepler ve
doğuş nedenleri olmadığından, bu hususta detaylara girmeden, İslam İtikadi Mezhepler
alanında ün kazanmış, çoğunlukla da Müslüman Türkler tarafından benimsemiş, büyük Türk
bilgini İmam Maturidi ve onun görüş ve düşüncelerini, kısaca anlatmaya çalışacağım.
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Hazırlayan: Abdulbaki BİLGİN* İslamiyet birliği ve bütünlüğü emrettiği halde, mezheplerin
hangi sebeplerle doğduğu sorusunu cevaplandırmak, Mezhepler Tarihinin çalışma alanıdır.
Bilindiği üzere, şu bildiğimiz anlı şanlı mezhepler Rasulullah zamanında yoktu. Mezhepler
İslam toplumunda sorunların ortaya çıkması ile doğmaya başlamıştır. İlk Müslümanlar,
sorunlarını doğrudan Rasulallah’a aktarıyorlardı. O’da bunları tek otorite olarak ya hemen
çözüyor, ya da o konu hakkında bir vahiy gelmesini bekliyordu. Bilinen ilk ihtilaf, Rasulullah
hasta yatağında iken vefatından kısa bir süre önce çıkmıştı. Daha sonra, vefatı nedeniyle,
yerine devlet başkanının (emir) seçilmesi hususu da tartışmaya neden olmuştu. Ancak bütün
bunlar, ilk zamanların önder sahabelerinin (Hz.Ebubeki ve Hz ömer) yerinde müdahaleleri ile
çözümlenmiş ve en azından o dönem için sorun olmaktan çıkmıştı. Bu yazı ile ele alınan
konu, mezhepler ve doğuş nedenleri olmadığından, bu hususta detaylara girmeden, İslam
İtikadi Mezhepler alanında ün kazanmış, çoğunlukla da Müslüman Türkler tarafından
benimsemiş, büyük Türk bilgini İmam Maturidi ve onun görüş ve düşüncelerini, kısaca
anlatmaya çalışacağım. A. MEZHEP VE BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE BAZI
MEZHEPLER Biz, inanç ve düşünce dünyamızda yer olan bütün dini gurupları mezhep diye
ifade ediyoruz. Hal bu ki, “mezhep”, genellikle ve İslam kültür terminolojisinde, sadece
muamelat ve fıkıh ile ilgili alanda teşekkül etmiş zümreler için kullanılmıştır. İtikatla ilgili
zümreler için ise, ilk kaynaklardan itibaren, “fırka” ismi geçmektedir. Daha sonra, bütün dini
söylemli guruplara mezhep denmeye başlanması, Osmanlılara (Türklere) ait bir uygulama
olduğu bilinmektedir. İslam düşünce dünyasındaki tüm itikadi mezhepler, Kur an Kerim’in
daha iyi anlaşılması ve Sünnet-i nebinin daha iyi yorumlanması amacında olduklarını ileri
sürerler. Ayrıca her biri bu konuda, en iyinin kendileri olduğunu da iddia ederler.
Mezheplerin, İslam toplumlarında ayrılık görüntüsü vermeleri bir realitedir. Ancak onların
meşruluğu ve İslam dairesi içerisinde kalabilmeleri için, en azından, şu temel değerlerde

birleşmeleri bir zorunluluktur. Bunların: Birincisi TEVHİD, ikincisi NÜBÜVVET, üçüncüsü
ise mead dediğimiz AHİRET inancıdır. Pek tabiî ki bunları yeterli bulmayıp başka esasların
ilavesi de mümkündür ve hatta gereklidir de denebilir. Başlangıçtan günümüze kadar gelen
itikadi mezheplerden bazıları şunlardır: HARİCİLİK, MÜRCİE, MUTEZİLE, ŞİA (İmamiyye
Şiası, Zeydilik, İsmaililik, Dürzilik, Nusayrilik) MATÜRİDİLİK, EŞ’ARİLİK, YEZİDİLİK,
VEHHABİLİK, BABİİLİK, BAHAİLİK, KADIYANİLİK B. MATURİDİ ve
MATURİDİLİK Asıl adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mansur olan Maturidi,
X. Asırda Maveraünnehir’de ki Özbekistan’ın önemli merkezlerinden olan Semekant’ın
Matürid köyünde,Türk bir anne ve babadan doğmuş; ve yine kendi köyünde H.333/M.944 de
vefat etmiştir. Kısaca adı Ebu Mansur el-Maturidi olarak bilinmektedir. Yaşadığı Bölgenin
Sosyal ve bilimsel ortamı içerisinde Maturidi: Yetiştiği dönem, Abbasi devletinin
zayıflamasından sonra Maveraünnehir’de (Ceyhun ırmağının doğu ötesi) kurulan, ilim
