KAYSERİ HABER ARŞİVİ
14.11.2016–20.11.2016
ASKON “kamu yararına dernek” oldu
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan,
ASKON’un kamu yararına dernek statüsü kazandığını söyledi.
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Her Cumartesi düzenlenen geleneksel kahvaltı buluşmasında konuşan ASKON Başkanı Ali
Özcan, kamu yararına dernek statüsü kazandıkları müjdesi verdi. Söz konusu gelişmede
kendilerine destek olan devlet büyüklerine teşekkür eden Başkan Ali Özcan, bundan sonraki
süreçte yurt dışı faaliyetlere ağırlık vereceklerini ifade etti.
Öte yandan, geleneksel kahvaltı buluşmasının bu haftaki konuğu AK Parti Kayseri
Milletvekili Sami Dedeoğlu da, ASKON’u söz konusu başarısından dolayı tebrik etti.
Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra, 2017 hedeflerine ulaşmak için genç iş
insanlarına önemli görevler düştüğünün altını çizen Milletvekili Sami Dedeoğlu, “Bizim
zamanımızda böyle bir imkan ve fırsat yoktu. Eskiden Kayseri’de ticaret yapamayanlar
okumaya yönlendirilirdi ama şimdi iş tersine döndü. Bundan sonra hem okumamız hem de
ticareti bilinçli biçimde yapmamız lazım. Sadece üniversiteyi bitirmiş olmak yeterli değil,
kendini her yönüyle yetiştirmesi lazım. Türkiye Avrupa ve Asya arasında güzide topraklarda.
Başbakanımızın sözünü ettiği gibi 2017 yılı ülkemiz için yatırım yılı olacaktır. Bu da sizin
gibi hem ülkede daha bilinçli ve özverili çalışması hem de yurt dışına açılması ile mümkün
olacaktır.” diye konuştu.
“Bir daha darbe girişimine cesaret edemezler”
15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin, ülkenin zeki
gençlerini kullandığını hatırlatan Milletvekili Sami Dedeoğlu, “Hem de zengin olanların
parasından yararlandı. Devlet kurumlarında her yerde insan yetiştirdiler ama millet iradesini
hesap edemediler. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz’da milletimizin elinde silahı, topu, tüfeği yoktu
ama buna rağmen darbecilere karşı geldi. İkinci Kurtuluş Savaşı olarak nitelediğimiz 15
Temmuz’dan sonra bir kez daha böyle bir kalkışma yapmaları mümkün değil.” ifadelerini
kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20455.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Memur-Sen’liler ibadet şuuruyla çalışıyor
Memur-Sen Kasım Ayı İl Divan toplantısı yapıldı. Toplantıda Kayseri’de 11 iş kolunun
tamamında yetkili sendika olduklarını belirten Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “An
itibariyle 23 bine yakın üyemiz ile tüm resmi kuruluşlarda milletin hizmetindeyiz. İşlerimizi
yaparken ibadet şuuruyla hareket ediyoruz” dedi.
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Büro-Memur-Sen ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın
Kalkan, kamu çalışanlarına uygulanan şiddete dikkat çekerek, “Kamu çalışanları halkımızın
işlerini kolaylaştıran, onlara yardımcı olan ve kamu düzenini sağlamaya çalışan insanlardır.
Doktorlar, zabıtalar, öğretmenler ve daha birçok kamu çalışanı grubu zaman zaman fiziki ve
psikolojik saldırılara uğramaktadır. Geçtiğimiz günlerde görevini yapan zabıtalara karşı
bıçaklı saldırı düzenlenmiş ve yaralanmalar olmuştur. Yine basına da sık sık yansıyan sağlık
çalışanlarına yönelik saldırılar yapılmakta, onların görevlerini yapmaları engellenmektedir.
Okullarda öğrenciler için her türlü fedakarlığı yapan öğretmenlerimiz, bilinçsiz velilerin
şiddetine maruz kalmaktadır. Sala veren, insanlarımıza hizmet eden din görevlilerine saldırılar
olmaktadır. Tüm kamu çalışanlarının hizmetini hakkıyla yapmaları için çalışma mekanlarının
güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu konuda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı ve
cezalar artırılmalıdır” dedi.
15 Temmuz hain darbe girişimine milletin bizzat el koyduğunu anlatan Kalkan, “15 Temmuz
hain FETÖ kalkışmasını hep beraber yaşadık. Bu hain saldırı basit bir darbe girişimi değil,
ülkemizi işgal hareketidir. Bu işgal hareketinde ise sadece FETÖ Haşhaşileri değil aslında
Türkiye ile meseleleri olan tüm ikiyüzlü devletler yer almıştır. Bu millet olan biteni hemen
fark etmiş ve olaya bizatihi el koymuştur. Tüm sorumluluk sahibi kişilerin milleti adına
makamları işgal edenlerin 15 Temmuz ihanetini zihinlerin baş köşesine yerleştirmelerini
mücadele ile ilgili gereğini yapmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Memur-Sen olarak Kayseri’de 11 iş kolunun tamamında yetkili sendika olduğunu altını çizen
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “An itibariyle 23 bine yakın üyesi ile tüm resmi
kuruluşlarda milletin hizmetindedir. Memur-Sen’liler işlerini yaparken ibadet şuuruyla
hareket etmektedir. Muhatabının işlerini kolaylaştıran, problem olan değil problem çözen
kamu çalışanlarıdır. Devletin asık suratının temsilcileri değil devletin anne şefkati baba
merhametiyle insanımıza yaklaşmaya çalışan bir aile durumundayız.” diye konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20456.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Beyazşehir’e Bakanlar Kurulu Kararı
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre; Kayseri’nin Kocasinan
ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi’ndeki bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı
ilan edildi. Bakanlar Kurulu Malatya’nın Yeşilyurt, ve İzmir’in Çiğli ilçeleri için de aynı
kararı aldı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre;
Malatya'nın Yeşilyurt,Kayseri'nin Kocasinan, İzmir'in Çiğli ilçelerine bağlı bazı alanlar
kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.
Bakanlar Kurulu'nun kentsel dönüşüm ve riskli alan ilanı kararları, Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Kararlara
göre;
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine
bağlı
Beyazşehir
Mahallesi, İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Malatya'nınYeşilyurt ilçesine
bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları içerisinde kalan bazı belirli alanlar
kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı kapsamına alındı.
Ayrıca, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi 1. Kısım ve
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık, Gediz, İshak Çelebi, Kocatepe ve Dilşikar
köy ve mahalleleri arasındaki sınırlar içerisinde kalan alanlar da riskli alan ilan edildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20457.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Din görevlilerine verimli çalışma eğitimi
Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahaddin Çelebi bir dizi
programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Çelebi, din
görevlilerine “Din Hizmetlerinde Etkili ve Verimli Çalışma” konulu konferans verdi.
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Her cuma sabah namazı sonrası İl Müftülüğünce Camii Kebir’de düzenlenen programa katılan
Cami Hizmetleri Daire Başkanı Çelebi burada vaaz ve dua etti. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven’i makamında ziyaret eden Çelebi, Kayseri’de Din Hizmetleri alanında yapılan projeler
ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çelebi, Melikgazi Belediyesi konferans salonunda Merkez

İlçelerde görev yapan Din Görevlileri’ne “Din Hizmetlerinde Etkili ve Verimli Çalışma”
konulu konferans verdi. Düzenlenen konferansa Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahaddin
Çelebi, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcıları Mahmut Taşyapan, Atıf
Akşit, Salih Sezik, Melikgazi İlçe Müftüsü Musa Dolar, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya
Çankaya, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ve Din Görevlileri katıldı.
Konferans, Kocasinan İlçe Müftülüğü’ne bağlı Ahmet İnci Camii İmam Hatibi Hüsrev
Çakmak tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Güven, “Din görevlilerimiz önceden sadece
camiye gelenlerin hocası olma durumu vardı. Ama bugün camiye gelmeyenlerin de hocası
olması söz konusudur. Din görevlilerimiz görev yaptığı yerin hem imamı, hem vaizi, hem de
müftüsüdür. Son zamanda çalışmalarımız bu yönde gelişti. Bir ayağımız asr-ı saadette bir
ayağımız da bu günde olmak üzere hizmetimizi nasıl daha verimli verebiliriz bunun derdinde
olmalıyız.” dedi.
Camilerde hizmetlerin nasıl yapılması gerektiğini anlatan Cami Hizmetleri Daire Başkanı
Çelebi, “Camiye gelme konusunda en güzide örneği asr-ı saadette görmekteyiz. Gözleri
görmediği için namazı evde kılmak isteyen Ümmü Mektum'a Peygamberimiz'in (s.a.v.) ‘ezan
işitiyor musun?’ diye verdiği cevap çok önemlidir. Din görevlilerimiz camilerde yapacakları
faaliyetler kapsamında toplumun tüm kesimlerine özellikle engelli kardeşlerimize- hizmet
verebilecek şekilde yapılandırmak gerekmektedir. Camilerimize kadın cemaatimizin de
gelmesi konusunda başkanlığımızın gayretleri ve liyakatli çalışmaları sayesinde son
zamanlarda bu oran artmıştır. Bu olumlu durumun oluşmasında camilerimizin kullanışlı hale
getirilmesi etkili olmuştur. Camilerimizin manevi açıdan D.İ.B. faaliyeti olarak "Gençlik
Kolları" çalışmasını başlattık. Bununla gençlerimizin camilerimizde daha aktif olmasını
hedefliyoruz. Yine gençlerimize yönelik olarak başkanlığımızca camilerimiz ekseninde
‘Öğrenci Evleri’ oluşturmayı hedeflemekteyiz.” dedi.
Konferans sonrası Cami Hizmetleri Daire Başkanı Çelebi ve İl Müftüsü Güven, Bayraktar
ailesinin katkıları ile Talas Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde inşa edilen, Talas İlçe
Müftülüğü’ne bağlı Hacı Halil Bayraktar Camii ve Kur’an Kursu’nun açılış törenine
katıldılar. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20458.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Karayel: "Amerika siyasetimizi taklit
ediyor"
ABD’deki başkanlık seçimlerine gözlemci olarak katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail
Emrah Karayel, "Trump’ın sloganlarından birisi de sessiz çoğunluğun sesiydi. Bu, aslında
bizim Türkiye’deki slogandan etkilendiklerini gösteriyor, Türkiye olarak Amerika’da da taklit
ediliyoruz" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, memleketi Kayseri'de
Yeni Sanayi Sitesi'nde açılan Mercanlar Otomotiv'in açılış törenine katıldı. Burada,
gözlemcisi olduğu ABD seçimlerine dair açıklamalarda bulunan İsmail Emrah Karayel, yeni
Başkan Trump'ın seçim sloganlarından biri olan 'Sessiz çoğunluğun sesiyiz' söyleminin,
Türkiye'den örnek alındığını savundu. Amerika'nın, bu yönüyle Türkiye'yi taklit ettiğini dile
getiren Milletvekili Karayel, Trump'ın kabinesinde bulunan isimlerin, FETÖ/PDY terör
örgütü lideri Fethullah Gülen'e dair açıklamalarının, gelecek dönemde Amerika-Türkiye
ilişkilerinin ivmesini yükselteceğini belirtti. Karayel, "Trump’ın sloganlarından birisi de
sessiz çoğunluğun sesiydi. Bu, aslında bizim Türkiye’de ki slogandan da etkilendiklerini

gösteriyor. Türkiye olarak Amerika’da da taklit ediliyoruz. Devam eden süreç içerisinde
çeşitli protestoların olduğunu görüyoruz ama bu zaman içerisinde herhalde ortadan kalkacak.
Trump’ın seçilmesinden sonra ekibinin yaptığı açıklamalar var. Onların yaptığı açıklamalar
Türkiye’nin tezlerine yaklaştığını gösteriyor. Özellikle FETÖ ile ilgili ana kabinesinde
bulunanların yaptığı açıklamalar var. İnşallah bu tutumun devam edeceğini düşünüyoruz.
Böyle olursa Türk Amerikan ilişkilerinde belki son dönemlerde yaşanmakta olan gerginliğin
yerini çok yumuşak havaya bırakacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Amerika'daki seçimler
öncesinde yaptıkları görüşmelerde 15 Temmuz'un Türkiye'ye etkilerini anlatma fırsatı
bulduklarını kaydeden Milletvekili Karayel, Trump'ın zaferine dair şunları söyledi: "Seçim
öncesinde birkaç gün boyunca gerek görüşmeler ve gerek brifinglerle süreci biraz daha
değerlendirme imkanımız oldu. Demokratlardan parti üyesi ve senatörlerle görüştük.
Cumhuriyetçilerle de aynı şekilde görüşmeleri yaptık. Bu görüşmelerde hem seçimlerle ilgili
onların görüşlerini aldık hem de biz, Türkiye’de özellikle bu FETÖ’ye karşı yapılan
operasyonlarla ve Türkiye’nin güneyindeki operasyonlarla ilgili görüşlerimizi anlattık.
Görüştüğümüz senatörlerin bir kısmı Amerikan kabinesinde görev alacak. Dolayısıyla daha
önce de yapılan görüşmelerle birlikte yapılan değerlendirmeler Türkiye’nin ve Amerika’nın
Trump sonrasında yapılacak olan Amerikan politikalarına etki edecek görüşmeler oldu.
Amerika’da demokratlar medya yoluyla insanları bazı konularda yönlendirmeye çalışırken
biraz kendilerini kandırmışlar. Bu, ortaya çıktı. Herkes için çok büyük bir sürpriz oldu ama
demokratlar içinde bir sürpriz olduğunu gördük. Neredeyse bütün tahmin şirketleri yanılmış
oldu. Bu, bir kez daha gösteriyor ki sizin medyada ne söylediğiniz değil, milletin ne
düşündüğü önemli." "Amerika'dan gelen ilk açıklamalar lehimize" Seçimden sonra yapılan
açıklamaların Türkiye'nin lehine olduğunu da sözlerine ekleyen Milletvekili Karayel,
"Biliyorsunuz ki seçimlerden önce Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ, Amerikan Adalet
Bakanıyla görüşmüştü. İlerleyen süreç içerisinde terör örgütü lideri ile ilgili hukuki sürecin
gerçekleşmesi gerektiğini biliyoruz. Sözlere değil, neler yapıldığına bakmak lazım. Ama ilk
açıklamalar bizim lehimize. Bu da bize umut veriyor" diye konuştu. İHA
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, memleketi Kayseri'de Yeni Sanayi
Sitesi'nde açılan Mercanlar Otomotiv'in açılış törenine katıldı. Burada, gözlemcisi olduğu
ABD seçimlerine dair açıklamalarda bulunan İsmail Emrah Karayel, yeni Başkan Trump'ın
seçim sloganlarından biri olan 'Sessiz çoğunluğun sesiyiz' söyleminin, Türkiye'den örnek
alındığını savundu. Amerika'nın, bu yönüyle Türkiye'yi taklit ettiğini dile getiren Milletvekili
Karayel, Trump'ın kabinesinde bulunan isimlerin, FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fethullah
Gülen'e dair açıklamalarının, gelecek dönemde Amerika-Türkiye ilişkilerinin ivmesini
yükselteceğini belirtti. Karayel, "Trump’ın sloganlarından birisi de sessiz çoğunluğun sesiydi.
Bu, aslında bizim Türkiye’de ki slogandan da etkilendiklerini gösteriyor. Türkiye olarak
Amerika’da da taklit ediliyoruz. Devam eden süreç içerisinde çeşitli protestoların olduğunu
görüyoruz ama bu zaman içerisinde herhalde ortadan kalkacak. Trump’ın seçilmesinden sonra
ekibinin yaptığı açıklamalar var. Onların yaptığı açıklamalar Türkiye’nin tezlerine
yaklaştığını gösteriyor. Özellikle FETÖ ile ilgili ana kabinesinde bulunanların yaptığı
açıklamalar var. İnşallah bu tutumun devam edeceğini düşünüyoruz. Böyle olursa Türk

Amerikan ilişkilerinde belki son dönemlerde yaşanmakta olan gerginliğin yerini çok yumuşak
havaya bırakacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Amerika'daki seçimler öncesinde yaptıkları görüşmelerde 15 Temmuz'un Türkiye'ye etkilerini
anlatma fırsatı bulduklarını kaydeden Milletvekili Karayel, Trump'ın zaferine dair şunları
söyledi:
"Seçim öncesinde birkaç gün boyunca gerek görüşmeler ve gerek brifinglerle süreci biraz
daha değerlendirme imkanımız oldu. Demokratlardan parti üyesi ve senatörlerle görüştük.
Cumhuriyetçilerle de aynı şekilde görüşmeleri yaptık. Bu görüşmelerde hem seçimlerle ilgili
onların görüşlerini aldık hem de biz, Türkiye’de özellikle bu FETÖ’ye karşı yapılan
operasyonlarla ve Türkiye’nin güneyindeki operasyonlarla ilgili görüşlerimizi anlattık.
Görüştüğümüz senatörlerin bir kısmı Amerikan kabinesinde görev alacak. Dolayısıyla daha
önce de yapılan görüşmelerle birlikte yapılan değerlendirmeler Türkiye’nin ve Amerika’nın
Trump sonrasında yapılacak olan Amerikan politikalarına etki edecek görüşmeler oldu.
Amerika’da demokratlar medya yoluyla insanları bazı konularda yönlendirmeye çalışırken
biraz kendilerini kandırmışlar. Bu, ortaya çıktı. Herkes için çok büyük bir sürpriz oldu ama
demokratlar içinde bir sürpriz olduğunu gördük. Neredeyse bütün tahmin şirketleri yanılmış
oldu. Bu, bir kez daha gösteriyor ki sizin medyada ne söylediğiniz değil, milletin ne
düşündüğü önemli."
"Amerika'dan gelen ilk açıklamalar lehimize"
Seçimden sonra yapılan açıklamaların Türkiye'nin lehine olduğunu da sözlerine ekleyen
Milletvekili Karayel, "Biliyorsunuz ki seçimlerden önce Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ,
Amerikan Adalet Bakanıyla görüşmüştü. İlerleyen süreç içerisinde terör örgütü lideri ile ilgili
hukuki sürecin gerçekleşmesi gerektiğini biliyoruz. Sözlere değil, neler yapıldığına bakmak
lazım. Ama ilk açıklamalar bizim lehimize. Bu da bize umut veriyor" diye konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20459.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

AİHM'nin “Ermeni” çıkmazı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kayseri Barosu avukatlarından Orhan
Pekmezci'nin 2003'te "sözde Ermeni soykırımı"nı tanıyan Fransa aleyhine açtığı davayı,
aradan 13 yıl geçmesine rağmen hala karara bağlayamadı.
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Pekmezci, Fransa Ulusal Meclisinin 18 Ocak 2001'de sözde Ermeni soykırımını tanıdığını,
bunun üzerine 24 Ekim 2003'te kararın hukuk aykırılığının tespiti ve iptali ile Ermenilerin
göçü sırasında yapılan masrafların karşılığı olarak Türkiye'ye 171 milyon avro tazminat
ödenmesi için AİHM'e başvurduğunu anımsattı.
AİHM'in de başvuruyu kabul ederek ikinci daireye havale ettiğini belirten
Pekmezci, "Mahkemeye bugüne kadar 113 belge gönderdim. Başta ABD, Rusya, İngiltere,

Fransa ve Türkiye'nin arşivlerinin konuyla ilgili bölümlerinin açılması ve incelenmesini talep
ettim. Meclislerin tarihi konularda karar alamayacaklarını, bunun akademik bir çalışma
olduğu, ABD'li tarihçi Justin McCarthy'nin de ifade ettiği gibi asıl soykırıma uğrayanların
Türkler olduğunu savunmamda belirttim." diye konuştu.
Pekmezci, istenen bütün delilleri sunmasına ve aradan 13 yıl geçmesine rağmen AİHM'in
davayı bir türlü sonuçlandıramadığını ifade ederek, şunları anlattı:
"Yaptığımız görüşmelerde ülke meclislerinin iç işlerine karışmadıklarını söylüyorlar ancak
yakın zamanda gördük. Geldiler ülkemizde bir partinin meclisimizdeki grup toplantısına
katıldılar. Bunların müdahale edemeyecekleri iş yok. Bu konu Türkiye aleyhine büyük bir
soykırım endüstrisine dönüşmüş. Büyük paralar dönüyor. Binlerce internet sitesi Türkiye
aleyhinde çalışıyor. Açık konuşayım, AİHM karar vermekte korkuyor. Son talebimde eğer
karar veremiyorsanız işlem doğru mu yanlış mı, hukuka uygun mu değil mi hiç değilse bu
konuda görüş bildirin dedim. Şu an verecekleri cevabı bekliyorum."
"AİHM tam kadro burada olurdu"
Bugüne kadar ortaya çıkan 200'ün üzerindeki toplu mezarın tamamının Türklere ait olduğuna
dikkati çeken Pekmezci, "Eğer bunlardan biri Ermeni mezarı olsaydı AİHM tam kadro burada
olurdu. Bizim davaya ikinci daire bakıyor. Gözlemcisi, temsilcisi, mahkeme üyeleri, AB,
Avrupa Konseyi yetkilileri hepsi gelirdi." dedi.
Pekmezci, AİHM'in bir dönem Türkiye'deki yargılama sürelerinin uzun olmasını eleştirdiğini
dile getirerek, 13 yıl olmasına rağmen kendilerinin de hala karar veremediğini, bu kadar uzun
süren çok fazla örnek olmadığını vurguladı.
Meclislerin ırksal nefret yayamayacağını, toplumlar arasına kin sokamayacağına işaret eden
Pekmezci, "Ermeniler, lobi faaliyetlerinden vazgeçmek için Trabzon-Van arasındaki bölge ile
260 milyar dolar tazminat istiyor. Onun için bu, bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Bütün
kurumlarımızı, vatandaşlarımızı bu konuda hassas olmaya davet ediyorum."
değerlendirmesinde bulundu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20460.html
Erişim Tarihi: 18.11.2016

Mevlana aşığı Yaman Dede anıldı
Mevlana ve Peygamber aşkıyla yanıp tutuşarak, aşkın sönmeyen mevlevisi Talaslı Yaman
Dede olarak bilinen Mehmet Abdulkadir Keçeoğlu, söyleşi ve şiir gecesiyle yad edildi.
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Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği ve Atlas Eğitim
Kurumları işbirliğiyle düzenlenen Yaman Dede şiir ve söyleşi gecesine Ekonomi eski Bakanı
ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Milletvekilleri Sami Dedeoğlu ve Emrah İsmail

Karayel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il ve ilçe protokol mensupları ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Talas Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen program Yaman Dede’nin hayatının
anlatıldığı belgesel film gösterimiyle başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Talas Belediye
Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas’ın manevi isimlerini gelecek kuşaklara aktarmak için
çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bunun için sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem
verdiklerini söyledi. 7 Kasımda Talaslı merhum Cemil Baba’yı ölüm yıldönümünde
düzenledikleri programla andıklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “Bugün de Yaman
Dede’yi anıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde ilçemizin manevi isimlerinden Somuncu
Baba’yı ve Sadıka Ana’yı anacağız. Bunlar bizim için son derece önemli. Özellikle
Türkiye’nin 2023 ve 2071 vizyonu, hedefleri, stratejileri belli. Ekonomide dünyanın en büyük
16. ülkesi arasında yer alıyoruz. 2023’te inşallah 10. ekonomisi haline geleceğiz. İhracatta
hedefimiz 500 milyon dolara çıkmak Ar-Ge faaliyetlerimiz, enerji konusunda hedeflerimiz
hep belli. Bir akademisyen olarak, bir belediye başkanı olarak Türkiye’nin sosyal ve kültürel
hedeflerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. 2023 ve 2071 hedeflere sosyal ve kültürel
hedeflerimizin de eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kitap okumada dünyada 100.
sıradayız. Dolayısıyla Yaman Dede, Somuncu Baba, Cemil Baba gibim manevi şahsiyetleri
peygamber efendimizle birlikte rehber edinmemiz son derece önemli. Yoğun programları
arasında sayın bakanlarımız, milletvekillerimiz açılışlar ve teknik projelerle birlikte bu tür
sosyal ve kültürel etkinliklere katılıyorlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerinin
katılması bizi motive ediyor. Onore ediyor.” dedi.
Başkan Palancıoğlu, gençleri bu tür faaliyetlere yoğunlaşmasının önemine dikkat çekerek, “4
çocuk babası olarak gençliğin sorunlarını çok iyi biliyorum. Eğitimle ilgili sorunları
biliyorum. İnşallah belediye olarak sosyal-kültürel açıdan hem örnek olmaya
çalışıyoruz, hem de hükümetimize çok farklı projeler, metodlar getirerek eğitim konusunda
sosyal ve kültürel açıdan kalkınma konusunda inşallah çalışmalar yapacağız. 23 Kasım’da
Sabancı Kültür Merkezi’nde Talha Uğurluel ile eğitimi konuşacağız. Osmanlı ve Selçuklu’da
eğitim nasıldı, bizim eksiklerimiz neler? Bunları konuşacağız. Ardından Serdar Tuncer ile
“Gençlik Kalbe Düşünce”, “ Vatan Kalbe Düşünce” diyeceğiz. Abdülhamit’in 5. kuşak torunu
Nilhan Sultan’ı Kösem Sultan’ı anlatmak üzere misafir edeceğiz. 8 cami yaptırıyoruz. 6
okulun yapımı tamamlandı. Okullardan birinin ismini Yaman Dede olarak verdik. İnşallah
Yaman Dede’yi örnek alan, onun yolundan giden, rehberlik eden kişilerden oluruz. Bu
ülkenin bekası kalkınması için iyi bir Müslüman olarak hareket ederiz.” diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, yaptığı
konuşmada insanın sorumlulukları olduğunu belirterek şunları söyledi: “O yüzden doğru
insanlarla ve Allah dostlarıyla bir araya gelmenin çok fazla kıymeti var. Ama doğru insanlarla
bir araya gelmek lazım. Yanlış insanlar bizim yolumuzu şaşırmamıza sebep olabiliyor. Hele
hele 15 Temmuz’da yaşadığımız ve ufkumuzdaki insan tipini değiştiren bir kısım dini
dürtülerle yola çıktığını söyleyip ama istikametini şaşıran, kurallarımızla kutsallarımızla
oynayan bir yapıdan sonra böyle bir şeye olan isteğimizin ve iştirakimizin daha fazla olması
gerektiğini düşündüm. Gayrimüslimken Müslüman olanlar, Müslümanken yolunu şaşırıyor
olanlar, bütün bunların içerisinde ölçüden şaşmayanlar. O yüzden Türkiye’nin hem maddi
hem de manevi kalkınmasının sağlanması son derece önemli. Kültür programlarının eğitim
programlarının son derece önem kazandığı bir dünyada yaşıyoruz.”
Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, son zamanlarda siyasi
faaliyetler nedeniyle işlerinin büyük bir kısmının dünyalıkla geçtiğini anlatarak, “Böyle bir
toplantıda böyle güzel bir yerde manevi dünyamızdaki ruh dünyamızdaki eksikleri gidermek
için bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda bazı yapılan yanlışlar
İslam adına hizmet adına yapılan yanlışlar maalesef tüm İslam camiasını, cemaatleri sıkıntıya
sokan sürece götürüyor. Bu noktada bizim çok hassas, çok dikkatli davranmamız gerekiyor.

Yıllardır varlığıyla ruhanetiyeti ile bütünleşen ve manevi dünyasını şekillendirmeye çalışan
insanların koyulan yasaklar sonucunda insanların bizim gibi ibadet aşkıyla yanıp tutuşmuş
insanları yanlış kullanarak hangi noktaya götürdüklerini 15 Temmuz sürecinde gördük. Onun
için geçmişteki manevi dünyamızdaki halisane samimi duygularla şekillendiren insanların
hayat tarzını öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Hz. Mevlana kula vefası olmayanın Hakka
vefası olmaz diyor. Türkiye’nin bugünlerde birliğe, beraberliğe, kucaklaşmaya ihtiyacı var.
Gönül yapmaya ihtiyacımız var. Kalpleri kazanmaya ihtiyacımız var. Gönül, gönül verilerek
alınır. İnşallah biz de ülkemize sevgimizi, aşkımızı gönlümüzü vererek ilerletiriz. Bu
toplantıyı düzenleyen başta Talas Belediye Başkanımız ve emeği geçenlere teşekkür
ediyorum.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından araştırmacı yazar Muhsin İlyas Subaşı ve tasavvuf musikisi sanatçısı
Mustafa Demirci, Yaman Dede’nin hayatının anlatıldığı unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi.
Aynı zamanda hemşehrimiz Mustafa Demirci, Yaman Dede’nin şiirlerinden bestelediği
eserleri seslendirdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20461.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Elitaş: “Başkanlık sistemine teveccüh
büyük”
Elitaş, Kocasinan Belediyesi tarafından inşa edilen KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisleri'nin
açılış töreninde yaptığı konuşmada, başkanlık sistemine halkın büyük çoğunluğunun teveccüh
gösterdiğini belirtti.
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Muhalefetin milletin huzuruna gitmekten korkmaması gerektiğini vurgulayan Elitaş, "Biz
diyoruz ki muhalefet partilerine gelin, AK Parti'nin ifade ettiği, ortaya koymaya çalıştığı
başkanlık sistemini hayata geçirelim, TBMM'den geçirelim ve milletin huzuruna götürelim.
Onlar ne diyorsa o son söz, son karar milletindir. Muhalefet partileri milletin huzuruna
çıkmaktan, millete gitmekten korkmasınlar, en doğru kararı millet verir. Başkanlık sistemine
'hayır' derse baş tacı, 'evet' derse de herkesin baş tacı demesi gerekir." diye konuştu.
Başkanlık sisteminin önemine değinen Mustafa Elitaş, "Anamuhalefet Partisi Genel
Başkanı'nın dediği gibi başkanlık sistemi, Türkiye'nin bölünmesinin sebebi değil, Türkiye'nin
bir ve beraber olmasının en önemli unsurlarından biri olacaktır." ifadesini kullandı.
Elitaş, sistem ve yönetim tarzı değişikliğinin Türkiye'nin bölünme sebebi olmayacağını,
anayasanın ilk 3 maddesi ile ilk 3 maddenin değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceğine
işaret
ederek,
4
maddeyle
problemleri
olmadığını
kaydetti.
Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, Türkiye, tek vatan, tek millet, tek bayrak,
tek devlet ilkesi çerçevesinde, 780 bin kilometrekarelik Türkiye'nin tek bir devlet olacağı...
Yani eyalet sistemi kesinlikle düşüncelerimiz içinde değil. Başkanlık sisteminde anayasanın

Türklük tanımıyla ilgili de herhangi bir sıkıntımız yok. Yönetim tarzının değiştirilmesi
Türkiye'yi niye böler Sayın Kılıçdaroğlu? Güçlü bir yönetim Türkiye'yi kucaklaştırır,
bütünleştirir." değerlendirmesinde bulundu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20462.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Baba yadigarı “Seyyah Çelebi”
Kayseri'de yaşayan 57 yaşındaki Necla Çelebi Erkaya, merhum babasının karavan olarak
kullandığı 1955 model otobüsü evinin bahçesinde muhafaza ediyor.
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Babası Doğan Çelebi'nin "Seyyah Çelebi" ismini verdiği otobüsü 1970'de Erzurum'dan
aldığını belirten Erkaya, o tarihten sonra aile olarak bütün seyahatlerini karavana
dönüştürülen otobüsle yaptıklarını söyledi.
Babasının seyahate çok düşkün olduğunu vurgulayan Erkaya, "Babam kamyon şoförlüğüyle
iş hayatına başladı. Bir süre de otobüs şoförlüğü yaptı. Daha sonra müteahhitlik yapmaya
başladı. Eskiden beri uzun ve yolda istediği yerde konaklayabileceği seyahatleri severdi" diye
konuştu.
Erzurum'dan getirdiği otobüsü karavana dönüştüren babasının, aracın iç donanımı için çok
emek harcadığını ifade eden Erkaya, şunları kaydetti:
"Babam bu karavanla üç kez umreye gitti. Her gittiğinde 3 ay bu karavanda kalırdı. Kısa
seyahatleri hiç sevmezdi. Biz de onun anısını muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bahçemizin en
güzel yerine onu koyduk. Çürümesin diye üzerine koruma yaptırdık. Karavana her
bakışımızda babamızın yaşama sevincini görüyoruz. Özellikle torunlar çok seviyor."
Babasını 2009 yılında kaybettiğini belirten Erkaya, "Babam karavanın bütün bakımlarını
kendisi yapardı. Bir parçası bozulunca Almayan'dan orijinalini getirtirdi. Karavan konusunda
çok titizdi. Biz de onun bu hassasiyetini hatırladıkça arabanın bakımlarını ihmal edemiyoruz.
Her yıl düzenli olarak bakımı yapılıyor. Hala kontağa basınca çalışır." ifadelerini kullandı.
Üniversite yıllarında karavanda konaklamış
Üniversite yıllarında bir dönem karavanda kaldığını anlatan Erkaya, şöyle devam etti:
"1980 yılında İstanbul'da üniversite son sınıfta okuyordum. İhtilal olunca bütün yurtlar
kapandı. Oteller müşteri almıyordu. Yanında kalacak akrabam da yoktu. Sınav dönemi geldi
ve benim kalacak yerim yoktu. Babam karavanı İstanbul'a getirdi. İlk olarak Vatan
Caddesi'nde konakladık. Birkaç gün sonra Sarayburnu ve daha sonra da bir çok yere karavanı
kurduk. Bu sayede üniversite eğitimimi tamamladım. O günler aklımdan hiç çıkmıyor."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20463.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

MÜSİAD EXPO ticarete yaradı
Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından yabancı
işadamları ile yerel işadamları arasındaki ilişkiyi artırmak için program düzenlendi. Program
kapsamında Kayseri’de yerli ve yabancı işadamları arasında iş görüşmeleri gerçekleşti.
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Kentte bulunan bir otelde düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner
Yıldız, Mustafa Elitaş, Sami Dedeoğlu ve İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan, Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, MÜSİAD EXPO
fuarına katılan yabancı işadamları ve davetliler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu,
MÜSİAD EXPO’nun bu yıl 16.’sını gerçekleştirdiklerini söyleyerek “MÜSİAD EXPO Fuarı
bu yıl dünyanın farklı yerlerinden gelen işadamları ile bizim üreticimizi buluşturuyor. Onlarca
sayılabilecek katılımcı, yüzlerce sayılabilecek ziyaretçiden bugün 700’ün üzerinde katılımcı,
100’den fazla ülkeden ziyaretçi ve 200 binin üzerinde ziyaretçi ile çok başarılı bir
organizasyon geçiriyoruz. Bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz EXPO’ya katılan uluslararası
işadamlarını Kayseri’ye davet ettik. Kayseri’de aşağı yukarı bine yakına iş görüşmesi yaptık.
Bunların kısa zamanda sonuca ulaşacağına inanıyoruz. Bugün 3 resmi bağlantı gerçekleşti,
hatta iki tane fatura kesildi. Çok hızlı sonuç verdi” dedi.
Taner Yıldız’ın konuşması
Programda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, siyasi istikrar ile ekonomik
istikrarın ayrıştırılamayacağını kaydederek, “Siyasi istikrarın ekonomik istikrardan
ayrıştırılamayacağını, beraberce zikredilmesinin artık zorunlu olduğunu; dünyada
ekonominin, bilişimin iletişimin, telekominikasyonun globalleştiği ama politikaların
ulusallaştığı bir ortamdayız. Bu paradoksu yönlendirilmesi son derece güç haline geldi. Hele
hele içinde bulunduğumuz coğrafyalar, Arap Baharı adı altında gelen bir kısım sıkıntılar,
istismarların çoğaldığı ve dünyada kuralların ve kutsalların bir kenara bırakılmaya çalışıldığı
bir ortamdayız. O yüzden gerek manevi değerlerimizin gerekse maddi yapılanmanın hiçbir
şekilde birbirinin arkasına bırakılamayacağı anlayışıyla beraber bu değişimi yönetmemiz
lazım” ifadelerini kullandı.
Terör saldırısında şehit olan Derik Kaymakamı’nın ailesine de başsağlığı dileyen Yıldız, “Bu
ülkede 15 Temmuz’dan sonra salaların hangi anlama geldiğini müftümüz defalarca anlattı.
Ama oradaki minarelerden oyun havası çaldılar. Bu aynı ülkede yaşayan bir coğrafyada
olabiliyor. O yüzden biz olumlu yönde değişimleri yönetmeye çalışırken olumsuz manada
Türkiye’de Türkiye’yi geriye götürmeye çalışanlar oldu. O yüzden isterseniz buna kimlik
mücadelesi deyin, isterseniz bir ülkenin mücadelesi deyin mutlaka bulunduğumuz yerlerde
niyetlerimiz gayretlerimizden daha iyi olsa da çalışmayı bırakmayacağız” şeklinde konuştu.
“Türkiye parlayan bir yıldız”
Okyanus ötesinden gelerek Türkiye’nin etrafındaki ülkelerde demokrasi ortaya çıkarmaya
çalışan ülkelerin sistemi bozarak coğrafyayı olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen AK Parti
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, “Bulunduğumuz coğrafyada uzun yıllardır çeşitli

hesaplar yapılıyor. Arap Baharı diye başlayıp Türkiye’nin etrafındaki ülkelerde yeni yeni
ayrıntılar ortaya çıkarmak için gayret gösterenler, okyanus ötesinden gelip burada demokrasi
ortaya çıkarmaya çalışanlar sistemi bozup bulunduğumuz coğrafyayı olumsuz yönlere
gidiyorlar. 2008 krizinden başlayıp bugüne kadar geçen sürede toparlanamayan dünya
ekonomisinin bulunduğu iç açıcı olmayan durumun Türkiye’de var olduğunu ifade etmek
mümkün değil. 2009 yılından bu taraf tam 27 çeyrektir aralıksız büyüyen bir Türkiye
ekonomisi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyreğin başladığı sürece dahi
işadamlarımız gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tuttu, sabahtan akşama kadar da rızkını
kazanmak için işyerlerine gitti. İnşallah 2016 yılının üçüncü çeyreği verilerimiz de olumlu bir
sonuç verecek diye ümit ediyoruz. Türkiye bulunduğu coğrafyada parlayan bir yıldız. Bütün
dünyada ticaret hacmi daralırken muhakkak ki Türkiye’de de bir daralma oldu. 2015 yılında
dünya ticaret hacmi yaklaşık yüzde 13 civarında daralırken, Türkiye ekonomisinin ihracatı
yüzde 8,2 daraldı. 2016 ıyılı hemen hemen 2015 ihracatının benzeri bir rakamdadır” şeklinde
konuştu.
Müslüman ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesiyle sıkıntıların bertaraf edilebileceğini
kaydeden Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü;
“İslam nüfusu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 22’si. Dünya nüfusunun yüzde 22’si
Müslüman. Dünya ticaret hacminden aldıkları pay hemen hemen yüzde 18 civarında. Ama
Müslüman ülkelerin birbirleriyle yaptığı ticaret maalesef içler acısı. Müslüman ülkeler
birbirleriyle ticareti artırdıkları takdirde bugün yaşadığımız hadiseleri, çektiğimiz sıkıntıları el
ele vererek bertaraf edebileceğimizi düşünüyorum.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20464.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kocasinan’dan geri dönüşüme dev yatırım
Kocasinan Belediyesi tarafından 7 milyon Türk Lirası’na mal olan ve günlük 40 ton işleme
kapasitesine sahip KAYÇEV Geri dönüşüm Tesisleri düzenlenen törenle açıldı.
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Hasanarpa Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa
Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, açılışı
yapılan tesis hakkında bilgiler verdi. ‘Daha çevreci bir Kocasinan’ parolasıyla çalıştıklarını
kaydeden Çolakbayrakdar, “Bugün burada belediye şirketlerinden KAYÇEV Çevre
Teknolojileri ve Enerji Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösterecek olan ambalaj
atıklarının ayrıştırılması için kurmuş olduğumuz tesisimizin açılış töreni için bir aradayız.
Göreve geldiğimde belirlemiş olduğum ‘Daha çevreci bir Kocasinan için çalışıyoruz’ sloganı
yolunda hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Modern dünyanın kullanmış olduğu çevreci
teknolojileri şehrimize bir bir kazandırmaya devam ediyoruz. Burada faaliyete geçen tesisimiz

de bunlardan bir tanesi. Açılışını yapacağımız tesisimiz toplamda 55 bin metrekare açık alan
üzerinde bin 600 metrekare kapalı alanda kurulmuştur. Çevreci bir yaklaşım ile kurulan
tesisimiz içerisinde 7 bin 500 metrekare alan da yeşillendirilerek adına yakışır bir şekilde
hizmete hazır hale gelmiştir. Günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olan tesisimizde
şuanda tek vardiyada 30 kişi istihdam edilmektedir. Yaklaşık 7 milyon Türk Lirası’na mal
olan, Türkiye’de benzerleri arasında örnek gösterilecek son derece modern bir tesis
kazandırdığımız inancındayım.” ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, böyle bir açılış töreninin
gerçekleştirildiği için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yöneticiler olarak sadece
canlıyı değil dağı, taşı, toprağı, denizi korumanın da görevleri olduğunu vurguladı. Çelik,
“KAYÇEV çevreye duyarlılığımızın en önemli göstergelerimizden biri olan en önemli
kuruluşlarımızın başında geliyor. Sadece bu günümüzü değil geleceğimizi de olumlu manada
etkileyecek olan KAYÇEV’in geri dönüşüm tesisi açılışında bulunmaktan mutlu olduğumu
belirtmek istiyorum. Sadece Rabbimizin yarattığı her canlıyı değil dağı, taşı, toprağı denizi de
koruyacağız ve kollayacağız. Bunu yapmak yerel yöneticiler olarak bizim boynumuzun borcu.
Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Peki de nasıl bir toprak bırakacağız gelecek nesillere?
Şurası bir gerçek ki bizler eğer bu dünyayı kirleten unsurları ortadan kaldırmaz ya da
azaltmazsak torunlarımızın çöp yığınının üzerinde yaşayacağını bilmemiz gerekiyor. İsraf
haramsa israfı önleyen dönüşüm de helal bir iştir. Bir büyük sevaba vesile olan bir açılışta
beraberiz.” şeklinde konuştu.
“Yılda 30 milyon ton atık oluşturuyoruz”
Geri dönüşümün günümüzdeki önemine değinen Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Birçok hedefi içinde barındıran böyle bir
girişimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Teknoloji geliştikçe, yaptığımız alışverişler
arttıkça kişi başına neredeyse 1,2 kilogram civarında atık oluşturuyoruz. 79 milyonla
çarptığımızda 30 milyon ton civarında yıllık atık oluşturduğunu görüyoruz. Hayvansal atıklar
bunun haricinde. O yüzden bunların hem faydalı gübre haline getirilmesi, hem çevrede sıkıntı
oluşturmaması açısından bu tür yapılan tesisler şehrimizi güzelleştiriyor.” ifadelerini kullandı.
“Avrupa’nın her yaptığını doğru sayamayız”
Brüksel’de yerel bir mahkemenin PKK’lı bir terörist için verdiği karara da değinen Yıldız,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Avrupa’dan örnek verdik ama her yaptıklarının doğru olduğunu söyleyemeyiz. Hele hele
bugünlerde siyasi, idari konularda. İki tane örnek vereceğim. Brüksel yerel mahkemesi bir
PKK’lı için karar aldı. Karar, ‘silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu olarak
değerlendirilemez’ diyor. Yani bizim dağlarda, Türkiye’nin birliğine ve beraberliğine,
bölünmez bütünlüğüne kast eden bu PKK terör örgütü silahlı mücadelede makul görünüyor.
Ama hemen yanı başındaki Fransa’da yalnızca isim benzerliği yapan bir genç ‘DEAŞ 21’ diye
kablosuz bir internetin adını koyuyor. Komşusu şikayet ediyor ve şikayetin sonucunda
‘kamuda terörü özendirmek’ suçundan 3 ay hapis cezası veriyorlar. Bizde özendirmenin falan
ötesinde. Elinde silahla beraber Ordu’da, Tokat’ta, Doğu ve Güneydoğu’da 15 tane ilde silahlı
mücadelede bulunuyorlar ve o terörü de Türkiye’nin her yerine taşıyorlar."
Açılış töreninde konuşan Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa
Elitaş da açılışı yapılan tesisin hayırlı olmasını diledi. Elitaş, gündemde olan başkanlık
sisteminde söylendiği gibi eyalet sisteminin olmadığını vurgulayarak, ülkenin birlik ve
bütünlüğü için başkanlık sisteminin gelmesi gerektiğinin altını çizdi.
Yapılan konuşmaların ardından dualarla geri dönüşüm tesisinin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından tesis gezildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20465.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Balıkçı tezgahları hareketlendi
Havaların yavaş yavaş soğumaya başlamasıyla birlikte Sivas Caddesindeki balıkçı
tezgahlarında hareketli günler yaşanmaya başladı. Damak zevkine düşkün vatandaşlar
mevsimin en taze balıklarını alabilmek için ince eleyip sık dokuyor. Uzmanlar bu günlerde
daha çok palamut ve çinekop türlerinin tüketilmesinden yana.
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Balık çeşidi açısından oldukça zengin olan Türkiye'de, eylül ayında balık yasağının bitmesi
ile birlikte değişik balık türleri tezgahtaki yerlerini almaya devam ediyor.
Tezgahlarda bu günlerde en çok palamut ve çinekop bulunuyor. Daha birkaç hafta öncesine
kadar kilosu 20 TL'ye kadar çıkan çinekop, yaşanan bollukla 12 buçuk TL'ye kadar düştü.
Palamutun kilosu ise 8,5- 10 TL civarında satılıyor.
Lezzetleri mevsimine göre değişiyor
Besleyici, protein ve Omega 3 bakımından zengin ve sindirimi en kolay besinlerden biri olan
balık, uzmanlar tarafından her yaştan insanın tüketmesi gereken bir yiyecek olarak öneriliyor.
Sivas Caddesi’nde yıllardır balık satan esnaf Remzi Yılmaz, bu yıl balık türlerinde bolluk
yaşandığına dikkat çekerek; “Denizler çok cömert davranıyor. İnşallah devamı gelir.
Vatandaşımız balık yesin diye fiyatları en uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Şu an birinci
öncelik olarak çinekop ve palamut tüketilebilir. Bunun yanı sıra istavrit de birkaç gündür
tezgahtaki yerini aldı. Bunun yanı sıra diğer türler de tüketilebilir. Sağlık için hangi tür olursa
olsun mutlaka balık tüketilmesini öneriyorum” diye konuştu.
Izgara ve buğulama pişirme yöntemleri ile en sağlıklı şekilde tüketilmesi önerilen balık,
mevsimine göre çeşitlilik gösteriyor.
İşte aylara göre balık yeme rehberi;
Ocak: Barbunya, Çipura, Hamsi, İstavrit, Kalkan, Kefal, Mezgit, Tekir ve Tombik.
Şubat: Çipura, Dil balığı, İzmarit, Kefal, Lüfer, Levrek, Mercan, Palamut, Minekop ve
Sarıkuyruk.
Mart: Dülger balığı, Çipura, Barbunya, Orfoz, Kılıç, Orkinos, Kalyoz, Palamut ve Minekop.
Nisan: Çipura, İskorpit, Kupes, Lipsoz, Pisi, Orfoz ve Kefal.
Mayıs: Karagöz, Kılıç, Çipura, Kalyoz ve Pisi.
Haziran: Gelincik, Pisi, Levrek Karadeniz ve Çipura.
Temmuz: Levrek Akdeniz, Levrek Karadeniz, Çipura, Uskumru ve Pisi.
Ağustos: Karagöz, Kalkan, Mırlan, Palamut, Tirsi, Uskumru ve Levrek Akdeniz.
Eylül: Dülger, Kalkan, Karagöz, Palamut, Lüfer, Minekop, Uskumru, Pisi ve Tekir.
Ekim: Lüfer, Palamut, Barbunya, İstavrit, İzmarit, Orfoz, Orkinos ve Sinarit lezzetli oluyor.
Kasım: Fener Balığı, Barbunya, Hamsi, Kalkan, Kalyoz, Mırmır, Palamut, Tekir, Çinekop,
ombik, Uskumru ve Kefal .
Aralık: Barbunya, Akya, Dil balığı, Hamsi, İstavrit, Palamut, Kefal, Kılıç, Mezgit, Mercan ve
Tekir. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20466.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kuyumcular ayakta kalmaya çalışıyor
Uzunoğlu Sarraf yetkilisi Recep Uzunoğlu, artan altın fiyatları ve piyasadaki nakit sıkıntısı
sebebiyle çok ciddi bir veresiye altın ticareti ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, “Kirasını
bile çıkaramayan kuyumcular her ay artan tahsilat sorunlarıyla mücadele ediyor ve ayakta
kalmaya çalışıyor.” dedi.
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Kuyumcuların özellikle son dönemlerde bin bir zorlukla mücadele ettiğini belirten Recep
Uzunoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanının Donald Trump olmasının dünya
piyasasında olduğu kadar ülkemiz piyasalarında da şok etkisi oluşturduğuna dikkat çekti.
Esnaf kirasını ödeyemiyor
Karşılıklı güven ve iyi niyet içerisinde gerçekleştirilen veresiye altın ticaretinin, yaşanan
tahsilat sorunları sebebiyle kuyumcuları sıkıntıya soktuğunu anlatan Recep
Uzunoğlu; “Kirasını bile çıkaramayan kuyumcular her ay artan tahsilat sorunlarıyla mücadele
ediyor ve ayakta kalmaya çalışıyor. Başta Türkiye'nin finans merkezi İstanbul Kapalıçarşı
olmak üzere şehrimizde de Kazancılar Çarşısında sürekli dükkanlar boşalıyor. Boş kalan
dükkanlar aylarca hatta yıllarca yeniden kiraya verilemiyor. 15 Temmuz'da yaşanan ve
kahraman halkımızca bastırılan kalkışma, herkesin psikolojisiyle oynadı. Parası olan bile artık
harcamaya korkar oldu. Bunun yanı sıra TL'nin diğer para birimleri karşısında değer
kaybetmesi sırf biz kuyumcuları değil bütün ticaretle uğraşanları zora soktu. Esnaflar olarak
en büyük temennimiz yakın zamanda piyasanın birazcık daha rahatlaması ve milletçe
yüzümüzün güldüğünü görmek…” diye konuştu.
Altın yukarı gidebilir
ABD’deki seçimlerin ardından Euro, Dolar ve Altının TL bazında tarihi zirveyi gördüğünü,
geçtiğimiz Çarşamba günü altının gram fiyatının 140 TL'yi test ettiğini anımsatan Recep
Uzunoğlu şu değerlendirmede bulundu;
“Hem Trump'ın ılımlı açıklamaları hem de piyasalarda şok etkisinin azalmaya başlamasıyla
128 TL'ye kadar geriledi. Bundan sonrasında bu gevşemenin biraz daha devam etmesi sonucu
altın yeniden yukarı doğru harekete geçecektir. FED'in faiz artırımındaki belirsizliği ısrarla
devam ettirmesi, Donald Trump'a karşı olan ekonomik güvensizlik ve Avrupa’nın içinde
bulunduğu durum sebebiyle en güvenilir yatırım aracı olan altın ons bazında yeniden değer
kazanacaktır. Dövizde ise Euro'daki gevşemenin devam edebileceği ya da 3.50 bandında
fiyatlanacağı ama Dolar'ın değer kazanma ivmesinde olduğunu düşünüyorum.”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20467.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Soğuk çaya alternatif ürün
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mustafa Çam, siyah soğuk çaya alternatif olarak sağlıklı ve tedavi edici özelliği olan
naneli, ada çaylı ve ıhlamurlu soğuk çay üretti.