adamlarını himaye etmesiyle ve ilmi çalışmaları desteklemeleriyle ünlü SAMANİ
HANEDANLIĞI’NIN (261-390/874-999) en parlak dönemidir. Öyle ki bu imparatorluk
döneminde, başta Buhara ve Semerkant olmak üzere tüm Maveraünnehir, ilim ve sanatta, o
zamanın ünlü İslam beldesi olan Bağdat’ı bile geride bırakacak seviyede ilerlemiş Türk
beldeleriydi. Maturidi’nin doğduğu yıllarda Maveraünnehir/Semerkant, önceleri Abbasi
devletine bağlı yarı otonom, sonraları ise ondan ayrılıp müstakil bir devlet olan Samaniler
yönetimi altındaydı. O yıllarda Abbasi iktidarlarınca baskı gören Haricilik, Mürcie, Mutezile,
Zeydilik, İsmaililik gibi mezhepler; baskının olmadığı bu bölgede görüşlerini yaymaya
çalışmışlardır. Bölge de Çin ve Hint menşeli dini ve felsefi çeşitli inanç guruplarının varlığı
da hesaba katılınca, bölgede, mezhepler arası sert tartışmaların yaşanması da kaçınılmaz
oluyordu. İmam Matüridi, başta İmam Azam Ebu Hanife’nin öğrencileri olmak üzere,
bölgenin değişik hocalarından dersler görmüştür. Semerkand’da Ebu Hanife’nin, itikadi ve
fıkhi görüşlerinin felsefi ve teolojik temellerinin tartışıldığı “Daru’l Cüzcaniyye” adıyla
bilinen bir medrese bulunmaktaydı. Burası, Maturidi’nin de eğitim gördüğü önemli bir
medrese idi. Maturidi, İmam Azam’ın, Kur’an ve Risalet merkezli din anlayışına hayranlığını
açıkça dile getirmekten hiç çekinmemiştir. Aynı zamanda O’nun dinde aklın yeri ve önemi
hususunda ki görüşlerini de benimsemiştir. Maturidi’nin, Vahiy ve risalet üzerine yapmış
olduğu çalışmalar sonucu ortaya koymuş olduğu fikirleri, daha sonra Maturidilik ya da
Maturidiyye Mezhebi olarak isimlendirilmiştir. Maturidi’ye nisbet edilen bu itikadi mezheb,
başta; el-Hakim es-Semerkandi/951 ve Ebu Muhammed Abdulkadir b. Musa Pezdevi/999
olmak üzere Matüridiyye ekolüne mensup olan Ebu Muin Nesefi//1142, Ömer Nesefi/1144,
Buharalı Nureddin es-Sabuni/1184 gibi birçok ilim ve fikir adamı tarafından benimsenmiş ve
halka tanıtılıp yayılmıştır. Eserleri: Kendinden sonra ki pek çok alim, Maturidi’nin pek çok
eserinden, kitaplarında ona atıf yaparak bahsetmelerine rağmen, günümüze ulaşan ve ona ait
olduğu şüphesi taşımayan ancak iki eseri mevcuttur. Diğer eserlerinin akıbeti hakkında bir
bilgiye rastlanmadığı, belirtilmektedir. Yayımlanmış olan mevcut eserleri:” Kitabu’t Tevhit”
ve ” Te’vilatu’l Kur’an” dır. Ayrıca bugünler de “Te’vilatu’l Kur’an” adlı ünlü Kur’an
yorumunun Türkçe tercümesi de yapılmakta ve devam etmektedir. MATÜRİDİ’NİN
DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE KUR’AN YORUM YÖNTEMİ Maturidi’nin düşünce hayatını,
düşüncenin sürekli gelişim ve değişimini, içinde bulunduğu koşullara göre birtakım özellikler
kazanarak varlığını sürdürmesini, O’nun, canlı ve hareketli bir düşünce yapısına
bağlayabiliriz. O’na göre, düşünce kültürle beslenir, ama kültürün geleceği de düşünceye
bağlıdır. Şu değişmez bir gerçek ki, tarihi çizgide ki doğruları kaybetmeden bir yenilik ve
gelişim arayışı içerisinde olmak, çağdaş ve medeni toplum olmanın vazgeçilmez bir
özelliğidir. Bu bakımdan, dini ve fikri hayatımıza, belki bu gün daha fazla ışık tutabilecek
olan Maturidi’den faydalanma zamanı gelmiştir. Hatta geç bile kalınmıştır. Öyle ki Maturidi,
hem Türk dünyası hem de İslamiyet için çok faydalı ve ufuk açıcı çalışmalara imza atmış
önemli bir mütefekkirimizdir. O, aslında, fakih ve müfessir kimliğinden daha çok, kelamcı

kimliği ile takdir edilen bir şahsiyettir. Öncelikle şu hususu da belirtelim ki, Türklerin
Müslüman olmalarının kolaylaşması hususunda Maturidi’nin hizmetini asla küçümseyemeyiz.