14 Kasım 2016 Pazartesi 10:05

‘Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kullanarak Soğuk Çay Üretimi’ çalışması kapsamında nane,
adaçayı ve ıhlamur içerikli sağlıklı soğuk çaylar ürettiklerini belirten Doç. Dr. Mustafa Çam,
tıbbi ve aromatik bitkilerin içerdiği fenolik bileşikler ve esans yağlardan ileri gelen
fonksiyonel özelliklerini kolay tüketilebilecek bir hale getirmek ve piyasada satılan soğuk
siyah çaya daha sağlıklı bir alternatif ortaya çıkarmak için böyle bir çalışmaya başladıklarını
söyledi. Doç. Dr. Mustafa Çam, “Çayların içinde halk arasında bilinen nane türü olan ve
Latince karşılığı ‘spearmint’ olarak bilinen nane ile ülkemizde çok yaygın olmayan ve tıbbi
nane dediğimiz mentol içeren ‘peppermint’ nane bitkisini kullandık. Ayrıca ülkemizde
yetiştiriciliği fazla olan adaçayı ve tedavi edici ve rahatlatıcı özelliği ile bilinen ıhlamur ile de
ayrı üretimler yaptık” dedi.
TÜBİTAK ile Bakanlıkça desteklendi
Naneli soğuk çay üretiminin TÜBİTAK tarafından desteklenen ve bu yıl sona eren bir proje
ile, adaçaylı ve ıhlamurlu soğuk çay üretiminin de geçen yıl tamamlanan Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının Tekno Girişim desteği ile üretildiğini kaydeden Doç. Dr. Çam,
çayların sağlığa dair yararları ile ilgili şunları söyledi:
“Nanedeki mentolün uyarıcı, rahatlatıcı, taze fikirler verici özellikleri var. Siyah çayda
bulunan aşırı kafein bazı insanlarda bazı rahatsızlıklara yol açabiliyor; kafein hassasiyetine,
uykusuzluğa neden olabilir. Dolayısıyla nanedeki mentol buna bir alternatif olabilir.
Ihlamurun rahatlatma özelliğini zaten biliyoruz. Yani hem keyif alacağız, hem sağlıklı bir
alternatifi tüketmiş olacağız hem de piyasaya yeni bir ürün sunmuş olacağız.”
“Yatırımcı bekliyoruz”
Yaptıkları çalışmanın raflarda kalmamasını arzu ettiklerini ve ürünlerin piyasaya sürülmesi
için yatırımcı beklentisinde olduklarını vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Çam, “Akademik camia
ile sanayi arasında bir kopukluğun olduğu bir gerçek. Yaptığımız çalışmalar çoğunlukla
raflarda kalıyor. Elbetteki beklentimiz bu ürünlerin ticari formlara dönüşmesi ve raflarda yer
alması” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20468.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Her yıl 2 bin 500 çocuğa diyabet tanısı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Durmuş Doğan, 14
Kasım'ın dünya Diyabet Günü olarak kabul edildiğini belirterek, "Toplumumuzda çocukluk
çağı diyabetinin farkındalığının artması, diyabetli çocuklarımızın yaşantısında kuşkusuz
önemli bir fayda sağlayacaktır" dedi.

14 Kasım 2016 Pazartesi 10:07

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Durmuş Doğan,
"Diyabet, daha çok erişkinlerin hastalığı olarak biliniyor ancak küçük yaşlardan itibaren
çocuklarda da görülür. Şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin çocuklarda görülen şekline;
Tip 1 diyabet denilir. Tip 1 diyabet kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun kalıcı
eksikliği sonucu oluşan ve kan şekeri (glukoz) yüksekliği ile seyreden bir hastalıktır. Kan
şekeri yüksekliği çocuklarda hayati tehlike oluşturan diyabet komasına neden olur. Ayrıca
uzun süreli şeker yüksekliği, göz, böbrek, kalp gibi birçok hayati organda ciddi hasarlar
oluşturur. Ülkemizde yaklaşık 18000 tip 1 diyabetli çocuğumuz var ve her yıl 2 bin 500
çocuğumuz diyabet tanısı almaktadır" diye konuştu.
"Ne yazık ki son yıllarda, obezite ile ilişkili olan erişkin tip diyabeti (tip 2 diyabet) çocuklarda
da görmekteyiz. Yanlış beslenmenin engellenememesi halinde çocuk yaşta tip 2 diyabet
önemli bir halk sağlığı problemi olacaktır" açıklamasını yapan Dr. Durmuş Doğan, şu bilgileri
verdi:
Diyabetli çocuklar diğer çocuklardan farklı değil
"Tip 1 diyabetin bulguları şöyledir: Çok su içme, çok idrara çıkma, ağız kuruluğu ve kilo
kaybıdır. Bu şikayetleri olan çocukların sağlık kuruluşlarına getirilmesi gerekmektedir. Tip 1
diyabetin erken tanısı ve tedavisi hayati tehlike oluşturan diyabet komasının gelişimi engeller.
Tip 1 diyabetin tedavisi sadece insülindir. Bu tedavi hayat boyu sürer. İnsülin tedavisi, kanda
şekerin belirli düzeylerde tutulmasını sağlar. Böylece kan şekeri yüksekliğine bağlı
gelişebilecek komplikasyonlar önlenebilir. Günümüzde kullanılan gelişmiş insülin ve kan
şekeri ölçüm yöntemleri biz hekimlere daha kaliteli hasta takibi, çocuklarımıza ise yaşıtları
gibi normal bir yaşam olanağı sunmaktadır.
Tip 1 diyabetli çocuklar her türlü sportif ve sosyal faaliyette bulunabilmektedirler. Bu
çocuklarımız yaşıtlarından farklı olarak günde 4 kez kan şekeri ölçmekte ve günde 4 kez
insülin enjeksiyonu yapmaktadırlar.
Diyabet ilk defa Kapadokyalı hekim Aretaeus tarafından bu topraklarda tanımlanmıştır. Ne
yazık ki diyabetin tedavisi 20.yüzyıla kadar bulunamamıştır. 1922 yılında Dr. Frederick
Banting ve arkadaşlarınca insülin keşfedilmiş ve insanlara uygulanmaya başlanmıştır. Bu
tarihten itibaren milyonlarca çocuk insülin sayesinde yeni bir hayata kavuşmuş ve sağlıklı
yaşayabilmişlerdir. Bu nedenle insülin, insanlık tarihin en önemli buluşlarından biridir. Bir
halk sağlığı sorunu haline gelen diyabete farkındalığı artırmak için Doktor Banting’in doğum
günü olan 14 Kasım ‘Dünya Diyabet Günü’ olarak kabul edilmektedir.
Diyabet tanısı alan her çocuğun kendisi ve ebeveynlerinin tanı anında bu durumu kabul etmesi
kolay olmamaktadır. Bu kabullenme sürecinin zorlu olduğu açıktır. Bu süreç başlangıçta
diyabet ekibimizce desteklenmektedir. Halen diyabetli olduğunu arkadaşlarından ve

çevresinden saklayan, insülin uygulamasını çekinerek ve kimsenin görmeyeceği yerde yapan
çocuklarımız var. Toplumumuzda çocukluk çağı diyabetinin farkındalığının artması, diyabetli
çocuklarımızın yaşantısında kuşkusuz önemli bir fayda sağlayacaktır.
Diyabetli çocuklar diğer çocuklardan farklı değillerdir. Hatta bu çocukluklarımız daha düzenli
ve sağlıklı bir yaşam sürmelerinden dolayı daha iyi bir geleceğe sahip olabilirler.
Diyabetli hasta takibi bir ekip işidir. Bizde hastanemizde diyabet hemşiremiz Zeynep Çöl,
diyetisyenlerimiz Meltem Kılıç, Sümeyye Keskin ve asistan doktor arkadaşlarımızla birlikte
diyabetli çocuklarımızı takip etmekteyiz." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20469.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

İsmail Kılıç'ın babası vefat etti
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç'ın babası Fahri Kılıç, 74 yaşında hayatını kaybetti.
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İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç'ın babası emekli öğretmen Fahri Kılıç'ın cenaze namazına,
Vali Süleyman Kamçı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile yakınları ve sağlık
camiası katıldı. Fahri Kılıç'ın cenazesi Hunat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan
cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20470.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Esnafın park isyanı
Gevher Nesibe Mahallesi Kurşunlu Sokak esnafı boylu boyunca gelişi güzel park edilen
araçlar yüzünden sıkıntı yaşıyorlar. Esnaf, yetkilerden denetim istiyor.

14 Kasım 2016 Pazartesi 10:19

Özellikle şehir içi trafiğinde düşüncesiz sürücüler tarafından gelişi güzel park edilen araçlar
kimi zaman yayalara kimi zaman ise esnaflara sıkıntı yaşatıyor. Bazı sürücüler, şehir
merkezinde birçok yerde konulan “Duraklama ve park yapılamaz” levhalarına aldırmadan
yine bildiğini okuyor.

İki aracın yan yana geçemeyeceği kadar dar sokaklara bile sağlı sollu araç parkı yapılırken
ortaya çıkan görüntü insana “Bu sokağa itfaiye veya ambulansın girmesi gerekirse ne
yapılacak?” endişesini beraberinde getiriyor.
Gevher Nesibe Mahallesi’nde İş ve İşçi Bulma Kurumunun eski binasının olduğu Kurşunlu
Sokak işte bu duruma kötü bir örnek. Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki sokakta 3 adet “Park
ve duraklama yapılamaz” levhası bulunmasına rağmen yaşanan park karmaşası hem yayaları
hem esnafı bıktırdı.
İlla kötü bir şey mi olmalı?
Çevre esnaflarından Sinan Sönmez duruma tepki göstererek, “İnsanlar gelip dükkanımızın
önüne park yapıyor. Uyardığımız zaman münakaşa ediyoruz. Trafiği arıyoruz gelen yok.
Belediyeye gidiyoruz bir gelişme yok. İlla ki burada büyük bir kavga çıkacak, millet birbirini
yiyecek, ondan sonra mı çare bulunacak? Dükkana ürün geliyor ama içeri alamıyoruz. Levha
var kimse umursamıyor. O zaman neden levha konuyor? Ya kurallar uygulansın ya da levha
kaldırılsın. Kimse belaya kalmasın, herkes istediği şekilde park etsin.” diye konuştu.
Kimse ilgilenmiyor
Bir başka esnaf Abdullah Sarıçiçek ise 16.00 ile 20.00 saatleri arasında yoğun bir trafik
yaşandığını belirterek; “Bu saatlerde insanın geçmesi mümkün değil. Şikayet ettiğimiz hiçbir
yetkili bizimle ilgilenmiyor.” diyerek dert yandı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20471.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Tabip Odası hizmet içi seminerleri sürüyor
Kayseri Tabip Odası’nın aile hekimleri ve acil servis çalışanlarına yönelik eğitim seminerleri
devam ediyor.
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Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, oda olarak tıpta meydana gelen son
değişiklikler ve gelişmelerin doktorlara duyurulması ve üyelerin meslek içi eğitim
seminerlerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Per, hizmet içi eğitim seminerleri
çerçevesinde düzenlenen programların başarı ile uygulandığını ifade ederek, bu haftaki
seminerin konusunun “Karın ağrılı hastaya acil yaklaşımlar” olduğunu söyledi.
Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurullah Günay tarafından verilen seminerin, Geriatri
Merkezi salonun düzenlendiğini kaydeden Hüseyin Per, “Yapılan eğitime meslektaşlarımız
tarafından yoğun ilgi gösterildi. Konuyla ilgili son gelişmeler Nurullah Günay hocamız
tarafından oldukça pratik ve interaktif bir şekilde ele alındı. Tabip Odamızın bu şekilde
mezuniyet sonrası eğitimleri önümüzdeki günlerde devam edecektir.” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20472.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Ovakent'te görkemli açılış
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımı ile Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent Beldesi'nde
toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi. Ovakent Belediye Başkanı Menderes
Öztürk’ün çabaları ile beldeye kazandırılan tesisler Bakan Bozdağ’dan büyük övgü aldı.

14 Kasım 2016 Pazartesi 12:25

Ovakent’ten kimse gitmeyecek
Törenin açılış konuşmasını Ovakent Belediye Başkanı Menderes Öztürk yaptı. Konuşmasında
bazı serzenişlerde bulunan Başkan Öztürk, vatandaşın arazilerini satmadığını bu nedenle
fabrika yapılmasına engel olunduğunu kaydetti.
“ İşte Yozgat bundan dolayı gelişmiyor.” diyen Öztürk, “Buraya grup halinde iş adamı
getirdim. Hatta şu anda bu iş adamlarından 200’ü burada. Bunlardan biri arsa almadığından
dolayı pişman. Et entegrede 25 kişi, buradan da 15 kişi istihdam sağlayacak. Ama
Ovakent’ten kimse gitmeyecek.” dedi.
Bölgede istihdam sağlayarak ilçe olacağız
En başta gerçekleştirmek istediği projelere kimsenin inanmadığını söyleyen Öztürk, “AK
Parti İl Başkanıma teşekkür ediyorum. Bana tek inanan o oldu. AK Partim olmasa ben bunları
yapamazdım. Allah ondan razı olsun. Bana 20 kişilik istihdam sağladı. Şu anda yufka
yapılıyor. 2017 yılının sekizinci ayına kadar sıra var. Çünkü üretip satıyoruz.
Maaşını ödeyemeyen bir belediye idik. Bu durumu yüzde 99 çözdük sayılır. Bakanımdan
ilçelik istiyorum. Ovakent, bölgesinde istihdam sağlayarak ilçe olacak. İsmini vermeyeyim
bugün biri geldi.’100 bin metrekare arazi alalım, orada seracılık kuralım’ dedi. 100 bin
metrede 100 kişi çalışacak.
Anam burada doğurdu ama beni Kayserililer yetiştirdi. Ben hesabımı iyi yaparım. Bu
kardeşiniz sizin hizmetçiniz. Bakanımıza ve işadamlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini
kullandı.
Vali Yurtnaç: Başkanımızı tebrik ediyorum
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ise, bir öğretmenin öğrencisine verdiği ‘hayalinizi yazın’
ödevine karşılık, öğrencisinin yazdığı hayali gerçekleştirilemez bulduğu için öğretmenin sıfır
verdiğini ama öğrencinin ise bu hayalini daha sonra gerçekleştirdiği hikayeyi anlatarak,
“Hayatta hayal edeceğiz. Ovakent başkanı gibi gerektiğinde hayalimizden sıfır almayı göze
alacağız. Belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Desteklerimiz hep yanında olacaktır.”
şeklinde konuştu.
Bozdağ’dan Öztürk’e övgü dolu sözler
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da temelini attığı tesisin hayırlı olmasını, inşaat sürecinin
kazasız ve belasız tamamlanmasını ve sonrasında bölgeye hizmet vermesini Cenab-ı Allah’tan
temenni ettiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü;
“Değerli Ovakent Belediye Başkanımız Menderes Bey burada bizi güldüren aynı zamanda
düşündüren bir konuşma yaptı. Belediye başkanımız yapısı itibariyle becerikli bir
arkadaşımız.
Değerli
belediye
başkanımızı
gönülden
tebrik
ediyorum.”
Engellemelere rağmen yola devam!

Bakan Bozdağ, ülke gündemine de değinerek Türkiye'nin sürekli büyümesinde en büyük
etkenin siyasi istikrar olduğunu belirtti.
Güçlü iktidar, doğru yönetim ve bunların getirdiği güven sayesinde ülkenin büyümeye devam
ettiğini aktaran Bozdağ, "Türkiye bütün engellemelere rağmen yoluna devam ediyor, devam
da edecektir. Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız olan çevreler çok emek veriyorlar, çok
uğraşıyorlar. Başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü bu işin müdafi ve muhafızı 79 milyon
aziz milletimizdir, millet buna sahip çıkıyor." diye konuştu.
Bozdağ, Türkiye'nin istikrarının en büyük nedenlerinden birisinin de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"O yüzden bütün kumpasları onun üzerine kuruyorlar. 'Onu devreden çıkarırsak diğer
çobanları ıslıkla güderiz' diyorlar. Ama Tayyip Bey Türk milletini dinliyor. Başkalarını
dinlemeye ihtiyacı yok. Biz talimatı milletimizden alıyoruz. Milletimizin dediklerini
yapıyoruz. Biz Türkiye'nin güvenliğini sağlamakla yükümlüyüz. Suriye'den Irak'tan ülkemize
tehditler geliyorsa gereğini de yaparız. Biz diyoruz ki; Ankara'nın güvenliği Suriye'den,
Irak'tan geçiyor. Oralar güvenli olursa biz burada daha güvenli oluruz. Oralarda olup
bitenlerden 'bize ne' diyemeyiz. Suriye'de birtakım devletçikler oluşturmak isteyenlere karşı
bizim dimdik durmamız lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı yapılan şeyler Türkiye'yi
yakından ilgilendirmektedir. Ancak Avrupa ülkeleri birbiri ardına bildiri yayınlıyor. Eğer o
bildirilerle Türkiye'ye istikamet belirleyeceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Biz bu milletin
ve devletin menfaati olmayan hiçbir konuda adım atmadık, atmayız."
Kılıçdaroğlu yalan söylüyor
İç politikayla ilgili de değerlendirmeler de bulunan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun son günlerde yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu, AK Parti'yi
DEAŞ'a, PKK'ya ve FETÖ'ye destek vermekle suçladı. Bu büyük bir iftiradır. Ana muhalefet
lideri milletin gözünün içine baka baka yalan söyler mi? Söylüyor. Elinde delilleri olduğunu
söylüyor. Elinde delilin varsa televizyona çık millete göster. Halk TV var, git orda göster.
Grubunda FETÖ'nün kumpas kasetlerini seyrettirdiğin gibi şimdi de bu delillerini göster.
Millet görsün. Elinde ne varsa ortaya koy." ifadelerini kullandı.
"O hendekleri, kazanların başına geçirdik"
Bozdağ, AK Parti'nin bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da dile getirerek, şöyle
devam etti:
"Çok net bir şekilde söylüyorum. AK Parti hükümetleri terörle en etkin, en kararlı, en netice
alıcı mücadeleyi yapan hükümetler olmuştur. PKK hendek kazdı, hükümetimiz o hendekleri
kazanların başına geçirdi. Orayı terörden temizledi. Peki bunlar ne yaptı? Diyarbakır'da
hendeğin arkasındakiyle 'arkadaş' diye konuştu. Bunların milletvekilleri hendek kazanlarla
birlikte Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde rapor hazırladılar. 'Türkiye orantısız güç kullanıyor'
dediler. O raporda yazanları Kandil'deki Karayılan da söylüyor. PKK ile mücadele eden
hükümet mi yoksa Kandil'in söylediğini raporuna yazan milletvekilleri mi yardım yataklık
yapıyor? Biz 'YPG'ye terör örgütü' diyoruz. Bunlar 'YPG'nin halk hareketi olduğunu, sivil
direniş yaptıklarını' söylüyorlar. CHP'nin Genel Başkanı 'YPG terör örgütü değil' diyor.
PKK'ya destek veren belediyelere kayyum atadık, CHP bunu da eleştirdi. PKK'nın yönettiği
bildirinin altına imza atan akademisyenlerin yanında da bunlar yer aldı."
CHP'nin FETÖ ile işbirliği yaptığını ileri süren Bozdağ, "FETÖ ile mücadele eden tek
hükümet AK Parti hükümetleridir. Biz gelen kadar bunlarla mücadele eden başka bir hükümet
yoktur. 17-25 Aralık'tan sonra ülkemizin geleceği için bu yapıyla mücadeleyi biz verdik.
FETÖ algı operasyonlarında CHP'yi kullanıyor. 17-25 Aralık'taki kumpas kasetlerini CHP
meydanlarda izlettirdi. Mecliste söyledi. Şimdi aynı şeyi yapıyorlar. Örneğin 'mağdur
edebiyatını' FETÖ organize ediyor, bunlar da onun taşeronluğunu yapıyorlar." diye konuştu.
"CHP Atatürk'ün yolundan gitmiyor"

Bakan Bozdağ, CHP liderinin FETÖ elebaşı Gülen'le aynı dili konuştuğunu da iddia ederek,
şunları söyledi:
"FETÖ elebaşısı Gülen, darbe başarısız olunca 'bu bir tiyatrodur' diye açıklama yaptı. Şimdi
aynı şeyi CHP söylüyor. 246 vatandaşımız şehit edildi. Bu nasıl bir tiyatrodur. FETÖ'nün
üyesi olan generallerin hepsi, 'Fetoş’un' yaptığı tiyatroda oynamadılar da hükümetin yaptığı
tiyatroda mı oynadılar? Milletin aklıyla alay ediyor. Ama bu millet aklıyla alay ettirmez. Ben
buradan İnönücü, Atatürkçü CHP'lilere sesleniyorum Atatürk hayatta olsaydı CHP'nin,
FETÖ'nün borazanlık yapmasına izin verir miydi? Teröristlerle mücadele eden hükümetin
yanında mı olurdu yoksa Kandil'in yanında mı olurdu? Bu CHP Atatürk'ün, İnönü'nün
yolundan gitmiyor. Bu yol İnönü'nün Atatürk'ün yolu değil. Bu yol FETÖ'nün, PKK'nın,
Kandil'in yolu."
"Hukuk herkes için eşit uygulanır"
Fezlekesi olan bütün partili milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını hatırlatan
Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"154 milletvekili ile alakalı 810 dosyada dokunulmazlık kaldırıldı. Bunların içinde AK Parti'li
de var, MHP'li de var, CHP'li de, HDP'li de var. Herkes ifadesini vermeye gitti, gidemeyenler
de mazeretini bildirdi. Ama HDP'li milletvekilleri savcıların çağrılarına cevap vermedi.
Aksine 'biz tıpış tıpış ifade vermeyiz' dediler. Yargıya meydan okudular. Bütün milletvekilleri
gidiyor, sen neden gitmiyorsun? Bu devletin meydan okunacak bir devlet olmadığını halen
öğrenemediyseniz bir kez daha öğretmeye devam ederiz. Hukuk herkes için uygulanır. Herkes
için de eşit uygulanır. Dokunulmazlığı kalkan bir milletvekili vatandaşlarımızla aynı usule
tabidir. Eşitlik ilkesi neyse onun gereği yapılıyor. Çağrıya cevap verselerdi, zorla getirme
kararı uygulanmazdı. Yasa gereği savcılar gereğini yapıyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20473.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Baba yadigarı “Seyyah Çelebi”
Kayseri'de yaşayan 57 yaşındaki Necla Çelebi Erkaya, merhum babasının karavan olarak
kullandığı 1955 model otobüsü evinin bahçesinde muhafaza ediyor.
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Babası Doğan Çelebi'nin "Seyyah Çelebi" ismini verdiği otobüsü 1970'de Erzurum'dan
aldığını belirten Erkaya, o tarihten sonra aile olarak bütün seyahatlerini karavana
dönüştürülen otobüsle yaptıklarını söyledi.
Babasının seyahate çok düşkün olduğunu vurgulayan Erkaya, "Babam kamyon şoförlüğüyle
iş hayatına başladı. Bir süre de otobüs şoförlüğü yaptı. Daha sonra müteahhitlik yapmaya
başladı. Eskiden beri uzun ve yolda istediği yerde konaklayabileceği seyahatleri severdi" diye
konuştu.
Erzurum'dan getirdiği otobüsü karavana dönüştüren babasının, aracın iç donanımı için çok
emek harcadığını ifade eden Erkaya, şunları kaydetti:

"Babam bu karavanla üç kez umreye gitti. Her gittiğinde 3 ay bu karavanda kalırdı. Kısa
seyahatleri hiç sevmezdi. Biz de onun anısını muhafaza etmeye çalışıyoruz. Bahçemizin en
güzel yerine onu koyduk. Çürümesin diye üzerine koruma yaptırdık. Karavana her
bakışımızda babamızın yaşama sevincini görüyoruz. Özellikle torunlar çok seviyor."
Babasını 2009 yılında kaybettiğini belirten Erkaya, "Babam karavanın bütün bakımlarını
kendisi yapardı. Bir parçası bozulunca Almayan'dan orijinalini getirtirdi. Karavan konusunda
çok titizdi. Biz de onun bu hassasiyetini hatırladıkça arabanın bakımlarını ihmal edemiyoruz.
Her yıl düzenli olarak bakımı yapılıyor. Hala kontağa basınca çalışır." ifadelerini kullandı.
Üniversite yıllarında karavanda konaklamış
Üniversite yıllarında bir dönem karavanda kaldığını anlatan Erkaya, şöyle devam etti:
"1980 yılında İstanbul'da üniversite son sınıfta okuyordum. İhtilal olunca bütün yurtlar
kapandı. Oteller müşteri almıyordu. Yanında kalacak akrabam da yoktu. Sınav dönemi geldi
ve benim kalacak yerim yoktu. Babam karavanı İstanbul'a getirdi. İlk olarak Vatan
Caddesi'nde konakladık. Birkaç gün sonra Sarayburnu ve daha sonra da bir çok yere karavanı
kurduk. Bu sayede üniversite eğitimimi tamamladım. O günler aklımdan hiç çıkmıyor."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20474.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

BİR TEPKİ DE KEMAL TEKDEN'DEN
Altın Kelebek'te yılın dizisi seçilen "Diriliş Ertuğrul" ekibine tören sırasında büyük
saygısızlık gerçekleştirildi. Yapılan saygısızlığa dizinin hayranları tarafından sosyal
medyadan tepkiler yağdı. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ törenin ardından sosyal
medyadan bir açıklama yayınlayarak ödülü geri verdiğini söyledi. Dizinin yapımcı
ortaklarından olan Kemal Tekden de sosyal medyadan açıklamada bulunarak, “Milletimizin
her ferdi gibi beni de rencide etmiştir. Zaten ödülü veren zihniyetin milletimize bakışı
bellidir.” dedi.

14 Kasım 2016 Pazartesi 12:54

Altın Kelebek'te yılın en iyisi seçilen Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi ödülü almaları için sahneye
davet edildi. Sahneye davet edilen ekip konuşma fırsatı verilmeden sahneden alındı.
Sosyal medyada tepki
Diğer ödül alanların yaptığı konuşmalardan sonra Diriliş Ertuğrul dizisi ekibine süre
verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Dizinin hayranları kısa sürede sosyal medyadan törende
sunuculuk yapan Okan Bayülgen'e tepki gösterdi.
Suçu hostese attı
Okan Bayülgen reklam arasından sonra bir açıklama yaptı. Bayülgen yaptığı konuşmada suçu
ekibi karşılayan hostese atarak: "Diriliş Ertuğrul dizisi ekibi bir hostesimiz tarafından
alelacele çekilip götürüldü. Teşekkür etme imkanı bile bulamadılar." dedi.
"Diziyi seyretmiyorum"

Ardından Diriliş Ertuğrul dizisini hiç seyretmediğini belirterek: "Kendilerine söz veriyorum
bundan sonra her gün diziyi seyredeceğim." dedi. Ayrıca dizinin yapımcısından da alaycı bir
dille seyretmediği için özür diledi.
Yapımcı ödülü geri verdiğini açıkladı
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ törenin ardından sosyal medyadan bir açıklama
yayınlayarak ödülü geri verdiğini söyledi. Mehmet Bozdağ şöyle konuştu: "Ödül töreninde
'Diriliş Ertuğrul' dizisi yapımcısı ve senaristi olarak bizlere ödül veren izleyicilerimizi
selamlama ve teşekkür konuşması yapmam engellenmiştir. Bu hakkımızı kullanmamızın
engellenmesini manidar buluyorum. Bu engellenmenin haklı başarımız ve izleyicilerimize
yapılan bir nezaketsizlik olduğuna inanıp ödül törenini protesto ederek 'Diriliş Ertuğrul' dizisi
yapımcı ve senaristi olarak haklı olarak aldığımız ödülü kuliste iade ettim"
Dizinin oyuncusundan tepki
Okan Bayülgen'in bu konuşmasının ardından dizinin oyuncusu Cavit Çetin Güner'den
İnstagram'dan tepki geldi. Güner ödülü ayakları altına aldığı fotoğrafı paylaştı. Güner’e
takipçilerinden ve Diriliş Ertuğrul hayranlarından destek geldi.
Bir tepki de Kemal Tekden'den
Dizinin yapımcı ortaklarından olan Kemal Tekden de sosyal medyadan açıklama yayınlayarak
milletin her hafta kendilerini ödüllendirdiğini söyledi. Kemal Tekden şöyle konuştu:
Diriliş Ertuğrul Altın Kelebeği Çarptı
“Diriliş Ertuğrul bir milletin dirilişini anlatan, tarihimizden ilham alarak yapılan ve geçmişle
geleceğe köprü kuran bir yapımdır. Her hafta kendi reytingini yine kendisi kıran ve değerli
izleyicilerimizin gönlünde taht kuran Diriliş Ertuğrul, dün akşam yapılan izleyicilerin
oylarıyla 43. Panten Altın Kelebek Ödüllerinde Yılın En İyi Dizisi Ödülü’nü almıştır.
Ülkemizde olduğu gibi Dünyada da geniş bir izleyici kitlesi olan Diriliş Ertuğrul’un bütün
övgüleri ve ödülleri hak ettiği herkesçe malumdur ve bu ödülün Diriliş Ertuğrul’a verilmesi
sıradan bir vakadır. Ancak ödül töreni sırasında izansız bir sunucunun diziyi küçümser tavrı
ve organizatörlerin filmin senaristi ve yapımcısı Mehmet Bozdağ’a söz hakkı tanımaması
milletimizin her ferdi gibi beni de rencide etmiştir. Zaten ödülü veren zihniyetin milletimize
bakışı bellidir. Bu ödülü vermeye mecbur kaldıkları açıktır. Biz dizimizle kimseye değil
sadece milletimize hizmeti hedefledik ve milletimiz bizi her hafta ödüllendirmektedir. Gerisi
teferruattır.
Organizatörleri ve sunucuyu kınıyor, ödülü iade eden değerli ortağım Mehmet Bozdağ’ı
kutluyorum.
Saygılarımla.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20475.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

20 kişi adliyeye sevk edildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
gözaltında bulunan 20 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY soruşturması
kapsamında düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan 44
kişiden 20'si bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık
kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20476.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

19 yaşındaki genç kıza uyuşturucu
ticaretinden 8 yıl hapis
Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan 19 yaşındaki genç
kıza 8 yıl 4 ay hapis, 500 TL adli para cezası verildi. Genç kız karar sonrası gözyaşlarına
boğuldu.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık R.S. ile avukatı hazır
bulundu.
İncesu Açık Cezaevi'nde başka suçtan hükümlü olan ve tanık olarak dinlenen Y.D.,
uyuşturucuları sanıktan aldığını ifade ederek, "Sosyal paylaşım sitesi üzerinden görüştüğüm
ve adını Nisa olarak bildiğim sanık R.S. ile buluştuk. O dönemde nişanlımdan ayrılma
aşamasındaydım, intiharı bile düşünüyordum. Buluştuğumuzda 'sana bir güzellik' yapayım
dedi, uyuşturucu verdi. Ben de ara sıra kullanırdım, o gün de krizim gelmişti, verdiği
uyuşturucuyu içtim. Krizim geçti ama sanık R.S. bana 'Bu uyuşturucuları satmam gerek,
yoksa bana kötü şeyler yapacaklar' deyince ben de cebimdeki 200 TL'yi ona vererek,
uyuşturucu aldım" diye konuştu.
Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık R.S. ise "Affınıza sığınıyorum. Tahliyemi
istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 19 yaşındaki R.S. isimli genç kıza 'uyuşturucu
madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Genç kız karar sonrası
gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20477.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Tramvayda unutulan eşyalar görenleri
şaşırtıyor
Kayseri'de günlük 120 bin yolcunun kullandığı Kayseray'da, vatandaşlar en çok kimlik ve
banka kartlarını unuturken, unutulan eşyalar arasında okur yazarlık belgesinin de bulunması
görenleri şaşırtıyor.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında hizmete açılan ve şehir içinde ulaşımı
kolaylaştıran tramvay, günde 120 bin yolcu taşıyor. Yolcu yoğunluğu ve vatandaşların
dalgınlığı nedeniyle tramvaylarda bir çok eşya unutuluyor. Kayserili vatandaşlar en çok
kimlik, banka kartı ve tanıtım kartlarını unuturken, unutulan eşyaların arasında güneş
gözlüğü, hurç, baston, tişört, eşofman altı, eczane önlüğü, terlik, şemsiye, burun spreyi gibi
eşyalar da bulunuyor.
Unutulan eşyaların arasında Okur Yazarlık Belgesi'nin de bulunduğunu söyleyen Raylı Sistem
İşletme Müdürü Mehmet Burak Telcioğlu, "Şuan itibariyle günlük 120 bin yolcu taşıyoruz.
Günlük yaklaşık 395 seferimiz mevcut. Bu seferler süresince raylı sistem araçlarında ve
istasyonlarda unutulan eşyalar, gün sonunda organize sanayinde bulunan idari binamıza gelir.
Burada gerekli işlemler yapıldıktan sonra kayıp eşya depomuzda saklanır. Bununla ilgili
internet sitemizden veya mobil uygulamamızdan son 3 aya ait kayıp eşyalarla ilgili genel
bilgiler takip edilebilir. Sonrasında kaybettiğiniz eşya ile ilgili bilgi bulduğunuz zaman
bizimle irtibata geçip bu eşyayla ilgili gerekli işlemleri yapıp tekrar kayıp eşyanızı
alabilirsiniz" diye konuştu.
Unutulan eşyalar arasında baston ve canlı kuş unutulduğunu söyleyen Telcioğlu, "Unutulan
eşyalar arasında enteresan şeyler çıkıyor. Mesela bir bastonumuz var. Geçen senelerde bir
canlı kuş unutulmuştu. Hatırladığım kadarıyla bir PVC pencere de çıkmıştı. Böyle enteresan
şeyler de unutuluyor. Vatandaşlarımız kayıp eşyalarına ulaşabilmek için 444 38 44 numaralı
hattımızı arayarak santrale ulaşabilirler. Santralden gerekli yardımı arkadaşlarımız yapacaktır"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20478.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih
Safitürk ve şehitler için mevlit okutuldu
Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih
Safitürk ve şehitler için mevlit okutuldu.
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Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Kaymakam Muhammed
Fatih Safitürk ve şehitler için mevlit okutuldu. İkindi namazı önce Cami Kebir'de okutulan
mevlide, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Müftüsü Şahin
Güven ve vatandaşlar katıldı.
Mevlitte Şehit Kaymakam Safitürk ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20479.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Halil Mutlu Develispor'un Maçını İzledi
Dünya ve Olimpiyat Halter Şampiyonu Halil Mutlu, hafta sonu geldiği Kayseri'de,
Develispor-Başakpınar Belediyespor karşılaşmasını izledi.
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Develili iş adamı Mustafa Aksu'nun daveti ile Develi ilçesine gelen Dünya ve Olimpiyat
Şampiyonu Halil Mutlu, Develispor-Başakpınar Belediyespor karşılaşmasını izledi.
Karşılaşmada, 2-1 geriye düşen Develispor, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2
kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20480.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Gönüllü Kuruluşlar Kasım ayı toplantısını
gerçekleştirdi
Gönüllü Kültür Kuruluşlarının Diyanet Vakfının Talas Eğitim Merkezinde toplantı yaptı.
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Toplantıya kurum temsilcilerinin yanı sıra İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ve Kayseri
İlahiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt ve Diyanet Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi
Müdürü Abdülkadir Kabdan katıldı.
Gönüllü Kuruluşların Şehit Ömer Halisdemir’in mezarını ve Konya Sivil Toplum
Kuruluşlarını ziyaret, Kayseri’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların eğitim durumu, Suriyeli
sığınmacılar ve kentte yaşayan muhtaçlara kışlık yakacak ve soba temini, sığınmacıların işe
yerleştirilmeleri ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devam eden tutuklama ve
yargılamaların gündeme alındığı toplantıda, ayrıca İl Müftüsü Şahin Güven, İlahiyat Fakültesi
Dekanı Temel Yeşilyurt ve Diyanet Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Abdülkadir
Kapdan kurumlarının faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Platform Başkanı Ahmet Taş, katılımcılara ve ev
sahipliği için Diyanet Vakfına teşekkür etti. İl Müftüsü Şahin Güven ise Gönüllü Kuruluşların
çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini ve her anlamda Gönüllü Kuruluşlarla irtibat halinde
çalışmaktan memnun olacaklarını bildirdi.
İlahiyat Fakültesi Dekanı Yeşilyurt ise konuşmasında İlahiyat Fakültesinin bugün geldiği
nokta yeni bünyelerinde açılan Uluslararası İlahiyat Fakültesi hakkında bilgiler verdi.
Diyanet Yüksek İhtisas Eğitim merkezi Müdürü Abdülkadir Kapdan ise, Eğitim Merkezi
hakkında bilgiler verdi katılımcılara teşekkür etti.
Kahvaltılı aylık toplantının ardından yapılan dua sonrası katılımcılar Eğitim Merkezini gezdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20481.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

KÖŞEBAŞI
Köşebaşı her hafta olduğu gibi bu hafta da meselelere farklı yönlerden değinmeye devam
ediyor
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20482.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan S.K'nin Keykubat Mahallesi
sağlık lojmanlarındaki ikametine operasyon düzenledi.
Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen S.K, B.Ç, O.N.Ü, Ş.O, F.K, A.T, C.K, K.K,
E.E, O.E, F.K ve F.F.K gözaltına alındı.
İkamette ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel
doküman ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20483.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Melikgazi Belediyesinde bilgilendirme
toplantısı
Melikgazi Belediye Meclisi Üyeleri ile Belediye Daire Müdürleri, hafta sonu gerçekleştirilen
yatırımlar toplantısında bir araya gelerek 2016 yatırım programını değerlendirdi.

14 Kasım 2016 Pazartesi 17:27

Planlama ve projelendirmenin yatırımların başarısında önemli bir yeri olduğuna değinen
Başkan Büyükkılıç, Melikgazi belediyesinin 5 yıllık yatırım planlarını gerçekleştirdiğini
belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi Belediyesi bir referans belediye ise bunda Meclis
Üyelerinin büyük payı vardır. Meclis Üyeleri ile Belediye kamu görevlilerin uyumlu
çalışmaları ve bir plan içerisinde yatırımları projelendirmeleri çok önemlidir. Melikgazi
belediyesi Mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşlar ile her zaman uyum ve dayanışma
içerisinde olmuştur. Nitekim bu hafta sonu olduğu gibi bir yılın muhasebesini yaparken,
gelecek yılın yatırım programı hakkında birliktelik toplantısı gerçekleştiriyoruz.” dedi.
Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Temizlik, Fen İşleri ile Ulaşım Müdürlüklerince 2016
yılında gerçekleştiren yatırım ve hizmetlerin yer aldığı slayt filmi ile Belediye Meclis
Üyelerinin bilgilendirildiğini belirten Memduh Büyükkılıç, muhtarlar, ticaret ve sanayi odası

üyeleri, ilçe kamu kurum yöneticileri ile sık sık bir araya gelerek bu tür toplantılar
gerçekleştirdiklerini ifade etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20484.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Musiki ile huzuru yakalayın
Dinlediğimiz musiki ve çaldığımız enstrümanlar karakterimizi ve ruhumuzu yönlendirir mi?
Kur’an’ı Kerim’deki seslerin sırları ve musiki ile evlerinize nasıl huzur getirebilirsiniz? Her
gün ezan sesiyle rehabilitasyon yaşadığımızı belirten Musikişinas Mutrib Hayrunnisa Mermi
sesin sırlarını ve ruhumuzda bıraktığı etkileri anlattı.
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Kullandığımız enstrümanlar bize şekil veriyor
Sanat ve müzik için kullandığımız ve dinlediğimiz enstrümanların insanların düşünce
yapılarını ortaya koyduğunu ve karakterlerini ele verdiğini belirten Hayrunnisa Mermi müzik
aletlerinin insan bedeniyle verdiği mesajları anlattı:
Gitar: Günümüzde popüler olan bir enstrümandır. Tambur ile ud’un yavrusudur. Gitar
çalarken bile oturuş pozisyonumuz değişir. Rahat bir görünüm alırız. Güney Amerika
ülkelerde folklorik enstrüman tarzı nazenin bir üsluba sahipken biz de “Heyyt! Bana mı
dediniz efendim?” havası oluşur.
Ney: En derin bir boyut olarak yorumluyorum. Ney çalarken duruş pozisyonunda aklın kalbe
eğilişi ve sonrasında çıkan nefes ile çıkan sesi. Pozisyonda dahi bedeni bir yontmaya ve
yönlendirmeye götürüyor.
Rabab: Mistik bir enstrüman. Mevlana Celalettin Rumi ve Sultan Veled’in meşk ettiği mistik
bir alet. Meşkten kasıt, “ âşıkın aşkını, fâsıkın fıskını artırır" misalidir. Rebab’da derin bir
duruş ve derin bir dokunuşu vardır. Düşündürür.
Ud: Utangaç bir tavrı vardır. Utangaç mizaçlar ud ile bütünleşir mutlaka. Hafif dokunuşlar,
göğsünün duruş yapısı ve çıkardığı seslerin etkisiyle beraber.
Tanbur: Alttan alır ama yine de kesin ve net konuşur. Kişiyle bütünleşir.
Keman: Sessiz çığlıklarımızın, ”Ben buradayım” diye haykırdığı bir dildir. Ancak, yapılması
gerekenleri en güzel şekilde dillendiren bir karakteri vardır.
Musiki ve su sesinin tedavi amaçlı olarak Osmanlı’da doruk noktasına taşındığını belirten
Mermi, “Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Gevher Nesibe, Edirne ve İstanbul’daki
birçok şifahanelerde yaşatılan tedavi şekli.
Yurt dışındaki programlarda etkilendikleri sadece Dede Efendi’nin eserleri oluyor. Programı
bitirirken su sesiyle Kur’an’ı Kerimden bir ayeti seslendiriyorduk. Sonra herkes bir derin
nefes aldı. “Muhteşemdi” “ Bu neydi? “ sorusunu sormaya başladılar. “Özellikle son
okuduğunuz eser kimindi?” gibi bir soruyla karşılaştık. Kur’an’ı Kerim’den bir ayet olduğunu
söyledik.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20485.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Aralarında "SGK bölge imamı"nın da
bulunduğu 4 kişi tutuklandı
Kayseri merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 4'ü
tutuklandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen
soruşturma çerçevesinde, Kayseri, Ankara, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya, Bitlis,
Ordu, İstanbul, Sakarya ve Aksaray'da gözaltına alınan, aralarında Kayseri'de noterlik yapan
Nilgün A. ile SGK'da işçi olarak çalışan ve örgütün "SGK bölge imamı" olduğu belirlenen
Hüdaverdi Yüksel'in de bulunduğu 44 zanlıdan 20'si, savcılık sorgusunun ardından
mahkemeye sevk edildi.
Zanlılardan, örgütün "SGK bölge imamı" olduğu belirlenen Hüdaverdi Yüksel ile Sefer
Çolakoğlu, Ümit Altınok ve Mustafa Balaban tutuklandı, 16 zanlı adli kontrol şartıyla serbest
bırakıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20486.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Büyükşehir’den Meslek Akademisi
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısını yaptı. Toplantıda 87 gündem maddesi
görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulması
planlanan “Meslek Akademisi” içeren gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yönetiminde yapılan meclis toplantısında
öncelikle Büyükşehir ve bazı ilçe belediyelerinin 2017 Mali Yılı Performans Programları
komisyona havale edildi. Ardından ağırlıklı olarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan
gelen raporlar görüşüldü. Komisyonun hazırladığı raporlar meclis üyelerince oybirliği ile
kabul edildi. Komisyondan oy çokluğu ile geçen iki madde de Başkan Mustafa Çelik'in

yapmış olduğu açıklamalar neticesinde meclis toplantısında oybirliğine dönüştü.
"Büyükşehir meslek akademisi kurulacak"
Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin işsizliği azaltacak bir projesi de görüşüldü.
Başkan Mustafa Çelik, sanayimizdeki ara eleman sıkıntısını çözmek ve işsizliği azaltmak
amacıyla kurmayı düşündükleri Büyükşehir Meslek Akademisi'nin kısa süreli eğitim
programları uygulayacağını belirtti ve bu proje için ORAN ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.
Atlı okçuluk için alan
Toplantıda Harikalar Diyarı yanındaki bir arsanın imar plan değişikliği de görüşüldü. Başkan
Mustafa Çelik, bu bölgeye Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Spor Bakanlığı'nın da
desteğiyle Etnosporlarla ilgili bir tesis düşündüklerini ve bu yüzden plan değişikliği
yapıldığını açıkladı.
"KCETAŞ enerjinin gözbebeği"
Meclis toplantısı sırasında Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi hakkında bir madde
görüşülürken şirketle ilgili bir açıklama yapan Başkan Çelik, şirketin bu yıl 90'ıncı kuruluş
yılının kutlanacağını hatırlatarak, "KCETAŞ, Atatürk'ün imzasıyla kurulmuş Türkiye'nin ilk
elektrik şirketi. Ülkemizdeki 21 dağıtım şirketinden gözbebeğimiz olan bir şirket. Enerji
Bakanlığı zaman zaman müşteri memnuniyeti ile ilgili araştırma yapıyor. KCETAŞ tüm
araştırmalarda açık ara önde çıkıyor ve diğer şirketlere örnek gösteriliyor. Çünkü KCETAŞ
kâr ağırlıklı değil hizmet ağırlıklı çalışıyor" dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20487.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Genç ASKON Uganda’da
Kayseri Genç ASKON Sosyal ilişkiler Komisyon başkanı Dündar Öz, Afrika’da susuzluk
yaşayan bölgelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla yardımseverlerin su kuyusu açma projeleri
için Uganda’ya ziyarette bulundu.
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Türk insanı için çok basit bir yatırım olan su kuyularının Afrika’da yaşayan insanların
hayatını değiştirdiğini belirten Dündar Öz, “Uganda’nın bir kasabasına kilometrelerce uzaktan
su taşımak zorunda olan halkın suya kavuşmasıyla birlikte yüzündeki mutluluğun kelimelerle
ifade edilmesi çok zor.” Dedi
Su kuyularının özellikle çocuklar için hayati değer taşıdığını kaydeden Öz, “Kuyu açılmadan
önce kadınlar ve çocukların başlarının üzerine koydukları en az 25 litrelik kovalarla
kilometrelerce uzaktan su taşıyorlarmış. Şimdi ise rahatlıkla temizlik yapabilecekleri,
yemeklerini pişirebilecekleri, abdest alabilecekleri bir su buldukları için çok memnunlar.
Özellikle yaşlı kadınların, çocukların ve kasaba halkının kuyuları açanlara, vesile olanlara dua
etmelerinin asıl sebebi bu zorluktan kurtulmaları. Kuyu, orada hayat demek, can demek.”
şeklinde konuştu.

Bundan sonra Genç ASKON Kayseri Şubesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde
kendilerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışacaklarını belirtti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20488.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayseri Erciyesspor'da olağanüstü kongre
ertelendi
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kayseri Erciyesspor'da olağanüstü kongre,
çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
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Kulüp tesislerindeki kongreye kulübü yöneten kayyum heyeti dışında katılım olmadı. Kongre,
çoğunluğa bakılmaksızın 21 Kasım Pazartesi günü aynı yerde yapılacak.
Kayyum heyetinde bulunan Bülent Dener, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftaya aday
çıkmaması durumunda kulübün tasfiye edileceğini söyledi.
Kayseri Erciyesspor'da 30 Mayıs'taki olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için
ertelenmiş, 25 Temmuz'daki olağan genel kurulda da az sayıdaki delege tarafından Ziya Eren
başkanlığa seçilmişti.
Başkan Eren ve yönetim kurulu, gerekli destek göremedikleri için olağanüstü kongre kararı
almıştı. 13 ve 20 Ağustos'ta yapılan olağanüstü kongrelerde aday çıkmayınca Kayseri
Erciyesspor yönetimine Kayseri 2. Sulh Mahkemesince kayyum atanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20489.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Sanal alem FETÖ’cüleri yakalandı
Kayseri'de, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör
Örgütünü (FETÖ) övücü paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından
yapılan çalışmalarda, C.K., S.H., D.N.K. ve S.K.’nın FETÖ'ye üye oldukları, örgütün
propagandasını yaptıkları belirlendi.
Gözaltına alınan zanlıların Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu işledikleri, 15
Temmuz 2016 tarihinde darbeye teşebbüs eylemini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütünü
övücü paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan D.N.K.’nın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı,
diğer 3 zanlının ise alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri kaydedildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20490.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

İncesu’da sıcak su kaynağı bulundu
Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından İncesu İlçesinin Subaşı mahallesinde
sıcak su çıkartmak için yapılan sondaj çalışmalarında yerin bin metre altında 78 derece
sıcaklıkta sıcak su bulundu.
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İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, sondaj çalışmasına dair şunları söyledi:
“İlçemizde Subaşı mahallemizde Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü tarafından sıcak su
arama çalışmaları başlamıştı. Bin 600 m kadar inilmiş olup bin metrede sıcak su çıkartılmıştır.
Bulunan bu sıcak suyun yer altındaki sıcaklığı 78 derece yeryüzündeki sıcaklığı ise 51
derecedir. Saniyede yaklaşık 20 litre sıcak su çıkmaktadır. İnşallah kısa sürede sıcak suyun
testleri yapılarak Termal Kaplıca olarak kullanılması veya Enerji üretiminde kullanılması
yönünde çıkacak test sonuçlarına göre karar verilecektir. İnşallah bu çalışmalar ilçemiz için
hayırlı olur.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20491.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kocasinan’da yangın tatbikatı
Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri İtfaiyesi işbirliğinde belediye çalışanlarına yönelik
yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi.
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Kayseri itfaiyesinde görevli personeller, Kocasinan Belediyesinin seminer salonunda belediye
çalışanlarına yönelik yangın eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde yangın çıkış sebepleri,
yangınların sınıflandırılması, etkenleri, yangın yerindeki tehlikeler ve hareket tarzı, mücadele
ve müdahale yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan maddeler, söndürme prensipleri, acil
durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında bilgi verildi.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,
“Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın sürekli bilgi birikimini artırıyoruz.
Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması
gerekenleri öğrendi. Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edilmesi hayatı önem
taşımaktadır. Bizim önceliğimiz özellikle çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir.
Bu gibi ve buna benzer çalışanlarımıza yönelik eğitim çalışmalarımız devam edecek.”
ifadelerini kullandı.
Eğitimin ardından katılımcılar, uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi. Belediye çalışanları, mutfak
ocağında ve elektrikli aletlerde yangına nasıl müdahale edilmesini uygulamalı yaparak
yangına müdahale etti. Ardından belediye çalışanları itfaiye ekiplerinin kontrolü altında
yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdü. Tatbikatın başarılı olmasının ardından katılımcıların
fotoğraf çekilmesiyle eğitim sona erdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20492.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Genç Memur Sen’den ’15 Temmuz’ söyleşisi
Genç Memur-Sen teşkilatı, Bölge İstinaf Hakimi Necati Dastan'ın katılımıyla ‘15 Temmuz
Hain Darbe Kalkışması’ söyleşisi düzenledi.
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Öğrenciler ile Genç-Memur Sen üyelerinin katıldığı söyleşi ile ilgili konuşan Genç Memur
Sen İl Başkanı Mehmet Mücahit Yıldız, gençlerin ülkemizin geleceği olduğunu, yapılan
programların gençlere yeni ufuklar kattığını, gençler nerede ise Genç Memur-Sen’in orada
olduğunu söyledi. Yıldız, Genç Memur-Sen teşkilatına desteklerinden dolayı Memur-Sen İl
Başkanı Aydın Kalkan'a, Kültür Memur-Sen İl Başkanı Mahmut Harmancı'ya, ve söyleşiyi
yapan Hakim Necati Daştan'a katılım sağlayan tüm üniversite öğrencilerine teşekkür etti.
Program, katılımcılara çiğ köfte ikramı ile son buldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20493.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Eren’imizi kaybettik...
Geçtiğimiz yıl Haziran ayından bu yana tedavi gören ve Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi
konulan ve ilik bulunması için sosyal paylaşım sitesinde 20 bin kişilik grubu bulunan minik
Eren, dün akşam hayatını kaybetti.
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İyileşince Kabe'ye gitmek istediğini söyleyen ve sosyal medyada "Erenlere Umut" ismiyle
açılan sayfada 20 bin üye ile ilik aranan 7 yaşındaki Eren Acar, Erciyes Üniversitesi Çocuk
Hastanesi'nde hayata tutunma mücadelesini dün akşam kaybetti. Baba Mehmet Acar, sosyal
medyadaki sayfadan acı haberi 20 bin takipçiye "Eren ben buraya kadar dedi... "O"ndan
geldik O na gideceğiz dedi, Bir çok kez. Şimdi de önce BEN gidiyorum dedi. Rabbim
herkesten razı olsun..." mesajı ile duyurdu.
Galatasaray hayranı olan ve Galatasaray'ın kaptanı Selçuk ile de fotoğrafı bulunan minik
minik Eren'in cenazesi bu gün toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20494.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Doğalgazın cebe yükü azaldı
Türkiye'de doğalgaz tüketim maliyetinin asgari ücret içindeki payı, son 14 yılda yüzde
32,2'den yüzde 10,5'e geriledi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2017 yılı bütçe sunumundan derlediği bilgilere göre,
2002'de 164,6 lira olan asgari ücretin yüzde 32,2'si, (52,6 lira) doğalgaz tüketimine
harcanıyordu.
Bir ailenin ortalama aylık doğalgaz tüketiminin 125 metreküp olarak değerlendirildiği sunuma
göre, yıllar içinde asgari ücret miktarı arttı, doğalgaz tüketiminin bu ücret içindeki payı azaldı.
Asgari ücret, ekim itibarıyla net bin 301 lira olurken, bir ailenin aylık ortalama doğalgaz
faturası da 136,9 lira olarak hesaplandı. Buna göre, asgari ücretle geçinen bir aile, bütçesinin
sadece yüzde 10,5'ini doğalgaza ayırdı.
Alım gücü açısından bakıldığında enerji tüketim maliyetinin asgari ücret içindeki payının
önemli bir gösterge olduğunun belirtildiği raporda, kış öncesi doğalgazda yapılan yüzde
10'luk indirimin vatandaşların faturalarını aşağı çektiği ve sanayicilerin maliyetlerini
düşürerek rekabet güçlerini artırdığı kaydedildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20495.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Eczanelere vergi ve stok affı getirildi
Hükümet, eczanelere hem vergi hem de stok affı getirdi. 30 Kasım'da sona erecek af
düzenlemesiyle birlikte eczacıların 17 milyarlık cezası affedilmiş olacak.

15 Kasım 2016 Salı 10:07

Hükümet, eczanelere tarihin en büyük vergi ve stok affını birlikte getirdi. Eczanelerin, İlaç
Takip Sistemi dışında reçetesiz elden sattıkları ilaçlar için Sağlık Bakanlığı stok affı
getirirken, Maliye Bakanlığı da kayıtdışı satılan bu ilaçların alım fiyatından vergisini yüzde
50 affetti. 30 Kasım'da sona erecek af düzenlemesi için eczaneler bakanlıklara milyonlarca
başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz,
af, düzenleme ve denetimlere ilişkin şu açıklamaları yaptı:
Promosyonu kayıtdışı satıyorlar

6 yıl önce kullanıma geçen İlaç Takip Sistemi (İTS) ile tüm ilaçların takibini yapıyoruz.
Fabrika, depo, eczane ve hastaya ulaşım takip altında. Ancak ilaç firmaları daha çok satış için
eczanelere promosyon ilaç veriyor. Eczacı bu ilacı elden İTS kaydına girmeden satışını
yapıyor. Bunun vergisi de ödenmiyor. Bunun yaptırımı var ancak bugüne kadar denetimler bu
kapsamda yapılmadığı için bazı eczaneler de bu yönde alışkanlık oldu. Şimdi önce denetim
başlatırsak hiçbir eczane bu borcun altından kalkamaz. O yüzden önce af getirdik. Sonra sıkı
denetimler başlayacak.
Yüzde 50 vergi indirimi
İTS ve E-Reçete'yi birlikte kullanacak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. 19 Ağustos'da
TBMM'de kabul edilen kanun ile eczanelere stok kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme
ve kayıtlarını cezasız ve faizsiz yüzde 50 vergi indirimi getirildi. Böylelikle eczaneler
kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında yer almayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden yüzde
4 oranında fatura düzenleyerek kayıtlarından çıkartabilecek.
17 milyar tl'lik ceza tek kalemde silindi
Şu ana kadar 3 bin 600 eczane 49 milyondan fazla kutu fazla ilacı stok dışı sattığını bildirdi.
Mevzuata göre her kayıt dışı satılan ilacın eczaneye cezası 354 TL. Yani, afla birlikte
eczacıların, toplamda 17 milyar TL tutarında bir para cezası affedilmiş oldu.
(finanshaberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20496.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Melikgazi Belediyesi Hizmet araçları için
ihale
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye mülkiyetinde bulunan hizmet
araçlarının tamamının 2017 yılında trafik sigortalı olması için ihale yapılacağını söyledi.
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Zorunlu trafik sigortası yaptırılmayan araçların trafiğe çıkamadığını hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, zorunlu trafik sigortası yaptırılmayan aracın tespit edildiği zaman
trafikten men edildiğini dolayısı ile hizmetin ve yatırımın yerine getirilemeyeceğini, bundan
da kamunun ve toplumun zarar göreceğini kaydetti.
Melikgazi Belediyesi’nin Kayseri’nin yüzde 50’den fazlasına hizmet verdiğini dolayısı ile
bünyesinde 325 otomobil, kamyonet, pick-up, minibus ve otobüs gibi araçların yanında ağır iş
makineleri bulunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu
açıklamada bulundu:
Sigorta işlemleri her yıl ihale ile yapılıyor
“Trafik kazaları genel olarak sürücülerin dikkatsiz ve hatalı araç kullanmasından
kaynaklanmasının yanında bazen görünmeyen kazalardan dolayı da yaşanmaktadır. Bu
durumlar yaşandığında ise araç sahibinin her zaman önlemini almış olması gerekmektedir. Bu

da trafik sigortasını yaptırmakla olmaktadır. Zaten zorunlu trafik sigortasında, karayollarında
yaşanmış bir kazada karşıdaki araca ya da 3. kişilere karşı verilebilecek zararları koruma
altına alındığı bilinmektedir. Bu açıdan araç sigorta işlemleri her yıl ihale ile yaptırılmaktadır.
Araçların zorunlu mali sigorta ihalesi 8 Aralık 2016 günü belediyemiz İhale salonunda
yapılacaktır.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20497.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

OSB yönetimi Başkan Çelik’i ziyaret etti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.
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Nursaçan, ziyarette Çelik'e sanayinin durumuna ilişkin bilgi verdi.
"Geçtiğimiz yılla mukayese edildiğinde elektrikte yüzde 1,5, doğalgazda yüzde 8,5 tüketim
artışı var. Bunlar sevindirici veriler." diyen Nursaçan, her şeyin daha iyi olacağını ifade etti.
Kayseri Fuar ve Kongre Merkezi projeleriyle ilgili de konuşan Nursaçan, Çelik'in de
desteğiyle hayata geçirecekleri Fuar ve Kongre Merkezinin Kayseri sanayicisinin dünya
pazarlarına daha çok açılmasını sağlayacağını kaydetti.
Bugünlerde işlerin yavaşladığına dair bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ise "Normalde bu aylar düşük yoğunluklu geçer ama buna
rağmen elektrik ve doğalgazda geçen yıla göre tüketim artışı olması geriye değil ileriye
gidişin göstergesidir." dedi.
Üreten herkesin yanında olduklarını da vurgulayan Çelik, "İstihdam yaratan, kaynak yaratan
katma değer üreten, bu memleket için bir şeyler ortaya koyan herkesin yanındayız. Bunların
başında da müteşebbisimiz geliyor. Zaten Kayseri olarak en önemli değerimiz müteşebbis
insanımız. Sizler proje getireceksiniz bizler de o projenin yanında olacağız. İnşallah birlikte
yapılacak ne varsa el birliği ile yaparız." diye konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20498.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Sigara kapalı dolaplarda satılacak
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bundan sonra sigaraların kapalı dolaplarda satılacağını, sigara
paketlerinde de markaların neredeyse görünmez duruma getirileceğini açıkladı.
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Sigara satış yapılan yerlerde vitrinde sigara olmayacak. Paketlerde marka neredeyse
görünmeyecek.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 15 yaş üzeri sigara içme oranının 23.2'lere indiğini ancak son
dört yılda bu rakamın 27.3'e çıktığını açıkladı.
Tütünle mücadele konusunda ciddi bir çalışma başlatacaklarını kaydeden Akdağ, TBMM Plan
ve Bütçe Komisyonu'nda az önce yaptığı konuşmada, bundan sonra sigaraların kapalı
dolaplarda satılacağını, sigara paketlerinde de markaların neredeyse görünmez duruma
getirileceğini bildirdi. (haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20499.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Sürdürülebilir ekonomide kadının rolü
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın (İDK)
Komisyonu ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen “Sürdürülebilir Ekonomide Kadının
Rolü Zirvesi”, kadın liderleri İstanbul'da buluşturdu.
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'Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada Özel Sektörün Rolü', 'Kadın Girişimciliği:
Ekosistemin Parçası Olmak' ve 'Kadın Neden Güçlendirilmeli?' konulu oturumların
düzenlendiği zirvenin açılış konuşmalarını TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan
Kadooğlu, yaptı.
İDK Komisyonu aracılığıyla 2007'den beri kadınların eğitime, çalışma hayatına ve siyasete
katılımını teşvik edecek çalışmalar yaptıklarını anlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Başkanı Tarkan Kadooğlu: "TÜRKONFED Türkiye'nin yalnızca en büyük KOBİ
yapılanmasına sahip iş dünyası örgütü değil aynı zamanda üyesi olan 31 kadın derneği ile en
büyük örgütlü kadın gücüdür. Federasyon ve derneklerimizin yöneticilerinin birçoğunun da
kadın olması gurur duyduğumuz bir tablodur. Çünkü gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi; iş

dünyasında kadın istihdamının artırılmasına, kadına yönelik şiddetin son bulmasına, kadının
toplumsal statüsünün yükseltilmesine bağlıdır" dedi.
"Türkiye'de kadın istihdamı konusunda gelişmeler var ama yeterli değil”
Cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında sağlamanın Türkiye'nin sosyo-ekonomik kalkınması
açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kadooğlu: "Uluslararası yönetim
danışmanlığı şirketi McKinsey'in son raporuna göre, 2025'e kadar kadınların ekonomik hayata
erkeklerle eşit katılımının sağlanması halinde küresel çapta toplam GSYH'de yüzde 11'lik
artış öngörülüyor. Ülkemizde her ne kadar kadın istihdamı konusunda önemli gelişmeler
yaşanmış olsa da uluslararası araştırmalar Türkiye'nin hala hak ettiği yerde olmadığını gözler
önüne seriyor. Dünya Ekonomik Forumu Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi 2015 yılı
verilerine göre, Türkiye, kadınların işgücüne katılımında 145 ülke arasında 131. sırada yer
alıyor. Bu durum ülkemizin kalkınmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Kadının
ekonomiye güç katacağı, refahın anahtarının kadında olduğu unutulmamalıdır" diye konuştu.
Prof. Dr. Açık: Sürdürülebilir kalkınma için kadınların iş gücüne katılımı şart
Sürdürülebilir kalkınmanın toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasal
ve kültürel alanlarda daha fazla yer alması, karar mekanizmalarına daha çok katılmaları ile
mümkün olacağını belirten TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Prof.
Dr. Yasemin Açık: "Kadınların iş gücüne katılım oranı küresel ölçekte yüzde 50, AB
ortalamasında ise yüzde 70 seviyesinde. Oysa ülkemizde bu oran yalnızca yüzde 32. Ayrıca
Türkiye genelinde işverenlerin yalnızca yüzde 8'inin ve her 100 girişimciden sadece 9'unun
kadın olması, ülke ekonomisinin küresel rekabet gücünü de baskı altında tutmaktadır.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın artması ve ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için; kadınların
işgücüne katılım oranının yüzde 50'ler seviyesine çıkması, kadın girişimciliğinin teşvik
edilmesi gerekiyor" dedi.
Zirveye yoğun ilgi
Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü Zirvesi'ne aralarında Nur Ger, Nilüfer Çağatay, Liel
Even Zohar, Lalla Oumnia Sbai El Hassani, Demet Özdemir, Gamze Cizreli, Leyla Alaton,
Sanem Oktar, Zeynep Bodur Okyay, Hülya Gedik Sadıklar ve Ganire Paşayeva gibi isimlerin
de olduğu Türkiye ve dünyadan iş ve sivil toplum dünyasının önde gelen kadın yöneticileri
katıldı. Konuşmacıların yanı sıra katılımcıların da yoğun ilgi gördüğü zirveye 300'e yakın kişi
katıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20500.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

İhmal edilen astım KOAH ’a dönüşebilir
Nefes darlığı, hırıltı ve öksürük belirtileriyle ortaya çıkan astım hastalığı, düzenli takipler ve
yaşam tarzına düzenlemeleri ile kontrol altına alınabiliyor. Ancak tedavi edilmeyen astım,
benzer belirtiler gösteren ama çok daha tehlikeli bir solunum yolu hastalığı olan KOAH’a
dönüşebiliyor.
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Memorial Hizmet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Banu Altoparlak, 16
Kasım Dünya KOAH Günü” öncesinde, KOAH hastalığı ve tedavisi hakkında şu bilgileri
verdi;
Öksürük ve nefes darlığı KOAH’ta sürekli görülüyor
“Astım ve KOAH hastalıklarının belirtileri birbirine benzerlik gösterse de, aralarında önemli
farklılıklar bulunmaktadır. Astım, çevredeki tetikleyici faktörler ve genetik yatkınlıklardan
dolayı daha genç yaşlarda yaşanabilirken; KOAH genellikle uzun yıllar sigara içilmesine
bağlı olarak belli bir yaştan sonra ortaya çıkmaktadır. Her iki hastalıkta hırıltılı solunum,
öksürme, nefes darlığı, balgam, göğüste sıkışma hissi ve yorgunluk belirtileri görülürken
astımda bu belirtiler ataklar şeklinde, KOAH’ta ise sürekli yaşanmaktadır. Belirtilerin
birbirine benzerliği, teşhis ve tedavi bakımından önemlidir.
Doğru tedavilerle sağlıklı yaşayabilirsiniz
Sigara dumanı, mevsimsel geçişlerde görülen alerjenler ve gribal enfeksiyonlar en sık
rastlanan astım tetikleyicileridir. Hastalarının tetikleyicilerden uzak durması ve yaşam tarzını
buna göre belirlemesi astımın en önemli tedavi ayaklarından birisini oluşturmaktadır. İlaçları
ve gerekli tedavilerini aksatmayan, yaşam tarzını astıma göre düzenleyen hastalar, hayatlarını
hiçbir sıkıntı yaşamadan tamamen normal olarak sürdürebilmektedir. İş ve sosyal yaşantılarını
sorunsuz yaşayan bu tür astım hastaları, spor ya da farklı aktivitelerde de bulunabilmektedir.
Astım hastası olup ses sanatçısı veya maraton koşucusu olan bile bulunmaktadır.
Sigarayı bırakarak KOAH’a dur deyin!
Tamamen iyileştirilemeyen ve ilerleyici bir hastalık olan KOAH hastalarının sigarayı
bırakmaları tedavinin en önemli evresidir. Sigarayı bırakmayarak sadece ilaçlarla KOAH’la
mücadele etmek isteyen bir hastanın, nefes darlığı hızla ilerleyerek yaşam kalitesi
bozulacaktır. İleri düzey KOAH hastaları sürekli oksijen tedavisine bağımlı hale gelerek en
küçük bir eforda bile nefes darlığı yaşayabilmektedir. KOAH hastalığında akciğerlerde ve
bronşlarda oluşan tamiri mümkün olmayan hasarın ilerlemesini durdurmaya yönelik tedaviler
yapılabilmektedir. .Sigara dumanına bile maruz kalmaması gereken KOAH hastalarının
enfeksiyon hastalıklarına karşı da önlem almaları hayati önem taşımaktadır.
Astımın tedavisini ihmal etmeyin
Astım tedavisine başlamadan önce gerekli olan solunum fonksiyon ve alerji testleriyle birlikte
kan tetkikleri ve akciğer röntgeninin çekilmesi gerekmektedir. Yapılan tetkikler, hastanın
hikayesiyle birleştirilip astımın hangi boyutlarda olduğu belirlenerek tedavi yöntemine karar
verilir. Astım teşhisi alıp hiç tedavi görmeyen hastaların neredeyse tamamının rahatsızlıkları
yıllar içinde ilerleyerek KOAH’a dönüşmektedir. Bunun tam tersi olarak da astım teşhisi alan
ve gerekli tedaviyi gören hemen hiçbir hasta KOAH olmadan hayatını normal insanlar gibi
sürdürebilmektedir.
Spordan vazgeçmeyin
Astımda olduğu kadar KOAH hastalığında da kişiler spor ve egzersizden uzak
kalmamalıdır. Gerekli tedavilerini olan ve astımını kontrol altında tutan bir kişi doktor
kontrolünde rahatlıkla spor yapabilmektedir. Özellikle açık hava sporlarının vücudun
kondisyon ve kapasitesini arttırarak astım ataklarını azalttığı bilinmektedir. Nefes almakta
zorluk çektikleri için spor ya da egzersiz yapmak istemeyen KOAH hastalarına solunum
fizyoterapisti eşliğinde uygulanacak solunum egzersizleri vücudun oksijen kullanımını
geliştirmektedir. Bununla birlikte egzersiz ve spor; KOAH hastalarının nefes almasını
rahatlatıp, kan dolaşımını geliştirmesi bakımından da önemlidir.
Bilinçsizce uygulanan bitkisel tedaviler şikayetleri arttırabilir
Astımla yaşamak mümkünken, hastalığın tamamen iyileştirilemeyeceği unutulmamalıdır.
Tedavilerin yarım bırakılması veya tetikleyici etkenlere maruz kalınması astım ataklarının
tekrar yaşanmasına neden olabilmektedir. Bilimsel yönden etkileri ispatlanmayan bitkisel ya

da farklı tedavi yöntemlerine başvurmak, astımın etkilerini azaltmak yerine çok daha ciddi
sonuçlara neden olabilmektedir.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20501.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Süper ay Kayseri’de böyle görüntülendi
Yılın en önemli gök olaylarından biri olarak gösterilen ‘Süper Ay’ Kayseri’de de akşam
saatlerinde kendini gösterdi.
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Bugün ayın dünyaya en yakın konuma gelmesi nedeniyle havanın kararmasıyla birlikte
vatandaşlar ‘Süper Ay’ı net olarak çıplak gözle izleme imkanı buldu. Havanın kararmasıyla
birlikte vatandaşlar bu doğa olayını ölümsüzleştirmek için ayın fotoğraflarını çekti. Ulusal
Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) ekibi de bu görsel şöleni ölümsüzleştirmek için
çalışmalar yaptı. UFAD Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Şahmetlioğlu, Kayseri’ye yakışır
dolunay fotoğrafları çekmek istediklerini kaydederek, “Burada bulunma sebebimiz son
yüzyılda ayın dünyaya en yakın olduğunu fotoğraflamak ve kursiyer arkadaşlarımıza gece
fotoğrafçılığı ile ilgili eğitim amacıyla buradayız. İnşallah ayı fotoğraflarken Kayseri ile
alakalı dolunay görüntüleri çekeceğiz. Aynı zamanda kursiyer arkadaşlarımızla da gece
fotoğrafı eğitimi hakkında da tatbik yapmış olacağız. Ayın son yüzyılda ilk kez dünyaya bu
kadar yakın olması sebebiyle bu fotoğrafları ilk kez çekiyoruz. Edindiğimiz bilgiler
doğrultusunda 21. yüzyılda ay bir daha bu kadar dünyaya yakın olmayacak. Güzel görüntüler
olacağını düşünüyoruz. İnşallah güzel görüntüler elde ederiz. Kayseri’ye yakışır dolunay
fotoğrafları çekmiş oluruz” dedi. Fotoğraf çeken Memduh Erdoğan da 63 yılda bir görülen
dolunayı görüntülemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Burada hocalarımız ve kursiyer
arkadaşlarımızla birlikte 63 senede bir bu kadar yaklaşan dolunayı görüntülemeye çalışacağız.
İnşallah başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.
Süper Ay’ın fotoğrafını çeken Ümran Tunoğlu da Kayseri’yi tanıtıcı güzel fotoğraflar
bırakmak için çalıştıklarını kaydederek, “Yaklaşık 10 yıldır fotoğraf alanında çalışmalar
yapmaktayım. Bu akşamda Bu akşamda bu yüzyılda gerçekleşen harika bir doğa olayı için
gökyüzünü fotoğraflamak üzere arkadaşlarımızla birlikte burada toplandık. Amacımız
Kayseri’yi etkileyici, tanıtıcı güzel fotoğraflar bırakabilmek” şeklinde konuştu.
NASA tarafından da 21. yüzyılın en yakın dolunayı olduğunu açıklamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20502.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Seyit Burhaneddin türbesi yenileniyor
Kayseri'nin manevi mimarlarından olan Seyyid Burhaneddin Hz.'nin türbesinin yenilenmesi
için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda
KAYMEK'te sanduka örtüleri ve başlıklar yeniden dikiliyor. KAYMEK'te yapılan çalışmalara
Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in
eşi İkbal Çelik de katıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Seyyid Burhaneddin Hz. Türbesi'nde üç koldan
çalışma başlatıldı. Bir taraftan çevre düzenlemesi yapılırken diğer taraftan da restorasyon
çalışmaları ve türbe içindeki örtülerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Türbe içinde yer alan
sanduka örtüleri ve başlıkların yenilenmesi işini KAYMEK üstlendi. Seyyid Burhanedin
Türbesi'nde yapılan çalışmalarla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'in eşi İkbal Çelik, Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı ile birlikte KAYMEK'in
Sümer Tesislerini ziyaret ederek yeni sanduka örtülerinin yapılışını takip etti. Maraş işi ile
işlenen sanduka örtülerinin son durumunu yerinde gören Ayşe Kamçı ve İkbal Çelik, işleme
yaparak çalışmalara bizzat katkı verdi.
KAYMEK hocaları ve kursiyerleri tarafından yenilenen Seyyid Burhaneddin Hz.'nin sanduka
örtüsüne Maraş işi ile "La İlahe İllallah" ve Şuara Suresi'nin 88 ve 89'uncu ayetleri işleniyor.
KAYMEK'te ayrıca türbede bulunan üç sandukanın örtüsü ile dört şehidin mezar örtüsü de
yeniden yapılıyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20503.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Büyükşehir'den iki çocuk oyunu
Büyükşehir Belediyesi birbirinden güzel oyunlarla çocukları tiyatroyla buluşturmaya devam
ediyor. Hafta sonu iki ayrı çocuk oyunu sahnelendi.
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Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde 12 Kasım Cumartesi günü
"Çekirdek Aile" adlı çocuk oyunu Şehir Tiyatrosu'nda sahneye kondu. İki ayrı seans halinde
sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

13 Kasım Pazar günü ise yine Şehir Tiyatrosu'nda bu kez "Oburcuk" adlı oyun sahnelendi.
Saat 12.00 ve 15.00'te olmak üzere iki kez sahnelenen oyunda bilinçsiz beslenme ve bunun
sonucu olarak çağımızın hastalığına dönüşen obeziteye dikkat çekildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20504.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Nevşehir yaparak, Yozgat kırarak
kazanıyor
Nevşehir'in el sanatları ile ünlü Avanos ilçesinde yaklaşık 2 ayda üretilen testiler, Yozgat'ın
adına tescillenen Testi Kebabı'nda kırılıyor.
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"Kör’de bilir Avanos’un yolunu, çanak çömlek kırığından" sözü ile özdeşleşen Türkiye’nin el
sanatları merkezi konumundaki Nevşehir’in Avanos ilçesindeki marifetli ellerden çıkan
binlerce testi, Yozgatlı aşçıların elinde 'Testi Kebabı'nda kullanılıyor. 2 ayda yapılıyor 2 saatte
kırılıyor
Yozgat’ın yöresel yemeklerinden ve Yozgat adına tescillenen Testi Kebabı’nın testisi
Nevşehir’de, kebabı ise Yozgat’ta yapılıyor. Pişirildikten sonra testisi kırılarak çıkartılan
kebap, damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.
Aşçılar Nevşehir’in Avanos ilçesinden gelen testilerde pişirilen testi kebabını sabah erken
saatlerden itibaren hazırlamaya başlıyor. Kebap için genelde kuzu eti tercih edilirken,
içerisine sarımsak, kuru soğan, domates, biber ve baharat karıştırılıp testinin içine
yerleştiriliyor. Testinin üst boğum kısmına kuyruk yağı ve defne yaprağı konduktan sonra,
adeta bir düdüklü tencere gibi kullanılarak meşe kömürüyle yakılan ateşte yaklaşık 2-2,5 saat
kalan testi, kırılmak için müşteriye götürülüyor. Lokantadaki çalışanlarca testi kebabının
hikayesi anlatıldıktan sonra müşteriden dilek tutulması isteniyor. Dileğini tutan müşteriler,
çekiçle testiyi kırıyor. Eğer testi kebabını kıran kişi devlet büyüğü ise Yozgat için vaatte
bulunması da isteniyor.
"Kebap için özel boğum"
Şehrin girişinde ise testi kebabını simgeleyen testi ve testilerin pişirildiği ocakların da yine
testi şeklinde olması dikkat çekiyor.
Testi Kebabını hazırlayan Aşçı Satılmış Tufan, testi kebabının Yozgat’ın yöresel ve adına
tescilli bir yemek olduğunu belirterek, "Testi kebabımızın testisi Nevşehir’den geliyor.
Testiler kebap yapılması için özel boğumdan oluşuyor. Müşterimize sunulan testi, o
boğumdan kırıldıktan sonra kebap servis ediliyor" dedi.

Kırıkkale’den Yozgat’a gelen ve öğle yemeğinde testi kebabı yiyen Havva Arık,
"Kırıkkale’den Yozgat’a geldik, buraya özel meşhur testi kebabından yedik. Herkese tavsiye
ederim. Çok lezzetli" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20505.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Gazeteciler, köy çocuklarını sevindirdi
Medya Trek Doğa Sporları grubu üyesi gazeteciler, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Eynelli İlk
ve Ortaokulu öğrencilerine bot dağıttı.
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Demirkazık Dağı'na tırmanış için gelen grup üyesi 10 gazeteci, Türk-İş'ten temin edilen
botları, ilçeye bağlı Eynelli köyündeki okulda öğrenim gören 113 öğrenciye teslim
etti. Ellerinde Türk bayrakları ile botlarını almak için bekleyen öğrenciler, büyük sevinç
yaşadı.
Medya Trek Doğa Sporları grubu üyesi Bayram Şahin, Ankara'da görev yapan gazeteciler
olarak tırmanış gerçekleştirdiklerini anlattı.
Şahin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında tırmanış yaptıkları yere en yakın köydeki ihtiyaç
sahibi çocukların gereksinimlerini tedarik ettiklerini belirterek, "Türk-İş, Niğde Çamardı
Eynelli köyünde bot yardımı yaptı, bunları getirdik. Bu yardımı yapmaktan çok mutlu olduk.
Çünkü çocuklar mutlu olduğunda insan ne tırmanış ne görev ne başka bir şeyi düşünüyor.
Çocukların mutluluğuna ortak oluyor. Bizim için çok güzel bir an oldu." diye konuştu.
Köyün muhtarı Zülbettin Akdağ yardım için teşekkür etti.
Çamardı Kaymakamı Mustafa Serin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eke, Eynelli Ortaokul
Müdürü Kamil Altuğ, öğretmenler de bot tesliminde hazır bulundu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20507.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

"Gerçek Türkiye'yi yatırımlara bakarak
görebiliriz"
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz,
ABD seçimleri ve Orta Doğu'da yaşanan olaylara rağmen ülke ekonomisinin direnç
gösterdiğinin altını çizerek, "Gerçek Türkiye'yi yatırımlara bakarak görebiliriz" dedi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Dünya genelinde
küreselleşme süreci ile birlikte gelişim gösteren finansal hareketler, ülke ekonomileri üzerinde
bir taraftan olumlu etkilere, diğer taraftan ise birtakım olumsuz etkilere neden olabilmektedir"
dedi.
"Bu bağlamda, bir ülke ekonomisinde meydana gelen aksaklıklar, diğer ülke ekonomilerinde
de kendisini çok açık bir şekilde gösterebilmektedir" diyen Nursaçan, "Dolayısıyla da artık
ülkeler, birbirlerine bu anlamda kayıtsız kalamamaktadırlar." ifadesinde bulunarak
değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
"Ülkemizde son yıllarda ekonomideki yapısal reformlara büyük önem verilmektedir.
Geçtiğimiz dönemde özelleştirme süreci hızlandırılmış, kamu maliyesine düzen getirilmiş,
mali piyasalardan başlamak üzere tarım, sosyal güvenlik, enerji ve iletişim gibi sektörlerde
önemli reformlar gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu reformlar sayesinde ekonomik kurumların altyapısı güçlendirilmiş, özerk
kurumlar oluşturulması suretiyle uluslararası piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalara
karşı ekonomi daha dayanıklı hale getirilmiştir. Sermaye piyasaları modern çağın anlayışına
uygun şekilde yeniden düzenlenmiş, çoğu bürokratik engel ya kaldırılmış, ya da asgarî
ölçülere getirilmiştir.
15 Temmuz'da hainlerin ülkemize yaşattığı duruma ilave olarak, ABD seçimleri, Orta
Doğu'da yaşanan karışıklıklara rağmen ülkemiz ekonomisi direnç göstermektedir.
Gerçek Türkiye’yi yatırımlara bakarak görebiliriz. Kısa vadede 15 Temmuz darbe girişiminin
yanı sıra PYD, PKK, YPG, DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin sabotajlarına rağmen
ülkemizde yatırımlara devam edilmektedir.
ABD seçimleri birçoğumuz için sürpriz bir sonuçla bitti. Bu öngörülemeyen sonucun
ardından tüm dünya piyasalarında yaşanan dalgalanma ülkemizde de hissedildi, fakat kısa
sürede normal seviyelere döneceğine inanıyoruz.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki firmalarımızın 2015-2016 yıllarına ait faaliyetlerine
bakıldığında;
2015-2016 yılları verilerine göre, Ekim aylarına ait elektrik değerleri kıyaslandığında
%1,50’luk artış ve belirtilen yılların ilk on aylık döneminde ise ortalama % 3,21’lik artış;
Keza, aynı yılların Ekim aylarına ait doğalgaz değerlerine bakıldığında %8,50’lik artış ve ilk
on aylık döneminde ise ortalama %5,48’lik artışın olduğu, dolayısıyla göstergelerin olumlu
yönde seyrettiği görülecektir.

Sanayiciler olarak bizler, sorumluluk bilincinden hareketle, üzerimize düşen görevleri sonuna
kadar devam ettirip, sanayimizin çarklarını işletmeye, üretim ve istihdama katkı vermeye
devam ederek, devletimizin ve milletimizin yanında her zaman olduğu gibi saf tutarak
ülkemizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20508.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Şehit Kaymakam Safitürk hatırasına Avşar
ağıdı
Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerin, makam odasına el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirdiği
saldırıda şehit düşen Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün aziz hatırasına
Kayserili Mülkî (Aslan Avşarbey) müstearıyla bir kaymakam arkadaşı çok etkileyici bir
Avşar ağıdı yaktı.

15 Kasım 2016 Salı 11:32

Kaymakamdan kaymakama ağıt
Şehit Kaymakam Safitürk’ün aziz hatırasına Kayserili Mülkî (Aslan Avşarbey) müstearıyla
bir kaymakam arkadaşı çok etkileyici bir Avşar ağıdı yaktı. İşte o ağıt;
Karalı bir haber geldi
Mardin Derik kazasından
Ayırdılar Kaymakamı
Sevdiğinden, kuzusundan
Batsın Derik’in çölleri
Tuzak kurdu it dölleri
Sakarya’ya haber uçtu
Soldu “Geyve’nin gülleri”
İki bin on altı yılı
Kara geldi on kasımı
Kaymakam ağır yaralı
Yaprak dökümü mevsimi
Bombayınan saldırdılar
Gonca gülü soldurdular
Doktorlar iyi olur demiş
Şu Antep’e kaldırdılar
Yara kanamış soyunca

Uyanmamış uyuyunca
Memleket dizine vurdu
Kaymakam öldü deyince
Gayri gülmez yüzüyünen
Ağlar iki gözüyünen
Sürmel’ eşi meler gezer
Beş yaşında kuzuyunan
Yine hava bulanıyor
Acı derde ulanıyor
"Nerde anne babam?" diye
Oğlu Eren dolanıyor
Ayşegül gelin der “Ana,
Evim döndü bir virana
Asım dede sahip çıksın
Torunu Asım Eren’e”
“Duydum tutuldu dillerim
İşe varmıyor ellerim
Yiğidim kapıya gelmiş
Kalkıp sarmıyor kollarım”
Anası der “Yiğit oğlum
Buna alem şahit oğlum
Bu her kula nasip olmaz
Merteben de şehit oğlum”
“Peygamber adını verdim
Fatih’in şanını vurdum
Al bayraklar sallanıyor
İkinci düğünü kurdum”
“Oğlum hakkım helal olsun
Eden Allah'ından bulsun
Arkadaşı kaymakamlar
Oğlumun hayfını alsın”
“Namazını baban kıldı
Alem oraya yığıldı
Reisicumhur, başbakan
Ayağına bakan geldi”
Zalim düşman seviniyor
Sevenleri dövünüyor
Benim oğlum şehit diye
Babası da övünüyor
Bunu gören veli ağlar

Aklı noksan deli ağlar
Kaymakamlar susmuşlar da
Bir köşede vali ağlar
Bu bir devran gelir gider
İnsan doğar ölür gider
Hain köpek gibi ölür
Yiğit şehit olur gider
Tüm dünyanın hedefi Türk
Sünni, Alevi, Şafi Türk
Şehit Derik Kaymakamı
Muhammet Fatih Safitürk
Beri gelin hele beyler
Mülki de ağıdın söyler
Canını verir yiğitler
Bir toprağı vatan eyler
Mülkî (Aslan Avşarbey)
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20509.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayseri'de FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kimlik bilgilerinin ele geçirildiği
bahanesiyle dolandırıcılık yapmak isteyen kişi suçüstü yakalandı.

15 Kasım 2016 Salı 14:07

Alınan bilgiye göre, M.Ö'yü (40) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan H.B. (32),
banka hesabı ve kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiği bahanesiyle bu kişiden 40
bin lira istedi.Durumu polise bildiren M.Ö, parayı teslim etmesi için şüphelinin belirttiği yere
geldi. M.Ö'den parayı almaya gelen H.B, suçüstü yakalandı.
H.B'nin, daha önce de aynı yöntemle P.U'dan 47 bin lira aldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden
geçirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20510.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Baki Ersoy ve ekibinden Bahçeli’ye ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri il teşkilatı Ankara'ya çıkarma yaptı.
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Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy önderliğinde il ve ilçe teşkilatlarının katılımıyla Ankara'ya
giden MHP heyeti Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile görüştü.
Ilk olarak MHP grup toplantısına katılan Kayseri heyeti burada genel başkanımız Devlet
Bahçeli'nin açıklamalarını dikkatle dinledi.
Grup konuşmasının ardından İl Başkanı Baki Ersoy MHP lideri Bahçeli özel tesbih
koleksiyonu Başbuğ Alparslan Türkeş'in Ata toprağı ve el işlemeli Gümüş Kuranı Kerim
hediye etti.
Genel başkanımızın hayır duasını alan ve elini öpen Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy ve Kayseri
teşkilatı Grup toplantısından sonra MHP Genel merkezinde yeniden Genel Başkanı ziyaret
ederek istişare toplantısına katıldı.
Kayseri İl Teşkilatları olarak Devlet Bahçeli’nin emrinde olduklarını ifade eden MHP Kayseri
İl Başkanı Baki Ersoy, “Genel Başkanımızın emrinde ve yanındayız. Ülkücü evlatları olarak
kendisini ziyaret ederek hayır duasını aldık. ” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20511.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Onlarınki bir "aşk" hikayesi
Konya'da 61 yaşındaki Fadime Gelen, ailesi istemediği için 45 yıl önce kaçarak evlendiği
çocukluk aşkı Osman'a böbreğini vererek mutluluklarını taçlandırdı.

15 Kasım 2016 Salı 17:25

Evrensel evlilik yemini olarak bilinen, "Hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde,
yoksullukta ve bollukta, ölüm bizi ayırana kadar..." cümlesi adeta Fadime ile eşi Osman
Gelen çiftinde yeniden vücut buluyor, sevgi ve aşklarıyla gençlere örnek oluyor.
Birbirlerinden gözlerini hiç ayırmayan Gelen çiftinin, tüm sıkıntılarının tek ilacı sevgileri
olmuş...
Çocukluk aşkım

İlkokul 3. sınıftan sonra ailesinin yoksulluğu nedeniyle okula devam edemeyen Fadime
Gelen, 45 yıl önce "çocukluk aşkım" dediği 64 yaşındaki terzi Osman Gelen ile kaçarak
evlendi.
Evliliklerinden çocukları olmayan Gelen çiftinin mutluluklarına, Osman Gelen'e beş yıl önce
kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulmasıyla gölge düştü. Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine
bir yıldır haftanın 3 günü 4'er saat diyaliz tedavisi gören Gelen'in imdadına "biriciğim" diye
seslendiği eşi yetişti.
Gelen'e, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde eşinden alınan
böbrek başarıyla nakledildi.
Operasyon sonrası eşini hiç yalnız bırakmayan Fadime Gelen, yaptığı açıklamada, böbreğini
verdiği eşiyle mutluluklarının taçlandığını söyledi.
Ailesinin evlenmesine sıcak bakmadığı için kaçmak zorunda kaldığını ifade eden Gelen,
"Aslında birçok kez beni istetti. Ama ailem razı olmadı. Sevdiğim adama kaçtım. Evlendikten
sonra çok mutlu olduk. Ailem de sevgimizin karşısında duramayarak kısa süre sonra bizi
kabullendi." dedi.
Eşiyle birbirlerini tamamladıklarını ve ayrılmaz bir bütün olduklarını vurgulayan Gelen,
neredeyse günlerinin tamamını beraber geçirdiklerini dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20512.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Gönüllü kuruluşlar buluştu
Diyanet Vakfı’nın Talas Eğitim Merkezinde yapılan toplantıya kurum temsilcilerinin yanı sıra
Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ve Kayseri İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Temel Yeşilyurt ile Diyanet Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Abdülkadir Kabdan
katıldılar.