Ayrıca Türklerin Müslümanlığı kabulü, Türkler’den çok Müslümanlar için faydalı olmuştur.
Türkler, bu dinin sadece Araplara has bir din olmasını, belli bir ölçüde, önleyip bir dünya dini
haline gelmesinde çok önemli katkılar sağlamışlardır. Türkler dini düşünce hayatında “halk
zahitliği” ve “hakl mistikliği” olarak nitelendirilebilecek alanı ön planda tutup, dini
hayatlarında “ilham” ve “sezgi” yerine “kalb”in önemini vurgulamışlar ve böylece Kur’an a
“kalbi bir bakış” la yönelmişlerdir. Yeni Müslüman olmuş bir toplum olarak, Türkler’in
öncelikleri, itikadi ve ameli konular olmuştur. Böylece imam ve müctehitlerin, ilk önce bu
yönde yorum ve düşünceler beyan etmeleri nedeniyle, şu bilinen meşhur mezheplerin
oluştuğunu görülmektedir. Bu bağlamda Hicri II. asrın ortalarında vefat eden büyük alim Ebu
Hanife (ö.150/767), “Fıkhu’l Ekber” adlı eserini yazmış ve bu eseri hem “akaid” hem de
“fıkıh” konularını içermiştir. Bu durum, o dönem düşünce hayatı için örnek teşkil etmekteydi.
Maturidi, Türk-İslam dünyası adına düşüme ve düşünme metodunu oluştururken Büyük İmam
Ebu Hanife’yi adım adım takip etmiş ve onun görüşlerini rasyonalize etmeye ve felsefi bir
zemine oturtmaya çalışmıştır. O’nun, Ebu Hanife de olduğu gibi, Kur’ an anlama metodu da
Hicaz ekolünden, daha doğrusu Medine ekolünden, farklılıklar göstermektedir. Çünkü, Arap
olmayan ve sonradan Müslüman olan bir toplumun şartları, ihtiyaçları ve sorunları ile
diğerlerinin kinin farklı olmasından ötürü, bu ihtiyaçları ve sorunları her zaman ”nakl”e baş
vurarak çözmek kolay olmamıştır. Hatta mümkün bile olmamıştır denebilir. Ayrıca Ebu
Hanife’nin kültür çevresi olan Irak, eskiden beri ilim ve felsefenin geliştiği; çeşitli din
mensuplarının bir arada bulunduğu bir kültür merkeziydi. Bu durumda, yeni dinin eski ve
kökleşmiş kültürler karşısında tutunup varlığını devam ettirebilmesi ve sorunlarını
çözebilmenin öncelikli yolu, aklı kullanarak kıyas ve içtihada başvurmaktır. Matüridi de, Ebu
Hanife gibi kendi kültür muhitinde aynı yöntemleri kullanmıştır. Devamı yarın…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21347.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Yüksekova'da 'teröre lanet' yürüyüşü
düzenlendi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuğa rağmen bir araya gelen yaklaşık 3 bin
kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'nın saldırılarını protesto etti.
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Terör örgütü PKK'nın saldırıları, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde protesto edildi. İlçede
dondurucu soğuğa rağmen İpekyolu Caddesi'nde bir araya gelen yaklaşık 3 bin kişi, ellerinde
Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan
bölünmez" ve "Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir" sloganları atarak çarşı merkezine yürüdü.
Bu sırada şehitler için Merkez İhsaniye Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Cengiz Topel Caddesi'nden eski cezaevi kavşağına, oradan da Hükümet Konağı önüne gelen
vatandaşlar, yürüyüşü Karayolları 117. Şube Müdürlüğü önünde sonlandırdı. Kaymakam
Mahmut Kaşıkçı, burada yaptığı konuşmada, Yüksekova'nın güzel bir başlangıç yaptığını
anlattı. Yediden yetmişe çok sayıda vatandaşın yürüyüşe katılarak terör örgütüne tepki
gösterdiğini belirten Kaşıkçı, şöyle dedi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Artık seferberlik olsun.