16 Kasım 2016 Çarşamba 09:37

Toplantıda Şehit Ömer Halisdemir’in mezarını ve Konya sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret,
Kayseri’de Yaşayan Suriyeli sığınmacıların eğitim durumu, Suriyeli sığınmacılar ve
şehrimizde yaşayan muhtaçlara kışlık yakacak ve soba temini, sığınmacıların işe
yerleştirilmeleri ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devam eden tutuklama ve yargılamalar
gündeme alındı. İl Müftüsü Şahin Güven ve İlahiyat Fakültesi Dekanı temel Yeşilyurt ve
Diyanet Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Abdülkadir Kapdan da kurumlarının
faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdiler.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Platform başkanı Ahmet Taş ev sahipliği için Diyanet
Vakfına, davete icabet eden il Müftüsü Şahin Güven ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Temel
Yeşilyurt‘a ve Gönüllü Kuruluşların Temsilcilerine teşekkür etti. Müftü Güven ise Gönüllü
Kuruluşların çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini Diyanet Vakfının neler yaptığını anlattı ve
her anlamda Gönüllü Kuruluşlarla irtibat halinde çalışmaktan memnun olacaklarını bildirdi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Yeşilyurt ise konuşmasında İlahiyat Fakültesinin bugün geldiği
nokta ve bünyelerinde yeni açılan Uluslararası İlahiyat Fakültesi hakkında bilgiler verdi.
Davet için teşekkürlerini bildirdi.
Diyanet Yüksek İhtisas Eğitim merkezi Müdürü Abdülkadir Kapdan da yaptığı konuşmada
Eğitim merkezi hakkında bilgiler verdi katılımcılara teşekkür etti.
Kahvaltılı aylık toplantının ardından yapılan dua sonrası katılımcılar eğitim merkezi müdürü
eşliğinde eğitim merkezini gezerek bilgilendirerek “hayırlı olsun” dileklerini bildirdiler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20513.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Müftü Güven’den KAYSO ziyareti
16 Kasım 2016 Çarşamba 09:39

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ve İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer, Kayseri Sanayi Odası
(KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’yi makamında ziyaret ederek, yeni
görevinde başarılar diledi.
Büyüksimitçi, İl Müftüsü Güven’e ve İl Müftü Yardımcısı Koçer’e yaptığı ziyaretten dolayı
teşekkür ederek ve iki kurumun birlikte yapacakları ortak projelerde destek olacaklarını
söyledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20514.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayseri'de 81 okula daha beyaz bayrak
verildi
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen 'Beyaz Bayrak Projesi'
kapsamında Kayseri'de 81 okula daha beyaz bayrak verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Osman
Elmalı, "Kayseri'de 130 okulda beyaz bayrak dalgalanıyor" dedi.
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Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen Beyaz Bayrak Projesi
kapsamında düzenlenen tören ile 81 okula daha beyaz bayrak verildi. Erciyes Mesleki Teknik
Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Mehmet Emni
Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Halk Sağlığı Müdürü Yunus Karadağ, ilçe milli
eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim
Müdürü Osman Elmalı, "Toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini
yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış nesiller yetiştirmek kamu
kurum ve kuruluşların asli görevleri arasındadır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz
çocuklarımızın beden ve ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin
artırılması, öğretmen ve öğrencilerimizin okul yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri,
öğrencilerimize sağlık konusunda duyarlılık kazandırılması temel önceliğimizdir.
Açıkladığımız hedefleri sağlamak amacıyla belli kriterler esas alınarak okulların denetlenmesi
amacıyla 2015 yılında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında Beyaz Bayrak
Projesi adı altında imzalanan protokol kapsamında okullarımızdaki derslikler ile diğer salon
ve odalar, koridorlar, bahçe ve tuvaletler, kantin ve yemekhaneler müdürlüğümüz ve halk
sağlığı müdürlüğü yetkili personellerince oluşturulan komisyon tarafından denetlenmiş,
denetim esaslarındaki kriteri sağlayan okullarımıza okul sağlığının iyileştirilmesi konusunda
teşvik edilmesiyle amacıyla beyaz bayrak ile ödüllendirilmesi sağlanmıştır. Denetimler
esnasında okul idarecilerinin gayretleri bizleri memnun etmiştir" ifadelerini kullandı.
Kayseri'de 130 okulda beyaz bayrağın dalgalandığını belirten Elmalı, sözlerini şöyle
tamamladı:
"Sizlerin desteği ile ilimizde başarıyla uyguladığımız Beyaz Bayrak Projesi kapsamında
müdürlüğümüz ile halk sağlığı müdürlüğünün yetkili personellerince 228 okulumuz
denetlenmiş, bu okullarımızdan 81 tanesi beyaz bayrak almaya hak kazanmıştır. Bununla
birlikte Kayseri'de toplam 130 okulumuzda beyaz bayrak dalgalanmaktadır." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20515.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Erciyes'e yatırımlar sürüyor
Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden olan
Erciyes'e yapılan yatırımlar devam ediyor. Erciyes'teki iki yürüyen bandın üzerinin
kapatılması için ihale yapıldı.
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Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık ve Tekir Kapı'da bulunan yürüyen bantların üzerinin
kapatılması işi için gerçekleştirilen ihaleye sekiz firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 867 bin 483
TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Oğuz İnşaat: 599 bin 579 TL
Özkan İnşaat: 734 bin 594 TL

Gravis Yapı: 755 bin 253 TL
Başaran İnşaat: 794 bin 975 TL
Akdemir Endüstri: 846 bin 124 TL
Kılıç İnşaat: 848 bin 689 TL
Esra Mühendislik: 860 bin 944 TL
Levent Koray Kaysı: 865 bin 402 TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20516.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Ambulansın çarptığı yaşlı adam öldü
Kayseri'de karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ambulansın çarptığı 82 yaşındaki yaşlı adam
hayatını kaybetti.
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Kaza, Osman Kavuncu Caddesi Koçak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Nevşehir'den Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine hasta getiren A.T.
yönetimindeki 50 ED 738 plakalı ambulans, karşıya geçmeye çalışan İbrahim C.'ye (82)
çarptı. Kazada, ağır yaralanan İbrahim C., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim C., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İbrahim C.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20517.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Çolakbayrakdar sanayi sitesini inceledi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımı devam eden Oto Sanatkarlar
Sitesi’nde incelemelerde bulundu.
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Kocasinan bölgesinde çeşitli sektörlere ait meslek sitelerinin varlığına dikkat çeken Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yeni bir sanayi sitesi daha kazandığını söyledi.
Sanayi ve esnaf sitelerinin Kocasinan bölgesinde yoğunlaştığını vurgulayan Başkan
Çolakbayrakdar, “Bu sitelere bir yenisinin daha eklenmiş olması Kayserimiz için bir
kazançtır.” dedi.
Yeni planlanan çalışmaların hızla hayata geçirilmesi için sık sık yerinde projeleri inceleyen
Başkan Çolakbayrakdar’a Oto Sanatkarları Sitesi ziyaretinde Başkan Yardımcısı Ali Bulu,
birim müdürleri ve Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır
eşlik etti. Oto Sanatkarlar Sitesi’nin her noktasını adım adım gezen Başkan Çolakbayrakdar,
otopark yapımı, yol ve kaldırım çalışmaları hakkında birim müdürlerinden bilgi aldı. Kayseri
Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da Başkan Çolakbayrakdar’a
Oto Sanatkarlar Sitesi hakkında detaylı bilgi verdi.
İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri ve Kocasinan’ın yeni
bir sanayi sitesi kazandığını belirterek, “Kayseri’nin sanayi ve ticaret yerleri yoğun bir şekilde
Kocasinan bölgesinde bulunmaktadır. Hem esnaf hem de sanayi sitelerinin yanı sıra bunlara
bir yenisi de eklendi. Oto servisçilerinin yeni bir sitesi olacak. Son derece daha güzel bir site
ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
“Yeni Sanayi’deki elde edilmiş olan tecrübelerin Oto Servisler Sitesine aktarıldığını
görüyoruz.” diyen Başkan Çolakbayrakdar, düzenli bir site planlamasının ortaya çıktığına
dikkat çekerek, “Kocasinan Belediyesi olarak planlama aşamasından başlayıp bugünlere
geldik. Alt yapı ve üst yapı ile buraya yapılması gereken ne var ise çalışmaları tamamlayıp
esnafımızın daha güzel hizmet vermesini sağlayacağız. Bölge sakinlerimizin yanı sıra sanayi
ve ticaret esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da çalışmalar yürütüyoruz. Kocasinan
bölgemizde sanayi ve ticaretle uğraşan esnafımızın daha mutlu olması için aralıksız
çalışıyoruz. Belediye olarak esnafımızın ticaretlerini geliştirmeleri için öncelik veriyoruz.
Esnafımız, daha geniş yerlerde vatandaşa hizmet ettiği zaman ticaretleri gelişecek ve Kayseri
ekonomisine daha çok katkı sunacak. Şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
Hayırlı bereketli ticaretler diliyorum.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kocasinan Belediyesi olarak esnafımızın yanında olmaya
ve destek vermeye devam edeceğiz.” diye noktaladı.
Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ise Oto servisler
Sitesi’nin bitmek üzere olduğunu söyleyerek, “Yeni Sanayi’de çok küçük yerlerimiz vardı. 50
ve 100 metre dar alanlardan kurtulup 600 ile 1200 metre arası değişen geniş ve ferah yerlere
geçiyoruz. Günümüzün koşullarında çağa ayak uydurmak için daha büyük yerlere ihtiyacımız
vardı. İnşallah buradaki çalışmalar tamamlandığında 600 ile 1200 metre arası değişen 137
işyerinden oluşan servis yerlerimiz olacak. Çalışmalar bittikten sonra esnafımızın ufku ve önü
açılacak. Onun için böyle bir karar alınmasına vesile olan Kocasinan Belediyesi’ne çok
teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Önümüzdeki yıl inşallah Oto Servisler Sitemize
taşınmalar başlanacak.” diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20518.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Bunalıma giren kadın intihar etti
Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen yaşlı kadın, oturduğu apartmanın 5. katından
atlayarak hayatına son verdi.
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Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi Özge Geçidi Sokak üzerinde bulunan Özge
apartmanında meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen H.K. (60) oturduğu
binanın 5. katında bulunan evinin penceresinden atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık
ekipleri H.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi
alırken, H.K.'nın yakınları da sinir krizi geçirdi. H.K.'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü
öğrenildi. H.K.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20519.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Melikgazi’den ödüllük projeler
Türkiye genelinde 47 belediyenin katıldığını ve 83 ayrı projenin yer aldığı yarışmada
Melikgazi Belediyesi’nin iki projede iki ödül aldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç,
yapımı gerçekleştirilen Germir İptidai Mektebi ile Arap Ocağı yapılarına ilişkin çalışmanın
ödüle layık bulunduğunu kaydetti.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin “2016 Yılı Tarihi
Ve Kültürel Mirası Koruma, Proje Ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması” kapsamında
düzenlenecek ödül töreninin yarın Antalya EXPO c-Center’de yapılacağını söyledi.
Büyükkılıç, yarışmada 45’i uygulama, 38’i proje dalında olmak üzere 85 projenin
değerlendirilmeye alındığını ve Melikgazi Belediyesi olarak uygulaması gerçekleştirilen proje
dalında ödüllendirildiğini ifade etti.
Melikgazi Belediyesince iki yapıdaki projenin çevresi ve kültürel yapı içerisindeki bütünlük,
yanını tamamlanması ile tekrar kültürel miras olarak günümüz hizmetine sunulmasının ödül

almasına en büyük etken olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili
olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Melikgazi Belediyesince Germir İptidai Mektebi ile Arap Ocağı yapıları çevresi ve kültürel
yapı içerisindeki bütünlük, yanını tamamlanması ile tekrar kültürel miras olarak günümüz
hizmetine sunulmasının ödül almasına en büyük etken olmuştur. Bu ödüllendirme ile
yaptığımız çalışmanın yerinde, zamanında ve hakkı ile yapıldığının bir ifadesidir. Ağırnas
Mahallesinde yer alan Arap Ocağı ile Germir İptidai Mektebindeki aslına uygun çalışmamız
kültürel bütünlük, miras ve yapıya özgün çalışmadan dolayı ödüle layık bulunmuştur. Bu
çalışma gurur verici olup şevkimizi artırmaktadır.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20520.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Yahyalı’dan Büyükşehir’e teşekkür ziyareti
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Sulama Birliği yöneticileri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Ziyarette Yahyalı'ya yapılan yatırımlar ve ilçedeki kapalı
sistem basınçlı sulama sistemine sağlanan katkı nedeniyle Başkan Çelik'e teşekkür edildi.
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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi'nin Yahyalı Kadın ve Gençlik
Merkezi ile Gözbaşı Mesire Alanı gibi projeleri hayata geçirerek ilçeye 11 milyon liralık
yatırım yaptığını söyledi. İhtiyaç duydukları her zaman Büyükşehir Belediyesi'ni yanı
başlarında bulduklarını ifade eden Öztürk, ilçenin kapalı sistem basınçlı sulama sistemine de
Büyükşehir tarafından 800 bin TL'lik katkı verildiğini belirtti ve tüm bu yatırımlar için
teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de ilçeleri kalkındırmak için yatırımların devam
edeceğini belirterek, "Bu anlamda sosyal ve ekonomik imkanların artırıldığı projelerle birlikte
her ilçede, ilçenin özelliklerine uygun yatırımlar yapalım istiyoruz. Felahiye'ye yapacağımız
toplu ahır, Tomarza'ya yapacağımız kabak çekirdeği tesisi, Pınarbaşı ilçesine Şeker Fabrikası
ile yapacağımız tarım ve hayvancılığı geliştirme projesi bunlar arasında bulunuyor. Bu
anlamda Yahyalı'dan da kapalı sistem basınçlı sulama tekniği talebi gelince bölgedeki
çiftçilerimizin faydasına olur mu diye araştırdık. Verimli olacağını gördük ve hiç düşünmeden
yapmaya karar verdik. Bu ve benzer projelerle tarımla ilgilenen hemşehrilerimizin bütçesine
katkıda bulunursak ne mutlu bize" diye konuştu.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Sulama Birliği yöneticileri ziyarette Başkan
Mustafa Çelik'e Yahyalı Halısı ve Yahyalı Elması hediye ettiler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20521.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Çiftçi başvuru süresi uzatıldı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 30 Haziran 2016
tarihinde sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin uzatılması için yazılı ve
şifahi girişimlerde bulunduklarını bildirerek, "girişimlerimiz sonucu 2016 ÇKS başvuru
tamamlanma süresi 30 Haziran'dan 31 Aralık 2016 tarihine ertelendi" dedi.
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Bayraktar, yaptığı açıklamada, bilindiği üzere ÇKS Yönetmeliğine göre 2016 yılı ÇKS
başvuru
süresinin
30
Haziran
2016
tarihinde
sona
erdiğini
belirtti.
Şemsi Bayraktar, "ancak, bu yıl son başvuru tarihinin Ramazan ayına denk gelmesi,
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan terör olayları nedeniyle çok sayıda çiftçimiz
belirlenen sürede başvurusunu yapamamış ve verilen desteklerden faydalanma hakkını
kaybetmişti" dedi.
Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na süre uzatımı
yapılması için hem yazılı başvurular yaptıklarını hem de şifahi girişimlerde bulunduklarını
vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Birliğimizin girişimleri sonuç vermiştir. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan
ÇKS Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ÇKS başvuru zamanı
değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklik ile 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren 2016 yılı ÇKS başvuru süresi, 31
Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
Çiftçilerimizin 2016 yılı başvuru süresi devam eden desteklerden faydalanabilmeleri için,
olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden 31 Aralık 2016 tarihine kadar Tarım il ve
ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor."
Bayraktar, Eylül ayı itibariyle başlayan 2017 yılı ÇKS başvurularının ise 30 Haziran 2017
tarihine kadar devam edeceğini hatırlattı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20522.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Patates sektör temsilcilerini sevindirdi
Patates üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden Nevşehir’de ürünler hasadın
tamamlanmasının ardından bölgedeki kayadan oyma depolarda muhafaza ediliyor.
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Patates üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden Nevşehir’de ürünler, hasadın
tamamlanmasının ardından bölgedeki kayadan oyma depolarda muhafaza ediliyor. Son bir
ayda ürünün kilogram fiyatının yüzde 70 artması, sektör temsilcilerince sevinçle karşılandı.
Yörede eylül ayında hasadın başlamasıyla tarlada kilogramı 20-30 kuruşa alıcı bulan patates,
fiyatın maliyeti karşılamadığı düşüncesiyle üreticiler tarafından bölgedeki kayadan oyma
depolara taşındı.
Ürünler, "doğal soğuk hava depoları"nda muhafaza ediliyor. Son günlerde özellikle Ortadoğu
ülkeleri ve Gürcistan'a patates ihracatının artmasıyla fiyatlar da yüzde 70 yükseldi.
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altınışık, yaptığı açıklamada, 2014 yılında
fiyatındaki artışla tüketicinin gündemine oturan patatesin geçen yıl depodan kilogramı 30
kuruşa satılabildiğini, bu yıl ise ekim alanının azalması ve verim düşüklüğü nedeniyle elinde
patates bulunan çiftçilerin yüzünün güleceğini söyledi.
Bir kilogram patatesin maliyetinin 40 kuruş olduğunu belirten Altınışık, üreticinin geçen yıl
zararına satış nedeniyle mağdur olduğunu savunarak, "Hasat döneminde 20-30 kuruş olan
patatesin kilogram fiyatı bugünlerde 40-45 kuruşa yükseldi. Yıl sonuna kadar fiyatın 60-65
kuruşa ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu fiyat, tüketiciyi de üretici ye memnun edecek." dedi.
1 milyon 150 bin ton patates depoda bekliyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz ise Nevşehir'de yılda yaklaşık 300 bin
ton patates üretildiğini söyledi.
Kentte üretilen patates ile diğer illerden getirilen ürünlerin yer altı depolarına konulduğunu
belirten Yılmaz, "Nevşehir’deki kayadan oyma depolarda 1 milyon 150 bin ton patates var.
Farklı illerde üretilen patatesler de buraya getiriliyor. Sezonun başına göre fiyatta artış
yaşandı. Özellikle Ortadoğu ülkeleri olmak üzere patates ihracatı artarak sürüyor. Fiyatların
biraz daha artacağını düşünüyoruz. Bu durum üreticiyi sevindiriyor." diye konuştu.
Yılmaz, yer altındaki doğal depoların patatesin çürümesini engelleyen özellik taşıdığını
belirterek, geçen yıl zararına satışlarla mağdur olan üreticinin, fiyatların maliyetin üzerine
çıkmasıyla sevindiğini söyledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20523.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Çiftçiler “Milli Tarım Projesinde” buluştu
Türkiye'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusundaki projelerin önemine dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
hayata geçirilen “Milli Tarım Projesi"nin” her türlü takdiri ve desteği hak ettiğinin altını çizdi.
Tarihi buluşmaya şehrimizden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ayhan
Temiz, teknik personel ve 75 çiftçi de katıldı.
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Türkiye genelindeki çiftçiler, “Milli Tarım Projesi” kapsamında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldiler. Türkiye'nin tarımına yön verecek üreticiler
ile bir araya gelinen buluşmaya Başbakan Binali Yıldırım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik’te katıldı.
İlimiz çiftçileri de katıldı
Milli Tarım Buluşmasına şehrimizden Gıda Tarım ve Hayvancılık Kayseri İl Müdür
Yardımcısı Ayhan Temiz, teknik personel ve 75 çiftçi de katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Milli
Tarım Projesi buluşmasında yaptığı konuşmaya, misafirleri, salon ve salon dışında dev
ekranlardan programı takip eden vatandaşları selamlayarak başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Projenin hayırlı olmasını dileyerek "Sadık yârimiz
olan toprağa hak ettiği değeri vermezsek sadece kendimizin, kendi neslimizin değil, topyekûn
insanlığın geleceğini tehdit altına sokmuş oluruz. Toprağa sırtını dönen insan en büyük ihaneti
kendisine yapmış olur; çünkü Rabbim bizlere topraktan yaratıldığımızı ve yine toprağa
döneceğimizi haber veriyor." diye konuştu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geliştirilerek uygulamaya konulan projenin
hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Aşık Veysel'in "Dost, dost diye nicesine sarıldım / Benim
sadık yârim kara topraktır / Beyhude dolandım, boşa yoruldum / Benim sadık yârim kara
topraktır" dizelerini okuyarak, "Sadık yârimiz olan toprağa hak ettiği değeri vermezsek sadece
kendimizin, kendi neslimizin değil, topyekûn insanlığın geleceğini tehdit altına sokmuş
oluruz. Toprağa sırtını dönen insan en büyük ihaneti kendisine yapmış olur; çünkü Rabbim
bizlere topraktan yaratıldığımızı ve yine toprağa döneceğimizi haber veriyor." diye konuştu.
"Bu projeye hep birlikte sahip çıkmalıyız"
Türkiye'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi konusundaki projelerin önemine dikkat çeken
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla paylaştığı
"Milli Tarım Projesi"nin her türlü takdiri ve desteği hak ettiğinin altını çizdi.
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Havza Bazlı Üretimi Destekleme ve Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme adıyla iki
başlık altında hayata geçirilmekte olan bu projeye hep birlikte sahip çıkmalıyız. Anadolu,
dünyanın en kadim tarım ve hayvancılık coğrafyası olmasına rağmen maalesef bugün her iki
konuda da olmamız gereken yerin epeyce uzağındayız. Topraklarımız var ama doğru
planlama yaparak, yeterli teknik destek sağlayarak hakkıyla değerlendiremiyoruz.
Meralarımız var ama et fiyatları almış başını gidiyor, ihtiyacımızı karşılayabilmek için ithalat
yapmak zorunda kalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir manzara değildir. Özellikle topraklarımız

noktasında, şu azotlu gübreyle topraklarımızı mahvettik ve topraklarımız suyla buluştuğu
zaman ne yazık ki çamur olup, akıp gidiyor. Doğallıktan uzak, tüm hastalıkların temelinde de
ne yatıyor? O gübreleme yatıyor."
Sorunlarımızın çözümünde önemli bir adım atmış olacağız
Türkiye'nin ithalatı ve ihracatının 4 kat artarken tarımsal ürünlerde ihracat artışının bu
rakamın altında kaldığını ama ithalat artışının bunun üzerine çıktığını dile getiren Erdoğan,
şöyle devam etti:
"Tabii ki bugün tarımsal hasılada Avrupa'da bir numara olmamız, gerçek potansiyelimizi
kullanabildiğimiz anlamına gelmiyor. Bölgesini ve hatta tüm dünyayı doyuruyor olması
gereken Türkiye'nin gıda ve et ithalatı yapıyor olması ortada bir sorun olduğunun ifadesidir.
İnşallah, Milli Tarım Projesi ile bu sorunların çözümü konusunda önemli bir adım atmış
oluyoruz. Ülke olarak aslında imkânlarımız yeterli olduğu halde plansız programsız iş
yapılması sebebiyle sık sık karşılaştığımız arz açığı veya arz fazlası... Yeni destekleme
modeliyle bu sıkıntının geride bırakılacağına inanıyorum. Aynı şekilde hayvancılıkta
illerimize ve hayvan türlerine göre belirlenen teşvik modelinin de, fiyatların dengelenmesi ve
ithalatın önlenmesi noktasında beklentilerimizi karşılayacağımıza da bu noktada inanıyorum
ve bunu temenni ediyorum.
Çelik: Ekilmemiş 1 karış toprak bırakmayacağız
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ise 2023 hedefi doğrultusunda açıklanan
Milli Tarım Projesinin önemli bir ayağını oluşturan havza bazlı üretim desteği ile üretimi
planlamayı, kaynakları verimli kullanmayı ve çiftçinin hakkını almasını sağlamayı
amaçladıklarının altını çizerek, "Türkiye toprakları 79 milyonun. Tapusu bizde olabilir ama
toprakların tapusu, üretmek için bizdedir. Eğer üretmiyorsa orada kişisel mülkiyetten ziyade,
79 milyonun hakkı önemlidir. Onun için 1 karış boş arazi bırakmayacağız, ekeceğiz."
ifadelerini kullandı.
Tarımsal hasılada hedef 150 milyar dolar
Çelik, 14 yılda tarımda önemli mesafeler alındığına işaret ederek, 47 milyar dolarlık tarımsal
hasılaya ve ihracatta 17 milyar dolara ulaşıldığını bildirdi. Gelecek dönemde tarımsal hasılada
150 milyar doları ve ihracatta 40 milyar doları yakalamayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik,
yeni hedefleri yakalayabilmek için geliştirilen milli tarım projelerinin, Başbakan Binali
Yıldırım tarafından tüm Türkiye'ye açıklandığını hatırlattı.
"Sütte regülasyon devam edecek"
Kırmızı et tüketiminde 150-200 bin ton açığın bulunduğunu ifade eden Çelik, bu nedenle 500
bin büyükbaş ithal etmek zorunda kalındığını belirtti. Çelik, her yıl 400 bin buzağı ölümü
olduğunu, bunu engellemek için yaygın bir şekilde buzağı ve hayvancılık desteklerini
artırdıklarını söyledi.
Çelik, hayvancılık yapmak isteyenlere uzun süreli mera tahsisi yapılacağına dikkati çekerek,
2017 sonu itibarıyla sistem oturduğunda hayvan ithalinde büyük oranda düşüş olacağını, belli
oranda yerli hayvan alımı zorunluluğu getirileceğini kaydetti.
Çelik, sütte Et ve Süt Kurumunun (ESK) regülasyonunun devam edeceğini dile getirdi.
Kanatlı etinde etçil ana tavukta yüzde 100 dışa bağımlı olunduğuna dikkati çeken Çelik,
"İnşallah 2017'de ilk yerli anaç tavuğumuzu piyasaya süreceğiz." dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20524.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Taşeron meselesi kanayan yara
HAK İşçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, taşeron
işçilerle ilgili herhangi bir sonuca gidilemediğini belirterek; “Çalışma Bakanımızı ziyarete
gittiğimizde Hak-İş Konfederasyonu olarak bu konuyu gündeme getirdik. Kısa sürede bir şey
çıkacağını beklemiyoruz. Ama bu işin takipçisi olacağız” dedi.
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Bir dizi ziyaretler için şehrimize gelen Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı
Mustafa Toruntay, Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi Serhat Çelik ile birlikte gazetecilerle
bir araya gelerek gündeme dair bazı açıklamalarda bulundu.
Ulaşım A.Ş. ile sözleşme yapılacak
Program kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyareti ettiklerini anlatan Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Toruntay; “Öz Taşıma İş Sendikası olarak Kayseri Ulaşım A. Ş’den
yetki aldık. Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere taslağımızı hazırladık, verdik. İnşallah ayın
28’inde de ilk müzakereleri başlatmış olacağız. İnşallah sendikamıza ve Kayserimize hayırlı
olur. Sadece Ulaşım A.Ş. ile alakalı değil Kayseri’de başka sektörlerde de özellikle ulaşım iş
kolunda faaliyet gösteren başka işyerlerinde arkadaşlarımı da var. Onların talepleri de var.
Oralarda da toplu iş sözleşmesi yapabilme adına gayretlerimiz devam edecek. HAK-İŞ
Konfederasyonu yıllardır Kayseri’de var. Öz Taşıma İŞ Sendikası olarak inşallah bundan
sonraki süreçte hep beraber çalışırız. Bundan sonra Kayseri’ye daha sık geleceğiz. Çünkü
toplu sözleşme süreci başlıyor.” diye konuştu.
Taşeron işçi meselesi bir an önce çözülmeli
Taşeron işçilerle ilgili sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten Toruntay, "Taşeron
çalışanlarıyla alakalı arkadaşlarımızın, kamuoyu ve biz sendikaların beklediği henüz tatmin
edici bir çalışma yok. En son yapılan çalışmadan sonra işçi olurdu, memur olurdu-olmazdı
derken bu iş bundan önceki hükümet döneminde gündeme gelmişti. Şimdi yeni
Başbakanımızın döneminde henüz kapsamlı bir açıklama yok. Nasıl çözüleceğiyle ilgili de
elbette geçen günlerde Çalışma Bakanımızı ziyarete gittiğimizde Hak-İş Konfederasyonu
olarak bu konuyu gündeme getirdik. Kısa sürede bir şey çıkacağını beklemiyoruz. Ama bu
işin takipçisi olacağız. Kanayan bu yaranın bir an önce kapanması lazım.” dedi.
Asgari ücret zammı
Yeni yılda asgari ücrete hangi oranda zam yapılacağına ilişkin soruyu yanıtlayan
Toruntay, şunları söyledi:
"Geçen yıl sürpriz bir şekilde hükümetin seçim vaadiyle birlikte yüzde 30'luk bir artış
yapılması farklı bir durum oldu. Şimdilerde ise ‘Rakam 1600 lira olsun’ şeklinde yorumlar
var. Bunların daha gerçekçi olması gerekiyor. İşsizlik rakamları ya da asgari ücret artırımı
diğer konularla değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nda maalesef
bir tek Türk-İş Konfederasyonu var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine farklı söylemler
mevcut.

Fakat asgari ücretin açıklanacağı zaman bakıyorsunuz (Biz bu açıklamaya uymuyoruz. Bizi
tatmin etmedi) deyip kenarda kalıyor. Aynı şeylerin olacağı yönünde endişemiz var. İnşallah
öyle olmaz.” Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20526.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Asrın salgını: diyabet
Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Alphan diyabet
hastalığında besinlerin tüketilen miktarlarının önemli olduğuna dikkat çekti.
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2010 yılındaki Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Prevalans Çalışması-II (TURDEP-II)’ye göre
Türkiye’de diyabetli birey oranı yüzde 13.7 iken bu diyabetlilerin yüzde 90’ından fazlasını da
Tip 2 Diyabetliler oluşturuyor. Ülkemizde diyabetli sayısı kadar gizli şeker dediğimiz ve
gelecekte diyabetli olma ihtimali oldukça yüksek olan “gecikmiş glukoz intoleransı” hastası
var. Yapılan bilimsel çalışmalarla ülkemizde 7 milyonun üzerinde diyabetli olduğu, yaklaşık 3
milyon kişinin ise diyabetli olduğundan haberdar olmadığı tespit edildi. Diyabet hastalığının
görülme sıklığının obezitenin artışına paralel olarak hızla arttığı ve 20 yaş üzeri her 5 kişiden
birinin diyabetli olduğu ortaya çıktı.
“Diyabetliye şeker bile verebiliyoruz”
Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Alphan,
diyabetlilerde beslenme tedavisinin çok önemli olduğunu ve diyabetlilerin kendi kendilerini
kontrol edebilmeleri için diyabet konusunda mutlaka bilgilendirilmeleri gerektiğini
söyleyerek, kan şekerlerini kontrol altında tutabilen diyabetlilere belirli miktarda şeker bile
verilebileceğini kaydetti. “Diyabetin beslenme tedavisinde esas olan, hangi besinin ne
miktarda ve ne zaman yenileceğinin çok iyi bilinmesidir” diyen Prof. Dr. Alphan, kan şekerini
yükseltenin karbonhidratın miktarı olduğunu söyleyerek, öğünlerde tüketilen karbonhidrat
miktarlarının çok dikkatli izlenmesi gerektiğini dile getirdi.
“Hastalar yasaklarla boğuşuyor”
Prof. Dr. Alphan, diyabetten milattan önce bile bahsedildiğini belirterek, diyabetlilerin yanlış
bilgilendirildiğini söyledi. Yanlış bilgilendirmeler nedeniyle hastaların yasaklarla
boğuştuğunu anlatan Prof. Dr. Alphan, “Pek çok yasakla karşı karşıya kalınca da hastalar
diyetlerini uygulamamaya başlıyorlar. Halbuki diyabetteki beslenme, herkesin uygulaması
gereken sağlıklı beslenme tarzıdır" şeklinde konuştu. İnsülini yaparsak istediğimizi yeriz
düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alphan, fiziksel aktivitenin insülin
direncini azalttığını hatırlatarak, düzenli fiziksel egzersizin diyabet hastalarının tedavisinin
önemli bir bileşeni olarak önerildiğini söyledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20527.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Gülnihal romanı raflarda
Yazar Ferudun Özdemir, bu sefer özel bir romanla okurlarının karşısına çıktı: "Gülnihal."
Dün ile bugün arasında köprü kuran, bugünün insanına dünün atmosferinden esintiler sunan
208 sayfalık roman Nesil Yayınları'ndan çıktı ve kitapçı raflarındaki yerini aldı.
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Gülnihal, sıkıntılı ruh hâllerinin çepeçevre sardığı zamanlarda şükretmenin ne kadar büyük bir
teselli kaynağı olduğunu gösteriyor ve sıkıntı imtihanını sabır çiçeğiyle süslemenin tatlılığını
okuyanların gönlüne nakşettiriyor. Kısa kesitler halinde ilerleyen roman sade, akıcı üsluba
sahip. Ayrıca aralara serpiştirilen aforizmalar da romana ayrı bir canlılık, akıcılık katıyor.
Romanın konusu
Bir şarkının sözlerinden yola çıkarak mazisinde araştırmaya çıkan Murat, İstanbul'a ve
özellikle Eyüp Sultan semtine dair birçok bilinmeyeni keşfediyor. Murat bu yolculuğuna, Ali
dedenin ruhaniyetinin bilgelik ve hikmet dolu rehberliğiyle devam ediyor. Ali dede ile
Gülnihal'in zamanın ötesine geçen vefa ve sadakat dolu aşkı da gönül dünyasına ışık olmaktan
geri durmuyor. Diğer taraftan kalbe ve ruha Allah aşk sağanaklarını besteleriyle yağdıran
İsmail Dede Efendi, Zekâi Dede Efendi gibi gönül ehillerini de tanıma fırsatı sunuyor.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20528.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Teog’da başarının şifreleri
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Bilfen, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
sınavlarına sayılı günler kala öğrencilerle sınava dair başarı tüyolarını paylaştı.
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2 Aşamalı TEOG Sınav sisteminin 1. Aşaması 23 – 24 Kasım günleri 2 oturum halinde
uygulanacak. Tüm öğrenciler TEOG-2 sınavına göre çok daha az kazanımdan sorumlu
oldukları TEOG-1’den iyi bir sonuç almayı hedeflemeliler. Çünkü Ağırlıklandırılmış Ortak
Sınav Puanı (AOSP) hesaplamasında TEOG-1 ve TEOG-2 Sınav Puanları %50 oranında eşit
ağırlığa sahip. Dolayısıyla az konularla girilen ilk sınavda bu avantajı en iyi şekilde
kullanmak çok önemli.

3 yıldır uygulanan TEOG sınavlarında öğrenciler, ilk sınav günü sırasıyla Türkçe, Matematik,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, ikinci sınav günü Fen Bilimleri, T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sınava girecekler. Her dersten 20 soruya
karşılık 40 dakika süre oldukça yeterli. Her öğrencinin kendi okulunda alışık olduğu bir
ortamda sınava girmesi psikolojik olarak da çok olumlu sonuçlar veriyor.
Hazırlık sürecinde doğru olanı yaptığını bilmek, bilinçli bir şekilde, doğru yöntemlerle bu
süreci yönetmek aynı zamanda da kaygı ve stresten uzak bir sınav beraberinde başarıyı da
getirir diyen Bilfen İlköğretim Kurumları Rehberlik Bölüm Başkanı Tuğçe Kılıç, sınava on
gün kala süreyi verimli geçirmenin tüyolarını öğrenciler ile paylaştı. Eski konuların bir plan
dahilinde tekrar edilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, bunun yanında yapılan denemelerde
zorlanılan konuları iyi tespit ederek o konuya ilişkin eksikleri gidermenin faydalı olacağını
söyledi. Sık sık denemeler yapmanın da bu süreçte iyi olacağını belirten Kılıç, beslenme ve
uyku düzeninin önemine de vurgu yaptı.
Bugüne kadarki hazırlık süreci nasıl geçirilmiş olursa olsun son hamlelerin çok önemli
olduğunu unutmayın diyen Kılıç, sınavdan bir gün önce yapılması gerekenleri de şu sözlerle
anlattı: “Normal yatış ve kalkış saatlerinizi uygulamaya devam edin. Kendinizi iyi
hissettirecek etkinliklerde bulunun ve sevdiklerinizle vakit geçirin, yorgunluk yaratacak
aktivitelerden ya da moralinizi bozacak haberlerden uzak durun, sınavda yanınıza alacağınız
belgeleri sınav sabahına bırakmadan hazırlayın.”
Bilfen Okulları Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörü Güray Kaymaz ise sınava sayılı günler
kala, sınavda dikkat edilmesi gereken teknikleri öğrencilerle paylaştı. Kaymaz,“Öncelikle
sınava başlamadan, optik cevap kâğıdındaki bilgilerin size ait olup olmadığı ve doğruluğunu,
soru kitapçığında eksik sayfa ya da baskı hatası olup olmadığını kontrol edin. Bir hata varsa
salon görevlilerine durumu bildirin. Hatanın en başta çözülmesi, sınava başladıktan sonra
kesinti yaşamadan devam edebilmenizi sağlar. Ayrıca sınav cevap kâğıdındaki ilgili alanı
imzalamayı, soru kitapçık türünüzü doğru olarak cevap kâğıdına kodlamayı ve soru
kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazmayı
unutmayın” dedi.
Soruyu doğru okumak için doğru anlamak gerektiğini belirten Kaymaz, “Önce soruyu
dikkatlice okuyun ve anlayın, sonra cevap şıklarını geçin. Soruyu okumadan cevap şıklarını
geçerseniz yanılabilirsiniz” açıklamasında bulundu.
Soru kökündeki olumsuz ifadelere (Yapamaz, değildir, olmamalıdır vb.) dikkat edilmesi
gerektiğini belirten Kaymaz, öğrencilerin bu ifadeleri hatalı okumalarının, soruyu da hatalı
yanıtlamalarına sebep olacağını, bu nedenle altı çizili ya da kalın yazı karakterli ifadeleri
dikkatli okumaları gerektiğini hatırlattı.
Paragraflı sorularda öğrencilere önce soru köklerini okumalarını tavsiye eden Kaymaz,
böylece paragrafı ikinci defa okumalarına gerek kalmadan, doğru cevabı daha kolay
bulabileceklerini söyledi. Cevabını bilmedikleri ya da çözemedikleri soruları bir işaretle
belirleyip bir sonraki soruya geçmelerini de tavsiye eden Kaymaz, çözemediğiniz soruları
ikinci tura bırakın. Böylece bildiğiniz soruların çözümünü daha hızlı yapmış olursunuz. İkinci
turda bu soruların cevap şıklarında eleme yaparak, size en doğru gelen şıkkı işaretleyin
diyerek TEOG’da yanlış soruların doğruyu götürmediğini hatırlattı.
Son olarak öğrencilerin soruları okurken kalem kullanmaları gerektiğini de belirten Kaymaz
“Önemli gördüğünüz ifadelerin altını çizin. Sayısal ve şekilli soruları mutlaka kalem
kullanarak çözün. Bu yöntem, soruyla bağ kurmanıza ve soruyu daha iyi anlayıp daha hızlı
çözmenize sebep olur. Bazen sınav anında dikkatiniz dağılabilir. Böyle bir durumda soruyu
tekrar okumadan önce kalemi bırakıp, başınızı kaldırıp, bir kaç saniye dinlenin. Soruyu doğru
çözmek kadar optik cevap kâğıdına doğru kodlamak da önemlidir. Sorunun cevabını optik
cevap kâğıdına hemen kodlayın. Bu kodlama işlemi sırasında bir sonraki soru öncesi zihniniz
rahatlar ve son çözdüğü soru ile bağını kopararak yeni soru için hazır hale gelir. Ayrıca

sorunun cevabı hemen kodlamak, soruların toplu halde kodlanırken hata yapılması riskinin
önüne geçer” dedi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20529.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Osmanlı düşünce geleneği gün yüzüne
çıkıyor
Osmanlı düşünce geleneği, XVI. yy.’da yaşamış büyük bilgin Taşköprülüzâde külliyatının ilk
defa yayımıyla ve hakkında düzenlenecek sempozyumla gün yüzüne çıkıyor.
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İlmî Etüdler Derneği (İLEM), İlim Sanat Tarih ve edebiyat Vakfı (İSTEV) ve İstanbul
Medeniyet Üniversitesi’nin desteğiyle, üç yıl boyunca otuzu aşkın ilim adamının
çalışmalarıyla gerçekleştirilen Taşköprülüzade Projesi uluslararası bir sempozyumla
taçlandırılacak. Ayrıca Sempozyum esnasında, çoğu ilk defa gün yüzüne çıkartılarak 21 ciltlik
Taşköprülüzâde külliyatının ilk eserleri de okuyucularla buluşacak.
18-20 Kasım 2016 tarihlerinde, İlmi Etüdler Derneği (İLEM), İstanbul Medeniyet
Üniversitesi, İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı (İSTEV) ve Türk Tarih Kurumu (TTK)
tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Taşköprülüzâde Sempozyumu kapsamında, 16.
yüzyılda yaşamış ve Osmanlı düşünce geleneğinin en önemli birkaç isminden biri olan Ebu’lHayr Isâmuddîn Ahmed Taşköprülüzâde ve eserleri ulusal ve uluslararası bilim camiasına
tanıtılıp, İslam felsefe-bilim geleneğine katkıları tartışılacak.
Taşköprülüzâde’nin siyaset, kelam, felsefe, matematik, astronomi, fıkıh, dil, tasavvuf, tefsir,
ilimler tasnifi, tarih vb. konulardaki yüzü aşkın eserinin gün yüzüne çıkartılarak, Türkçeye
tercüme edildiği proje kapsamında gerçekleşecek olan sempozyumla Taşköprülüzâde’nin
yayıma hazırlanan eserler üzerinden 16.’y.y. Osmanlı düşünce hayatına ışık tutulacak.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20530.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Okullar yetenek gelişimini desteklemeli
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı, yetenek
yönetimini başta rekabette öne çıkmak isteyen işletmeler olmak üzere eğitim kurumlarının da
dikkate almak zorunda olduklarını belirtti.
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"Yetenek Yönetimi" yaklaşımı küresel eğilimlere paralel olarak gelecek yıllarda Türkiye'de
de daha çok konuşulacak. Yetenek tespiti ve gelişiminde gelişmiş ülkeler ile kıyasladığında
yetersiz kalan Türkiye'nin acilen bu alanda eğitim stratejisi belirlemesi gerekiyor. Dinçer Atlı,
okullarda yetenek gelişimini destekleyen bir kültürün de oluşturulmasının önemli ve
gerekliliğine dikkat çekiyor.
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı, yetenek
yönetimini başta rekabette öne çıkmak isteyen işletmeler olmak üzere eğitim kurumlarının da
dikkate almak zorunda olduklarını belirterek, rekabette fark yaratan ve kopyalanması en
önemli güç faktörünün insan yetenekleri olduğuna dikkat çekiyor.
Bu alanda öncelikle ülke çapında bir stratejik plana ve politikaya ihtiyaç duyulduğunu dile
getiren Atlı, batının 1957'de Sovyetler Birliği'nin ilk uzay aracı Sputnik'i fırlatmasının
ardından geri kalmamak için üstün yetenekli çocukların tespiti, tanımlanması ve eğitimi ile
ilgili önemli bir atağı başlattığını söylüyor.
Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı, ABD'nin ise 1970'lerin başından itibaren bir yetenek tespiti ve
yetiştirilmesi konusunu bir ülke stratejisi olarak benimsediğini dile getirerek, "Türkiye,
yetenek tespiti ve gelişimi konusundaki çalışmalarda gelişmiş ülkeler ile kıyasladığında
yetersiz kalıyor. Bu nedenle ülkemiz için acilen bir yetenek yönetimi eğitim stratejisi
belirlenmeli ve eğitimin her aşamasında konu sistematik olarak uygulama alanı bulmalıdır"
diye konuştu.
Aileye de sorumluluk düşüyor
Yetenek keşfi ve yönetiminde ailelere, eğitim kurumlarına ve şirketlere de önemli roller
düştüğünü vurgulayan Atlı, şunları kaydetti:
"Yetenek yönetiminde ilk aşama yeteneğin tespiti ve belirlenmesidir. Bu konuda öncelikle
ailenin çocuğu fark etmesi ve uygun eğitim kurumlarına yönlendirmesi önemli. Bu süreçte
eğitim kurumlarına da büyük sorumluluk düşüyor. Öğrencinin yüksek performans
sergileyebileceği, kendisini serbestçe ifade edebileceği, yeteneklerini gösterebileceği fiziksel
ve sosyal ortamın sağlanması ve üniversitenin bir yetenek havuzunun oluşturularak gelecek
vaat eden öğrencilere daha fazla odaklanan bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Bu yaklaşım
özellikle üniversiteler için yüksek performanslı ve sürdürülebilir bir eğitimin ve akademik
hayatın da anahtarını oluşturuyor."
Öğrencilerin yetenek tespitinde potansiyel ve performansın iki önemli faktör olarak karşımıza
çıktığını aktaran Yrd. Doç. Dr. Dinçer Atlı, potansiyel tespiti açısından psikometrik test ve
mülakatlar ile öğretim üyelerinden oluşan bir komitenin öğrencinin ders haricindeki sosyal
yaşamı ve başarılarını da dikkate alınarak bir değerlendirme yapmasının önemine işaret
ediyor. Atlı, üniversitede ikinci yıldan itibaren seçilen öğrencilerin bir yetenek havuzuna
alınarak sınıflandırıldığını ve gelecek için koçluk ve mentörlük desteğinden yararlandırıldığını

kaydediyor.
Kişinin potansiyeli fark edilmeli
"Okullardaki yetenek havuzunda yer alan öğrencilere yönelik bakış açısındaki önemli bir
nokta da öğrencinin mevcut performansının gelecekteki başarının temel belirleyicisi
olmayabileceğini anlamakla başlıyor" diyen Atlı, özellikle okul başarısının hayattaki başarı ile
her zaman paralel gitmeyebileceğinin altını çiziyor. Atlı, konuşmasını şöyle sürdürüyor:
"Burada önemli olan nokta kişinin potansiyeli fark edebilmek ve kişinin potansiyelinin nasıl
performansa çevrilebileceği ve performansın nasıl bir katma değere dönüşebileceği
konusunda destek verebilmektir. Bu açıdan okullarda yetenek gelişimini destekleyen bir
kültür oluşturulması önemli ve gerekli. Çünkü öğrencilerin yetenek tespiti ve gelişimi stratejik
olarak ele alınması gereken uzun soluklu bir süreçtir. Yeteneğe stratejik yaklaşım ise kısa ve
orta vadeli operasyonel kararlarla desteklenmelidir. Böylece üniversitede markasına hizmet
edecek geleceğin liderlerini yetiştiren bir kurum kültürü zaman içerisinde oluşabilsin."
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20531.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Hastalıklardan korunmak için renkli
beslenin
Havaların soğumasıyla grip ve bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında artış dikkat çekiyor.
Yatağa düşüren bu hastalıklardan korunmak için taze sebze ve meyve tüketimi önem
kazanıyor.
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Hormonsuz ve daha sağlıklı beslenmek için mevsim sebze ve meyvelerinin tercih edilmesi
gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Hülya Tulgar,
kışın hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenme hakkında bilgi verdi.
Vücut direncinizi artırın
itkilerin yenebilen kısımları olan sebze ve meyveler posa, vitamin ve mineral açısından
oldukça zengindir. İnsanlar bitkileri sadece gıda olarak değil, tedavi edici olarak da
kullanmaktadır. Özellikle büyüme çağındaki çocukların gelişimi için tüketmesi gereken sebze
ve meyveler, hücre ve doku onarımı bakımından önemlidir. Yetişkinlerin genel vücut, cilt ve
diş sağlığı da doğru beslenme ile korunabilmektedir.
Beyaz sebzeler sindirimi düzenleyici etkiye sahiptir
Toksin atıcı lahana: Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan lahana, içerdiği antioksidanlar
sayesinde bağırsak kanserine karşı korur. Düşük kalorili olan lahana A, B ve C
vitaminlerinden zengin, bol posa içeren ve tohumları idrar söktürücü özelliğe sahip bir
bitkidir.

Enfeksiyon önleyici karnabahar: Karnabahar hem idrar yolu enfeksiyonlara karşı etkindir,
hem de antibakteriyel özelliktedir. İçerdiği bol miktarda fosfor sayesinde osteoporozu önleyici
ve kemik oluşumunu destekleyici etkiye sahiptir.
Tansiyon ve kolesterolü dengeleyen kereviz: Antioksidan ve sindirim sistemini rahatlatıcı
etkiye sahiptir. Kerevize özel kokusunu veren madde kandaki stres hormonunu azaltır,
damarların gevşemesini ve tansiyonun düşmesini sağlar, kolesterolü düşürür.
Karaciğer dostu enginar: Kan şekerini dengelemede ve kandaki üre ve kolesterolün
düşürülmesinde ve karaciğer detoksunda çok etkili bir sebzedir.
Güçlü bağışıklık için sarımsak: Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini azaltır. Kışın
hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.
Lif oranı yüksek yeşil sebzeler kanserden korur
Kanser düşmanı brokoli: Mineral ve demir eksiliğini gideren brokoli, vitamin deposudur.
Kanserden ve kemik erimesinden korur. Lif oranı yüksek bir besindir.
Sindirim düzenleyici pırasa: Potasyum, kalsiyum ve fosfor bakımından oldukça zengindir. E,
C, B1, B2 ve A vitamini içeriği yüksektir. Böbrek taşlarının oluşumunu önler ve posa içeriği
sayesinde kabızlığı önler.
Demir deposu ıspanak: Başta demir olmak üzere çeşitli mineral tuzları ile A ve C vitaminleri
açısından zengindir. Mide, karaciğer ve pankreasın salgılarını uyarır. Magnezyum, fosfor, iyot
ve vücudun dengesini koruyan mineraller içerir. Gözlerin dostu havuç: Havuç, A vitamininin
ön maddesi olan karotenleri içerir.
Bu maddenin aktif hale geçmesi için havuçlu salataların mutlaka yağıyla yenmesi gerekir.
Turuncu ve sarı meyveler vücuda direnç verir
C vitamini zengini portakal: Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden portakal, C vitamini
yönünden oldukça zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı
korur. İçerdiği A, B1, B2 vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve magnezyum ile kandaki
kolesterol seviyesinin düşmesini ve tansiyonun dengelenmesini sağlar. Damarları güçlendirir
ve kalbi korur.
Gripten koruyan mandalina: Zengin C vitamini içeriğiyle, vücudun soğuk algınlığına, nezle ve
gribe karşı savunma mekanizmasını güçlendirir.
Vücudu güçlendiren greyfurt: C vitamini yönünden zengindir. Toksinlerin etkisini azaltır,
hastalıklardan ve özellikle de kanserden korur. A ve B vitaminleri içeriği ile yorgunluğu ve
halsizliği önler; zengin potasyum içeriği ile kasları ve dolaşım sistemini güçlendirir.
Mide dostu muz: Mideyi güçlendirir, ülser ve gastrite iyi gelir. Kolesterolü düşürür, kalp ve
damar hastalıklarına karşı korur. Rahatlatıcı etkileri ile stresi azaltır ve tansiyonu düşürür.
Varisi önleyen ayva: Grip ve nezle gibi enfeksiyon hastalıklarında iyileşme sürecini
hızlandırır. İshale iyi gelir. Vücudu zinde tutar, yorgunluk ve bitkinlikten korur. Ağız
kokusunu önler. Kalp ve damar hastalıklarından korur, varisi önler ve varis hastalarının
tedavisine yardımcı olur.
Yeşil meyveler sindirimi düzenler ve vitamin deposudur
Bağışıklık güçlendirici elma: İçerdiği E ve C vitaminleri gibi antioksidan öğeler ile bağışıklık
sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Potasyum içeriği de oldukça zengin
olan elma bu özelliği ile de bağırsak faaliyetlerini düzenler ve hücrelerarası besin iletiminin
düzenlenmesine yardımcı olur.
Vitamin deposu kivi: Vücudu ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Nezle ve grip gibi soğuk
algınlıklarına iyi gelir. Lif açısından da zengin bir besin olan kivi, bağırsakları çalıştırarak
sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20532.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kazankaya Kanyonu, Yozgat'ın "turizm
cenneti" olacak
Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki 10 kilometrelik Kazankaya Kanyonu, turizme kazandırılacak.
Aydıncık'ın Kazankaya köyünden başlayıp Çorum'un İncesu köyünde biten kanyonda,
mağara, milattan önce 2. yüzyıla ait sur ile Hitit kalıntıları yer alıyor.

16 Kasım 2016 Çarşamba 10:13

Çeşitli kuş ve bitki türlerini de barındıran kanyon, yapılacak çalışmaların ardından
ziyaretçilerini ağırlayacak.
Kanyonda yaklaşık 5 kilometre yürüyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, kentteki güzelliklerin
görülmesi gerektiğini söyledi.
Yozgat'ı "spor, doğa ve kongre turizmi şehri" yapacaklarını belirten Yurtnaç, şöyle konuştu:
"Yozgat için hedef koyduk. Hedeflerimizin bir ayağı da Kazankaya Kanyonu. Kanyonun şu
anda çok doğal hali var. Bunun biraz törpülenmesi gerekiyor. Yaya yolları yapılacak, suya
gireceksiniz. Türkiye'nin birçok doğaseveri var. Ankara ve Kayseri'ye yakınlığı bir fırsat. Bu
kanyonu keşfetmek lazım. Valilik olarak bu doğal, tarihi değerimizi Türkiye'nin gündemine
getireceğiz. Müdür arkadaşlarımızla, sivil toplumdaki arkadaşlarımızla burayı ziyaret ettik.
İnanıyorum ki yaz aylarında burası çok daha dolu, coşkulu olacak. Ama acil olarak ufak tefek
dokunuşları yapacağız ve burayı turizme açacağız.”
Yozgat İlim Yayma Cemiyeti üyesi, iş adamı Nurullah Nurdoğan ise Vali Yurtnaç'ın
davetiyle gezdikleri kanyona hayran kaldıklarını ifade etti.
Kanyonun ülke turizmine kazandırılması gerektiğini belirten Nurdoğan, "Gerçekten çok güzel
ve farklı bir ortam. Doğal güzelliği, dağları, sularıyla görülmeye değer bir yer. Başta Yozgatlı
hemşehrilerimiz olmak üzere doğayı seven tüm kardeşlerimizi buraya davet ediyorum." dedi.
Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Şahingöz de
kanyonu güzel bulduğunu kaydederek, "Geze geze bitiremedik, yorulup döndük. Burası
gerçekten farklı, turizm için bakir bir alan. Özellikle dış turizme açılması gerektiğini
düşünüyorum." ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20533.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

PKK’ya adam toplayan üniversiteli
yakalandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde terör örgütü PKK'yı överek kız arkadaşını örgüte kazandırmaya
çalışan üniversite öğrencisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü 1'nci
sınıf öğrencisi Süleyman S., aynı okulda eğitim gören bir kız öğrenciye terör örgütü PKK'yı
övdü. Kendisinin de dağa çıktığını, eğitim aldığını anlatan Süleyman S., arkadaşına PKK'nın
yanlış gösterildiğini, içerideki yapının kadınlara çok kibar davrandığını söyledi. Terörist başı
Abdullah Öcalan'ın bebek katili olmadığını anlatan üniversite öğrencisi, şikâyet edilmesinin
ardından emniyetin başlattığı operasyon sonucu Gökçebostan Mahallesi Höllüklük
Caddesi'ndeki bir evde Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören 5 arkadaşıyla birlikte
gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Yıldızeli İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan
sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan M.T. ve S.S.
serbest bırakılırken, A.K., A.Y. ve N.F. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Süleyman S.
ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20534.html
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“Lozan Doğu ile Batının hesaplaşmasıydı”
Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi’nde konuşan Akad Haber Genel yayın Yönetmeni Zeki
Buzgan, Lozan Muahadesini kendi şartları içerisinde değerlendirme konusunda yaptığı
sohbette “Lozan Doğu ile Batının hesaplaşmasıdır” dedi.
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Yazarlar birliği sonbahar dönemi Kültür sohbetlerinin bu haftaki konuğu olan Buzgan, aktüel
bir konu olan “Lozan Muahadesini kendi Şartları İçerisinde Değerlendirme” üzerine yaptığı
sohbetinde çocukluk yıllarından bu yana yakın tarihe ilgi duyduğunu çok geniş bir arşive
sahip olduğundan bahisle ülkenin yapısına dikkat çekerek “Ülkemiz gerçeklerin dini,

ideolojik ve seküler cemaatlere göre konumlandığı bir ülkedir. Ülkemizdeki sosyal gruplar
hemen hemen her konuda en az yüzde elli hak iddiasından vazgeçmediği
için gerçekler açıkça ifade edilememekte. İfade edildiğinde de uzlaşı sağlanamamaktadır.
Lozan’a bu mülahazalarla bakmak gerekiyor. Bu pencereden bakıldığında Lozan siyasi,
ideolojik ve dini mülahazalar ile bakanlar olumsuz, cumhuriyetçiler ve Osmanlıcılar ise
fanatik bakmaktadır. Bu üç bakış açısı Lozan’ı farklı değerlendirmektedir. Hâlbuki Türkiye
cumhuriyeti Büyük Anadolu Selçuklu, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet birbirinin devamıdır.
Geniş bakmayı öğrenmeliyiz. Biz aynı zamanda 300 milyonluk Türk Dünyasının devletiyiz.
Bir başka açıdan baktığımızda 1 miyar 400 milyon Müslüman’ın da devletiyiz. Onların
dertlerinden bana ne deme lüksüne sahip değiliz. Türkiye cumhuriyeti 1 milyar 700 milyonun
odak noktasıdır” dedi.
“Sevri gösterip Lozan’a ikna ettiler”
Sevr antlaşması ile Lozan’ın birbirinden ayrılamayacağının aslında Sevr ile bizi Lozan’a ikna
etmeye çalıştıklarının söyleyen Buzgan “ Sevr antlaşma tasarısı bir antlaşma veya muahede
değildir. Dönemin padişahı sultan Vahdettin tarafından reddedilen nihai imza atılmadan taslak
olarak kalmıştır. Bu sebeple Sevr yok hükmündedir. Hasım devletler İngiltere, İtalya, Fransa
ve Japonya önce Sevri sunup sonra Lozan’a ikna ettiler” şeklinde konuştu.
Misaki Millinin Lozan da çok önemli bir kavram olarak masadaki pazarlıkların nirengi
noktası oluşturmasından da bahseden Buzgan” Milli mücadeleyi kazanan ekip misak-i milli
sınırlarımızı belirleyip bununla pazarlık masasına oturmuştur. Misak-ı milli bu bakımdan
önemlidir. Ama misakı milli yapılırken teknik hatalar yapılmıştır. Bugün Türkiye’nin başını
ağrıtan Kıbrıs, Meis adası gibi noktalar misakı milli sınırları içerisinde değerlendirilmemiştir”
şeklinde ifade etti.
“Lozan Heyeti yetersizdi”
Lozan antlaşmasının hangi şartlar altında imzalandığına dikkat çeken Buzgan “ Biz bugünkü
mantığımızla Lozan’ı değerlendiremeyiz. O günün insanı 30 yıl süren savaşlarda açlıkla
mücadele eden bir nesildi. “Yeter artık bitsin!” denilen bir düşünce yapısıyla Lozan da
masadadır. Masadan kalktığında bir kere daha gelirlerse ne mücadele edecek gücümüz ne de
mermimizin olmadığını iyi biliyorlardı. Bunun dışında Lozan da 8 ay tam bir sinir harbi
verilmiştir. Bu tam bir taktik savaştı. Türk heyetinin sabrının bittiği noktada önüne kâğıtlar
konulur. Ancak şurası da unutulamamalıdır ki Lozan heyeti yetersiz kişilerinde olduğu bir
heyettir. Haim Naum’un heyette olması ve tercümanlık yapması da en çok tenkit edilen konu
başlıklarıydı” dedi.
Lozan antlaşma masasındaki meselelerin üç dört yıllık meseleler olmadığına dikkat çeken
Buzgan “Konferansta aslında asırlı hesaplar görülmüştür. Adeta Lozan Doğu ile batının
hesaplaşmasıdır” şeklinde konuştu.
Çok sayıda dinleyici tarafından izlenen konuşmada Buzgan’a Türkiye Yazarlar Birliği İzmir
Şubesi tarafından günün anısına sohbet toplantısının sonunda İzmir Şubesi yönetim kurulu
adına Başkan Mahir Adıbeş tarafından katılım belgesi verildi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20535.html
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Kayseri'de kar var
ANKARA hava durumu raporuna göre başkentte gün boyu kar yağışı var. Karadeniz
üzerinden gelen kar yağışı bugün Bursa, Bolu, Kayseri, Eskişehir, Kütahya başta olmak üzere
bir çok ilde görülecek. Son hava durumu raporuna göre bazı illerde kar yağışı çok kuvvetli ve
20 santimi de aşacak.
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Meteorolojiden gelen son hava durumu uyarısında kuvvetli kar yağışının perşembeye kadar
devam edeceği belirtildi. Kar yağışı altında illlerErzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl,
Muş, Bitlis ve Ağrı oldu. Bu illerdeki kar yağışının 20 santimi aşacağı bildirildi.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ KAR YAĞIŞI OLAN İLLER
Hava durumu raporlarına göre Karadenizden gelen soğuk hava iç anadolu bölgesinde bir çok
ilde kar yağışı başlattı.
Bu iller şunlar; Ankara, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri,
Niğde , Bolu, Eskişehir, Kütahya, Konya ve Aksaray.
ANKARA HAVA DURUMU KAR YAĞIŞI
ANKARA hava durumunda kar yağışı var. Başkentteki kar yağışı sabah saatlerinde başladı ve
çok yoğun olmasa da kenti beyaza boyadı. Ankara hava durumu tahminlerine göre hafif
şekilde kar yağışı gün boyunca aralıklarla sürecek
İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?
İSTANBUL hava durumu raporlarında henüz kar yağışı görünmüyor. Soğuk havanın etkisi
ise İstanbul'da yarından itibaren bitecek. Haftasonuna kadar hava sıcaklığında belirgin bir
artış olacak.
ÇOK KUVVETLİ YAĞMUR VAR
Hava durumu raporuyla uyarı verilen karadeniz illerinde ise perşembe günü sabah saatlerine
kadar çok kuvvetli yağmur var. Yağmur alarmı verilen Karadeniz illeri şunlar;-Gümüşhane,
-Bayburt
-Artvin
-Ordu
-Giresun
-Trabzon
-Rize’nin iç ve yüksek kesimleri
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20536.html
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Mecliste Kayseri pazarlığı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı toplantısı iki ayrı “Kayseri pazarlığı”na sahne oldu.
Belediye gündeminin 21. maddesi oylanırken MHP’li meclis üyeleri ve meclise başkanlık
eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik arasında maddenin oy birliği ile meclisten
geçmesi için pazarlık yapıldı. Başkan Çelik ikinci pazarlığı Tomarza Belediye Başkanı
Fahrettin Işık ile kabak çekirdeği konusunda yaptı.
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Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısında toplam 87 madde görüşülerek oybirliği
ile kabul edildi. Gündem maddeleri MHP’li Ak Partili meclis üyelerinin tamamının kabul oyu
ile meclisten geçti. Ancak 21. Gündem maddesi olan “Melikgazi Belediye Meclisinin 382 ve
387 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon
Raporunun görüşülmesi” sırasında pazarlık yaşandı.
İlgili belediyenin 382 sayılı kararı oy birliği ile kabul edilirken, 387 sayılı karar olan,
“Yeniköy Mahallesinde Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.‘nin talebi üzerine imar planında
yeşil alan olarak belirtilen yerin bir kısmına elektrik trafosu yapılması için ilgili yerde imar
planı değişikliğine gerek olmadığı” meclis gündemine getirildi. Bir önceki madde sorunsuz
kabul edilirken MHP Özvatan Meclis üyesi Mustafa Akpınar’ın ret oyuna karşın oy çokluğu
ile kabulü istendi.Madde görüşülürken gündem içi söz alan Pınarbaşı Belediye Başkanı
Dursun Ataş, “İmar planı ya da o mahallede trafo yapılmasına karşı değiliz. Sadece ilgili yerin
bir park olması ve görüntü kirliliğine neden olmaması için yapılacak trafo merkezi ve elektrik
paneli için elektrik hatlarının yer altından geçirilmesini istiyoruz. Eğer, elektrik hatları yer
altından geçirilecek ve görsel kirliliğe neden olmayacaksa ilgili maddeyi oy birliği ile biz de
kabul ediyoruz” dedi.
Bunun üzerine söz alan Başkan Mustafa Çelik, Melikgazi belediyesinin gerekli itinayı
göstereceğini kendisinin de konunun takipçisi olarak uygun bir şekilde yapılmasını
sağlayacağını söyledi. Konuya dahil olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ta
düzenlemede ilgili hassasiyeti göstereceklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından gündemin
21. Maddesi oy birliği ile kabul edildi.
Kabak çekirdeği pazarlığı
Meclis gündem maddeleri görüşülürken Başkan Mustafa Çelik, ilçesinden meclis üyelerine
patates getiren Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş’a teşekkür etti. İlçesinin lezzetli
patateslerini tanıtımı için meclis üyelerine ikramda bulunduklarını belirten Ataş, Tomarza
Belediye Başkanı Fahrettin Işık’tan Kabak Çekirdeği istedi. Işık, kabak çekirdeklerinin doğal
ortamlarda kurutulduğu için henüz çiğ olduğunu, kuruması durumunda meclise getireceğini
söyledi. Bunun üzerine Başkan Çelik, ”Kabak çekirdekleri kurumasını bekleyebiliriz. Ancak
siz çiğ haliyle de getirin. Kuru haliyle de getirin. İki şekilde de kabulümüzdür” dedi. Gündem
maddelerinin oylanmasıyla bazı toplantılarda tartışmalı konulara sahne olan meclis oturumu
Ak Partili ve MHP’li üyelerin oy birliği ile ve neşeli konuşmalarıyla sona erdi.
Haber ve Fotoğraf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20537.html
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Boşanma davasından çıkıp birbirlerine
girdiler: 3 yaralı
Kayseri Adliyesi'nde görülen boşanma davası sonrasında bıçak, sopa ve silahın kullanıldığı
kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Adliyesi'nde görülen boşanma davası sonrasında otoparkta
karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflar birbirine sopa, bıçak ve silahla
saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavgada olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk
edilirken, yaralılardan Recep Y. (50) ve oğlu Bülent Y. (23) Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne, ismi öğrenilemeyen diğer yaralı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne
kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri kavganın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi
alarak delil toplama çalışması yaptı.
Kavga olayıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20538.html
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150 bin TL zimmet iddiası
Kayseri Adliyesi'nde bulunan PTT şubesinde usulsüzlük yaparak kamuyu 150 bin TL zarara
uğratan 4 kişi zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yeni adliye binası
içinde bulunan PTT şubesinde çalışan A.K., A.D., M.K. ve C.C.'nin yakalanarak gözaltına
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 PTT çalışanının mahkemeler, icra daireleri, avukatlar ve
vatandaşlar tarafından gönderilen tebligat, mektup gibi gönderilerin ücretlendirilmesi
konusunda usulsüzlük yaptıkları ve kamuyu 150 bin TL zarara uğrattıklarının belirlendiği
bildirildi.

Zimmet iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 4 PTT çalışanı, doktor kontrolünden
geçirildikten sonra mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20539.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

“Başkanlığın meclisten geçmemesi için
elimizden geleni yapacağız.”
MHP'den ihraç edilen edilen Ümit Özdağ, MHP milletvekilleri Halaçoğlu, Ok ve Okutan
mecliste basın toplantısı düzenlediler.
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MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kayseri Milletvekili Yusuf
Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Meclis'te
basın toplantısı düzenledi.
Grup adına ilk konuşmayı yapan Halaçoğlu, Başkanlık sistemine böyle bir atmosferde
gidilmesine tepki gösterdiklerini açıkladı.
TABANDA ÇOK BÜYÜK TEPKİ VAR
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu: “Parlamenter sistemde ne eksiktir. Yasa mı
çıkartılamamaktadırlar yoksa çıkardıkları yasayı mı uygulamakta zorluk çekmektedirler.
Bunların hiçbirisi değildir.
MHP yönetimi sözünde duracaksa Başkanlık sisteminin gelmemesi gerekiyor. Çünkü daha
önce Başkanlığa destek verilmeyeceği açıklanmıştı.
Tabanda çok büyük bir tepki var başkanlığa karşı. Türk milletinin de tek başına bir kişiye
ülkeyi yönettirmeyi istemediğini biliyoruz. Bu konunun Meclis’ten geçmemesi için elimizden
geleni yapacağız. Sadece MHP içerisinden değil, AKP içerisinden de başkanlığa karşı olacak
vekiller olabilir."
TÜRK SİYASETİNİ UYARIYORUZ
MHP Genel Başkan adayı, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ: “Güvenlik nedeniyle,
Ankara’da 30 Kasım’a kadar her toplantı ertelenirken, cemevlerinde aşure bile dağıtılamıyor.
Siz, Başkentinizin güvenliğini bile sağlayamıyorken Türkiye’yi nasıl böyle bir referandum
gerginliğine sokarsınız. %83 oy almış bir rektör bile atanamıyorken, Başkanlık sistemini
getirmenin Türkiye’yi nasıl bir tehlike beklediğiniz görebiliyoruz.
Türk siyasetini uyarıyoruz. Beka sorunu yaşayan ülkeler, sistem değişikliği yapmaz. Dünya
tarihinde bunun örneği yoktur. Bunun bedelini toplum ağır öder. Recep Tayyip Erdoğan bir
çok kez “Kandırıldım, Allah beni affetsin” diyerek milletinin karşısına çıkmış bir liderdir.
Eğer yine kandırıldıysa onun başkanlık sisteminin bedelini Türkiye Cumhuriyet
ödememelidir.

Türkiye en azından bu ağır baskılı dönem aşılana, bu konunun ertelenmesini istiyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20540.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Gözaltına alınan 44 zanlıdan 17'si daha
adliyeye sevk edildi
Kayseri merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 kişiden 17'si daha adliyeye
sevk edildi.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen
soruşturma çerçevesinde, Kayseri ile Ankara, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Yozgat, Konya,
Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya ve Aksaray'da gözaltına alınan 44 zanlıdan 17'sinin daha
emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye
sevk edildi.
Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 20 kişiden, örgütün "SGK bölge imamı"
olduğu belirlenen Hüdaverdi Yüksel ile Sefer Çolakoğlu, Ümit Altınok ve Mustafa Balaban
tutuklanmış, 16 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20541.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

İlaçla değil edebiyatla iyileşin
Uzman Klinik Psikolog ve Edebiyatçı Mehtap Karakaya Yörük, depresyondan kurtulmak için
antidepresan kullanımı yerine edebi eserleri okumayı tavsiye etti.
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Uzmanı olduğu iki bilimle ilgili ilginç tespitlerde bulunan Yörük “O hapları çöpe atın ve bir
şiir kitabı alın elinize. Sonra yazın, sonra hikayeye, romana ‘merhaba’ deyin, ardından

akademik ya da o tatta bilgilendirici bir şeyler okuyun. İlla inzivaya çekilip bir yerlere
kapanmak istiyorsanız lütfen odalara değil kütüphanelere kapanın. Zira bu ruh sağlığınızı
olumlu yönde etkileyecek.” dedi.
Mehtap Karakaya Yörük, okuma oranı düştükçe psikolojik birçok rahatsızlığın arttığını
söyleyerek “Beyin muazzam bir organdır. Boş bırakmamak, doyurmak her zaman ruhunuzun
lehine olacaktır.” diye konuştu.
Son 5 yılda psikiyatrik ilaç kullanım oranının ülkemizde yüzde 56 oranında arttığını, 2015
verilerine göre 9 milyona yakın insanımızın antidepresan kullandığını buna karşılık kitap
okuma oranımızın giderek düştüğünü belirten Yörük açıklamasını şöyle sürdürdü:
Edebiyat terapisi
“Adını ‘edebiyat terapisi’ koymayı düşündüğüm ve uzun süredir üzerinde yoğunlaştığım bir
çalışmam var. Freud’un edebiyatı bir sığınak ve iyileştirme aracı olarak görmesi bana ilham
verdi. Bu konuda birçok yazı kaleme alınmış, birkaç araştırma yapılmış ancak ‘işte budur’
diyebileceğim doyurucu bir çalışma bulamadım. Çünkü yeterli bir çalışmanın yapılması için
edebiyatı ve psikolojiyi hem ana hem de ara hatlarıyla iyi bilmek gerekir. Freud’un edebiyatı
sığınak ve iyileştirme aracı olarak görmesi bugün için bir kılavuz olsa da tek neden
görülmemeli. Zira ‘edebiyat iyileştiriyor’ der altına birkaç alıntı, eskilerden bir iki örnek ile
bırakırsak ‘iyileştireceğim’ derken sakat da bırakabilirsiniz. İşte burada edebiyatı hem
akademik hem de yazınsal açıdan çok iyi bilmek gerekir.
Gözlemlerim ve tecrübelerime dayanarak edebiyatın ruha dokunan hatta ruhun kendisi olan
bir yanı olduğunu defalarca saptadım. Bu çalışmalara dayanarak kitap özellikle de şiir, hikaye,
roman gibi edebi eserlerin okunmasının ruha çok iyi geldiğini söyleyebilirim.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20542.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kapadokya'daki bin yıllık freskler turistleri
büyülüyor
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da asırlardır canlılığını koruyan
fresklere sahip kayadan oyma tarihi kiliseler, turistlerin ilgisini çekiyor.
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Bölgedeki onlarca kaya kiliseden, Karanlık, Tokalı ve Elmalı, tavan ve duvarlarında ana kaya
üzerine sıva yöntemiyle 10. yüzyılda yapılan fresklerle (kireç suyunda eritilmiş madeni
boyalarla yapılan duvar resmi) öne çıkıyor.
Geçmişi bin yıl önceye dayanan ve çeşitli aletler kullanılarak el yordamıyla yapılan tarihi
yapılar, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yerleri arasındaki Göreme Açık Hava Müzesi
içinde yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Kaya bloklar içinde yer aldığı için bazılarına tünellerden geçilerek girilen kiliselerdeki
fresklerde, "Hz. İsa ve Hz. Meryem portresi", "Hz. İsa'nın doğumu", "son yemek sahnesi",
"ejderle savaşan aziz George" ile Kapadokya'da saygın olan azizleri içeren tasvirler yer alıyor.
Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz, Türkiye'de en çok turist ağırlayan ören yerleri
arasında üçüncü sırada yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki Karanlık, Tokalı ve Elmalı
kaya kiliselerini yılda ortalama 1 milyon kişinin gezdiğini söyledi.
Gülyaz, Kapadokya’daki kaya kiliselerin eşsiz fresklerinin yanı sıra dini geçmişi bakımından
da Hristiyanlar için önemli olduğunu belirterek, "Kapadokya bölgesindeki en önemli
azizlerden birisi olan Aziz Basel, Suriye, Mısır ve Yunanistan'da eğitim alıp yeniden doğup
büyüdüğü topraklara geri dönerek, Hristiyanlığın doktrinlerini ve kriterlerini burada
belirlemeye çalışmış." diye konuştu.
- "Fresklerin korunması için tedbir alınıyor"
Kapadokya’da, bin yıl öncesinden başlayan kaya oyma kilise geleneği olduğuna dikkati çeken
Gülyaz, şunları kaydetti:
"Bunlar içinde üçü iyi şekilde korunmuş olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Bu kiliselerde
duvar resmini korumak hayli zor. Ziyaretçilerin nefeslerinin bile zarar verme ihtimali var.
Tokalı Kilisesi’nde olan bir sahne dünyada sadece burada var. Hz. İsa'nın doğumundan
ölümüne kadar yaşamı film şeridi gibi işlenmiş olan tek tarihi kilise Tokalı. Fotoğraf çekimi
burada yasak çünkü flaştan çıkan ultraviyole ışınlar duvar resimlerindeki pigmentlere zarar
vermekte, ziyaretçi sayısı yüksek olduğundan ve herkesin fotoğraf çekmek istemesinden
dolayı, çözümü görüntü almayı yasaklamakta bulduk."
Kayadan oyma bu üç kiliseyi geçen yıl 1 milyon 150 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran
Gülyaz, birkaç yıl öncesine kadar yoğunlukla İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız turistlerin
ilgi gösterdiği kiliseleri, son dönemde Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden gelen
turistlerin de tercih ettiğini ifade etti.
- İtalyan restoratörler öncülüğünde çalışmalar sürüyor
Gülyaz, önceki yıllarda Elmalı ve Karanlık kiliselerinde restorasyon çalışmaları yapıldığına
işaret ederek, İtalyan restoratörlerin öncülüğünde Tokalı Kilisesi'nde başlatılan restorasyon
çalışmalarına ise devam edildiğini dile getirdi.
Kapadokya'yı gezmek için Hindistan'dan gelerek kaya kiliseleri ziyaret eden turistlerden
Sumit Chawia (39), Türkiye'ye ilk kez geldiğini, tarihi kaya kilisedeki fresklerin bin yıllık
geçmişi olmasına rağmen hala canlılığını korumasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
ABD’li turist Lorrain Zabala Mills (60) de adını çokça duyduğu Kapadokya'ya merakından
dolayı Türkiye'ye geldiğini, kaya kiliseleri gezerek freskleri incelediğini belirterek, "Tarihi
kiliselerdeki eski freskleri gördüğümde kendimi o döneme gitmiş gibi hissettim." diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20543.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayseri'de hava durumu
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte hava sıcaklığının 8 ile 10
derece azalması beklenirken, kent merkezinde hafif kar yağışı başladı.
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Yurdun bazı bölgelerinde olduğu gibi Kayseri'de de kış mevsimi kendini göstermeye başladı.
Öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken, kent merkezinde de kar
yağışı kendini gösterdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre de hava
sıcaklığında 8-10 derece düşüş bekleniyor. Ayrıca gökyüzünün parçalı ve çok bulutlu, bölge
genelinin sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin
edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20546.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Nergis’in özgeçmişinde FETÖ düzenlemesi
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, hakkında çıkan haberler üzerine TBMM ve AK
Parti web sayfalarındaki özgeçmişinde yer alan "Kocaeli Cihan Hukukçular Derneğinin
kurucu Başkanlığını yaptı" ibaresini çıkardı. Söz konusu dernek, FETÖ soruşturması
nedeniyle kapatılan kurumlar arasında yer alıyor.
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Kocaeli’nde uzun süre bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kocaeli Barış
Gazetesi’nde çıkan habere göre dönemin en çok konuşulan derneklerinden biri olan Kocaeli
Cihan Hukukçular Derneği'nin kurucu Başkanlığını yaptı. Dernek, FETÖ ile bağlantısı ortaya
çıkınca kapatıldı.
Özgeçmişinde düzenlemeye gitti
Gazete bu haberine destek olarak AK Parti’nin internet sitesinde yer alan Avukat Hülya
Nergis’in özgeçmişini delil olarak gösterdi. Milletvekili Nergis’in bu haber üzerine
özgeçmişinde düzenleme yaparak bahsi geçen dernek ile ilgili bilgiyi çıkardığı görüldü.

Uzun süre Kocaeli’nde yaşamış ve AK Parti Kadın Kollarında hizmet etmiş olan Nergis’in
Kayseri’den milletvekili adayı gösterilmesi de yoğun eleştirileri beraberinde getirmişti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20547.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Milletvekili Arık’tan Başkanlık açıklaması
Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ülkede yaşanan başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalara
değinerek, “Milletin gündeminde işsizlik, terör var. Ama onlar sadece başkanlık peşindeler.
Başkanlık sistemi bölücülüktür. Bu ülkeyi bizler olduğu sürece bölemeyeceksiniz. Buna asla
izin vermeyeceğiz.” dedi.
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CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Ali Yiğit,
Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Parti Meclisi üyesi Hakkı Akalın CHP Kayseri İl
Başkanlığını ziyaret ederek güncel olaylarla ilgili basın açıklaması yaptılar.
Kayseri Milletvekili Çetin Arık, fırsat eşitliğinin peşinde koşan bir parti olduklarını dile
getirerek, “Cumhuriyetle kavgalı olan, rejimle kavgalı olan bir iktidar bugün bizi yönetiyor.
Milleti millet diyerek aldatan bir iktidarla karşı karşıyayız. İşte millet için bu iktidarın
başımızdan bir an önce defolup gitmesi lazım. Bunun için yollardayız. Bunların milletten
anladığı sadece kendi yandaşları. Onları kalkındırmaktan başka yaptıkları bir şey yok.
Yandaşlarının 422 milyonluk vergi borcunu bir kalemde sildiler. Öbür taraftan hakkını arayan
milletimize de biber gazı sıkıyorlar. Bunların milletten anladıkları bu. Bunları milli irade
diyerek yapıyorlar.” dedi.
“Bugün baktığımızda demokrasi yok, hukuk yok. Ülkede mafya şekliyle yönetim var.” Diyen
Çetin Arık başkalık sistemini eleştirerek, “Türkiye’de. Şimdi de rejimi değiştirme peşinde
koşuyorlar. Milletin gündemiyle iktidarın gündemi çok farklı. Milletin gündeminde işsizlik,
terör var. Ama onlar sadece başkanlık peşindeler. Başkanlık-bölücülüktür. Bu ülkeyi bizler
olduğu sürece bölemeyeceksiniz. Başkanlığa ve bu ülkeyi bölmenize asla izin vermeyeceğiz.
Bunun için hukuk kuralları içeresinde kanımızın son damlasana kadar çalışmaya hazırız.”
diye konuştu.
CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı ise hükümetin ülkeyi yönetemez hale geldiğini
iddia ederek, “Ekonomiye bakın, hanginizin cebinde yarının garantisi var. Evladına gelecek
sağlayabilecek anne baba var mı? Endişelenmeyin. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi var.
1923’ten beri söylediklerimizin arkasındayız. Demokrasi dedik, hala da diyoruz. Ülkemizi
içerisinde bulunduğu bu yalandan, talandan, haklının güçlü olduğu değil de güçlünün haklı
gibi gösterildiği düzenden hep birlikte kurtaracağız.” şeklinde konuştu.
Bu ülkenin kalkınmaya ihtiyacı var
İzmir Milletvekili Özcan Purçu da “İktidar görevini yapamıyor. Ekonomiyi, vatandaşı, dış
ilişkileri yönetemiyor İktidarın bir an önce değişmesi lazım. Bu ülkeyi bizler kurtarabiliriz
ancak. Bu ülkenin kaynakları herkese yeter. Yeter ki demokrasinin olduğu bir ülke

oluşturulmalı. Bunu ancak CHP yapar. Ülkesini seven bu yola can koysun. Türkiye şu an
hasta. Birileri başkanlık derdinde. Başkanlık nereden çıktı. Cumhurbaşkanı olarak, hükümet
olarak neyi yapamıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz size yardım etmeye hazırız.
Ama bu ülkenin rejim değişikliğine ihtiyacı yok. Huzura, kalkınmaya, refaha, barışa, huzura
ihtiyacı var.” dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20548.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Halaçoğlu Özdağ’ın ihracına tepki gösterdi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Ümit Özdağ’ın
partiden ihracını kınadıklarını belirtti.
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MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta
Milletvekili Nuri Okutan ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile birlikte basın toplantısı
düzenledi. Ümit Özdağ’ın partiden ihracını kınadıklarını belirten Halaçoğlu, “Milliyetçi
Hareket Partisi İçtüzüğü 63. maddesi beşte bir çoğunlukla üst kurul delegelerinin imzasıyla
kongrenin toplanabileceği, her dava arkadaşımızın da aday olabileceğini belirtmektedir.
Bundan dolayı ihracı kabul etmek mümkün değildir” dedi.
Başkanlık sistemini getirmek amaçlı olarak hazırlanan anayasa taslağının MHP'ye
gönderildiğini söyleyen Halaçcoğlu, “Parlamenter sistemi tasfiye edecek anayasa taslağı
MHP'ye sunulmuştur. Başkanlık sistemi gizlenmek istercesine cumhurbaşkanı denmiştir.
Başkanlık sistemi olup olmadığını anlamak için başbakan olup olmadığına bakmak gerekir.
Devlet başkanına ister başkan, ister cumhurbaşkanı deseniz fark etmeyecek, başkanlık sistemi
uygulanacaktır. Başkanlık sistemini cumhurbaşkanı kelimesi altında halka getirmek Türk
milletinin aklıyla alay etmektir” şeklinde konuştu.
MHP'den ihraç edilen Özdağ ise, başkanlık sisteminin Türk siyasi kültürüne aykırı olduğunu
savunarak, “Türk tarihi boyundaki kültürden farklı, bundan dolayı karşıyız. Türk siyasi
kültürüne daha uygun parlamenter sistem. Sistem değişikliğine girmemeli Türkiye. Türkiye
beka sorunu yaşayan bir ülke, iç cephenin güçlü olması gerekir” dedi.
Özdağ, “Bu tehlikeli bir maceradır. Beka sorunu yaşayan ülkeler sistem değişikliği yapmaz.
Dünya tarihinde bunun örneği yok. Bunun bedelini bu toplum ağır öder. Recep Tayyip
Erdoğan birçok kez kandırıldım, hata yaptım diyerek milletin karşısına çıkmış bir siyasi lider.
Eğer bu sefer de kandırılmış ve hata yapmış ise bunun başkanlık arzusunun bedelini Türkiye
Cumhuriyeti ödememeli” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20549.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Mevsimin ilk karı yağdı
Kayseri kent merkezinde dün öğle saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı başladı.
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Yurdun bazı bölgelerinde olduğu gibi Kayseri'de de kış mevsimi kendini göstermeye başladı.
Dün sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hissedilir şekilde düşerken, kent merkezinde de
hafif kar yağışı kendini gösterdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre
de hava sıcaklığında 8-10 derece düşüş bekleniyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20550.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada
öldü
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde servis minibüsü ve motosikletin çarpışması sonucunda meydana
gelen kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
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Yahyalı ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki F.K.'nın
kullandığı motosiklet ile A.A. idaresindeki 38 D 0900 plakalı servis çarpıştı. Kazada
motosiklet sürücüsü F.K., ağır yaralandı. Ambulansla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesine kaldırılan F.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
hayatını kaybetti. Acı haberi alan arkadaşları da sosyal medyada, "Kalk gardaşım daha ne
hayallerimiz vardı. Kalk, olmasaydı keşke böyle. O beyaz kefen yakışmadı sana. Mekanın
cennet olsun aslanım" mesajlarını paylaştı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20551.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Melikgazi'de kavşaklar renklendi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe sınırları içerisinde güvenli ve seri
trafik akışını sağlamak amacı ile yaptırılan kavşaklarda çeşitli düzenlemeler yaparak görsel
güzellik gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Şehir merkezi olarak bilinen alanlarda toplam 48 kavşak bulunduğunu, 14 ayrı yerde ise
kavşaksız ve ışıksız geçiş sistemi ile trafik akışının sağlandığını belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, ilk etapta 5 kavşak alanın da renkli taşlar ile motifleşen kavşakların adeta birer
tabloya dönüştürüldüğünü kaydetti.
Kentlilik bilinci
Özellikle parlak ve göz alıcı renkler ile bezenen bu kavşakların göze ve gönüllere hitap eden
birer görüntü ile bireylere doğa sevgisini hatırlattığını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, renkli kavşakların adeta sanatsal bir çalışma ile beğeni topladığını sonuç itibari ile
kentlilik bilincinin arttığının bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20552.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Bugün komşumuzun kapısını çalalım
Bugün yani 17 Kasım, Dünya Komşular Günü. Kayserili hemşehrimiz Hasan Kaçan’ın
çabalarıyla kutlanmaya başlanan bu gün vesilesiyle sizleri işyerinizde veya evinizde bir
komşunuzu ziyaret edip en azından hatırını sormaya davet ediyoruz.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20553.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Vali Kamçı muhtarlarla buluşuyor
Vali Süleyman Kamçı, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, muhtarların şikayet,
talep ve önerilerini dinlemek üzere düzenli olarak toplantılar yapılacağını açıkladı.
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Vali Kamçı, yıl içerisinde ildeki bütün muhtarları kapsayacak şekilde planlama yapılarak, her
ay il merkezinde ve ayrı ayrı her ilçede bir araya gelineceğini belirtti.
İlk olarak bugün başlayacak olan Muhtarlar Toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Tiyatro Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda Kocasinan ve Hacılar ilçelerinin muhtarlarıyla buluşacak olan Vali Kamçı, 22
Kasım 2016 Salı günü saat 14.00’te ise Melikgazi, Talas ve İncesu ilçelerinin muhtarları ile
bir araya gelecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20554.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

“Lab Erciyes” açıldı
Erciyes Teknopark, bünyesindeki kiracı firmalara, akademisyenlere, girişimcilere ve Sera
Kuluçka Merkezi’ndeki takımlara yaptığı çalışmalarla yenilik sunmaya devam ediyor.
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Erciyes Teknopark yerleşkesi Teknopark 4 bina girişinde açılan “LAB Erciyes Hızlı
Prototipleme Atölyesi’nde”, girişimciler ürünlerinin prototipini güvenli ve hızlı bir şekilde
üretip test etme şansını yakalayabilecekler.
Erciyes Teknopark’ın Hızlı Prototipleme Atölyesi Lab Erciyes hakkında bilgi veren Erciyes
Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:” Toplamda
240 m2’lik bir alandan oluşan Lab Erciyes içerisinde prototip çalışması için temel
gereksinimlere yönelik makine, alet, teçhizat ve üretim ekipmanları bulunmaktadır. Bunlara
ek olarak Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nde bilgisayarda tasarlanan çalışmaların
hızla ürüne dönüştürülmesi için 3 boyutlu baskı hizmeti de verilmektedir.
Lab Erciyes Hızlı Prototipleme Atölyesi’nde kullanıcıların tüm ihtiyaçları düşünülerek
malzeme temini yapılmıştır. Lab Erciyes’te çalışma süresince bilgisayarlar ve xerox yazıcı,
3D yazıcı(Ultimaker), CNC masa üstü, arduino setleri, ölçüm cihazları, multimetre, avometre,

kumpas, metre, delici ve kesici matkaplar, şarjlı tornavida, lehim ve kart ekipmanları, somun,
civata, vida takımları, rondela, değişik ölçülerde el mengeneleri, anahtar,lokma takımı, alyan
setleri, değişik ölçülerde tornavida çeşitleri, pense, kargaburnu, yan keskiler, eye seti ve diğer
yardımcı ekipmanlar kullanılabilmektedir.
Atölyede yer alan kitaplıkta girişimcilerin yararlanması adına, temel bilgisayar programlama
dilleri, temel elektronik devre geliştirme metotları türünde 100’ü aşkın kitap da yer
almaktadır.
Lab Erciyes’in sosyal alanı Lab Cafe’de ise girişimcilerin çalışmalar hakkında bilgi alışverişi
yapmalarına ve karşılıklı olarak görüşmelerine olanak sağlanmaktadır. Girişimcilerin
birbirleri ile farklı alanlarda fikir alışverişi yapmaları ve güncel yayınları takip etmelerine
imkan sağlanmıştır. Erciyes Teknopark olarak firmalarımıza, girişimcilere ve Sera Kuluçka
Merkezi’ndeki takımlara daha iyi hizmet sunabilmek adına sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin
hız kesmeden devam edeceğini belirtmek isteriz.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20555.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

TIR parkı ve sosyal tesis kiralama ihalesi
OSB Konferans Salonu'nda TIR Parkı ve Sosyal Tesis kiralama ihalesi yapıldı.

17 Kasım 2016 Perşembe 09:42

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan ihalenin açılışında konuşan Kayseri OSB
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Özdemir, "Bundan önce yapılan ihalelerde olduğu gibi
yine açık ve şeffaf bir ihale gerçekleştireceğiz" dedi. Özdemir, "İhale katılımcılarına başarılar
diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20556.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Otomotiv sektörü ihracatta rekora koşuyor
ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, iç pazar satışlarının yaşanan olumsuzluklara rağmen
geçen yılı yakalayacağını belirterek, "Sevindirici olan, AB'deki toparlanmaya paralel olarak
otomotiv ihracatı da artıyor." dedi.

17 Kasım 2016 Perşembe 09:44

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Koordinatörü Hayri Erce, yaptığı açıklamada,
2016'nın çok kolay bir yıl olmayacağını öngördüklerini, yılın ilk çeyreğinin 2015'e göre daha
zayıf geçtiğini, ama sektörün nisan ayından itibaren toparlandığını söyledi.
Sektörün, haziran ayında ise satış temposu olarak en üst seviyeye ulaştığına dikkati çeken
Erce, "Maalesef temmuzda yaşananlar, kalkışma ve sonrasında 'üçüncü çeyreği çok iyi
geçirdik.' diyemeyeceğim. Şimdi eylülden itibaren yine bir toparlanma sürecine girilmiş
gözüküyor. Satışlarımızda artış söz konusu. Şu an itibarıyla geçen seneye göre iç pazar
satışlarında bir miktar gerilememiz var, ama kasım ve aralık ayında göstereceğimiz eforla iç
satışlarda yılı, geçen seneye yakın rakamlarda tamamlayacağımızı düşünüyoruz." diye
konuştu.
Üretim, ihracat ve iç pazar satış beklentisi
"Bu seneyi 950 bin-1 milyon adet arası kapatırsak, önümüzdeki sene için bugünden
yaptığımız tahminler 2016 seviyesinde, ama bunun dışında sevindirici olan, AB'deki
toparlanmaya paralel olarak otomotiv ihracatı artıyor." diyen Erce, "Geçen seneyi 992 bin
adetle kapatmıştık, bu sene 1 milyonu geçeceğiz ilk defa ve 1 milyon 100 bin gibi ihracat
adetlerine ulaşılması söz konusu sektörümüzde. Tabi bunun da üretime ister istemez, olumlu
yansıması olacak. Yine geçen sene 1 milyon 350 bin olan üretim adedi, sanırım bu sene sonu
itibarıyla 1,5 milyonlara yaklaşmış olacak. Tabi bunlar sektör adına son derece sevindirici
gelişmeler." ifadesini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20557.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Şeker, danelik mısır için TMO ile sözleşme
imzaladı
Kayseri Şeker tarafından 2016 yılı yatırımları kapsamında Develi İlçesi Gaziköy’e yapılan
Lisanslı depoya alınan danelik mısır için TMO ile protokol imzalandı.
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Develi-Yahyalı ve Yeşilhisar bölgelerinde çiftçilerin alternatif ürün olarak ekimini
gerçekleştirdikleri danelik mısırın 2016 kampanya döneminde yaklaşık 3 bin tonluk kısmının
Kayseri Şeker Lisanslı depolarına alınması bekleniyor. Kayseri Şeker Lisanslı depoculuk
şirketi ile TMO arasında varılan mutabakat sonucunda Lisanslı depolara alınacak olan danelik
mısırların ürün senedi ile alınma sözleşmesi imzalandığı belirtildi.
Hayvancılık sektöründe artan karma yem talebinin önemli bir kısmını karşılayan danelik
mısır’ın yurt içinden karşılanması hususunda Kayseri Pancar Kooperatifinin başlattığı
girişimler sonucu bölgede danelik mısır ekimine ilgi arttı.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay; “Mısır üretiminin bu bölgede uzun bir aradan sonra tekrar başlamış olmasında
elbette bu bölgeye yapılan Lisanslı deponun da katkısının olduğunu düşünüyorum.
Kayseri Şeker Fabrikasının Develi Bölgesine yaptığı 20 bin tonluk Lisanslı depo yatırımını
tamamladı. İnşallah çiftçimiz tercih etmesi halinde mısırlarını Lisanslı depolarımızda
değerlendirme imkanı olacak. Lisanslı Depo da bu mısırların korunabilmesi için belirli bir
rutubet derecesi olması gerekiyor. Tabi mısır ekiminin bölgede yayılması için çiftçimizin para
kazanması lazım. Şimdi gerek tohum firması yetkilileri gerek çiftçi arkadaşlarımızın
değerlendirmelerinde diğer bölgelerimize oranla yüksek bir verim elde edildiğini bize ifade
ediyorlar. Bölgede dekara 1200 kilo bir mısır hasadı gerçekleştiriliyor. Bu oldukça yüksek bir
verimi ifade etmiş oluyor. Tabi yüksek verimin yanında maliyetin düşük olması çiftçimizin
cebine para girmesi bunun tercih edilir hale gelmesini sağlayacaktır” dedi.
TMO ile yapılan Ürün senedi ile satış sözleşmesinin üreticiler açısından önemi bilinmekte
olup Bölgede Danelik mısır üretimine ilginin daha da artması bekleniyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20558.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Yeni nesil Toyota C-HR
Toyota’nın yüzde yüz yerli otomobili “Toyota C-HR” Kayseri Toyota Plaza Aksoy’da
görücüye çıktı. Toyota’nın yeni dizayn anlayışının da ilk ipuçlarını veren Toyota C-HR, güç
üreten yeni ‘hibrit motor’ özelliğiyle Avrupa ülkelerinde de eş zamanlı olarak tanıtıldı.
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Toyota C-HR bazı Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı olarak Türkiye’de de ilk kez Toyota
Plazalarda tanıtıldı. Güçlü duruşu ile spor otomobillerin sürüş dinamizmiyle harmanlanan
otomobil Toyota Plaza Aksoy’da "Her görüşte aşk" sloganı ile görücüye çıktı.
Toyota C-HR’nın tanıtım toplantısında konuşan Toyota Plaza Aksoy Genel Müdürü Faruk
Aksoy,” Yeni ve üstün özellikleriyle Toyota C-HR’nin Türkiye’de üretilip tüm Avrupa
ülkeleriyle dünyaya ihraç edilecek olması gurur vericidir. Toyota her zaman Türk halkı için
en iyi otomobilleri üretmeyi hedeflemektedir.” dedi.
Toyota’nın yeni nesil otomobili C-HR’nın tanıtımını Sunucu-Manken İpek Tanrıyar yaptı.
Otomobilin özelliklerini tanıtım toplantısına katılan davetlilere anlatan Tanrıyar, aracın test
sürüşünü de yaptı. Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20559.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Bel ve boyun ağrısına dikkat!
Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü doktorlarından
Uzm.Dr. Yasemin Tacettin Şigan, bel ve boyun ağrılarının oldukça yaygın bir sağlık problemi
olduğunu ifade ederek, baş ağrısından sonra en sık görülen rahatsızlık arasında yer alan bel
ağrılarının insanların yaklaşık yüzde 85'inde yaşamlarının bir döneminde ortaya çıktığını
söyledi.
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Günümüzde insanların en çok bel ve boyun ağrıları nedeniyle hastaneye müracaat ettiklerini
söyleyen Kayseri Özel Melikgazi Hastanesinden Uz. Dr. Yasemin Tacettin Şigan, bel ve
boyun ağrılarının günlük yaşamda çok sık karşılaşılan sorunlarından olduğuna dikkat çekerek,
özellikle bilgisayar kullanımının iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olması sonrası boyun
ağrıları ile daha sık karşılaşıldığını belirtti.

Masa başı yoğun bilgisayar kullanımı gerektiren ofis işlerini yapan kişiler, öğretmenler,
şoförler ve bedensel olarak yoğun iş yapanların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunan
Uz. Dr. Yasemin Tacettin Şigan, "Günlük hayatta farkında olmadan, birçok yanlış hareket
yapılıyor ve bu da bel ile boyun fıtığı oluşumuna zemin hazırlıyor. Bel ve boyun ağrısı
çekiyorsanız, bu ağrılarınız iyileşmiyor ve sürekli tekrar ediyorsa mutlaka bir fizik tedavi
uzman doktoruna gidip muayene olunması gerekmektedir. Yapılacak iyi bir muayene ve
erken teşhis sonrası uygulanacak doğru tedaviyle oluşabilecek zararlara karşı erken önlem
alınabilir. Belden bacağa yayılan ağrınız veya uyuşmanız varsa bel fıtığı, boyundan kola, ele
vuran ağrınız veya uyuşmanız mevcutsa boyun fıtığı olabilirsiniz. Cerrahi tedavi gerektiren
bir durum söz konusu değilse hastalığın durumuna göre fizik tedavi ve diğer yöntemlerle bu
şikâyetlerinizden kurtulabilirsiniz. Ama öncelikle mutlaka uzman bir doktora muayene
olunmalı” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20560.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Sağlığa dev harcama
Türkiye'de sağlık harcamaları 2015'te, bir önceki yıla göre yüzde 10,4 artarak 94 milyar 750
milyon liradan 104 milyar 568 milyon liraya yükseldi.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin Sağlık Harcama İstatistiklerini
yayımladı.
Buna göre, sağlık harcaması, 2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,4 arttı ve 94 milyar
750 milyon liradan 104 milyar 568 milyon liraya çıktı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık
harcaması içindeki payı 2014 yılında yüzde 93,8, 2015 yılında ise yüzde 92,6 olarak
gerçekleşti.
Kişi başı sağlık harcaması, 2014 yılında bin 232 lira iken, 2015 yılında yüzde 9,2 artarak bin
345 liraya yükseldi.
Toplam sağlık harcamasının gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise 2014 yılına göre
değişmeyerek yüzde 5,4'te kaldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20561.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Her yıl 150 bin prematüre bebek doğuyor
Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma
Türkmen, Dünyada yüzde 10 olan erken doğum oranının Türkiye’de yüzde 11.9 olduğuna
dikkat çekerek ülkemizde her yıl 150 bin prematüre bebek doğduğunu ifade etti.
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Hayata erken “merhaba” diyen çocuklar, Dünya Prematüre Günü nedeniyle 15 Kasım Salı
günü Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde düzenlenen Aceleci Leylekler etkinliğinde bir
araya geldi. Hızla artan prematüre doğumlar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla
düzenlenen etkinlikte, prematüre doğan çocukların aileleri de katılımcılarla deneyimlerini
paylaştı. Prematüre bebeklerin ve ailelerin yaşadıkları süreçleri anlatan Aceleci Leylekler
filminin gösteriminin de yapıldığı etkinlik boyunca çocuklar, Marmara Üniversitesi Takı
Teknolojisi ve Tasarımı Yüksek Okulu öğrencileri eşliğinde anneleri için keçeden, el emeği
hediyeler hazırladı.
Erken doğum oranı yüzde 11.9
Etkinlikte konuşan Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Esma Türkmen, Dünyada yüzde 10 olan erken doğum oranının Türkiye’de yüzde
11.9 olduğuna dikkat çekerek ülkemizde her yıl 150 bin prematüre bebek doğduğunu ifade
etti. Dr. Türkmen, prematüre doğumların artışındaki nedenlerini ise erken veya ileri yaş
gebelikleri, ürogenital sistem enfeksiyonları, annede eklampsi ve preeklampsi
sorunları (gebelik zehirlenmesi), çoğul gebelikler, stres, obezite ve sağlıksız beslenme olarak
sıraladı.
Kuvöz teknolojisi çok önemli
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 23 ile 37. gebelik haftası arasında doğan ve doğum ağırlığına
göre 1000 gramın altında olanların aşırı derecede düşük doğum ağırlıklı, 1000-1499 arası
olanların çok düşük doğum ağırlıklı, 2500 gramın altında olanların ise düşük doğum ağırlıklı
olarak sınıflandırılarak ‘prematüre’ kabul edildiğini belirten Dr. Esma Türkmen, şunları
söyledi: “Prematüre yenidoğanları sağlıkla hayata kazandırmak büyük özveri ve emek istiyor.
Bu bebeklerin hayata tutunabilmesi için etkin yenidoğan bakım ve tedavilerinin yanı sıra
sağlık birimleri ve ailelerin işbirliği de çok önem arz ediyor. Kuvöz teknolojisi, prematüre
bebek bakım ve tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Kuvöz, bebeğin anne karnında geçirmek
zorunda olduğu ve mahrum kaldığı sürecin dış dünyadaki tamamlayıcı en önemli
basamaklardan birini oluşturuyor.”
Gelişim sorunlarına neden oluyor
Prematüre bebeklerde akut dönemde beyin, akciğer, kalp, bağırsaklarla ilgili sorunlar ileriki
dönemlerde ise bilişsel duyusal ve nöromotor gelişim sorunları ortaya çıkabileceğinin altını
çizen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, “Prematüre doğumların önlenmesi için
annede sağlıklı prenatal izlem ve enfeksiyonların kontrolü, stres ve tetikleyici faktörlerin
engellenmesi, erken ve çok geç yaş gebeliklerden korunma, obezite ve sağlıksız beslenmenin
önüne geçilmesi ve endikasyonu olmayan IVF gebeliklere (tüp bebek) bağlı çoğul doğumların
önlenmesi elzemdir” dedi.