Bu ülkede, bu topraklarda terör olmasın. İnsanlık için huzur gelsin' başlangıcını, talimatını,
açıklamasını yaptı. Yüksekova buna cevap verdi. Halk burada dedi ki; 'Artık bundan sonra bu
güzel günde ay yıldızlı bayrağın altında nasıl bugün yürüyorsak, bundan sonra da mutlu
huzurlu yürüyelim. Geleceğin büyük Türkiyesini birlikte inşa edelim.' İnsanlar
balkonlarından, kaldırımlardan da bize destek verdi. Bu güzel yürüyüşten dolayı Yüksekovalı
kardeşlerimize, bütün insanlarımıza teşekkür ediyorum." "Burası bizim geleceğimiz, buradan
başka gideceğimiz yerimiz yok" "Burası bizim geleceğimiz, buradan başka gideceğimiz
yerimiz yok" diyen Kaşıkçı, şunları söyledi: "Suriye'de olay olur, sığınılacak yer bu Anadolu
toprağı, Irak'ta olay olur sığınılacak yer Anadolu toprağı olur. Bizim topraklar, her yerden
mülteciye sahip çıkıyor. Yüksekovalı diyor ki artık bu topraklara huzur, barış gelsin. Terör
olmasın, terör son bulsun diyoruz." Kardeşliğin pekiştirildiği bir yürüyüş olduğunu ifade eden
muhtar Tahir Öztepe de Türküyle, Kürdüyde, Lazıyla, Çerkeziyle bu ülkeye sahip çıkma
zamanı geldiğini kaydetti. "Bu ülke hepimizindir, Bu bayrak hepimizindir." ifadesini kullanan
Öztepe, "Yürüyüş çok güzel geçti. Hepimiz bu vatanın evlatlarıyız. Hiç kimseyle ayrı
gayrımız yoktur. Bundan sonra da olamaz. İnşallah bundan sonra şehitlerimiz olmaz." diye
konuştu. "Bu bayrak yere düşmeyecek" Ailesiyle birlikte yürüyüşe katılan Mustafa Çapan da
mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Bu bayrak yere düşmeyecek. Canlı olacağız, dirayetli
olacağız. Yürüyüş çok güzel geçti." dedi. Kürt'ün Türk'ün kardeş olduğunu göstermek için
yapılan güzel bir miting olduğunu kaydeden Halit Aksoy ise "Yürüyüşe herkesin desteği oldu.
Türk ile Kürt halkı kardeştir." şeklinde konuştu. Yürüyüşe, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen
Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Müslüm Ortaay ve
kurum amirleri de katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21348.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

"Kayserililerin ne denli üzgün olduğunu
biliyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de
yaşanan terör saldırısı nedeniyle bir dizi ziyarette bulunarak, başsağlığı diledi. Bakan Soylu,
saldırı sonrası Kayserililerin gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür ederek, "Kayserililerin
ne denli üzgün olduğunu biliyoruz" dedi.
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İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'e ziyarette bulunarak, yaşanan terör saldırısı nedeniyle başsağlığı

diledi. Başkan Çelik, Bakan Soylu ile Özhaseki'yi başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete Vali
Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri milletvekilleri de
katıldı. Şehitler için dua edilen ziyarette konuşan Bakan Soylu, bir sınavdan geçtiğimizi
belirterek, "Büyük medeniyet zenginliği içinde olan bizi fukaralaştırmaya çalışanlara karşı bir
sınav veriyoruz. Bu sınavın en önemli yerlerinden birisi Kayseri'dir. Kayseri üretimi,
zenginliği yakalamış ama tarihini ve medeniyetini unutmamıştır. İnsanlığa hizmetin nasıl
yapılacağına dair sorumluluklarını yapmaktadır. Terör huzuru ve umudu bertaraf etmek ister.