Ülkemizde prematürite ve preterm sorunları açısından ailelere verilen desteğin ve
bilgilendirmenin yetersiz olduğuna da dikkat çeken Dr. Esma Türkmen, şöyle devam etti:
“Anne ve babanın prematüre bebek sahibi olmakla ilgili ruhsal ve mental olarak sürece
hazırlanması ve desteklenmesi çok önemli. Ayrıca önlemler ve izlem sürecinde yenidoğan
üniteleri ve aileler arasında sağlıklı bir köprü kurulmalı.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20562.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

FETÖ ‘silahlı terör örgütü’ olarak tanındı
Kırşehir’de yerel mahkeme tarafından alınan karar sonrası FETÖ sanığına verilen ceza ile
Fetullahçı Yapılanma ‘Silahlı Terör Örgütü’ olarak değerlendirildi.
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Alınan Ağır Ceza Mahkemesi kararı sonrası konuşan Kırşehir Barosu Yönetim Kurulu üyesi
Av. Kayhan Kurt, kararın verilmesiyle FETÖ’nün silahlı terör örgütü statüsüne girdiğini
söyledi. Toplumda oluşturulmaya çalışılan "hukuksuz yargılama yapılıyor" iddiasının doğru
olmadığının altını çizen Av. Kurt, “Ülkemiz ve Cumhurbaşkanımızın iradesine karşı
gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası birçok dava açıldı. Açılan bu davalarda
Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ’yü silahlı terör örgütü olarak tanımıştır. Açılan bütün
davalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır” dedi.
Silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan ceza
Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan F.E.’nin silahlı örgüt propagandası yapmaktan
yargılandığını söyleyen Kurt, “Bu ceza ilk mahkeme kararı niteliği taşıması açısından
önemlidir. Türkiye’de ilk kez FETÖ silahlı terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Ağır Ceza
Mahkemesi kararı örgüt yargılaması açısından ilk mahkeme kararıdır. Toplumda
oluşturulmaya çalışılan yargılamaların hukuksuz olduğu söylemleri ise kesinlikle doğru
değildir” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20564.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

“Çöp Taksi” görevde
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi, kent merkezini “çöp taksi” ile temizleyecek.
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Şehir merkezinde görüntü kirliliğinin önüne geçmek adına yapılan proje kapsamında
Dulkadiroğlu Belediyesi, şehir merkezinde çöp taksi projesini hayata geçirdi. Şehrin ana
artelleri üzerinde göreve başlayan çöp taksinin yoğun trafikte daha rahat çalışması
amaçlanıyor. Günün belirli saatlerinde periyodik olarak çalışan çöp taksi WhatsApp ihbar
hattıyla da vatandaşa anında hizmet götürecek.
Baskılı hidrolik sıkıştırmalı araçların ana caddede oluşturdukları trafik sıkışıklığı ve kötü
görüntünün yerine daha pratik ve küçük araçlarla çöpler seri şekilde toplanacağını ifade eden
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ihtiyaç halinde bu gibi araçların sayısını
artıracaklarını söyledi. Proje hakkında konuşan Başkan Okay, “Merkezdeki birçok noktaya
büyük çöp kamyonları giremiyor, girerse de trafikte aksamalar oluyor. Çöp taksi sayesinde
trafiğe kapalı, dar ve ara sokaklara rahatça girebiliyoruz. Trafik akışını engellemeden temizlik
işlerini yapmış olacağız. Projemiz, vatandaşlarımız tarafından benimsendiği takdirde farklı
bölgelerimizde de uygulamaya girecek” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20565.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Öğrencilere yüzde 100 iş garantili eğitim
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2009-2010 eğitim öğretim döneminde eğitime başlayan
Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, plastik teknolojisi bölümü,
iklimlendirme ve tesisat bölümü ile elektrik elektronik teknolojileri bölümünde geleceğin
teknik elemanlarını yetiştiriyor.
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Öğrencilere yüzde 100 iş garantili eğitim verilen, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, 36 bin metre kare kapalı alanla bölgenin en büyük okulu konumunda.
Öğrencilerin geleceğe emin adımlarla yürümesi için pratik eğitim görülen atölyelerde son
teknoloji cihazlar kullanılıyor. Öğrenciler atık malzemeleri geri dönüştürerek doğaya da katkı

sağlıyor. Okulda öğrencilere teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim verildiğini belirten
Okul Müdürü Efendi Yılmaz, plastik teknolojileri bölümünde geri dönüşümden gelen
malzemenin CNC tezgahlarında istenilen ürüne dönüştürülebildiğini, tesisat bölümünde de
özelikle doğalgaz tesisatı konusunda çalışma yapıldığını ifade etti.
Okul Müdürü Yılmaz, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı
arasında imzalanan protokolle öğrencilerimiz ayda bir gün Organize Sanayi Bölgesi içerisinde
olan herhangi bir fabrika içerisinde ders görüyorlar. Bu uygulama ile öğrencilerimizi iş
hayatına hazırlıyoruz. Okulumuzun Organize Sanayi Bölgesinde olmasının da
öğrencilerimizin gelişimi açısından önemi oldukça büyük. Son sınıfa gelmiş öğrencilerimizin
tamamı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikalarda staj görüyorlar. Hem eğitimlerini
tamamlıyorlar hem de mesleklerini sahada öğreniyorlar. Öğrencilerimize okul bittikten sonra
iş yeri açma belgesi veriyoruz” dedi.
Okul müdürü Efendi Yılmaz da okullarından bugüne dek mezun ettiklerini, bunların yüzde
80'inin mezun olduktan sonra işe başladığını, yüzde 20'sinin de üniversite veya askeri okul
eğitimine devam ettiğini söyledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20566.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü yine
değişti
Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürlüğüne, Sosyal Politikalar Antalya İl Müdür
Yardımcısı Nevzat Özer atandı.
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Yeni Müdür Nevzat Özer:
Sosyal politikalar projelerle anılsın
Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürlüğüne, Sosyal Politikalar Antalya İl Müdür
Yardımcısı Nevzat Özer atandı. Bilindiği gibi kurumdaki problemleri gündeme taşıdığımız
haberlerin ardından müdürlüğü vekaleten yürüten Yasemin Gülbahar’ın yerine Serdal Çelik
yine vekaleten atanmıştı. Göreve asaleten atandığı öğrenilen Özer, kurumun adının projeler ve
çalışmalarla anılması gerektiğini söyledi. Özer Yozgatlı.
Personel ile tanıştı
İl Müdürü Nevzat Özer ilkönce personelle bir araya gelerek tanıştı, yapılan çalışmalar
hakkında kısa bir bilgi teyidi yaptı ve bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında görüşlerini
belirtti.
Özer, müdürlük personelinin moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması gerektiğini
belirterek bunun için kendisinin de bu noktada elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.
Özer, “Ayrıca bu yeni görevde İl Müdürlüğümüzü, bakanlığımızın misyon ve vizyonları

doğrultusunda bir adım öteye götürmek için hep birlikte el ele vererek çalışılacağız.”
açıklamasında bulundu.
Ziyaretlere başladı
Sosyal politikaların çiçeği burnunda müdürü Özer işbaşı yaparak ziyaretlerine de başladı.
Özer, müdürlüğe bağlı Kocasinan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şiddeti Önleme ve
İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Ahmet Baldöktü Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne
ziyarette bulunarak personelle tanıştı.
Sosyal politikalar projelerle anılsın
Özer ayrıca kuruluşlarda denetimler yaparak personellerle İl Müdürlüğü adına yapılacak proje
ve çalışmalar ile ilgili düşüncelerini paylaştı ve bu konuda onların görüşlerini dinledi.
Özer, “İl Müdürlüğünün adının projeler ve çalışmalarla anılmasını sağlamanın hep birlikte
temel görevimiz.” diyerek bu duygu ve düşüncelerle ekibine başarılar diledi.
Nevzat Özer kimdir?
Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı olan Nevzat Özer Yozgat doğumlu. Ön lisansını
Anadolu Üniversitesi, Lisansını Atatürk Üniversitesi’nde tamamlayan Özer, İnönü
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Çeşitli eğitim
seminerleri veren Özer, MEB’e bağlı okullarda yöneticilik görevlerinde bulundu. Özer, Aile
ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürlüğü’ne atanmadan önce Aile ve Sosyal Politikalar
Antalya İl Müdür Yardımcısı olarak görevinde bulunuyordu.
Haber: Bünyamin Gültekin özel haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20567.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

AB yerine İslam Birliği
Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, partisinin ezelden beri AB üyeliğine sıcak
bakmadığını söyledi. AB’ye alternatif olarak “İslam Birliği”ni öneren Aktaş hükümete
seslenerek, ”Avrupa’ya yalvarmak yerine İslam aleminin lideri olun” dedi.
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Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, partisinin il binasında düzenlediği basın
toplantısında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecini değerlendirdi.
AB’nin Türkiye’yi sürekli oyaladığını ve yaptırımlar uygulattığını belirten Sinan Aktaş,
”Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığı dönemindeki Almanya ziyaretinde 2023’de AB’ye
kabulü beklediğini beyan etmiş ancak aradan geçen 4 yıl içinde geldiğimiz nokta ortada
sadece hakaret ve oyalama var. Bir ara Şangay Beşlisi’ne gireriz falan diye tehditler de
savurmuştu. Hani ne oldu? Demek ki sadece kürsüden konuşuluyor ama icraata gelince
yapılan hiçbir şey yok. Peki yapılması gereken nedir o halde? Milli görüşün Saadet Partisi’nin
1997’de Erbakan hocamızın 15 günde kurduğu İslam Birliği’nin çekirdeğini oluşturan 1
milyarın üzerinde nüfusuyla büyük bir ticari sahaya sahip D8’i harekete geçirin ve İslam
alemine lider olmak için gayret edin. Malezya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, İran, Mısır,

Türkiye ve Nijerya’nın da içinde bulunduğu yeraltı kaynakları açısında dünyanın en büyük
rezervlerini topraklarında barındıran bu ülkelere lider olmak varken gidip Avrupa’ya
yalvarmak size yakışıyor mu? Vazgeçin artık bu yanlış politikalarınızdan. Biz onlara asla
muhtaç değiliz. Onlar bize muhtaç. Tüm bu teslimiyetçi AB’ci politikaların son bulabilmesi,
İslam alemindeki bu kan ve gözyaşının sona ermesi ve gerçek manada İslam Birliği’nin
kurulabilmesi için Saadet Partisi’nin mutlaka iktidar olması ve parlamentoya girmesi şarttır”
şeklinde konuştu. Haber ve Foto Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20568.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Milletin yanında olmayan vekili olamaz!
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu Sözcüsü Mehmet Yükselen , “Kişiliğini, kimliğini,
varlığını, tüm gücünü ve kazanımlarını aziz milletten alan sözde milletvekillerinin milletin
çıkarlarını korumak yerine terör ve destekçileri ile dayanışma halinde olmaları kabul
edilemez. Bu milletin yanında olmayan, bu milletin vekili de bireyi de olamaz” dedi.
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Kısa adı KAYKİP olan Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu üyeleri, İnsan ve Medeniyet
Hareketi Kayseri Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek terör ve teröre destek verenleri
sert bir dille eleştirdi.
Gerek 15 Temmuz hain darbe girişimi faillerine yönelik operasyonları, OHAL sürecini ve
bununla birlikte HDP Milletvekillerine yönelik yapılan operasyonları Sivil Toplum
kuruluşları olarak desteklediklerini belirten Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu Sözcüsü
Mehmet Yükselen, “Terörist PKK, PYD, YPG ve sempatizanlarının ve de bunların
Meclisteki destekçilerine yönelik olarak yürütülen hukuki süreçte, Türkiye halkını temsil eden
Sivil Toplum Kuruluşları olarak devletin daima terörün karşısında, aziz milletimizin yanında
olmasını destekliyoruz. Bununla birlikte Milletimizi sözde temsil ettiği iddiasında olan CHP
milletvekilleri, devam etmekte olan hukuki süreci "hukuksuzluk" olarak ele alan çeşitli basın
yayın kuruluşlarını ve son olarak Mecliste HDP grup toplantısına katılan Yunanistan,
Finlandiya, Avusturya, Almanya ve İspanya büyükelçilik temsilcilerini şiddetle kınıyoruz. Bu
süreç ve yaşadıklarımız kardeşlik hukukumuzu bozmaya çalışan, bizim kabımızdan yemek
yiyen hainleri bir kez daha açık ve net olarak gözler önüne sermiştir.“ dedi.
Teröre en güzel cevap tek vücut olmak
“İçinde bulunduğumuz şu günlerde gerek içerden gerekse dışardan hainlerle kuşatılan
ülkemiz; Kurtuluş Savaşı’nı tam manasıyla adeta yeniden yaşamaktadır. “ diyen Yükselen
şunları söyledi:
“Ülkemiz ve hukuk sistemimiz bu süreçte adaletle davranarak, suçlulara gereken cezayı bir an
evvel vermeli ve toplumun vicdanını rahatlatmalıdır. Toplum nezdindeki yüksek adalet
beklentisinin yanı sıra Hükümet yetkililerinin, toplumun geçtiği bu darboğazdan çıkabilmesi
için Ekonomik olarak da çalışmalarına hız vermesi ve hissedilir bir iyileştirme sağlaması
gerekmektedir. Bizler Kayseri Kardeşlik ve iyilik Platformu olarak ülkemizdeki huzur ve

istikrar ortamına, kardeşliğimize yönelik saldırıların amacına ulaşmasına asla müsaade
etmeyeceğiz. Terör ve destekçilerine karşı milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu
içerisinde, ortak akılla, aklıselime dayalı olarak terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara
karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir. Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu olarak;
teröre, terör örgütlerine ve terör olaylarına karşı ortak tavır sergilemeye devam edeceğiz.”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20569.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

12 kişi tutuklandı
Kayseri merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel
(FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

Devlet

Yapılanması'na
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen
soruşturma çerçevesinde, Kayseri merkezli, Ankara, Adıyaman, Bursa, Elazığ, Yozgat,
Konya, Bitlis, Ordu, İstanbul, Sakarya ve Aksaray'da gözaltına alınan 44 zanlıdan 18'nin daha
emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye
sevk edildi.
Zanlılardan, Selim U, Zafer Ş, Süleyman P, Soner D, Ömer U, Sertaç A, Orhan T, Ömer G,
Ramazan T, Serkan A, Mustafa A, Mustafa Y. tutuklandı, 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20570.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

İki kamyon çarpıştı
Kayseri'de iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi
yaralandı.
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Kayseri İncesu yönüne giden Yusuf Özdeve yönetimindeki 38 TH 469 plakalı kamyon ile
İncesu Kayseri Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden Çağrı Kocatürk idaresindeki 33
CUE 96 plakalı kamyon Güney Çevre Yolu'nda çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan kamyon sürücülerinden Çağrı Kocatürk olay yerinde hayatını
kaybederken, başından darbe alan diğer araç sürücüsü Yusuf Özdeve Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20571.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonu: 5 kişi
tutuklandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından KayseriMalatya karayolu uygulama noktasında 27 plakalı araç içerisinde yapılan aramada hassas
terazi, 2,95 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca araç içerisinde bulunan B. A., N. K. ve F. A. isimli
şahıslarda çantalarında yapılan aramalarda toplam 5,10 gram esrar, 26,55 gram metanfetamin
ele geçirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir diğer
operasyonda ise Kayseri-Malatya karayolu uygulama noktasında 34 plakalı araç içerisinde
yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araç içerisinde bulunan S. D. ve
B. A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Her iki olayda gözaltına alınan 5 kişi, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20572.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

KÖŞEBAŞI
Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı Köşebaşı meselelere farklı yönlerden
yaklaşmaya devam ediyor.
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AK Parti’nin kadın vekillerle imtihanı

Önceki dönem Kayseri Milletvekilliği yapan Pelin Gündeş Bakır’ın eşi ve kayınının
FETÖ/PDY soruşturması nedeniyle görevlerinden alınmalarından sonra şimdi de Kayseri
Milletvekili Hülya Nergis’in FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatılan Kocaeli Cihan
Hukukçular Derneği’nin kurucu başkanı olduğu ortaya çıktı.
Tam bir şokta olan Kayserili vatandaşlar haklı olarak soruyor? “Kim buluyor, kim listeye
koyuyor, kim onaylıyor bu hanımları?”
DİL YAREMİZ
Güzel uygulamaya gölge düşüren imla hatası
Develi Belediyesi’nin şehrin çeşitli yerlerine yerleştirdiği “Kitap ve Oyuncak Kumbarası”
büyük ilgi görüyormuş. Her şey iyi, hoş ama keşke “çocuk” kelimesini de “çoçuk” diye
yazmasalarmış.

Ömrümüzde görmediğimiz haber başlığı

“… ömründe görmediği hizmeti, ömründe görmediği iş makinesini gördü.” Fotoğrafta
ömründe görmediği hizmeti ve o hizmeti gerçekleştiren iş makinesini gören masum köylüler
görülüyor.
Bugün komşumuzun kapısını çalalım

Bugün yani 17 Kasım, Dünya Komşuluk
Günü. Kayserili hemşehrimiz Hasan Kaçan’ın çabalarıyla kutlanmaya başlanan bu gün
vesilesiyle sizleri işyerinizde veya evinizde bir komşunuzu ziyaret edip en azından hatırını
sormaya davet ediyoruz.
Çelik’e ironik twit

Sivas Caddesi üzerindeki Emirgan üstgeçidinde yapılan düzenlemeler aylarca sürünce sabır
taşı çatlayan muzip bir vatandaş fotoğraf çekerek bu twiti attı: “Çelik Başkanım! Yavuz
Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri bitti. Emirgan üst geçit tamiratı hala bitmedi!”

Bu twitten sonra iş hızlanmış olacak ki, yerinde kontrol için görevlendirdiğimiz arkadaşımız
üst geçitteki çalışmaların tamamlanmış olduğu bilgisini verdi.
İddialı Belediye Başkanı

Yozgat’ın Boğazlayan İlçesi’ne bağlı Ovakent Belediyesi’nde geçtiğimiz hafta sonu Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ’ın da katıldığı görkemli bir açılış ve temel atma töreni gerçekleştirildi.
Ovakent Belediye Başkanı Menderes Öztürk esprili açılış konuşması ile davetlileri kırıp
geçirdi. Belde için iddialı açıklamalarda bulunan Öztürk, Ovakent’i ‘Dünya’nın merkezi’
haline getireceğini söyledi.
Açılış öncesi bir süre sohbet ettiğimiz Öztürk, ilçe olmak istediklerini söyleyince biz de
‘Başkanım oldu olacak Boğazlayan’ı Ovakent’e bağlayın’ diye şakalaştık. Başkan Öztürk ise
‘O ne ki? Ben asıl Yozgat’ı Ovakent’e bağlayacağım’ diyerek yine yüzümüzde tebessüm
oluşturdu. Öztürk’ün birçok hedefinin yanında yaklaşık 2 bin nüfuslu beldeyi 10 bin nüfusa
ulaştırmak da var.
GÜNÜN KARESİ

Havalar soğudu. Lütfen arabanızı çalıştırmadan önce kaputu kontrol ediniz!
GÜNÜN KAPAĞI

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20573.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

12 kişi adliyeye sevk edildi
Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk
edildi.
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Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sağlık Müdürlüğünde çalışan S.K'nin Keykubat Mahallesi
sağlık lojmanlarındaki adresine düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları
iddiasıyla gözaltına alınan S.K, B.Ç, O.N.Ü, Ş.O, F.K, A.T, C.K, K.K, E.E, O.E, F.K ve
F.F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye
sevk edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20574.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

ERCİYESSPOR KAPANACAK MI?
Tarihinde UEFA Kupası'nda oynama başarısı bulunan, şimdilerde ise Spor Toto 2. Lig
Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve yaşadığı yönetim krizi nedeniyle kayyum atanan Kayseri
Erciyesspor, 21 Kasım'da yapılacak olağanüstü kongrede aday çıkmaması durumunda tasfiye
edilerek kapatılacak.
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Spor Toto Süper Lig'den 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig'e, 2015-2016 sezonunda da Spor
Toto 2. Lig'e düşen mavi-siyahlı takım, bu yıl mücadele ettiği Kırmızı Grup'ta da zor günler
geçiriyor. 2007-2008 sezonunda UEFA Kupası'nda oynama başarısı gösteren mavi-siyahlı
takım, gerçekleştirilen üst üste kongrelerde yönetime talip çıkmayınca Kayseri 2. Sulh Hukuk
Mahkemesince atanan kayyum heyeti tarafından yönetiliyor.
Üç kişilik kayyum heyeti tarafından 14 Kasım için belirlenen olağanüstü kongre, katılım
olmaması dolayısıyla 21 Kasım Pazartesi'ne ertelendi. Çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak
kongrede aday çıkmaması durumunda kulübün tasfiye edileceği bildirildi.
- "Bu süreç herkesi derinden üzdü"

Kayyum heyetinde yer alan Bülent Dener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1932 yılında
kurulan Kayseri Erciyesspor Kulübünün bu süreçleri yaşamasından büyük üzüntü
duyduklarını söyledi.
Kayseri Erciyesspor'a sahip çıkılması çağrısında bulunan Dener, "Ben umutsuz değilim.
İnşallah kulübümüz yeniden başlayacak, yeniden dirilecek. Bununla alakalı hiç
umutsuzluğum olmadı. Geçmişte Kayseri Erciyesspor Kulübü, Kayseri'ye büyük sevinçler
yaşattı. Bu süreç herkesi derinden üzdü." diye konuştu.
Çok zor şartlar altında kulübün var olmaya devam ettiğini aktaran Dener, şunları kaydetti:
"Transfer sezonun bitmesine kısa süre kala mahkemeden aldığımız yetkiyle "Altyapıdaki
gençleri profesyonel yaparak lige başladık. Eksi 2 puanımız var, galibiyetimiz yok, sadece 1
beraberliğimiz var. Takım kamp yapamadı, çok zor şartlar altında mücadele veriyoruz.
Tesislerde uzun süre yemek çıkmadı çünkü malzeme alacak paramız yoktu. Bu zamana kadar
yardımlarla buraya gelebildik. Kayyum heyeti olarak kongre kararı aldık. İnşallah o kongrede
yönetim şekillenir, kulüp sahipsiz kalmaz ve tasfiye edilmez. Ben buranın sahipsiz kalacağına
inanmıyorum. Umarım birileri gelip, kulübün kapanmaması için destek olacak. Güzel günleri
hayal ediyoruz. Kayseri Erciyesspor Kulübü inşallah kapanmaz ve eski başarılı günlerine
tekrar ulaşır."
- "Kulüp tesislerinde yaklaşık 3 aydır doğal gaz kesikti"
Bülent Dener, sezonun başlamasının ardından borçları nedeniyle tesislerin doğal gazının
kesildiğini ifade etti.
Bazı yardımseverler sayesinde bu sıkıntıların giderildiğini dile getiren Dener, şöyle devam
etti:
"Kulüp tesislerinde yaklaşık 3 aydır doğal gaz kesikti. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir
ağabeyimiz kısa süre önce borcu ödedi ve tekrar doğal gaz kullanmaya başladık. Tesislerde
yavaş yavaş yemek çıkmaya başladı. Kulübün yaşaması için mücadele veriyoruz. 1932 yılında
kurulan birçok başarısı olan kulübün kapanmasına gönlümüz razı değil. Bu süreçte doğal
gazımız yoktu, yiyecek ekmeğimiz yoktu, deplasmana gidecek paramız yoktu, buna rağmen
bir şekilde bunların üstesinden gelmeye çalıştık."
Gelecek vadeden futbolculara sahip olduklarına dikkati çeken Bülent Dener, "300'ün üzerinde
sporcuya sahip, profesyonel ligde oynayan, adı, şanı olan bir kulübüz. Hiçbir zaman kötü
şeylerle adı anılmamış. Biz bu kulübün yaşamasını arzu ediyoruz. İnşallah iyi bir yönetim
gelir ve bayrağı devralır." değerlendirmesinde bulundu.
Kulübün çok büyük borcu bulunmadığına vurgu yapan Dener, yönetime talip olacakların
büyük borç yükü altına girmeyeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20575.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

43 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 43 bin 900 paket kaçak sigara ele
geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Malatya karayolunda polis ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda Y.G. isimli şahsın kullandığı otomobilin durdurularak arama yapıldığı öğrenildi.
Otomobilde yapılan aramalarda 43 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.G. hakkında soruşturmanın başlatıldığını
kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20576.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Başörtülü kadın emojisi geliyor
2017 yılında akıllı telefonlarda kullanılan emojilere yenileri eklenecek. Emojiler arasında yer
alan başörtülü kadın, 15 yaşındaki Suudi Rayuf Alhumedi'nin teklifiyle konsorsiyuma gitti ve
kabul edildi.Kaynak: Başörtülü kadın emojisi geliyor
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Evrensel Kod Konsorsiyumu, aralarında başörtülü kadının da bulunduğu 56 emojiyi onayladı.
2017 yılında akıllı telefonlarda kullanılacak olan emojiler arasında, emziren kadın ile
cinsiyetsiz birey emojisi de var.
SUUDİ KIZDAN BAŞÖRTÜLÜ EMOJİ TEKLİFİ
15 yaşındaki Suudi Rayuf Alhumedi'nin teklifiyle konsorsiyuma gelen başörtülü kadın
emojisinin sunumunda da dikkat çekici vurgular var.Sunumda, başörtüsünün yalnızca
Müslüman kadınların değil, Ortodoks Yahudilik ile Katolik ve Ortodoks Hristiyanlık'ta da
önemli bir sembol olduğu ifade ediliyor. Aynı sunumda, konsorsiyuma, puşili erkek emojisini
de değerlendirmeye alınabileceği hatırlatılıyor.2017 yaz aylarında kullanıma girmesi beklenen
diğer emojiler arasında "emziren kadın" ve "cinsiyetsiz birey" olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20577.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

BİR FİLMİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ –
HZ. MUHAMMED
Filmin içeriği, vermek istediği mesajları, üzerine bina edilmeye çalışılan felsefesi, seyirciler
üzerinde oluşturacağı intiba bizim üzerinde durmamız gereken konulardır. Tabii ki bunlarla
ilgili bir şeyler yazıp/çizerken objektifliğimizden ödün vermeden kalem oynatmanın
sorumluluğu ve bilincinde olmalıyız. Zira klasik Sünni/Şia (diğer bir deyimi ile Türkiye/İran
veya Osmanlı/Farisi) yaklaşımının basit tarafgirlik ve sempatizanlık duygusunun egemen
olgusuyla hareket objektiflikten ve bunun yansıması ile adaletten uzak olmak durumuyla karşı
karşıya kalmaktır.
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Mecid Mecidi’nin çevrilmeye başladığı andan vizyona girişine kadarki geçen süreçte
hakkında çok fazla spekülasyonların yapıldığı filmi nihayet Türkiye’deki seyircilerle
buluşmak üzere aynı anda tüm sinemalarda gösterime girdi ve biz bu yazıyı yazarken de
gösterimi devam etmektedir. Filmin gösterime girmeden başlayan tartışmaları, gösterime
girdikten sonra daha da hararetlendi, olumlu/olumsuz birçok kalem erbabı hakkında yazılar
yazmaya, yorumlar yapmaya başladı. Tabii ki olay sadece yazılı medyada cereyan eden bir
hadise olmakla kalmayıp başta dost meclislerinin oluşturduğu sohbetlerin birincil en önemli
konusu olmayı da sürdürüyordu. Diyanet başta olmak üzere devlet ricali ve
entelektüel/aydın/ulema kesimi de en azından üzerlerine gelebilecek taarruzlara karşı gardını
alma pozisyonun bir tezahürü eylem ve söylemlerde bulunarak adeta gelecekte şekillenecek
olumsuz tartışmalara “ben dememiş miydim(!)” bilmişlik edasıyla vaziyeti kurtarma
telaşesine girdiklerini görmekteyiz.
Ben sinema eleştirmeni değilim. Dolayısıyla filmi sinema tekniği açısından değerlendirmeye
tabi tutacak ne bir eğitimim, ne de bununla ilgili yapılmış bir çalışmam var. Bu tamamen
uzmanlarına havale edilmesi ve onlar tarafından değerlendirilmesi gereken bir konudur.
Yönetmenin Dünya ve İran sineması açısından kayda değer bir özelliği olduğunu biliyor ve
özellikle sosyal içerikli başka filmlerini de seyretmiş olduğumdan en fazla yapabileceğim
bunlar arasındaki bir mukayesedir. Bu çerçevede sahne dekorları ve kullanılan müzik dâhil
çok büyük değişimlerin bu filimde oluştuğunu gözlemlememek imkânsızdır. Daha fazla
Hollywood vari bir akış tüm sahnelerde kendisini göstermektedir. Batılıların çevirmiş olduğu
İSA ve MUSA filmlerinde ki birçok sahnenin izdüşümünü yaşıyor gibi olmamda, sanıyorum
klasik/kendine özgü stilinden yönetmenin ne kadar uzaklaştığını göstermesi açısından son
derece önemlidir. İşin özü Mecid Mecidi kendini inkâr etmiş ve filmde neyi amaçladı
bilmiyorum ama şayet batılılara sempatik bir İslam algısını çok masum küçücük bir
Muhammed profili üzerinden vermeye çalışmış ise kelimenin tam anlamı ile çuvallamış. Zira
dünyada oluşan İslamofobia’ya karşı bu tür hakikatlerden uzak yaklaşımların egemen olduğu
film ve tasvirler farkında olmadan bir takım müsteşriklerin (oryantalistlerin) ekmeğine yağ
sürmekten başka bir işe yaramaz ve oluşacak bu fobia ile birlikte farklı iddia ettikleri tezlerin
güçlenmesine, daha da büyümesine zemin hazırlayacaktır.
Filmin içeriği, vermek istediği mesajları, üzerine bina edilmeye çalışılan felsefesi, seyirciler
üzerinde oluşturacağı intiba bizim üzerinde durmamız gereken konulardır. Tabii ki bunlarla

ilgili bir şeyler yazıp/çizerken objektifliğimizden ödün vermeden kalem oynatmanın
sorumluluğu ve bilincinde olmalıyız. Zira klasik Sünni/Şia (diğer bir deyimi ile Türkiye/İran
veya Osmanlı/Farisi) yaklaşımının basit tarafgirlik ve sempatizanlık duygusunun egemen
olgusuyla hareket objektiflikten ve bunun yansıması ile adaletten uzak olmak durumuyla karşı
karşıya
kalmaktır.
Filmin ana karakteri doğal olarak Allah resulü Hz. Muhammed’dir (as). Film Hz.
Peygamberin doğumundan 12 yaşına kadarki olan yaşamını anlatıyor. Bir hayale dalma ve
geçmişi hatırlama kurgusu ile. Bu dönem, siyer tarihçileri açısından hakkında en az bilginin
olduğu, sadece vahyolunan ayetler ışığında bazı bilgilerin ipuçlarının yakalanabildiği bir
dönemdir. Film, “Şib-i Ebi Talip” diye bilinen bölgede, risaletin 7. Yılında Mekke
müşriklerinin acımasız bir yöntem olarak, başta Allah resulü ve tüm müminlere uyguladıkları,
üç yıl süren ambargonun şiddetinin en ağır hissedildiği anda Allah resulünün okumuş olduğu
“Fil suresi” ile Ebu Talip’in hayale dalarak o günleri gözlerinde canlandırmasıyla başlıyor.
Dolayısıyla bu başlangıç filmin felsefesini/ana temasını/ön plana çıkaracak karakterlerin
kimliğini de de iyiden iyiye netleştiriyor.
Şu ana kadar ki çevrilmiş siyer tarihini anlatan film ve dizilerin hiçbirinde Hz. Peygamber’in
hiçbir yaş grubuna ait tasviri ve kendisini canlandıran bir karakteri olmamıştır. Hangi
ekol/mezhep ve meşrebin temsilcisi olursa olsun, her yönetmen buna azami derecede saygı
gösterip zihinlerde yanlış bir Hz. Muhammed portresinin oluşumunun önüne geçmişlerdir.
Diğer karakterlerin tamamının tasvirlerinin -nihai olarak birini diğerinden ayırma gibi bir
durumda kalmayacağımız için- yapılıp/yapılmaması çok önemli olmayabilir. Ama Allah
resulünün, getirdiği İlahi mesajın ana ve temel karakteri olma özelliğini kıyamete kadar
sürdürecek olması hasebiyle, zihinlere yanlış tasvirinin oluşumunu engellemek ve bunun
üzerine oluşacak gereksiz spekülasyonlardan şiddetle kaçınmak gerekliliği son derece
önemlidir. Zira kıyamete kadar kendisi vefat etmiş olmasına rağmen getirdiği mesajdan çok,
şahsı ve manevi kişiliği üzerinden o kadar çok suiistimale uğramış ve uğrayacak ki anlatmakla
bitirilemez. Rüyalar başta olmak üzere, kendisiyle buluştuğunu/görüştüğünü ve mesajlar
getirdiğini iddia eden geçmiş ve gelecek şarlatanların varlığını düşündüğümüzde bu tasvir
girişiminin doğuracağı olumsuz sonuçların vahametini kestirmemek mümkün değildir. Burada
geçmiş diğer peygamberlerin tasvirinin yapıldığı filmlerle ilgili kısaca şunu belirtmekte fayda
var; Onların getirmiş olduğu mesajların tamamı Hz. Muhammed’in getirdiği son din ve şeriat
olan İslam ile hükümsüz kılınmışlardır. Tabi bu Onların tasvirlerinin yapılmasının doğru
olduğu anlamına gelmemelidir. Doğru olan Allah resullerinin hiçbirini tasvir etmemektir.
Filmin anlatım karakteri olarak Ebu Talip’in seçilmesi bile başlı başına bir olay. Zira iman
edip/etmediği çok tartışılan ve siyer/İslam tarihi yazarlarınca iman etmediği üzerinde ağırlıklı
görüşlerin oluştuğu kişinin ana karakter olarak seçilmesi. Ebu Talip ve seçilen diğer
karakterler üzerinden filmin belirgin olmayan, ama bu konularla haşir/neşir olanların
anlamakta hiç zorlanmayacakları bir felsefenin tezahürünü görmemek biraz safdillik olur.
Darun Nedve’nin lideri olan Ebu Talip’in aynı zamanda Müminlerin sözcüsü/temsilcisi sıfatı
ile Müşriklerin temsilcisi/sözcüsü sıfatının yüklendiği Ebu Süfyan’ın ön plana çıkarılarak
seçilmiş olması bir Haşimoğulları/Ümeyyeoğulları çatışmasının gelecekte şekillenecek
oluşumların mantığını temellendirme gayretidir. Bilinen siyer tarihi kaynaklarının neredeyse
tamamında Risalet sonrası dönemde Allah resulü ve Müminler ile en acımasız mücadele eden
ve Bedir savaşı sonrasına kadar da tüm aile fertleri ile birlikte bu düşmanlık etmede geri
kalmayan bir Ebu Cehil portresi var. Velid b. Muğire, Ümeyye b. Halef, As b. Vail gibi
isimler var iken daha sessiz kalmış ve Bedir’de Ebu Cehil ve diğer sembol isimler patır patır
başları gövdelerinden ayrılarak toprağa düşene kadar çok fazla esamesi dahi okunmayan Ebu
Süfyan’ın seçilmesi bir felsefenin kitlelere yanlış algı operasyonu ile dayatılmasıdır. Burada
şayet ortak değerler üzerinden hareketle bir film çevrilecek idiyse bu ayrıntı bile hassasiyetleri
gözetme açısından son derece önemliydi. Zira bir felsefe uğruna tahrif edilen bir tarih var.

Benzer bir yaklaşımı da Hz. Peygamber’in diğer amcası Ebu Leheb’de de görmekteyiz.
Hakkında her ne kadar ağır ve aşağılayıcı bir sure de inmiş olsa da, aslında Ebu Leheb’i kötü
kılan kendi tutumundan ziyade -Ümeyyeoğullarının bir ferdi ve Ebu Süfyan’ın kız kardeşi
olan- karısı Ümmü Cemildir.
Hz. Peygamberin doğumu esnasında ve doğumundan sonra on iki yaşına kadar anlatılan
sahnelerde ki olağan üstü haller aslında bu filme şiddetle karşı çıkan sufi/ehli sünnet marjinal
kesimlerinin çok hoşuna gitmesi gereken karelerdir. Zira onların da kabullendiği birçok siyer
kaynağında bu anlatılanlardan çok daha fazla abartılı ve kabullenilmesi imkânsız pasajlar var.
Gerçek olan tek bir şey var ki gerek Tevrat’ta, gerekse İncil’de geleceği müjdelenen ve
risalet/nübüvvet halkasının hatemi olacak bir peygamber beklentisidir. Bu beklenti içerisinde
olan iki tahrif edilmiş İlahi dinlerin temsilcileri, müjdelenen elçinin kendi içlerinden
çıkacağıdır. Bir başka kavim/kabile/millet içerisinden böyle bir elçinin çıkacağına en ufak bir
inanışları söz konusu değil. Zira bu kendilerini ve inana geldikleri tüm değerleri inkâr
anlamına gelir.
Her ne hikmetse bazı insanlar Allah’ın resullerini bir birleriyle yarış içerisine girdirerek
üstünlük oluşturma gayreti içerindeler. Bu bazen tüm kontrollerini kaybetmelerini de
beraberinde getirmekte inanılması mümkün olmayacak tezleri insanlara adeta vahiy kaynağı
veya Resullerin talebi gibi sunmaktalar. Bu öyle noktalara ulaşıyor ki Allah ile haşa perdesiz
konuşmalar, Nuru Muhammedi inancı, Allah’a oğullar isnat etmelere kadar varabiliyor.
Bunlar aşırı sevginin değil, aklını/beynini kaybetmiş olan bir takım meczupların
hezeyanlarıdır. Tüm müminler tartışmasız tüm resul/nebilere şeksiz şüphesiz iman etmekle
yükümlüdürler. Bu çerçevede geçmiş peygamberlerin bize aktarılan yaşam kesitlerinden elde
ettiğimiz farklılıklar Kerim Kitabımızın bize aktardıkları ile sınırlıdır.
Filmi izleyenlerin zihninde oluşan en temel unsur doğmadan, doğumu esnasında ve doğumu
sonrasında oluşan olağan üstü olayların, beklenen/müjdelenen resulün geldiğini ve bunun o
dönemde yaşayan ehli kitap dinlerin din adamları başta olmak üzere birçok kişi tarafından
tespit edilerek adeta sürek avı gibi takip edilmesidir. Musa kıssasında anlatılan Firavun ’un
emri ile tüm yeni doğan çocukların katledilmesi emrinin farklı bir yansıması olarak tüm yeni
doğan erkek çocuklarını adeta taciz edercesine sırtlarında güya var olan “peygamberlik
mührünün” aranması sahnesi. Amcası Ebu Talip ile ticari kervanla yapmış olduğu Şam
seyahatinde Hz. Muhammed’in (as) üzerinde dolaşan bulut sahnesi ve bunu fark eden rahip
Bahira’nın telkin ve teklifleri. İster istemez şu soruyu sormaktan bizleri alıkoyamamaktadır.
Peki, on iki yaşından kırk yaşına kadar geçen süreçte Allah resulünde ne tür olağan üstü haller
zuhur edecek ki beklenen resul olgusunu güçlendirsin. Veya bu zaman sürecinde bu sürek
avını sürdüren başta ehli kitap din adamları ve oluşan lobiler ne yapmakla meşguldüler. İz
sürmekten veya aramaktan vaz mı geçtiler bekledikleri resulün kendi kavimlerinden ve
dinlerinden olmadığından dolayı. Yâda nasıl yaşamasına müsaade edip hayatına son verecek
herhangi bir girişimde bulunmadılar. Tabi bu soru bugünün dünyasında bu olguları kabul edip
bunları daha etkili kılmak için abartı sanatının tüm unsurlarını kullanmaktan imtina etmeyen
ve film eleştirisini ideolojik bir temele oluşturarak yapan bizim kalemşörlere de sormak lazım.
Daha doğmadan babasını, altı yaşında iken annesini ve sekiz yaşında iken dedesini kaybetmiş
ve hayat mücadelesine bir beşerin yaşayabileceği tüm acıları yaşayarak başlayan Hz.
Muhammed, kırk yaşına geldiği ve Hira mağarasında ki kalışlarının uzadığı ve ilk vahiyle
birlikte elçiler zincirinin son halkasını oluşturan kişi olduğu müjdesini Cebrail’den (as) alana
kadar geçmiş yaşamının hiçbir anında bunu çağrıştıracak en ufak bir iz/işaret dahi olmamıştır.
Kendisinin Risalet ile görevlendirilebilecek kişi olması beklentisi içerisine girdiğine dair
küçücük bir ima dahi olmayıp, tam tersine görevin kendisine tevdi edilmesiyle birlikte
yaşadığı şaşkınlık vardır. Bu gerçeği Kerim Kitabımızın birçok ayetinde görmemiz
mümkündür.

Resul ve resuller kendilerinde en güzel örnekliklerin yaşandığı rol modelleridir.
Modernizmin/kapitalizmin insanları adeta bir tüketim çılgını haline getirdiği,
bencilliğin/egoizmin aynı ana/babadan dünyaya gelen kardeşler arasında dahi uçuruma
dönüştürüldüğü, farklı yaş gruplarının her yaş grubunun kendisine bu ideolojilerin ürettiği
kişileri
adeta
taparcasına
örneklikler
kıldığı
çağımızda/asrımızda
insanların
iman/erdem/ahlak/fazilet timsali bu elçileri gerçek hayatta örnek alabilecekleri her sunum baş
tacı edilmelidir. Uçan/kaçan, tüm hayatı olağanüstü hadiselerle dolu hiçbir elçi kendisinden
güzel örnekliklerin çıkarılamayacağı, adeta insanüstü varlıklar mesabesine yükseltilen
pozisyonlardan şiddetle kurtarılmalıdır.
Çarşıda/pazarda dolaşan, tüm insanlar gibi olaylar karşısında vermesi gereken doğal
refleksleri veren, evlenen, çoluk/çocuğa karışan, doğumları ile sevinen, ölümleri ile hüzün
duyan kul bir peygamberdir Kerim kitabımızın bize aktardığı. Onları diğer insanlardan farklı
kılan Rabbimizden vahiy alıyor olmaları ve tüm yaşamları bu vahiyle
şekilleniyor/düzenleniyor olmalarıdır. Onlara itaat Allah’a itaattir. Onları örnek almak vahyi
hayata hâkim kılmaktır. Onları dünyamızda ulaşılır kılmak yaşamlarındaki kesitleri
yaşamımızdaki kesitlere izdüşüm sağlamaktır. Belli günlerde ve gecelerde salavatlar çekip
duygusal pozisyonlara bürünerek değil, bu toplumun kendisinden emin olunduğu ve hayatının
her kesiminde nebevi bir yaşamın vazgeçilmezliğinin tezahür ettiği kişiler olduğumuzda
anmış/anlamış/rol modeller edinmiş olur ve adaletin egemen olduğu erdemli toplumları
oluştururuz. Resuller bununun için birileri tarafından sadece rol gereği canlandırılmamalı,
tertemiz zihinlerimizde “rol kesen” bir portre oluşmamalıdır. Bu hangi mezhep, hangi meşrep,
hangi hizibin bir temsilcisi olursa olsun fark etmez. Yeter ki kendisine “ben
Müslüman/müminlerdenim” desin. MUSTAFA DOĞU YAZDI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20578.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Brezilyalı kadın Müslüman oldu
Brezilya vatandaşı olan Nunes Do Nascımento Ana isimli kadın müslüman olarak Dilara adını
aldı.

17 Kasım 2016 Perşembe 15:43

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile
Brezilya vatandaşı olan ancak Fransa’da yaşayan Nunes Do Nascımento Ana kelime-i şehadet
getirerek Müslüman oldu. Dilara’nın ihtida merasimine Eşi Süleyman Tamer, Kayınvalidesi
Şemsi Tamer, İl Müftü yardımcıları Mahmut Taşyapan ve Atıf Akşit’te iştirak ettiler.
Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasimi İl Müftüsü Güven’in, İslam Dini’nin
temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından Dilara’nın kelime-i şahadet getirmesi ve
yapılan dua ile son buldu.
Eşinin vasıtasıyla Müslüman olmaya karar verdiğini söyleyen Ana, İslamiyet hakkında
Güven'e bazı sorular yöneltti.

Ana'nın, "Makyaj yapabilir miyim?" sorusu üzerine Müftü Güven, "İslamiyette ibadetlerin
başında namaz kılmak geliyor. Namaz kılmak için de abdest almamız gerekiyor.
Vücudumuzun ıslanmasına engel olan bir şeyler varsa onları temizlemeliyiz. Namaz
saatlerinin haricinde özellikle eşine karşı süslenmende, bakımlı olmanda hiçbir sakınca yok."
ifadelerini kullandı.
1 yılda 6. ihtida
Müftü Güven, Kayseri'de bir yıl içerisinde altıncı ihtida törenini gerçekleştirmenin
mutluluğunu yaşadığını belirtti.
İhtida töreni sonrasında İl Müftüsü Güven, Dilara’ya “İhtida Belgesi”ni ve Müslüman olduğu
için Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim Meali, Aile İlmihali ve İslam İlmihali hediye etti.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20579.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Sağlık Sektörü' nde Linde Gaz buluşması
Kayseri' de bulunan Kamu Hastaneleri Birliği' ne bağlı hastaneler başta olmak üzere Kamu ve
Özel hastanelerini katılımı ile gerçekleştirilen Sağlık Sektörü Buluşmalarının 3.'sü global gaz
devi Linde Gaz A.Ş. tarafından Hilton Kayseri Otelinde gerçekleştirildi.

15 Kasım 2016 Salı 10:03

Dünyada 100'ün üzerinde ülkede 65 bin çalışanı ve 17 milyar Euroluk satış hacmine sahip
endüstriyel ve medikal gaz firması The Linde Grup şemsiyesi altında faaliyet gösteren Linde
Gaz A.Ş., ürün ve hizmetleri konusundaki bilgilendirme ve gaz kullanımında güvenlik konulu
etkinliklerini sürdürüyor.
Etkinliklerde gazlar ve tehlikelerine dikkat çeken firma, videolar ile desteklediği programda
global tecübelerini katılımcılara aktarmaktadır. Ayrıca mevcuat ve sektörde yeni
uygulamalara da değinilen toplantı tarafların soruları ile oldukça verimli geçmiştir.
Geçtiğimiz günlerde Kayseri hilton otelinnde yapılan organizasyonların benzerini İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana gibi şehirlerde sürdürmeye hazırlanan Linde Gaz A.Ş. sağlık Birimi
Ülke Satış Direktörü Okan Özgün "Hizmet verdiğimiz her aşamada Linde titizliği ile
çalışıyoruz" dedi.Türkiye'de 6 üretim tesisi, 6 depolama ve dağıtım tesisi, Türkiye geneline
yayılmış geniş dağıtım ve bayi ağı ile hizmet verdiklerini belirten Özgün, "Dünya genelinde
kendimize ait kuyularımız ile MRI cihazlarında kullanılan dünyanın en soğuk gazlarından biri
olan sıvı helyum gazını üretmekte ve MRI cihazlarına sıvı helyum tedariğinde pazar lideri
olarak üreticiler tarafından tercih edilmekteyiz. Yaptığımız dolum operasyonlarında ise en
yüksek dolum verimliliğini yakalayarak sloganımız olan ' Kalitenin Gaz Hali'ni
müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Medikal oksijen için son yıllarda sundukları Sıvı Palet uygulamasının özellikle depolama
alanı sınırlı hastanelerin yer problemi çözümünde çığır açtığını ve ekonomik güvenli bir
kullanım sunduğunu bildiren Linde Gaz A.Ş. Sağlık Birimi Ülke Satış Direktörü Okan Özgün

"Uzman ekiplerimiz ve dünya genelinde edindiğimiz 136 yıllık tecrübemiz ile gaz üretimi
dışında, Linde Cryobank ve Biobank hizmetleri ile gerek kök hücre gerekse kan bankacılığı
işlemlerinde projelendirme safhasından işletme, destek safhasına kadar her aşamada Linde
titizliği ile çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20580.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

"Türk beklenilendir"
TRT1’de ekrana gelen Pelin Çift’in sunduğu Gündem Ötesi adlı programa anısı damga vurdu.