Biz milletin emanet verdiği insanlar olarak teröre bu imkanı vermemek durumundayız. 21'inci
asır terör asrı olmuştur. Teröre karşı dünyanın aldığı tedbirleri bize aldırmak istemeyenlerin
dili anlaşılır değildir. Yapmamız gereken medeniyet havzamızın bize öğrettiklerini
uygulamaktır. Başkasının ne diyeceğinin önemi yoktur. Bizim medeniyet havzamızda
merhamet ve şefkat de var, yapılanları karşılıksız bırakmamak da var" dedi. Kayserililerin ne
kadar üzgün olduğunu bildiğini dile getiren Bakan Soylu, "Kayserililer büyük bir sahiplenme
içinde oldular. Belediye başkanımız, valimiz nezdinde her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Şehitlerimizin ailelerine kendi evladınız gibi sahip çıktınız. Çocuklarımıza hastanelerde kendi
evladınızdan daha çok kıymet vererek sahiplendiniz" diye konuştu. Bu saldırıların bizi
yıldıramayacağını, aksine kenetleyeceğini vurgulayan Soylu, "İradesi ve kararlılığı olan bir
liderimiz var. Liderimizin ortaya koymuş olduğu yöntem dünyada bizi seven sevmeyen
herkesin kabulünü kazanmaktadır. Aynı yolda devam edeceğiz. Allah yardımcımız olacaktır"
şeklinde konuştu. "En Büyük Güç Birlik, Beraberliğimizdir" Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik de, sivil toplum kuruluşlarına hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
Türkiye'nin pek çok konuda güçlü olduğunu ifade eden Çelik, "Ülke olarak en güçlü
olduğumuz nokta birlik ve beraberliğimizdir. Konu vatan, millet, bayrak olunca kurumlar
arası ya da ideolojik farklılıkları bir tarafa bırakarak bir araya gelmemiz en büyük gücümüz.
Bunun en bariz örneğini 15 Temmuz'da gösterdik. 40 yıllık bir proje birlik ve beraberliğin
karşısında kaybetti. Bu birlik beraberlik var olduğu müddetçe dünyada hiçbir güç bizi
parçalayamaz" diye konuştu. Öte yandan, meslek kuruluşları da Kayseri Büyükşehir
Belediyesine ziyarette bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21349.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Hulusi Akar’dan 1. Komando Tugayı’na Ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan
askerlerin bağlı bulunduğu birlik olan General Vecihi Akın Kışlası'ndaki Kayseri 1. Komando
Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21350.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Terörle mücadelenin merkezi Kayseri 1.
Komando Tugayı
Bugün 14 şehit verdiğimiz terör saldırısının hedefi olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nda
yetişen komandolar 5 ayda 700 teröristi öldürmüştü.
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Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın
komando ihtiyacını karşılaşayan Kayseri 1. Komando Tugayı'na bağlı askerler, 5 ay içerisinde
Hakkari ve çevre bölgelerde düzenlenen operasyonlarda arasında üst düzey PKK'lı yetkililerin
de olduğu 700'den fazla teröristi ve 50'ye yakın sığınağı imha etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri
bünyesinde 2 altın madalyaya sahip olan Kayseri 1. Komando Tugayı, aynı zamanda Türkiye
tarihinde de ilk ve tek hava indirme harekatını gerçekleştiren birliktir. Terörle mücadelede
etkin rol alan komandoların mayıs ayındaki tatbikatları ise böyle görüntülenmişti; İlgili
Galeriler Türbe yollarında geçen ömür Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Sokak kedilerine
çocuğu gibi bakıyor "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak Yorum Gönder 0 Facebook
Yorumları 0
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21351.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Şehitlerimizi uğurluyoruz
Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen piyade onbaşılar Muhammed Ali Ocak Yozgat'ın
Yerköy ilçesinde, Ahmet Taş ise Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
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Ocak ve Taş'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, karayoluyla Çiçekdağı ilçesine getirildi.
Babaevlerinde helallik alınmasından sonra cenazeler, tören için ilçe meydanına götürüldü.
Helallik alınması sırasında şehit Ahmet Taş'ın annesi Arzu Taş, "Sana kıyamazdım kuzum.
Sana nasıl kıydılar. Ben sana nasıl dayanacağım." diyerek gözyaşı döktü. İlçe meydanında
şehitlerin babaları Selver Ocak ile Osman Taş, ayakta durmakta zorlandıkları için tekerlekli
sandalyede taziyeleri kabul etti. Cenazeler, ilçe meydanına getirildiği sırada alanda
bulunanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı. Daha sonra cenaze
törenine geçildi. Kırşehir Müftü Vekili Bekir Ercan'ın ilçe meydanında kıldırdığı cenaze

namazlarının ardından şehit Ahmet Taş Çiçekdağı İlçe Mezarlığı'nda, Muhammed Ali Ocak
ise Yerköy Kale Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, şehitlerin aileleri ve
yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Yozgat
Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Kırşehir ve Yozgat milletvekilleri Mikail Arslan, Salih
Çetinkaya, Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,
Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz, askeri erkan, mülki idare amirleri ve vatandaşlar
katıldı. Şehit onbaşılar Ahmet Taş ile Muhammed Ali Ocak'ın yakın arkadaş oldukları, acemi
birliğini beraber tamamladıkları ve usta birliğinde vatani görevlerini yaparken şehit düştükleri
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21352.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