17 Kasım 2016 Perşembe 17:33

Prof. Dr. Tufan Gündüz katıldığı Gündem Ötesi programında anlatılan bir hatıra canlı yayın
stüdyosunda ekrandaki iki ismin de gözlerinin yaşarmasına neden oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20581.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Özhaseki “Türkiye Bülteni”nde
Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti’nin “Türkiye
Bülteni Dergisi” Kasım sayısına röportaj verdi. Darbe gecesini anlatan Bakan Özhaseki, “Ben
o gün melekler ordusunun Türkiye üzerine indiğine inanıyorum” dedi.

18 Kasım 2016 Cuma 09:36

Ak Parti’nin her ay düzenli olarak yayınlanan “Türkiye Bülteni” nin Kasım ayı sayısı çıktı.
Derginin 102. sayısında Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki ile yapılan röportaj yayınlandı. Röportajda Bakan Özhaseki’ye ilk olarak “15
Temmuz darbe girişimini öğrendiğinizde neler hissettiniz ve darbe girişimi sonrasında
FETÖ’ye karşı yürütülen mücadeleyi nasıl buluyorsunuz?” soruldu. Soruyu,” Ben o gün
melekler ordusunun Türkiye üzerine indiğine inanıyorum” diye cevaplayan Bakan
Özhaseki’nin bu sözü röportajın başlığı olarak kullanıldı.

Özhaseki ayrıca röportajında, Diyarbakır’da açıkladığı Doğu ve Güneydoğu’ bölgesine
yönelik kalkınma ve yatırım hamleleri hakkında açıklamalarda bulundu. Mehmet Özhaseki
ayrıca, Türkiye’nin kaderinin Ak Parti ile aynı olduğunu vurguladı. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20582.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Mimarsinan hırsızları yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,
evlere hırsızlık için giren iki kişiye suçüstü yaptı. Hırsızlık için girdiği binanın çatısında
suçüstü yakalanan şüphelilerin Mimarsinan semtinde 11 evde daha hırsızlık yaptığı belirlendi.

18 Kasım 2016 Cuma 09:38

14 Kasım tarihinde Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde meydana gelen olayda E. K.
isimli şahıs, ikametinde hırsızlık olayı gerçekleşmesi üzerine durumu polise bildirdi. Gelen
ihbarın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,
olayın meydana geldiği yerde araştırma yaptı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında olayın
meydana geldiği binanın çatısında C. D. (18) ve A. Ş.’yi (19) saklanırken yakaladı.
Yapılan araştırmalar sonrasında gözaltına alınan C. D. ve A. Ş.’nin Ekim ve Kasım ayları
içerisinde aynı bölgede 11 adet ikametten hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.
Şüphelilerin üstünde ve evlerinde yapılan arama sonucunda çeşitli markalarda erkek saatleri,
cep telefonları, hediyelik (kılıç-kama-tesbih) gibi suça konu eşyalar elde edilerek sahiplerine
teslim edildi.
Yapılan işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan C.D. ve A.Ş., tutuklanarak cezaevine
gönderildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20583.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kocasinan, dünya standartlarının üzerine
çıkacak”
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yeni Mahalle’de devam eden park
yapım çalışmalarını inceledi. İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar,
Kocasinan’ı parkları ve yeşil alanları ile dünya standartların üzerine çıkaracaklarını
vurgulayarak, ‘Yeni Kocasinan’ın Dünya’ya örnek olacağını söyledi.

18 Kasım 2016 Cuma 09:39

Kocasinan’ın dört bir yanına hizmetleri artırarak yeni park ve yeşil alanlar oluşturan
Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki parkları modern oyuncak ve spor aletleriyle donatarak,
parkları son derece fonksiyonel hale getiriyor. Yeni parkların ilçeye en kısa sürede
kazandırabilmesi için çalışmaları yerinde kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan
Yardımcısı Ali Bulu ve birim müdürleri eşlik etti. İncelemeler sırasında yetkililere talimat
veren Başkan Çolakbayrakdar, park alanlarında daha fazla yeşile ağırlık verilmesi istedi.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın bütün mahallerinde yoğun bir çalışma sürdürüldüğünü
ifade ederek, “Kocasinan Belediyesi olarak daha çevreci bir Kocasinan’ı inşa edebilmek adına
bu yıl için belirlediğimiz ana başlıklardan birisi de park ve bahçe çalışmalarımızdı. Her
mahallemizdeki mevcut parkların iyileştirilmesinin yanı sıra yeni parkların oluşturulması
noktasında yoğun bir gayretimiz var. Kişi başına düşen yeşil alanı artırmak ve dünya
standartların da üstünde bir Kocasinan inşa etmek için çalışmalarımız hummalı bir şekilde
devam ediyor.” diye konuştu.
“Kocasinan bölgesinde bütün parklarımız 7’den 70’e herkese hitap edecek” diyen Başkan
Çolakbayrakdar, herkesin kendince parkın içerisinde yaşam alanları bulabilecekleri parklar
oluşturacaklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar “Önümüzdeki günlerde bu değişim ve
dönüşüm bütün mahallerimizde görülecek. İlçe sakinlerimiz daha çevreci parkların içerisinde
daha huzurlu ve daha mutlu olacak. Bütün gayretimiz Kocasinan sakinlerimizin daha mutlu
olmalarını sağlamaktır. Bu yönde de çalışmalarımız olağan hızıyla devam ediyor.” ifadesini
kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20584.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Sahabiye’de hak sahipleri ile görüşülüyor
Kayseri'nin en önemli kentsel dönüşüm projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde
hak sahipleriyle tek tek görüşülerek uzlaşma sağlanıyor. Uzlaşma görüşmelerinin
tamamlanmasının ardından projenin ilk etabında çalışmalara başlanacak.

18 Kasım 2016 Cuma 09:40

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi 7 Kasım Pazartesi günü hizmete açıldı. Açılışıyla
birlikte Sahabiye'deki hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan uzlaşma ofisinde
vatandaşlarla detaylı görüşmeler yapılıyor. Uzlaşma ofisindeki görüşmeleri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yakından takip ediyor. Sık sık uzlaşma ofisini ziyaret
eden ve hak sahipleriyle yapılan görüşmeleri izleyen Başkan Çelik, zaman zaman da
görüşmelere bizzat katılıyor.
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'ne gelen vatandaşlara şu an sahip oldukları
taşınmazla ilgili bilgiler ve bu taşınmaza verilen puan belirtilerek yeni projedeki alternatifler
gösteriliyor ve tercihi soruluyor. Uzlaşma ofisinin açıldığı 7 Kasım'dan bu yana 650
vatandaşa projeyle ilgili bilgiler verildi ve bugüne kadar 201 hak sahibiyle uzlaşma sağlandı.
Dört milyar TL'lik proje
Sahabiye Projesinin her safhasıyla yakından ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, 147 yıllık belediye tarihinin en önemli projesine start verdiklerini söylemiş ve projenin
eski para birimiyle 4 katrilyonluk bir proje olduğunu belirtmişti.
Sahabiye'nin mevcut durumu ve dönüşüm sonrasında alacağı çehreyi anlatırken, projenin
Kayseri'nin geleceğine damga vuracağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Tamamı 510 bin
metrekarelik bir dönüşüm alanı söz konusu. Burada 624 adet binada, 3 bin 800 adet konut,
1620 adet işyeri, 400 adet diğer nitelikteki (depo, dernek, kullanım dışı vs. ) bağımsız bölüm
olmak üzere, toplam 5 bin 820 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Tüm bu yapıların yaklaşık
inşaat alanı 680 bin metrekareyi buluyor. Toplam büyüklüğü 510 bin metrekare olan bu
bölgemizde mevcutta tek bir metrekare yeşil alan yok. Ancak projemiz tamamlandığında
burasının 350 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Bu proje vatandaşlarımızın kentsel refah ve
yaşam kalitesini artıracak, huzurlu ve güvenli sosyal alanları bulunan, şehrimize mimari ve
sosyal anlamda değer katacak bir proje olacak" dedi. Başkan Mustafa Çelik, uzlaşma
görüşmelerinin tamamlanmasının ardından projenin ilk etabını hayata geçirmek için inşaat
çalışmalara başlayacaklarını söyledi.
Hak sahiplerine çağrı
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'ne gelen hak sahiplerine proje üzerinden birinci
uygulama etabındaki beş farklı büyüklükte ve tipteki daireler ile işyerleri gösterilerek
tercihleri alınıyor. Henüz uzlaşma yapılmayan hak sahiplerinin seçme şansları olabilmesi için
bir an önce uzlaşma görüşmelerine katılmaları gerekiyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20585.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Erciyes'te kar sevinci
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na yağan kar yağışıyla
beraber, sezon hazırlıkları da hızlandı.

18 Kasım 2016 Cuma 09:41

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, dünden itibaren Erciyes Dağı'nda da etkisini gösteriyor.
Yağan karla beraber sezon hazırlıklarının hızlandığı Erciyes Dağı'nda hummalı bir çalışma
sürüyor. Aralık ayının başı itibariyle sezonu açmayı hedeflediklerini söyleyen Erciyes AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yağan kara suni karlama sistemi ile destek
verdiklerini belirtti. Cıngı, "Artık yavaş yavaş kış yaklaşıyor. Erciyes’te beyaz gelinliğine
bürünmeye başladı. Erciyes, ilk kar yağışını Kasım’da aldı. Her taraf bembeyaz oldu ve 7
santimetre kar yağdı. Fakat sezon öncesinde yağan karlar eriyici olur. Biz Kasım ortasından
itibaren kalıcı karı bekleriz. Bizim açımızdan kar yağmasa dahi önemli olan sıcaklık
derecesinin eksi 5’e düştükten sonra bizim Türkiye’deki en gelişmiş suni karlama
sistemlerimizi açma imkanına kavuşmamızdır. Dünden itibaren yurt genelinde havaların
soğumasıyla beraber Erciyes’te de ciddi oranda bir iklim değişikliğine uğradı ve sıcaklıklar
eksi 5’lere kadar indi. Dolayısıyla bizde Erciyes’te deki suni karlamaları çalıştırdık ve
pistlerimizi açma yolunda önemli bir gayretin içerisine girdik. İnşallah Aralık ayı başı
itibariyle sezonu açmayı ve insanlara Hacılar kapıda ve Hisarcık kapıda kayak yaptırmayı
düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu sene güzel ve bereketli bir kış beklediklerini kaydeden Cıngı, konuşmasını şöyle
tamamladı:
"Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ciddi gayretleri neticesinde ciddi
bir yere geldi. Bu sene inşallah 35 tane pistte, eğitim ve kızak alanlarımızla insanların
eğlenmesine yönelik yine faaliyetler içerisinde bulunacağız. Bizim açımızdan kar yağışının
yoğun geçmesi, özellikle Aralık ayındaki yağışlarında kalıcı ve uzun sürmesi sezonunda daha
uzun olmasını getiriyor. Suni karlama yaptığımız pistlerdeki su oranı yüksek olduğu için bu
pistler çabuk donuyor ve pistin altında tabaka oluşuyor. Bununda erimesi güç olduğu için
yağan karlar ile beraber kalınlaşarak Ocak ayından itibaren yüksek standartlarda pistlere sahip
oluyoruz." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20586.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

GasteRay 24. sayıya ulaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş tarafından yayımlanarak raylı sistem
duraklarından ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılan GasteRay'ın 24. sayısı çıktı.

18 Kasım 2016 Cuma 09:46

Tabloid boyutta kuşe kağıda basılan GasteRay'ın Kasım ayı sayısında “Sahabiye Kentsel
Dönüşüm Projesi” manşet haber olarak yayınlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik de “Başkandan” isimli yazısında Sahabiye projesindeki gelişmelere dikkat
çekti. GasteRay’ın içeriğinde Büyükşehir Belediyesinin Ekim ayı içerisinde yaptığı çalışmalar
yer alıyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20587.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayseri'de kök hücre gönüllü donör sayısı
artıyor
Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu'nda öğrenci velilerine yönelik 'Kök Hücre tedavisi ve
Gönüllü Donör Olma' konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

18 Kasım 2016 Cuma 09:47

Toplantı hakkında bilgiler veren Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu Müdürü Mehmet Durmuş
Çiftçioğlu, “Bugün ki etkinliğimizde kök hücre tedavisi ve döner olmak için velilerimizi ve
öğrencilerimize bilgiler vereceğiz. Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığı okullarında ilk defa
okulumuzda böyle bir etkinlik gerçekleştiriliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Melikgazi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve öğretmenlerimizin desteği ile böyle bir etkinlik
düzenliyoruz. Ne kadar fazla insana yardımcı olabilirsek ve bu konuda öğrencilerimizi de
bilinçlendirebilirsek bizde mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.
Kayseri'de kök hücre için gönüllü donör sayısının arttığını söyleyen TÜR-KÖK Kök Hücre İç
Anadolu Birim Sorumlusu Behlül Budak, “Kök hücre tedavisi olmak isteyen hastaların tedavi
olması için ulusal milli bankamızı kurduk. Bu banka sadece Türkiye için geçerli değil, tüm
dünyada kurduğumuz bir projedir. Kayseri’de bu konuyla alakalı ilgi çok iyidir. Sayılarımız

sürekli artmaktadır. Bağışçılarımız bu konuda duyarlı. Bizde böyle eğitimler vererek bağışçı
sayımızı artırmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20588.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Bakan Özhaseki’den Belarus çıkarması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği
Taraflar Konferansı'nda (COP22) Belarus Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanı Andrei
Kovkhuto ve heyeti ile ikili görüşmelerde bulundu.

18 Kasım 2016 Cuma 09:49

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belarus ziyaretini anımsatarak iki
ülke arasındaki ilişkilerin artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
İklim değişikliği konusunda tarihi sorumluluğa bakıldığında dünyayı en az kirleten ülkelerden
birinin Türkiye olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "Buna rağmen konuyu önemsiyoruz.
2030 yılı için eylem planımızda yüzde 21'e kadar azatlım öngörüyoruz" dedi.
Adaletsiz bir durumun söz konusu olduğunu belirten Bakan Özhaseki, Türkiye'yi gelişmiş
ülke statüsünde konumlandırarak iklim değişikliği ile mücadele konusunda yardım etmemeyi
öngören bir yapı oluşmakta. Dünya'yı en fazla Çin, Hindistan ve ABD kirletti, bizim kirliliğe
katkı oranımız dünya genelinde yüzde 0,7 olmasına rağmen, diğer ülkelerden yardım alma
konusunda sorunla karşılaştırılıyoruz. Yeşil İklim Fonu'ndan (GCF) yardım alabilmek için
geçerli ülke olmamak gibi konularda taleplerimiz yerine getirilmezse Paris Anlaşması bu
şekliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanamayacaktır." şeklinde konuştu.
Belarus'lu Bakan Kovkhuto ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belarus'u
ziyaretinden
sonra
iki
ülke
arasındaki
çalışmaların
artığını
kaydetti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliklerini artırmayı istediklerini belirten Kovkhuto,
deneyimli olunan konularda iki ülkenin işbirliğinin faydalı olacağını düşündüklerini, yer altı
sularının çekilmesi, petrol ve doğalgazdan kaynaklanan kirlilik, özellikle jeotermal
yenilenebilir enerji konularında deneyimli olduklarını vurguladı.
Kovkhuto'nun belirttiği konuların çalışılması için iki ülkenin karşılıklı olarak hem kamu
çalışanlarından hem de iş dünyasından ziyaretler gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Bakan
Özhaseki, Bakanlığının diğer bir konusu olan şehircilik alanında da işbirliği yapılabileceğini
ifade etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20589.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Adliye önünde kavga edenler hakim
karşısında
Kayseri Adliyesi önünde önceki gün meydana gelen silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı
kavgaya karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

18 Kasım 2016 Cuma 09:51

Kayseri Adliyesi 1. Aile Mahkemesi'nde önceden boşanmış davacı L.Y. ile davalı eski koca
L.Y.'nin altın ve eşyadan oluşan 'kişisel eşya iadesi' davası görülmüştü. Gergin geçen dava
eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, duruşma sonrası iki taraf arasında tartışma çıkmıştı.
Adliyenin otoparkında tartışma devam edince davacı L.Y.'nin kardeşi 31 yaşındaki E.A.
araçtan aldığı silahla eski eniştesi L.Y.'yi ve L.Y.'nin kardeşi B.Y.'yi ağır yaralamıştı.
Sopalarla da birbirine giren iki grup arasında R.Y. de hafif şekilde yaralanmıştı.
Olay sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan K.A., E.A. ve E.T.,
Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından bu gün doktor kontrolünden geçirildi.
Gözaltındaki 3 kişi doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20590.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

PTT’de 150 bin TL zimmet iddiası: 4 gözaltı
Kayseri Adliyesi'nde bulunan PTT şubesinde usulsüzlük yaparak kamuyu 150 bin TL zarara
uğratan 4 kişi zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.

18 Kasım 2016 Cuma 09:53

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yeni adliye binası
içinde bulunan PTT şubesinde çalışan A.K., A.D., M.K. ve C.C.'nin yakalanarak gözaltına
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 PTT çalışanının mahkemeler, icra daireleri, avukatlar ve
vatandaşlar tarafından gönderilen tebligat, mektup gibi gönderilerin ücretlendirilmesi
konusunda usulsüzlük yaptıkları ve kamuyu 150 bin TL zarara uğrattıklarının belirlendiği
bildirildi.

Zimmet iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 4 PTT çalışanı, doktor kontrolünden
geçirildikten sonra mahkemeye sevk edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20591.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

DEAŞ operasyonu gözaltına alınanlar
adliyede
Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk
edildi.

18 Kasım 2016 Cuma 09:54

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sağlık Müdürlüğünde çalışan S.K'nin Keykubat Mahallesi
sağlık lojmanlarındaki adresine düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları
iddiasıyla gözaltına alınan S.K, B.Ç, O.N.Ü, Ş.O, F.K, A.T, C.K, K.K, E.E, O.E, F.K ve
F.F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye
sevk edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20592.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Akay’a “bahçevan” motifi
Kayseri Şeker arazisi içerisinde bulunan Keykubadiye Sarayının 2015 yılında başlanılan
kazısından tek parça halinde çıkan çini işlemeli “Bahçevan” motifinin kazının sembolü olarak
tescillendiği belirtildi. Bu sembol Hüseyin Akay’a hediye edildi.

18 Kasım 2016 Cuma 09:57

Kazı sembolünün tescilinden sonra aynı boyutlarda hazırlanan bir adet çini işlemeli bahçevan
tablosu Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a kazı başkanı
Prof. Dr. Ali Baş tarafından takdim edildi.

Kazının sembolü olan bahçevan sembolünün takdimi esnasında konuşan Prof. Dr. Ali Baş,
"Biz 2014 yılında ilk defa kazı çalışmasına başladığımızda arazideki iki yapı ile ilgili talimat
verildi. Bu talimatlar doğrultusunda da kazı çalışması gerçekleşmişti. Başkan Bey bu konuda
bize çok yardımcı oldu. Ortaya çıkan veriler burada bilimsel kazının yapılması gerektiğini
gösterdi. Biz de bu doğrultuda Kayseri Şeker Fabrikası yönetimi ile görüşüp bakanlıktan izin
aldıktan sonra bu çalışmayı yürüttük. Bu süreçte şirket yönetimi maddi ve manevi anlamda
bizlere çok destek verdi. Bizler de kendilerine teşekkür olarak kazımızın logosu olarak
hazırladığımız bahçevan motifli plaketi takdim ediyoruz. Şu an logo üzerindeki kompozisyon
ülkemizde başka yerde göremeyeceğiniz bir şekilde hazırlandı. Özellikle vurguluyorum;
burada Kayseri Şeker Fabrikasının desteği olmasa biz bu çalışmaya başlayamayacaktık. Bu
süreçten sonra da desteklerinizin devamını diliyorum" dedi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da yaptığı konuşmasında;
"Keykubadiye Sarayında 2014 yılı itibariyle çalışmalar başladı. Anadolu Selçuklu hükümdarı
1. Alâeddin Keykubat’ın yazlık sarayı Kayseri Şeker sınırları içerinde şeker gölünün yanına
1220 yıllarına yapılmış ve 25 yıl sonra da Moğol saldırısı ile saray zarar görmüştür.
Aradan geçen 800 yılda burası fazla ilgi görmemiş. Sadece 1960’lı yıllarda bir kazı yapılmış.
Biz de bu tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma gerekliliği ile böyle bir çalışma başlattık.
Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu konuyu sahiplendiniz, ilgi gösterdiniz. Sahiplenmeye de
devam ediyorsunuz. Bizlerle beraber Kayseri Büyükşehir Belediyesi de katkı sağlıyor. Bu
mirasa sahip çıkmak için biz de bu işe başlanılmasını arzu etmiştik. Ümit ediyorum bu
çalışmalardan daha verimli sonuçlar elde edilir. Bu sarayın bir benzerinin Beyşehir Gölü
yakınında olduğunu duyduk. Oranında restore edildiği konusunda bilgi sahibiyiz. Umuyorum
ilerleyen zamanda Alâeddin Keykubat Sarayının yeniden ihyası mümkün olur. İyi bir sonuç
ortaya çıkarsa bizler de çok memnun oluruz. Arkadaşlarımız kazı esnasında çıkan figürün bire
bir taklidini yapmışlar. Gördüğünüz gibi bir çiftçi figürü bahçede çalışır vaziyette. Bu aynı
zamanda Kayseri Şekerin bugünkü misyonuna uygun bir figür. Ayrıca hem o dönemden kalan
hem de bugünü yansıtan bir figür. Bizimle bunu paylaşma ihtiyacında bulunduğunuz için
teşekkür ediyorum" dedi.
Keykubadiye Sarayı Kazı Heyeti Başkanı Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, Prof Dr. Remzi Duran ve Dr. Şükrü Dursun’dan oluşan kazı
heyetinin kazı sembolünü Başkan Akay’a takdimi esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni
Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak,
Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Hurşit Dede, Turan Kaya,
Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Tayfun Öner
de hazır bulundular.
Kazı heyeti tarafından Keykubadiye kazısının Uluslararası Ortaçağ ve Türk dönemi kazıları
ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumunda bildiri olarak sunulduğu ve Kazı Sembolü
“Bahçevan” tablosunun orijinalinin Kayseri Selçuklu Uygarlıkları Müzesinde sergilendiği
belirtildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20594.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Solucan gübresi üretimine standart geliyor
Son dönemde girişimcilerin gözdesi haline gelen solucan gübresi üretiminin daha
profesyonelce yapılması için standartlar getiriliyor.

18 Kasım 2016 Cuma 09:59

Solucan gübresi üretiminin belirli standartlarda yapılması için başlatılan çalışmalar
kapsamında, Kırmızı Kaliforniya Solucanı ile gerçekleştirilen gübre üretiminde solucanın
yediği mamadan, üretildiği mekana kadar çeşitli düzenlemeler yapılacak.
Merkezi Kayseri’de bulunan ve Türkiye genelinde çok sayıda solucan gübresi üreticisini bir
çatı altında toplayan Vermikültür Derneği'nin başkanı Ayşe Coşkun, yaptığı açıklamada,
dernek yönetim kurulu üyeleri ve akademisyenlerle 10 Kasım'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığında ziyaretlerde bulunduklarını ve solucan gübresiyle ilgili hazırladıkları dosyayı
sunduklarını söyledi.
Solucan gübresi üretiminin milli bir mesele olduğunu ifade eden Coşkun, organik olan bu
gübrenin toprağı iyileştirmesinin yanı sıra verimi de artırdığını dile getirdi.
Coşkun, solucan gübresi üretiminin kulaktan dolma yöntemlerle yapıldığına değinerek, şöyle
konuştu:
"Şu ana kadar üretim yapan herkes solucanı kimden aldıysa eğitimi de onların doğrultusunda
alıyor ve üretime başlıyordu. Bakanlığa, solucana verilen mamanın hazırlanmasından, hangi
solucanın kullanılacağı, kapalı veya açık tesisin kalitesi, üretim yerinin hijyenik olması gibi
standartlar oluşturulması için öneride bulunduk, kabul edildi. Akademisyenlerden,
Bakanlıktan, üretici ve tüketicilerden oluşan bir kurul oluşturulacak. Solucan gübresi
üretimine kalite ve standart getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütecekler. İnsanlar ne
yaptığını bilsin, tüketiciye kaliteli bir ürün sunulsun istiyoruz. Ayrıca akademik bilgiler
doğrultusunda gerekli eğitim alınarak üretim yapılmasını sağlayacağız. Hem üretici hem de
tüketici hayal kırıklığına uğramayacak."
Solucan gübresi üretiminin girişimciler tarafından "yıldızı parlayan" bir üretim alanı olarak
değerlendirildiğini belirten Coşkun, bu işin de simsarları olduğunu anımsattı.
Organik gübre üretimine destek
Coşkun, Milli Tarım Projesi kapsamında organik gübre üretimine devlet desteği verileceğini,
bu teşviğe solucan gübresini de dahil edilmesinin sevincini yaşadıklarını aktardı.
Günden güne solucan gübresi üreten işletme sayısının arttığına dikkati çeken Coşkun, şunları
kaydetti:
"Her gün aramıza yeni üreticiler katılıyor. Devletin organik gübreye vereceği desteğe solucan
gübresinin de dahil edilmesini sağladık. Zaten bu gübre tamamen organik. Devletin verdiği
destek sayesinde, başıboş, düzensiz şekilde yapılan organik gübre üretimi daha disiplinli hale
gelecek. Organik gübre denilince büyükbaş hayvan gübresi, küçükbaş hayvan gübresi hatta
yarasa gübresi de bu kapsamda.

Organik de olsa bu gübre de bilinçsiz kullanınca toprağa zarar veriyor. Yabani otların
çoğalmasına neden oluyor. Bu nedenle organik gübrenin bilinçli şekilde tüketilmesi de
sağlanmış olacak." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20595.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Türkiye organik gübreye geçiyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kimyasal gübreden organik gübreye geçişle
ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

18 Kasım 2016 Cuma 10:00

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, katıldığı bir televizyon programında tarım
faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gübre dahil olmak üzere tarımın temel girdileriyle ilgili çalışmaları hassasiyetle
sürdürdüklerini belirten Bakan Çelik, “Toprağın verimi bakımından gübrenin niteliği ve
içeriği son derece önemli. Yaklaşık 3 aydır bütün teknik kadrolar ve üniversitedeki
hocalarımızla beraber yürüttüğümüz çalışmalarla gübrenin toprağa uygun formatta
üretilmesiyle ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Topraklarımızda verimi arttırmanın
yolu, toprağımızın yoğun kimyasal saldırısından kurtarılıp, bakteriyle ve organik maddelerle
desteklenmesinden geçiyor” açıklamasında bulundu.
Milli Tarım Projesi toplantısında cumhur ile cumhurun başkanının buluştuğunu kaydeden
Çelik, “15 Temmuz darbe girişiminde çiftçilerimiz de önemli rol aldılar, darbenin
önlenmesinde bütün benlikleriyle mücadele ettiler. Bazı çiftçilerimiz tarlalarını yakarak
uçakların kalkmasına engel oldular, birçok çiftçimiz traktörleriyle kışlaların önünde yer
aldılar ve darbenin önlenmesinde bütün desteği verdiler. Yani Türk çiftçisi demokrasiden
yana, Cumhuriyetten yana tavırlarını her zaman koyduğu gibi, 15 Temmuz’da da üzerine
düşen görevi yerine getirdi. Bu çerçevede milli duruş sergileyen çiftçilerimiz ile 15 Temmuz
sürecinde darbecilere karşı mücadelede öncülük yapan Sayın Cumhurbaşkanımızı 14 Kasım
tarihinde Külliye’de buluşturduk. Bu muhteşem bir buluşma oldu. 10 binin üzerinde çifti ve
üreticimiz Ankara’ya akın etti. Cumhurun başkanıyla cumhuru buluşturduğumuz bu
toplantıda Milli Tarım Projesi’ni ele aldık” diye konuştu.
Gübre de dahil olmak üzere tarımın temel girdileriyle ilgili çalışmaları hassasiyetle
sürdürdüklerinin altını çizen Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:
“Gübre konusunda verimi artırmak için kimyasalların kullanılma zorunluluğu var, yani bir
taraftan nüfus artıyor, artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak için, topraklarımız genişleyip
büyümediğine göre oradaki verimliliği esas almak gerekiyor. Onu artırmanın yollarından bir
tanesi de gübrenin kullanılması. Fakat eğer gübre bitkinin alacağı elementleri, besinleri
almaya engel olacak bir oranda kullanılıyor ise o zaman başka sorunlarla karşı karşıya
kalıyorsunuz, o zaman işin anası olan toprağı yok ediyorsunuz, toprağı işlevsiz ve verimsiz
hale getiriyorsunuz demektir. Onun için burada gübrenin niteliği ve içeriği son derece önemli.
Biz yaklaşık 3 aydır bütün teknik kadrolar ve üniversitedeki hocalarımızla beraber

toprağımızın ve gübremizin mukayesesini yaptık, elde ettiğimiz veriler çerçevesinde biz acaba
torağı çoraklaştırmadan, toprağın kalitesi bozulmadan bu gübreyi nasıl formüle ederiz diye
çalıştık, güzel bir noktaya geldik. Şimdi gördük ki, bu kimyasalla birlikte belli oranda
mikrobiyal ve organik maddelerin de bu gübrede yer alması gerekiyor ki topraktan yeteri
kadar verimi alabilelim veya bitkiler yeteri kadar almaları gereken besinleri topraktan
alabilsinler. Aksi takdirde yüzde 70’lere varan toprağın vermesi gereken besini, elementleri
bitkiye verememesi durumuyla karşılaşıyorsunuz. Bu da başka sorunlara yol açıyor. Bitki
yeterince beslenemeyince, alması gereken yeterli gıdayı alamayınca bu direkt soframıza
geliyor ve insanların sağlığıyla da ilgili çok ciddi sorunlar oluşuyor. İşte bu çerçevede
gübrenin toprağa uygun formatta üretilmesiyle ilgili son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Yani
topraklarımızda verimi arttırmanın yolu, toprağımızın bu yoğun kimyasal saldırısından
kurtarılıp, bakteriyle ve organik maddelerle desteklenmesinden geçiyor. Ayrıca artık hangi
arazide, hangi havzada hangi gübreyi kullanacağız, bununla ilgili kılavuz da oluşturuyoruz.
Şu an itibariyle 73 havzada hangi gübreyi kullanacağımız belirlendi. Hızlı bir şekilde
çalışmalarımızı sürdürüp 941 havzada kullanılacak gübrenin kılavuzunu hazırlayacağız. Bu
çalışmamızla topraklarımızın verimini artırmış olacağız.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20596.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Bel fıtığı ameliyatlarından korkmayın
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
M. Onur Ulu ile “lomber disk hernisi” veya halk arasında bilinen ismiyle “bel fıtığı”
rahatsızlığının güncel tedavisini anlattı.
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Bel ağrısı rahatsızlığının insanlık tarihi kadar eski olduğunu dile getiren Doç. Dr. M. Onur
Ulu, “Bilinen en eski cerrahi tıbbi belge olan Edwin Smith Papirüsü’nde de bel ağrısı tedavisi
ile ilgili bir kısım bulunmaktadır. Fakat toplumda çok sık görülmesine karşın yaygın
kanının aksine ‘bel fıtığı’ bel ağrısına neden olabilecek onlarca hastalıktan sadece bir
tanesidir. Dolayısıyla bu düşünce büyük oranda doğru değildir” şeklinde konuştu.
Belin yanı sıra boyun ve sırt gibi omurganın diğer bölgelerinde de fıtıklaşma görülebileceğini
belirten Doç. Dr. Ulu, “Bildiğimiz üzere kollarımıza, bacaklarımıza ve parmaklarımızın en uç
noktasına uzanan sinirler beyin dokusunun devamı olan ve beyin sapından bel bölgesine
uzanan ‘omurilik’ adlı yapıdan çıkar. Son derece hassas bir yapı olan omurilik, omurga
kemiklerinin oluşturduğu boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kanalın içerisinde
uzanır. Omurga kemikleri arasında hem omurga kemiklerini birbirine bağlayıcı hem de ‘şok
emici’ vazifesi gören ‘intervertebral disk’ isimli yapılar bulunur. Gerek boyun, sırt gerekse
bel fıtıklarında, fıtıklaşan yani olması gereken yerden başka bir yere doğru yer değiştiren
yapılar omurga kemiklerinin arasındaki disklerdir” dedi.

Disklerin neden fıtıklaştığını da açıklayan Doç. Dr. Ulu, “Bunun iki ana sebebi var. Bunlardan
birisi doğal yaşlanma süreci. Zira yaşlanmayla beraber disk yapısının büyük
kısmını oluşturan su içeriği azalıyor. Yapısal kollajen lifleri bozulmaya başlıyor, disk
yüksekliği azalıyor ve içeriği fıtıklaşıyor. Daha genç yaşta gördüğümüz diğer önemli neden
ise
travma.
Ağır
yük
kaldırma
sonrası,
yüksekten
düşme,
kronik mikrotravma maruziyetinde veya künt darbe sonrası disk duvarı yırtılıp içeriğinin
fıtıklaşabiliyor veya komple omurla beraber bir kayma görülebiliyor. Travma nedenleri
arttırılabilir tabi. Örneğin mesleği gereği uzun saatler ayakta kalmak zorunda kalan insanlarda
veya yıllarca omurgasına aşırı yük bindiren profesyonel sporcularda disk dejenerasyonu ve
fıtıklaşması daha erken yaşta görülüyor. Bunlardan çok daha nadir görülen bir başka neden de
hastanın hâlihazırda kollajen doku yapısını bozan bir genetik hastalığının olması diyebiliriz”
ifadelerini kullandı.
“Güç Kaybı Meydana Gelebilir”
Disklerin fıtıklaşması sonucu iki problem ortaya çıktığını söyleyen Doç. Dr. Ulu, şunları dile
getirdi: “Birincisi diskin yapısının bozulmasıyla omurganın şok emme yeteneği, esnekliği
ve stabilitesi bozuluyor. Aynı zamanda omurganın diğer yapı elemanlarına daha fazla yük
binmeye başlıyor. Bu da komşu yapılarda zincirleme bir bozulmaya yol açıyor. Tabi ki
hastaya bunun faturası bel, boyun veya sırt ağrısı şeklinde çıkıyor. İkinci problem fıtıklaşan
disklerin direkt omuriliğe baskı yapması ve kollara veya bacaklara giden sinirleri omurilikten
çıktığı kök bölgesinde sıkıştırarak sinir hasarına yol açması. Örneğin boyun fıtığında sinir kök
basısı varsa hastada boyundan kola doğru yayılan; bel fıtığında ise belden bacağa yayılan ve
öksürmekle şiddetlenebilen ağrı görülebiliyor. Maalesef gecikmiş durumlarda hasta kol, bacak
veya ayakta kalıcı güç kaybı ile karşı karşıya kalabiliyor.”
“Belden Bacağa Yayılan Ağrıya Dikkat”
Geçmeyen bel ağrısının bir sağlık kuruluşuna başvurmak için önemli bir bulgu olduğunu
aktaran Doç. Dr. Ulu, “Ancak başta söylediğim gibi bel fıtığı bel ağrısı
yapan birçok nedenden sadece bir tanesi. Asıl önemli olan ve derslerde öğrencilerime ısrarla
vurguladığım nokta belden bacağa veya kasığa yayılan ağrı durumunda bel fıtığının ayırıcı
tanıda ön plana alınmasıdır. Sonuç olarak hastalar için bel ağrısı eşlik etsin veya etmesin
bacağa yayılan ağrı daha uyarıcı bir bulgu olmalıdır. Bunun yanı sıra tabii ileri sinir
basılarında ayak başparmağı, ayak bileği veya bacakta kuvvet kayıpları ve gene ileri basılarda
gördüğümüz idrar yapmada zorlanma ve eşlik eden cinsel işlev kayıplarında gecikmeden
hekime başvurulmalı ve radyolojik görüntüleme yapılmalıdır” dedi.
“Bel Fıtığı Hastasında Ameliyatı Geciktirmek Yanlış”
Birçok hastalıkta olduğu gibi bel fıtığında da öncelikle cerrahi harici tutucu tedavi
yöntemlerinin ön planda olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ulu, “Bel fıtığı tespit edilen
hastaların yüzde 90'ı ilaç tedavisi, yeterli ve uygun yatak istirahati, lokal enjeksiyonlar
vb. gibi tutucu tedavi yöntemleri ile ağrı ataklarını savuşturup normal yaşamlarına
dönmektedir. Akut ağrı atağından sonra bel adalelerini güçlendirici fizik tedavi egzersizleri ve
beli zorlamayan uygun sporlara hasta yönlendirilebilir. Burada en önemli kritik karar noktası
tedaviye cerrahi olarak başlanması gereken hasta grubunu tutucu tedaviyle iyileştirmeye
çalışırken geri dönülmeyen sinir hasarı noktasına getirmektir. Yani her hastaya hemen
ameliyat önermek ne kadar yanlışsa cerrahi tedavinin şart olduğu bir bel fıtığı hastasında
ameliyatı geciktirmek de o kadar yanlış ve faturası ağırdır” şeklinde konuştu.
“Ameliyat olmazsan felç olursun durumu” tabirine ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr.
Ulu, “Felç olmak tabiri benim duymayı hiç sevmediğim ve çoğu durumda kullanmadığım
bir tabir. Bunu yerli yersiz kullanıp hastayı ve yakınlarını gereksiz paniğe sevk etmemek
lazım. Bunun yanında da eğer sinir dokusunda hali hazırda hasara yol açmış veya açma riski
yüksek olan bir bası var ise de gerekli uyarıları uygun dille yapmak lazım. Zira sinir

dokusu hasarlandıktan sonra işlevini çoğu zaman eski şekilde yapamayan hassas bir yapı”
diye belirtti.
Bel fıtığı cerrahisinde Dünya’daki en iyi merkezlerde uygulanan ve yıllardır kabul görmüş en
yaygın altın standart cerrahi yöntemin “mikrodiskektomi” olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ulu,
“Bu yöntem mikroskop yardımı ile küçük bir kesiden girilerek bası yapan fıtık parçasının
çıkartılıp sinirlerin rahatlatılmasıdır. Doku travmasının az olması dolayısıyla hastalar
ameliyatın ertesi günü yürütülüp taburcu edilebilmektedir. Sonuç olarak uygun hastaya ehil
ellerde uygulandığı ve yeterli rahatlatmanın yapıldığı durumlarda oldukça yüz güldürücü bir
cerrahidir. Bu yöntem ülkemizde faaliyet gösteren hastanelerin birçoğunda teknik imkânlar
dâhilinde ve meslektaşlarımın özverisiyle başarıyla uygulanmaktadır” dedi.
Doç. Dr. Ulu konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “İstanbul Üniversitesi Hastaneleri, omurga
hastalıklarının gerek medikal gerekse cerrahi tedavisiyle ilişkili on yılların getirdiği bir
birikime sahip. Teknolojik olarak da hassas ve karmaşık omurga cerrahisi ameliyatlarını
uygulamak için gerekli teknolojik alt yapının maksimumu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde bize imkânlar dâhilinde sağlanıyor. Bize de bilimsel verilerin ışığında bu
olanakları hem öğrenci ve uzman eğitiminde hem de hastalarımızın sağlığı için uygun şekilde
kullanmak düşüyor.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20597.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

18 Kasım 2016 yurtta hava durumu
Meteoroolojiden uyarı geldi. yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu,
bu sabah ilk saatlerde Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az
bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Sabah ve gece saatlerinde Trakya ve Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis
ve pus hadisesi, iç ve doğu kesimlerde don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı
bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer kesimlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği
tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Kayseri:Parçalı bulutlu -1
Ankara: Az bulutlu ve açık 9
İstanbul: Az bulutlu 16
İzmir: Az bulutlu ve açık 18
Adana: Az bulutlu ve açık 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 0
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 14
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20598.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayseri kütüphaneler şehri olacak
İncesu Kaymakamı Tarık Bahadır ve İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek ilçeye kütüphane yapılması için destek
istediler. Talebe olumlu yanıt veren Başkan Çelik, Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapmak
istediklerini söyledi.
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İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, İncesu'daki mevcut kütüphane binasının çürük
olduğunun tespit edildiğini belirtti ve bu binanın yıkılarak İncesu'ya yakışır bir kütüphane
yapılmasını istediklerini söyledi.
İncesu Kaymakamı Tarık Bahadır da, yeni kütüphanenin İncesu'daki tüm engellilerin
kullanabileceği bir mekan olmasını istediklerini ifade ederek "Sayın Başkanım sizin de
kütüphaneye olan ilginizi biliyoruz. Bu amaçla destek olacağınızı düşünüyoruz" dedi.
İncesu Kaymakamı ve Belediye Başkanının talepleri üzerine Büyükşehir Belediyesi'nin
insana yatırım prensibinden bahseden Başkan Çelik, "Her zaman dediğimiz gibi alt yapı ve
fiziki yatırımlar yapıyoruz; ama önemli olan insana yatırım. İnsan kalitemizi artırmadıkça
2023 hedeflerine ulaşmamız zor gözüküyor. Bu anlamda kütüphaneler insana yatırım
projemizin odağında bulunuyor. Kayseri'yi kütüphaneler şehri yapmak istiyoruz. Bize gelen
kütüphaneyle ilgili her projeye olumlu cevap veriyoruz" diye konuştu.
Belsin Kütüphanesi yenileniyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, konuşmasında Belsin'deki kütüphaneyle ilgili de önemli
bir açıklama yaptı. Belsin'deki kütüphanenin de yenileneceğini ifade eden Başkan Çelik,
"Belsin Kütüphanesinin kapasitesini üç katına çıkaracak, engellilere de hizmet verilmesine
uygun bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi. İncesu'ya da bu manada destek vereceklerini dile
getiren Başkan Çelik, "İncesu'daki mevcut kütüphanenin yanında Büyükşehir Belediyemizin
mülkü bulunuyor. Bu mülkü de kütüphane projesinin içine katarak ilçeye çok daha güzel bir
kütüphane yapalım. Yapalım ki İncesu'daki çocuklarımız geleceğe daha hazır hale gelsinler"
şeklinde konuştu. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20599.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Borç yapılandırmasında son 7 gün
Melikgazi Belediyesi geçmiş döneme ait borçların yapılandırılmasının 25 Kasım 2016 Cuma
günü mesai bitiminde sona ereceğini duyurdu.
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6735 sayılı kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren borçların yapılandırma
süresinin 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, bu fırsattan yararlanmak için son 10 günlük süre kaldığını söyledi.
6552 sayılı Kanun’la bazı alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında Emlak ve çevre
temizlik vergisi borçları ile bunlara bağlı vergi cezalarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar
için belediyeye gelen vatandaşlara sıcak çay ve kahve ikramlarda bulunulduğunu ifade eden
Başkanı Memduh Büyükkılıç, vergi borcu yapılandırılması için son 8 gün kaldığını kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, vergi borçlarının yapılandırılması için ödemelerin kredi kartı ile
yapılabildiğini ve işlemlerin bilgisayar ile iki dakikada gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Yapılandırmaya ilişkin bir hatırlatmada Kocasinan Belediyesi’nden gelirken, Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, “Tüm Vergi borçları için uygulamaya konulan yasadaki yapılandırma
kanunu kapsamında taksitle ve daha az tutarla ödeme imkanı sunuldu. Borcu olanların bu
yapılandırma hizmetinden faydalanmaları çok önemli. Çünkü ödediğiniz vergiler daha iyi
hizmetler olarak geri dönecek. Yatırılan her kuruş Kocasinan’a hizmet olarak geri
dönmektedir ve aynı zamanda ülkemiz ekonomisinin büyümesinde de yeri olacaktır. Belediye
olarak yaptığımız projelerde ve hizmetlerde vergi ödemelerinin büyük bir payı olduğunu
belirtmek isterim. Daha temiz, daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir sunmak
ve yeni Kayseri'yi Kocasinan'da kurmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmaya da devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20600.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Erciyes'te kar sevinci
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda havaların soğuması ve kar
yağışıyla birlikte yeni sezon heyecanı başladı.
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Yapay kar makineleri sayesinde pistleri kayakseverlerin hizmetine bir an önce açmak için
hummalı bir çalışmanın devam ettiği kayak merkezinde, hava şartlarının imkan verdiği
zamanlarda 154 yapay kar makinesi çalışıyor.
Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aylardır
bugünleri beklediklerini ve havaların soğumasıyla birlikte yeni sezon heyecanını bütün ekiple
birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.
Yaklaşık iki hafta önce bir miktar kar yağdığını ancak hava sıcaklıklarının artmasıyla eridiğini
belirten Cıngı, "Ama bundan sonra yağan karlar kolay kolay erimez. Hava sıcaklıkları da
sıfırın altına 4'ün üzerine çıkmadığı sürece pistlerimizde sıkıntı olmaz. Özellikle gece
yarısından sonra sabah güneş doğana kadar hava sıcaklığı kar üretebilecek değerlerde oluyor."
diye konuştu.
Erciyes Dağı'nın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "Erciyes Dağı Master Planı" ile modern
mekanik tesislere kavuştuğunu vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:
"Erciyes Dağı Master Planı projesiyle Türkiye'nin en gelişmiş suni karlama sistemini kurduk.
154 yapar kar makinemizle 1 milyon 700 bin metrekarede karlama yapabiliyoruz. Bu sayede
pistlerimizi bir ay önceden kayakseverlerin hizmetine açabiliyoruz. Bu teknolojiye çok şey
borçluyuz. Suni karlamayla açtığımız pistlerde su oranı yüksek olduğu için daha fazla don
oluyor ve pistler daha sağlam oluyor. Bu da sezonun daha uzun sürmesini sağlıyor. Hava
sıcaklığı istediğimiz seviyeye geldi. Kar yağışı yoğun olmasa bile en geç aralık ayının başında
Tekir, Hacılar ve Hisarcık ana pistlerinde sezonu açacağız."
Kayak için Erciyes'i tercih eden misafirlerin konaklama konusunda çok şanslı olduklarının
altını çizen Cıngı, sözlerine şöyle devam etti:
"Master planı kapsamında otellerimiz yavaş yavaş hizmete giriyor. Bu yılda dünya markası
bir firmanın burada oteli hizmete girdi. Bu otelle birlikte binin üzerinde yatak kapasitesine
ulaştık. 10 yıl içerisinde 6 bin yatak kapasitesine ulaşmış olacağız. Bu sayı kayak merkezinde
ulaşılabilecek ciddi bir rakam. Bizim konaklama açısından bir avantajımızda, kayak
merkezimizin şehre yakın ve kolay ulaşılabilecek bir yerde olmasıdır. Otoban kalitesinde 24
saat açık yollarımız var. Birçok misafirimiz şehir merkezinde konaklıyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20601.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

MEB, TEOG öncesi deneme sınavı yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı öncesinde
öğrencilerin sınav stresinden kurtulması için deneme sınavı yapılacağını açıkladı.

18 Kasım 2016 Cuma 10:43

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin 23, 24 Kasım’da gireceği

birinci dönem merkezi ortak sınavı öncesinde; öğrencilerin, heyecanını azaltmak ve
kendilerini değerlendirmeleri amacıyla deneme sınavı yapılacak” denildi.
İsteyen her öğrencinin sınava girebileceğinin kaydedildiği açıklamada, “MEB Ölçme
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan deneme sınavına
isteyen her öğrenci katılabilecek. Değerlendirme sınavına katılmak isteyen öğrenciler, bugün
saat 21.00’den itibaren http://odsgm.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecekler” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20602.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

CHP'li Yiğit'ten skandal sözler
CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, skandal sözlerle bölücülüğe soyundu. Aslen Kayserili olan
İzmir Milletvekili Yiğit, hükümetin Avrupa Birliği'ne yönelik yapılan açıklamalarının yanlış
olduğunu savundu. Kendilerinin Avrupalı olmaya çalıştıklarını söyleyen Yiğit, İzmir'in
gerekirse Türkiye'den ayrılacağını iddia etti.

18 Kasım 2016 Cuma 11:13

Kayseri'de CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purcu, Denizli Milletvekili Melike Basmacı ve
Kayseri Milletvekili Çetin Arık ile parti il binası önünde partililere seslenen Yiğit, aslen
Kayserili olduğunu belirterek, uzun bir aradan sonra hemşehrileriyle buluştuğunu kaydetti.
Konuşmasında hükümetin Avrupa Birliği ile ilgili politikalarını eleştiren Yiğit, skandal
sözlere imza atarak bölücülük propagandası yaptı. Yiğit'in sözleri şöyle: “Cumhurbaşkanı,
Başbakan kafa tutuyor, Dışişleri kafa tutuyor. 'Avrupa Birliği'ni istemiyoruz' diyorlar. 57 yıl
bu kapıda bekledik. AB'ye girmek için kanun değişiklikleri yaptık yüzlerce. Biz Avrupalı
olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa'ya
açılan bir kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın' yani biz istemeyiz,
bu şartlarda bunlarla yaşamayı. Biz Avrupalı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaşayan
demokrat, aydın, çağdaş insanlar Avrupalı olmaya hazır'' ifadelerini kullandı.
KABUL EDİLEMEZ
Yiğit'in sözlerine AK Parti sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet
Hotar, “Karış karış zorluk, yokluk içinde kazanılan vatanımız bir bütündür. Tarih bilinci ve
milli duygulardan yoksun olduğuna ihtimal vermek istemediğimiz Sayın CHP'li vekilin bu
talihsiz açıklamasından geri dönmesini bekliyoruz” dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla
Kaya ise Türkiye'nin düşmanlarının ve bölücü odakların değirmenine su taşıyan bu
açıklamanın kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20603.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Eksik aldığı parayı sosyal medyada arıyor
Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, eksik para veren 2 müşteriyi sosyal medya kanalıyla
arıyor.

18 Kasım 2016 Cuma 12:03

Kazancılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren bir döviz bürosunda veznedar olarak çalışan Gülsüm
Gülerdi, döviz almak için gelen iki müşteriden yanlışlıkla 10 bin lira eksik para aldı.
Hesapların incelenmesiyle durum ortaya çıkınca, iş yerinin güvenlik kameralarından eksik
para veren müşteriler tespit edildi. Gülerdi, yanlışlıkla eksik para veren iki müşterisine
güvenlik kamerası görüntülerini kullanarak sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışıyor.
İki yıldır döviz bürosunda çalışan Gülerdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Kasım'da 8
bin 500 avro almak için iş yerine gelen kişilere, parayı sayarak verdiğini fakat müşterilerin 30
bin lira yerine 20 bin lira ödediğini söyledi.
Eksik para aldığını sonradan fark edince bu kişilerin peşlerinden gittiğini fakat kendilerine
ulaşamadığını aktaran Gülerdi, eksik para aldıkları kişilerin art niyetli olduklarına
inanmadığını, sosyal medyayı kullanarak bu kişilere ulaşmaya çalıştığını belirtti.
Gülerdi, son çare olarak döviz bürosunun güvenlik kamerasından müşterilerin işlem yaptığı
anın görüntülerini sosyal medyada yayınladığını ifade etti.
Çalışan birine göre bu miktarın büyük olduğunu düşündüğünü, müşterilerin yanlışlığı fark
edip kendisine mutlaka ulaşacaklarına inandığını anlatan Gülerdi, "Bir kasıt olduğunu
düşünmüyorum, muhtemelen onların da bilgileri yoktur. Belki hesabın nasıl olduğunu
anlamamışlardır. 10 bin liralık demetin eksik olduğunu sonradan fark ettim. Arkalarından
gittim ama yetişemedim. Muhtemelen haberleri yoktur. Aldıkları parayı saydılar ama
verdikleri paradan emin olamayabilirler. Kesinlikle kimseyi suçlamıyorum, bir kasıt olduğunu
düşünmüyorum. Tanıyan, bilen varsa insanlık namına haberdar etmelerini istiyorum." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20604.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18 Kasım 2016 Cuma 12:28

Kaza, Sahabiye mahallesi Ahmet Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 DK 937 plakalı otomobil ile 34 ZU 8827 otomobil
çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 34 ZU 8827 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada,
38 DK 937 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, sevk edilen ambulans ile
Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20605.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

ERÜ’DEN ŞEHİT CENNET YİĞİT
BELGESELİ
15 Temmuz’da Demokrasiye yapılan Darbe Gecesi Şehit olan Özel Harekât Polisi Cennet
Yiğit’in hayatı belgesel oluyor. Erciyes üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hür Akademi Sivil
Toplum Kuruluşu’nun ortaklaşa hazırladığı ‘’Cennetten bir parça’’ programının ilk bölüm
çekimleri sona erdi.

18 Kasım 2016 Cuma 14:29

15 Temmuz’da Demokrasiye yapılan Darbe Gecesi Şehit olan Özel Harekât Polisi Cennet
Yiğit’in hayatı belgesel oluyor. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hür Akademi Sivil
Toplum Kuruluşu’nun birlikte hazırladığı ‘’CENNETTEN BİR PARÇA’’ adlı Belgesel Film
Projesi, 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişimine dikkati çekerken Kayserili şehitlerin
de hayatlarını ekranlara taşıyor.
Kampüs TV Koordinatör Yardımcısı ve Projenin Yönetmeni Olcay Oğuz: “Bu proje ile hem
şehitlerimizin hayatlarını daha yakından tanıma ve tanıtma fırsatı buluyoruz, hem de onları
yad ediyoruz. İletişim Fakültesi öğrencileri de bu projelerle hem dışarıda hem stüdyoda
uygulama yapma olanağı buluyor. Bir Kayserili olarak Şehitlerimize sahip çıkmamız,
ailelerini yalnız bırakmamız lazım, onlar bu ülke için canlarını hiç çekinmeden feda ettiler,
biz de İletişim Fakültesi olarak Şehitlerimizi yaşatmaya, ailelerinin acılarını paylaşmaya
çalışıyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ERÜ İletişim
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ hocamıza ve Hür Akademi’ye bizleri Şehit aileleri
ile buluşturduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.
Duygu dolu anların yaşandığı çekimlerde Şehidimiz Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit,
kızının devletine ve milletine aşık olduğunu, bir Cennet’in gidip bin Cennet’in geleceğini
söyledi. Evlatsız olunacağını ancak vatansız olunamayacağını söyleyen Anne Yiğit
gözyaşlarını tutamadı. Abla Emine Yiğit de “o sadece kardeş değil her şeyimdi” dedi.

Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit ise “Allah o günleri milletimize bir daha
yaşatmasın…”dedi ve evladından dolayı gururlu olduğunu belirtti. Baba Yiğit, bu vatan için
bir evladı değil bin evladı olsa feda edebileceğini sözlerine ekledi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20606.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

‘Hoca Camide! Gençler Camide!’
YediHilal Kayseri şubesi tarafından ‘Hoca Camide! Gençler Camide!´ temalı program bu
akşam Kurşunlu Cami’de gerçekleştirilecek.

18 Kasım 2016 Cuma 14:49

YediHilal Kayseri şubesi ‘Hoca Camide! Gençler Camide!´ adlı bir program gerçekleştiriyor.
Bugün akşam namazını müteakip Kurşunlu Camii’nde Abdulmecit Balkanlıoğlu tarafından
“Gençlik” temalı sohbet gerçekleştirilecek. Camileri gençlerle süslemeyi hedefleyen dernek
yönetimi bu tür programları devam ettireceklerini açıkladı. Programa yoğun ilginin olması
bekleniyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20607.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Savaştan kaçtılar, sefaletle boğuşuyorlar
Suriyeli Osman Kublevo, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte camları kırık olduğu için pencereleri
naylonla kapatılmış harabe bir evde yaşam mücadelesi veriyor. İşsiz olan baba havaların
iyiden iyiye soğumasıyla kara kara düşünüyor. Giyecek ayakkabıları dahi olmayan 5 küçük
çocuk, muhabirlerimizi yardım ekibi sanarak elbise, ayakkabı ve oyuncak istedi.

18 Kasım 2016 Cuma 15:27

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan mülteciler binbir zorlukla mücadele
etmek zorunda kalıyorlar. Kimileri iş bularak gündelik yaşamına devam etmeye çalışırken,
bazıları ise bu kadar şanslı olamıyor. Savaştan kurtulan Suriyeliler bu kez de açlık ve sefaletle
yüz yüze kalıyorlar.

7 kişilik Kublevo ailesi de buna en güzel örnek. Kocasinan Fatih Mahallesi Şükrü Malaz
İlköğretim Okulu’nun hemen yanı başındaki Açık Sokak’ta harabeye dönmüş bir evde
yaşamak zorunda kalan aile havaların soğumasıyla soğukla da yüzleşiyor. Çünkü evin camları
kırık olduğu için pencereleri naylonla kapatılmış durumda.
Giyecek ayakkabıları dahi olmayan 5 küçük çocuk haber ekibimizi yardım ekibi sanarak
elbise, ayakkabı ve oyuncak istedi. Yürek burkan görüntülerin yaşandığı evde akşama pişecek
bir kap yemek bile bulunmuyor. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20608.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayseri'de, 11 aile hakkında adli işlem
yapıldı
Kayseri'de, "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" fiilinden 11 aileye adli
işlem uygulandı.

18 Kasım 2016 Cuma 16:07

Kayseri İl
Emniyet
Müdürlüğünden yapılan
yazılı
açıklamada, Çocuk
Şube
Müdürlüğünce, kent genelindeki ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak
bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri
taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik
çalışma yapıldığı ifade edildi.
Çalışmalar neticesinde tespit edilen 11 çocuğun ailesinin, Türk Ceza Kanununun 233.
maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" fiilinden işlem
yapılarak adli makamlara sevk edildiği kaydedilen açıklamada, 15-18 yaşlarındaki 62 çocuğa
Kabahatler Kanununun ilgili maddesinden cezai işlem uygulandığı aktarıldı.
Açıklamada, "Güvenli Okul-Güvenli Eğitim" projesinin yıl sonuna kadar devam edeceği
kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20609.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Bostan AVM 2. şubesini açtı
2015 yılında ilk şubesini Talas’ta açan Bostan AVM, 2. şubesini Kocasinan Mahallesi Marifet
caddesinde hizmete soktu.

19 Kasım 2016 Cumartesi 10:56

Bostan AVM İşletme Müdürü ve Ortağı İbrahim Doğan, kurumsal marketler zinciri yerine
eski düzen mahalle marketi düşüncesiyle yola çıktıklarını belirtti. Doğan, yaygın market ağı
olan diğer marketlerin yanında Kayseri’ye has yerel market olarak hizmete hazır olduklarını
ifade etti. Bilinen market ürünlerinin yanında ülkemizin çeşitli yörelerinin tatlarının da
marketlerinde bulunduğunu belirten Doğan, organik, sağlıklı ve en taze ürünlerin tespitinde
özenle çalıştıklarını kaydetti.
20 kişiye istihdam kapısı
Doğan şunları söyledi, “Bursa’nın Trabzon’un Erzurum’un ve birçok şehrin ürünlerini Bostan
AVM’de en taze şekliyle bulmak mümkün. Bostan AVM meyve sebze reyonunda bir gün
değil her gün halk günü olarak belirlendi. Bunun yanında temizlik, zücaciye, hırdavat,
oyuncak ve daha birçok reyonda bölge halkına hizmet veren Bostan AVM’nin pasta ve tatlı
reyonunda usta ellerle, özel olarak imal edilen ürünler bulunmaktadır. Ülkemizin bir süredir
içinde bulunduğu duruma karşın yatırıma devam eden Bostan AVM yaklaşık 20 kişiye
istihdam imkanı sağlamaktadır.”
Yatırımlarının devam edeceğini belirten Doğan, ilerleyen süreçte yeni projelerle Kayseri
halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
Bostan AVM’nin bir başka hizmetinin de İnci Köşk Fast Food Restaurant olduğunu dile
getiren Doğan, “İnci Köşk’te mesleklerinde uzman ustalar tarafından hazırlanan birbirinden
güzel ve lezzetli tatlar bölge halkının damak tadına hitap etmektedir. Önce İnci Köşk lezzet
durağına sonra Bostan Avm’de alışveriş keyfine tüm Kayserimiz davetlidir. “ açıklamasında
bulundu. Haber/Fotoğraf: Fatma Ural/Turgay Akova
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20611.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali başladı
Kayseri ile 20 kentte eş zamanlı olarak düzenlenen "Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali"
başladı. Festival kapsamında 18-20 Kasım tarihleri arasında Kayseri İl Özel İdare Salonu’nda
film gösterimi yapılacak.

19 Kasım 2016 Cumartesi 11:01

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen festival, eş zamanlı olarak Adana, Ankara, Antalya, Artvin,
Balıkesir, Bayındır, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Fethiye, Güzelbahçe,
İstanbul, İzmir, Kartal, Kayseri, Konya, Manisa ve Mersin'de gerçekleştiriliyor.
Üniversite öğrencileri ve farklı sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilen
festival kapsamında 18-20 Kasım tarihlerinde "yaratıcılık ve çözüm" barındıran film
gösterimleri gerçekleştirilecek.
Kolektif bir çabanın ürünü olan sürdürülebilir yaşam film festivali, sürdürülebilir bir dünyanın
mümkün olduğunu düşünen bireylerin ve kuruluşların gönüllü desteğiyle gerçekleştiriliyor.
Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin Kayseri Koordinatörü Ahmet Coşkun, Türkiye
genelini kapsayan festivalin bu yıl Kayseri'de ikincisinin hayata geçirildiğini söyledi.
Coşkun, "Dünyamız son 100 yılda insanoğlu yüzünden kan ağlıyor. Dünyanın bu gidişiyle
ilgili kaygısız insanlar olduğu kadar kaygılı insanlar da var. Bu kaygılı insanların kaygılarına
bir çözüm bulmak için acaba ne yapabilir sorusu neticesinde iyi örnekleri ortaya koyarsak
kaygılı insanlar için çözüm önerileri, modeller geliştirebiliriz diyen bir grup insan film
çekiyor. Bu yıl 25 tane dünya çapında çekilmiş filmi alt yazıyla Türkçe'ye kazandırarak tüm
Türkiye'de insanlara sunuluyor. İyi niyetli insanlar bir an olsun enerji vermek, motive etmek
için bir araya geliyor. Burada sponsorlar ve gönüllüler var, herkes gönüllü, gelenler de
gönüllü. Filmlerden bir ücret alınmıyor. Yarınlarımız ve geleceğimiz için endişeli olan
tüm Kayserilileri bekliyoruz." dedi.AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20613.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Büyükşehir'den eğitime büyük destek
Büyükşehir Belediyesi beş ayrı okul yaptırarak hizmete sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Kayseri'de sadece şahısların değil kurumların da hayırsever olduğunu belirtti
ve eğitime her alanda destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

19 Kasım 2016 Cumartesi 11:03

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'de eğitimin kalitesinin artması için
ellerinden gelen azami desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.
Şehirdeki okul ihtiyacına duyarsız kalmadıklarını ve çocukların daha iyi eğitim görmeleri için
farklı mahallelerde beş okul yaptırdıklarını dile getiren Başkan Çelik, "Hayırseverler şehri
olan ilimizde eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok alanda devletimizin yükünü
hayırsever hemşehrilerimiz omuzluyor. Bizler de hayırseverlerimizin yükünü paylaşmak
üzere beş ayrı okul yaparak Milli Eğitim'in hizmetine sunduk" dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç duyulan her alanda Kayserililerin yanında
olacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Özellikle eğitimde duyulan
ihtiyaca asla duyarsız kalmadık ve kalmayacağız. Bu anlamda Talas Yenidoğan, Kuruköprü,
Mevlana ve Başakpınar Mahalleleri ile Cırgalan Mahallemizde beş okul yaptırarak bu
bölgelerde yaşanan sorunu giderdik. Tüm okullarımız eğitim öğretime hizmet vermeye
başladı. Kuruköprü'de yaptırdığımız okulun açılışını daha önce gerçekleştirmiştik. TalasMevlana Mahallesi'nde yaptırdığımız Durak-Hava Demir İlkokulu'nu da 21 Kasım Pazartesi
günü kamuoyuna tanıtacağız" diye konuştu.
Eğitime verdikleri desteğin okul yapımı ile sınırlı olmadığını okulların çevre düzenlemesi,
bakım-onarım gibi ihtiyaçlarını da karşıladıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik,
"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz her zaman bizim önceliğimiz olacaktır. Onların
daha güzel yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20614.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

“Devlet her zaman yanınızda”
Develi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Develi Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü
ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün katkılarıyla hayata geçirilen “Her Zaman
Yanınızdayız” sosyal sorumluluk projesi, çalışmalarına köylerde de devam ediyor.
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Son olarak Öksüt Mahallesinde çalışmalarını tamamlayan ekip, program dahilinde diğer
mahallelerde de benzer çalışmaların yürütüleceğini belirtti. Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar, “Projenin hayata geçirilmesi ile Develi ilçesi güzel bir hizmete kavuşmuştur. Bizler,
bu toplumda yaşıyorsak ve hele de yönetici konumundaysak herkese sahip çıkmak
zorundayız. Bu proje kapsamında Develi’deki tespit ettiğimiz ve edilecek olan kendi kişisel
bakımını yapamayacak durumdaki, yaşlı, engelli, yetim ve bakıma muhtaç hemşerilerimizin
kişisel bakımları yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca uzmanlar eşliğinde ruhsal destek de
sağlanarak, hayata dair moral ve motivasyonlarını artırarak her zaman yanlarında
olduklarımızı bilmelerini istiyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Mahmut Cabbar ayrıca, gönüllülük esasına dayalı olan bu projenin
hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği olan tüm kurum ve şahıslara teşekkür etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20615.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

AGÜ’de 'Çengname' Konseri
Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ), Türk kültürüne ait kaybolan enstrümanları yeniden
Anadolu’ya kazandırılmasını amacıyla Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu himayelerinde,
Genel Sekreterlik ve Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı tarafından, 'Çengname' adlı konser
düzenlendi.
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Adını, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Mevlevi musikisinde ve klasik musikide yaygın
olarak kullanılan, açık arplardan köşeli arplar grubuna giren bir enstrüman olan Çeng’ten alan
konseri, Azerbaycan’ın ilk çeng icracısı olarak bilinen Fezile Rehimova, Azerbaycan devlet
sanatçısı Prof.Dr. Munis Şerifov ile Akber Memmedov, Natıq Aliyev ve Aynure Memmedova

tarafından verildi. Sanatçılar eserlerini Anadolu, Mezopotamya ve Mısır’da görülen, 17.
yüzyılın sonlarına doğru ise yavaş yavaş Anadolu’da yok olmaya başlayan çeng enstrümanı
ile nagara, tanbur, chegane ve piyano ile icra etti. Konserin sonunda izleyiciler, sanatçıları
uzun süre ayakta alkışladı. Abdullah Gül Üniversitesi Genel Sekreteri İhsan Çelikdemir,
sanatçılara konser sonunda çiçek ve teşekkür belgeleri vererek, başarılı performanslarından
dolayı kutladı. Çelikdemir, milli bir görev düşüncesi ile kaybolan bir enstrümanımız olan
çeng adlı enstrümanı, Anadolu’da yeniden tanınabilir bir hale getirmeyi amaçladıklarını ve bu
nedenle böyle bir konseri organize ettiklerini söyledi. Sanatçılar ise Abdullah Gül
Üniversitesi’nin daveti üzerine Kayseri’de böyle bir konser vermekten mutluluk duyduklarını
ifade ettiler.
Sümer Kampüsü’nde verilen ve yaklaşık 200 kişinin ilgiyle izlediği konser, sosyal paylaşım
platformu Fcebook’tan da canlı olarak yayınlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20616.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Fevzi Çakmak Caddesi trafiğe açıldı
Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi
Çakmak Caddesi’nde yapılan yol, kaldırım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Genişletilen
cadde, alt ve üst yapı çalışmalarının bitmesinin ardından vatandaşların hizmetine açıldı.
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Yazın olduğu gibi sonbaharda da yenileme çerçevesinde, alt yapı, üst yapı, yol, kaldırım ve
çevre düzenlemesi gibi bütün çalışmaları yaparak olabildiğince hızlı bir şekilde ‘Yeni
Kocasinan’ı şekillendiren Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yol çalışmalarını
yoğun bir tempoda sürdürerek, vatandaşın hizmetine sunuyor.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,
“Sonbahar olmasına rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek Kocasinan bölgesinin
çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölge sakinlerimizin Fevzi Çakmak Caddesi’nde daha konforlu
kaldırımları kullanabilmesi için yaklaşık 4 bin metrekare yaya yolu oluşturdu. Modern,
estetik, sağlam ve ekonomik ömrü daha uzun olan bazalt taşları döşendi. Bunun yanı sıra araç
trafiğini rahatlatmak ve bölge sakinlerinin araçları için yine bazalt taşından konforlu ve
düzenli 65 araç kapasiteli otopark yaptık. Yenileme çalışması kapsamında zemini bozuk olan
yolları genişletip 700 ton uzun ömürlü taş mastik yöntemiyle asfalt serimi gerçekleştirerek,
daha güvenli yollar oluşturduk. Yağmur suyunu kanalizasyon ızgaralarına taşıma mantığı ile
asfaltlama yapıyoruz. Özellikle ızgara bacaları ve kapak kotlarını asfalt serimiyle aynı
seviyede tutmaya özen gösterdik.” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Kocasinan ilçemizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve
güvenliğini artırmak ve yüksek standartla donatılmış yol ve kaldırımları hizmete sunmak için
çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir.” diye noktaladı.Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20617.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

İşte aylık asayiş bilançomuz
Kayseri'de, bir ayda 3 cinayet işlenirken, 52 asayiş olayında 14 kişi tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre 15 Ekim ve 14 Kasım tarihleri arasında 3 kasten adam öldürme ve bir
suç uydurma olayının meydana geldiği, 4 olayda Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından
gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı öğrenildi. Olaylarda kullanılan bir adet
tabanca, bir adet tüfek ve 3 adet bıçak ele geçirildiği kaydedildi.
Gasp Büro Amirliği ekiplerinin ise 3 yağma, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel saldırı
olmak üzere 5 olayla ilgili olarak 12 şahıs hakkında işlem yaptığı, işlem yapılan şahıslardan
8'inin tutuklandığı bildirildi.
Ahlak Büro Amirliği'nin çalışmalarında ise 8 adet fuhşa teşvik, 3 çocuğun cinsel istismarı ve
cinsel saldırı, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama olmak üzere 14 olaya adli, 29
fuhuş olayına ise idari işlem yapıldığı kaydedildi. İdari işlem yapılan fuhuş olaylarından 32,
adli olaylardan 17 şahıs olmak üzere 49 şahıstan 3'ünün tutuklandığı, bir şahıs hakkında ise
adli kontrol kararı verildiği bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20618.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Hırsızlara geçit yok
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalarda, çalınan 18 oto ve 23
motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edildi.
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Edinilen bilgiye göre 15 Ekim ve 14 Kasım tarihleri arasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne

bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin evden hırsızlık ve
iş yerinden hırsızlık olaylarında 4 şahsı yakaladığı ve bu şahıslardan 3'ünün tutuklandığı
öğrenildi.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise çalınan 20
otomobilden 18'inin, 32 motosiklet hırsızlığından ise 23'ünün bulunduğu bildirildi. Ayrıca il
dışından çalınan 5 motosikletin de Kayseri'de bulunduğu bildirildi. Olaylarla ilgili olarak 32
şüphelinin gözaltına alındığı ve yapılan işlem sonrasında 4 kişinin tutuklanarak cezaevine
gönderildiği kaydedildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 463 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği ve
bunlardan 155'inin tutuklandığı bildirildi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda ise 7 dolandırıcılık ve
3 kapkaç olayının aydınlatıldığı, 14 şahıstan 7'sinin tutuklandığı kaydedildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20620.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

AK Parti İl teşkilatından büyük başarı
AK Parti Kayseri İl Teşkilatı, Parti Genel Merkezi tarafından yapılan değerlendirmede Ekim
ayındaki tüm çalışmalarda en başarılı ilk 10 il arasına girdi. İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
"Bu başarı hepimizin.” dedi.
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Ak Parti 113. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı Ankara’da yapıldı. Ak Parti Genel Başkanı
Binali Yıldırım ve tüm illerin Ak Parti İl Başkanları, kadın kolları ve teşkilatlardan sorumlu
başkanların katıldığı toplantıda Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı Türkiye genelinde en başarılı on
il arasına girdi.
Çok başarılı iller kapsamında Sakarya, Afyon, Kocaeli, Trabzon, Nevşehir, Eskişehir,
Kayseri, Ankara, Samsun, Kırşehir illeri teşkilat çalışmaları bakımından ‘’çok başarılı iller‘’
kategorisine dâhil oldu.
Bu başarı hepimizin
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
"Başarımız tüm teşkilatımızındır. Canla, başla çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatımız olarak
bu kadar il arasında olmak bize gurur veriyor. Bu başarı hepimizin. Hep beraber Kayseriyiz.
Teşkilat olarak gece gündüz demeden tüm arkadaşlarımıza gösterdikleri özveriden dolayı da
tek tek teşekkür ediyorum. Kayserimiz her yerde başarılı. Teşkilat olarak da başarılı olmak
bizim vazifemizdi. İnşallah yeni hizmet binamızda daha nice başarılara imza atarız" dedi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20621.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Hibeyle gelen tesis
Sarıoğlan’da yaşayan Melek Taşdemir, “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe
Programı'ndan” faydalanarak 100 metrekarelik alanda İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği tesisi
kurdu.
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Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde oturan Melek Taşdemir, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında
uyguladığı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı'na başvurdu. Melek
Taşdemir, hibe programından faydalanarak 100 metrekarelik bir alanda İstiridye Mantarı
Yetiştiriciliği tesisi kurdu.
Melek Taşdemir, ürettiği istiridye mantarlarını satarak aile bütçesine büyük katkı sağlıyor.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20622.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Linde Gaz sağlık sektörünü buluşturdu
Kayseri' de bulunan Kamu Hastaneleri Birliği' ne bağlı hastaneler başta olmak üzere Kamu ve
Özel hastanelerini katılımı ile gerçekleştirilen Sağlık Sektörü Buluşmalarının 3.'sü global gaz
devi Linde Gaz A.Ş. tarafından Hilton Kayseri Otelinde gerçekleştirildi.
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Dünyada 100'ün üzerinde ülkede 65 bin çalışanı ve 17 milyar Euroluk satış hacmine sahip
endüstriyel ve medikal gaz firması The Linde Grup şemsiyesi altında faaliyet gösteren Linde
Gaz A.Ş., ürün ve hizmetleri konusundaki bilgilendirme ve gaz kullanımında güvenlik konulu
etkinliklerini sürdürüyor.
Etkinliklerde gazlar ve tehlikelerine dikkat çeken firma, videolar ile desteklediği programda
global tecrübelerini katılımcılara aktarmaktadır. Ayrıca mevcuat ve sektörde yeni
uygulamalara da değinilen toplantı tarafların soruları ile oldukça verimli geçmiştir.
Geçtiğimiz günlerde Kayseri Hilton otelinde yapılan organizasyonların benzerini İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana gibi şehirlerde sürdürmeye hazırlanan Linde Gaz A.Ş. sağlık Birimi
Ülke Satış Direktörü Okan Özgün "Hizmet verdiğimiz her aşamada Linde titizliği ile

çalışıyoruz" dedi. Türkiye'de 6 üretim tesisi, 6 depolama ve dağıtım tesisi, Türkiye geneline
yayılmış geniş dağıtım ve bayi ağı ile hizmet verdiklerini belirten Özgün, "Dünya genelinde
kendimize ait kuyularımız ile MRI cihazlarında kullanılan dünyanın en soğuk gazlarından biri
olan sıvı helyum gazını üretmekte ve MRI cihazlarına sıvı helyum tedariğinde pazar lideri
olarak üreticiler tarafından tercih edilmekteyiz. Yaptığımız dolum operasyonlarında ise en
yüksek dolum verimliliğini yakalayarak sloganımız olan ' Kalitenin Gaz Hali'ni
müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Medikal oksijen için son yıllarda sundukları Sıvı Palet uygulamasının özellikle depolama
alanı sınırlı hastanelerin yer problemi çözümünde çığır açtığını ve ekonomik güvenli bir
kullanım sunduğunu bildiren Linde Gaz A.Ş. Sağlık Birimi Ülke Satış Direktörü Okan Özgün
"Uzman ekiplerimiz ve dünya genelinde edindiğimiz 136 yıllık tecrübemiz ile gaz üretimi
dışında, Linde Cryobank ve Biobank hizmetleri ile gerek kök hücre gerekse kan bankacılığı
işlemlerinde projelendirme safhasından işletme, destek safhasına kadar her aşamada Linde
titizliği ile çalışıyoruz" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20623.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Ekonomide dengeler yerinde
Başbakan Yardımcısı Canikli, "Şu anda ekonomide dengeleri bozacak bir olumsuzluk yok ve
olmayacak. Çünkü her şey piyasa şartlarında oluşuyor." dedi.
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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'de ekonomisinin içinde bulunan şartlar ve
yaşanan hadiselerle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, içeride ve dışarıda önemli
gelişmelerin ekonomiyi ciddi anlamda olumsuz etkileme potansiyeli taşımasına rağmen tüm
makro göstergelerin sağlam olduğunu ve büyüme performansının sürdürüldüğünü söyledi.
Büyümenin sürdüğünü, enflasyonun kontrol altında olduğunu ve hatta düştüğünü vurgulayan
Canikli, "İstihdamda bir miktar hafif yukarı gelmesi emek piyasasında olumsuzluk değil tam
tersine... Biz sadece ekonominin büyümesiyle, nüfusun artmasıyla oraya çıkan iş talebini
karşılamıyoruz. Aynı zamanda tarımdan kopup gelenlere de iş buluyoruz. 14 yılda, bütün bu
sıkıntıların yaşandığı dönemde 9 milyondan fazla istihdam kapasitesi oluşturmuş bir
ekonomimiz var. Başka bir kritere bakmaya gerek yok. Bu, 2016 yılında devam ediyor."
değerlendirmesini yaptı.
'Faiz hadlerinde aşağı yönlü gidiş devam ediyor'
Canikli, aynı durumun faiz oranları için de geçerli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Dalgalanmalar olsa bile faiz hadlerinde aşağı yönlü gidiş devam ediyor. Merkez Bankası, 15
Temmuz'dan sonra faiz indirimi yaptı. Bu süreçte tüm bunlar yaşanırken güçlü büyüme
performansı devam ediyor. Makro dengelerin hiçbirinde sıkıntı yok. Ekonomi istihdam
üretmeye devam ediyor. Cari açık azalıyor. Bu da son derece önemli. İhracatın ithalatı
karşılama oranı yükseliyor; yüzde 70'in üzerine çıktı. Daha da artacak. Dolar bütün para
birimleri karşısında inanılmaz bir şekilde güçlü duruyor. Belki yüzde 1-2 gibi bir miktar Türk

lirası bu noktada biraz daha fazla değer kaybetti. Bu kadar. O da olabilir, dalgalı kur politikası
içinde aşağı, yukarı yönlü hareketler her zaman olabilir.
Daha önce 3'ün üzerine çıktı. 3,1'i geçti, 3,2'ye çıkmıştı, sonra 2,9'lara geldi, sonra tekrar çıktı,
geldi böyle dalgalanıyor. Bu da son derece doğal. Ama önemli olan şu; hiçbir müdahale
olmadan tamamen piyasa şartlarında dengeleniyor. Bu çok önemli."
Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip etiklerini ve ihtiyaç duyulan kararları
hızlı şekilde aldıklarını işaret eden Canikli, şu anda interaktif yapının söz konusu olduğunu
vurguladı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20624.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

“Türkiye’deki margarinlerde trans yağ
yok!”
Gıdada artan spekülasyonlara akademik verilerle son vermeyi hedefleyen MÜMSAD
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül, trans yağın margarinlerden uzaklaştırılması
konusunda Türkiye’nin 2006’dan itibaren Avrupa ve Amerika’dan çok daha ileride olduğunu
söyledi.
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Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), ‘Gıdada Bilgi Kirliliğine
Son’ toplantılarını, Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Aydın, Eskişehir, Konya,
Tekirdağ ve Samsun’dan sonra Kayseri’de gerçekleştirdi.
Kuru çorba, bitkisel çay, toz tatlılar, dondurulmuş gıda ve margarin sektörleri temsilcilerini
tek çatı altında toplayan Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD), son
yıllarda gıdada bilgi kirliliğinin artmasıyla tüketicileri bilinçlendirmek amacıyla başlattığı
çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, MÜMSAD’ın ‘Gıdada Bilgi Kirliliğine Son’ sloganıyla düzenlediği
bilgilendirme toplantılarının 11’incisi Gaziantep, Adana, Antalya, İzmir, Bursa, Aydın,
Eskişehir, Konya, Tekirdağ ve Samsun’dan sonra Kayseri’de yapıldı. Toplantıda konuşan
MÜMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yurdagül, uzman olmayan kişilerin negatif
söylemlerinin çok hızlı yayıldığına ve kamuoyunun artık kime inanacağını bilemediğine
dikkat çekti. Margarin hakkında basında yer alan ve birbiriyle çelişen söylemlerin tüketicide
negatif algıya neden olduğunun altını çizen Yurdagül, şöyle konuştu: “Margarin hakkında çok
fazla yanlış söylenti var. Ne yazık ki hem tüketici hem de sağlık sektörü çalışanları oda
sıcaklığında katı görünen margarini ‘doymuş yağ’, diğer sıvı yağları ise ‘doymamış’ olarak
kabul ediyor. Oysa doğada bulunan bütün yağlar hem doymuş hem de doymamış yağ asitleri
içerir. Tereyağı yüzde 60-65’lik oranıyla doymuş yağ asidi açısından en zengin yağdır.
Ayçiçek yağı yüzde 11, mısır yağı yüzde 13, zeytinyağı yüzde 15-17 arasında, kase margarin
ise yüzde 15 civarında doymuş yağ içerir. Doymuş yağ içeriği olarak aynı miktar zeytinyağı
ve kase margarinin hiçbir farkı yoktur.”

“Esas risk trans yağ”
Metin Yurdagül, aynı zamanda düşünülenin aksine doymuş yağların sağlık açısından negatif
bir etkisi olmadığı gibi, doymamış yağların da pozitif etkisi olmadığının yapılan
araştırmalarla ortaya çıktığını kaydetti. Yurdagül, bu araştırmaları şöyle özetledi;
“Cambridge, Oxford, Harvard üniversiteleri ile British Heart Foundation, Medical Research
Council gibi kuruluşların araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen meta analiz, 650 bin kişi
üzerinde yürütülen, 77 ayrı çalışmadan çıkarılan ortak sonuçları değerlendiriyor. Bu sonuçlara
göre; doymuş yağların insan sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı gibi, doymamış
yağların da olumlu etkisi görülmemiştir. Geçtiğimiz ağustos ayında Kanada McMaster
Üniversitesi’nin değerlendirdiği ve British Medicine Journal (BMJ) tarafından kamuoyuna
duyurulan diğer bir başka meta analiz sonuçları da, bir önceki sonuçlarla aynı yöndeydi. Her
iki meta analizin ortak bir diğer tarafı ise kalp hastalıkları konusunda esas riskin %16
oranında trans yağ asitlerinden kaynaklandığı şeklinde.”
“Türkiye’deki margarinlerde trans yağ yok”
Türkiye’de üretilen margarinlerdeki trans yağ konusuna da açıklık getiren Yurdagül,
MÜMSAD’ın girişimi ve tamamen gönüllü yaklaşımı ile Türkiye’de üretilen margarinlerde
trans yağ içeriğinin yapılan büyük yatırımlarla 2006’da kaldırıldığını söyledi. Türkiye’de
üretilen margarinlerde trans yağ oranı yüzde 1’in altında olduğu için ‘trans yağ yoktur’ beyanı
yapılabileceğini kaydeden Yurdagül, şöyle sürdürdü: “AB'de henüz ortak bir karar yok yüzde
2'nin altı konuşuluyor. FDA geçen yıl ABD’de kısmi hidrojenasyon yönteminin (trans yağın)
kaldırılacağını ve bunun için de 3 yıllık bir geçiş süresi (2018’e kadar) tanınacağını beyan
etmişti. Gururla söylüyoruz ki trans yağ konusunda Türkiye AB ve ABD’den çok daha ileridir
ve trans yağın margarinlerden uzaklaştırılmasında Türkiye margarin endüstrisi örnek
oluşturmaktadır. Türkiye’de 9 yıldan beri modern teknolojilerle üretilen margarinlerde trans
yağ bulunmamakta ve ambalajlarında ‘Trans yağ içermez/yoktur’ logosu yer almaktadır.”
“Margarin kolestrol içermez”
147 yıllık bir geçmişi olan margarinin Türkiye’de tamamen bitkisel yağlardan üretildiğini
vurgulayan Metin Yurdagül, bu nedenle hayvansal kökenli yağların aksine margarinin
kolesterol içermediğini de söyledi. Yurdagül, “Türkiye’de üretilen margarinler yüzde 100
bitkisel bazlı olduğundan kolesterol içermez. Ayrıca kase margarinlerin yağ içeriği yüzde 60,
paketlerin ise yüzde 70’dir. Bu nedenle aynı miktar margarin, sıvı yağlara göre yüzde 30-40
daha az enerji verir” dedi.
“Kuru çorbalar tarhanadan farklı değil”
Bilgi kirliliğine maruz kalan paketli gıdalardan birinin de kuru çorbalar olduğunu belirten
MÜMSAD Başkanı Metin Yurdagül, kuru çorba üretim sürecini ise şöyle anlattı: “Kuru
çorbanın üretim mantığı ev yapımı tarhanadan farklı değildir. Ancak yüksek hijyen
koşullarında üretilmesi nedeniyle çok daha güvenilir bir üründür. Mevsiminde toplanan ve
özenle seçilen sebzeler yıkandıktan sonra, ısı yardımıyla suyu alınarak, kurutulur. Sonrasında
malzemeler öğütülerek toz haline getirilir. Bildiğiniz gibi bin yıllardan beri kurutma işlemi
gıdaların uzun süre saklanabilmesi için uygulana gelmiştir. Kuru çorbalar, içerdiği doğal
besinler kurutulduğu için koruyucu madde kullanılmasına ihtiyaç olmadan, hava nem ve ışığa
karşı koruyan üç katlı paketlerde uzun süre dayanıklılığını sürdürür.”
“Her söylenene inanmayın, yetkinliğini sorgulayın”
Son yıllarda sağlık ve beslenme konularının popüler hale gelmesiyle ortaya çıkan bilgi
kirliliğinin önüne geçmek için 2007’den beri MÜMSAD’ın gönüllü çalışmalar yürüttüğünü
hatırlatan Yurdagül, özellikle margarin konusundaki tartışmaların tüketiciyi yanılttığını
söyledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20625.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

‘Crohn hastalığı’ bağırsak sağlığını bozuyor
Acıbadem Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karaman, Crohn
hastalığının belirtilerini, tanı yöntemlerini ve tedavi yolları hakkında bilgiler verdi.
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Doç. Dr. Ahmet Karaman, ağızdan anüse kadar tüm sindirim sistemini etkileyebilen ve daha
çok bağırsaklarda görülen ‘crohn hastalığının, iltihaplanma ve ülserler (yaralar) olarak ortaya
çıktığını söyledi. En sık da ince bağırsağın son bölümü ve kalın bağırsakta oluştuğunu aktaran
Karaman, kronik ancak tedavi edilebilen bu sağlık sorununun, ‘ülseratif kolit’ ile birlikte
inflamatuvar bağırsak hastalıklarının önemli bir kısmını oluşturduğunun altını çizdi. Hastalık
hakkında bilgiler veren Karaman, “Crohn hastalığı, yüksek sosyoekonomik gruplarda ve
kentsel bölgelerde yaşayanlarda daha sık görülüyor. Fakat rahatsızlığın nedeni bugün için hala
bilinmiyor. Genetik olarak rahatsızlığa yatkın bireylerde, bilinmeyen çevresel veya mikrobik
bir faktörün, mide-bağırsak kanalında anormal bir iltihaba yol açarak, rahatsızlığı tetiklediği
düşünülüyor” dedi. Doç. Dr. Ahmet Karaman, crohn hastalığının anne babadan çocuğa direkt
geçişi olmamakla birlikte, bu tür rahatsızlığı olanların akrabalarında aynı şekilde yüzde 5 ile
yüzde 20 olarak görüldüğünü ifade etti. Ayrıca sigara içmek, romatizmal ilaç ve aspirin
kullanmak, hormonal değişiklikler ve enfeksiyonlar rahatsızlığın alevlenmesine neden
olduğunu vurgulayan Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karaman, crohn hastalığının
belirtilerini ise şöyle sıraladı;
“Sık sık karın ağrıları yaşamak, ishal olmak, kimi zaman kanlı ishal geçirmek, iştahsızlık, kilo
kaybetmek, halsizlik ve yorgunluk hissi, kansızlık ve ten renginde solukluk, zaman zaman
ateş, üşümek, titremek, bazı kişilerde bulantı, kusma ve şişkinlik hatta bağırsak tıkanmaları ve
kabızlık,
kimilerinde ağızda yaralar, gözde kızarıklık ve yanma, eklemlerde ağrı, ciltte döküntüler ve
karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluklar, kişilerin bir kısmında bağırsaklar ile diğer
organlar, cilt veya makat arasında kanalların açılması (fistüller) ve buralardan akıntıların
gelmesi, makatta şişlikler ve yaraların olması, dönem dönem bağırsaklarda tıkanmalarla
birlikte karın ağrısı ve kabızlık ataklar.”
Hastalığın apandist ile karışabildiğini dile getiren Karaman, “Rahatsızlığın bütün bulguları
aynı anda görülmeyebiliyor. Bazen gizli kansızlığa bağlı, sadece halsizlik ve yorgunluk
yakınmaları ya da eklemlerde şişmeler ile başlayabiliyor. Bazı kişilerde rahatsızlığın
başlangıcı apandisit şikayetlerine benziyor ve tanı, apandisit düşünülerek yapılan cerrahi
işlem sırasında konulabiliyor. Rahatsızlığın tanısı için; öyküsü, fiziki muayene, laboratuvar
bulguları, ince ve kalın bağırsakları görüntüleme yöntemleri kadar dışkı ve kanın
laboratuvarda değerlendirilmesi, kalın bağırsaklar ve ince bağırsağın son bölümünün
kolonoskopi ile ayrıntılı olarak görüntülenmesi gerekiyor. Ayrıca karın bölgesinin bilgisayarlı
tomografisi ve manyetik rezonansı da (MR) tanıya yardımcı olan tetkikleri oluşturuyor. Midebağırsak kanalı duyarlı bir yapıda olmadığı için, kişi hiçbir şey hissetmeden gereken
bölgelerden biyopsi alınabiliyor. Alınan parçaların patolojik açıdan mikroskop ile
değerlendirilerek rahatsızlık belirlenebiliyor” diye konuştu. Doç. Dr. Ahmet Karaman, crohn
hastalığının tedavisinin şiddetine ve rahatsızlığın tutulum yerine (ince bağırsak, kalın

bağırsak, makat vb.) göre belirlendiğini belirterek, “Genellikle ağızdan alınan ilaçlar ve
makattan verilen lavmanlar ile tedaviye başlanıyor. Bu ilaçların yetersiz kaldığı veya
rahatsızlığın en başından şiddetli seyrettiği olgularda, tedaviye ağızdan veya damar yolu ile
kullanılan ilaçlar ekleniyor” şeklinde konuştu.
“Yediklerimizle ilgisi yok”
Acıbadem Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karaman, “Crohn
hastalarına herhangi bir gıdanın zararlı olduğu ve herhangi özel bir diyet uygulamasının
faydalı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Toplumda yüzde 5-10 sıklığında görülen
süt tahammülsüzlüğü (laktoz intoleransı) zaten var olan ishale katkıda bulunabiliyor. Bu
durumlarda süt ve süt ürünlerinden uzak durulması veya marketlerde bulunan laktazlı sütlerin
tüketilmesi önerilebiliyor. Genel olarak temiz, dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi,
doktor bilgisi ve tavsiyesi ile ilaçların düzenli kullanılması tedaviyi kolaylaştırıyor” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20626.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Minber ve mihrapların usta eli
Aksaray'da ahşap ustası Zeki Satıcı, yaklaşık 30 yıldır atölyesinde el emeğiyle yaptığı mihrap,
minber ve kürsüleri ülkenin dört bir yanındaki camilere gönderiyor.
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Eskil ilçesinde çocukluğundan beri ahşapla iç içe olan 60 yaşındaki Satıcı, Türkiye'deki
önemli camilerin maketlerini yapıyor. Yaptığı Mevlana Türbesi, Ulucami ve Selimiye Camisi
gibi tarihi mekanların maketleri ilgi gören Satıcı, yeni inşa edilen camilerin ahşap işleriyle de
ilgileniyor.
Bugüne kadar başta Konya, Aydın, Karaman ve Antalya olmak üzere 50'ye yakın caminin
minber, mihrap ve kürsüsünde imzası olan Zeki ustanın en büyük destekçisi ise eşi Fatma
Satıcı. Yaklaşık 10 yıldır çırağı olmadığı için hayat arkadaşıyla birlikte, evinin bahçesindeki
atölyesinde el emeği ürünler çıkaran Satıcı'nın tek isteği, mesleğini emanet edeceği birini
yetiştirebilmek.
Satıcı, yaptığı açıklamada, yaptığı mihrap, minber ve kürsüleri Türkiye'nin birçok ilindeki
camilere gönderdiğini söyledi.
Ortaya çıkardığı ürünlerin sabır ve titizlik isteyen çalışmalar olduğunu belirten Satıcı, "İlk
olarak 'camilerin maketini yapabilir miyim' diye merakla başladım bu işe. Önce Mevlana
Türbesi'ni yaptım, 5 yılda tamamlayabildim. Ortaya güzel bir eser çıktı. Daha sonra
Edirne'deki Selimiye Camisi ve Aksaray'daki Ulu Cami'nin maketlerini yaptım. Bunlar aşk
isteyen, emek gerektiren işler. Daha sonra sanatımla minber ve mihrap yapmaya başladım."
diye konuştu.
"Eserlerimi görenler beni arıyor"

Mesleğini yapmaktan büyük zevk aldığını dile getiren Satıcı, tamamladığı her eserin adının
daha çok duyulmasını sağladığını, yeni bir cami yapılacağı zaman kendisini aradıklarında çok
mutlu olduğunu aktardı.
Satıcı, bir caminin ahşap işlerini ortalama 4 ayda tamamladığını ifade ederek, şöyle devam
etti:
"Daha önce yapmış olduğum eserleri görenler, yeni bir cami yapılacağı zaman beni arıyor.
Gidip yapılacak yerin ölçüsünü alıyorum. O ölçüye göre, caminin ne kadar yapılması gereken
aksesuarı varsa, merdiveni, kürsüsü, mihrabı, minberi, tamamlayıp teslim ediyorum. Biz sağa
sola reklamlık bir şeyler asmıyoruz. Tek reklamımız, sanatımızdır, yaptığımız işlerdir. Bu işte
öncelikle kullanılan ağacın iyi olması gerekiyor. Yaptıklarımın daha sağlam olması için
genellikle katran, ceviz ve ardıç ağacı kullanıyorum. Elbette işçilik de çok önemli.
Eserlerimin hiçbirinde görünür çivi kullanmam. Bu işi özenerek, alnımın teri, gözümün nuru
ile ortaya çıkarıyorum."
İlk işini Antalya'nın Serik ilçesindeki bir cami için yaptığını anlatan Satıcı, "Bugüne kadar
Konya'dan Aydın'a, Karaman'dan Antalya'ya, Didim'e 50'ye yakın camiye mihrap, minber
yapıp gönderdim. İnşallah sağlığım el verdiği sürece de devam edeceğim. Yaklaşık 10 yıldır
tek başıma çalışıyorum. Bu mesleği yapan pek yok. Şimdiki gençler bu sanata meyletmiyor
maalesef. Onun için en büyük destekçim, bana her konuda yardımcı olan eşimdir." ifadelerini
kullandı.
Eşinin her yönden destekçisi
Fatma Satıcı (60) ise eşine destek olduğunu vurguladı.
Atölyenin evlerinin yanında olmasının kendileri için büyük kolaylık olduğuna işaret eden
Satıcı, şunları kaydetti:
"Atölyede yapılacak bir iş, yardım edilecek bir durum olduğunda ben gelirim. Elemanı, çırağı
olmadığı için gece gündüz eşimin tek yardımcısı benim. Gerekirse elemanı oluyorum,
gerekirse karnını doyuruyorum. Eşimin her yönden destekçisiyim. Kulağı da ağır işitir. O
yüzden yeri geldi mi sekreteri bile oluyorum. Birbirimize bu şekilde destek oluyoruz."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20627.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Büyükşehir'e tarihi miras ödülü
Tarihi Kentler Birliği tarafından her yıl geleneksel olarak verilen özendirme ödülleri
sahiplerini buldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma, Proje ve
Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve Müftü
Evi restorasyonu ile ödüle layık görüldü. Ödülleri Başkan Mustafa Çelik aldı.

19 Kasım 2016 Cumartesi 11:19

Tarihi Kentler Birliği tarafından 15 yıldır düzenlenen, 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma
Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nın ödül töreni YAPEX Restorasyon Fuarı'nda
yapıldı. Her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle, tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve
uzmanları bir araya getiren fuar kapsamında düzenlenen 'Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma
Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na 47 belediye 83 proje ile katıldı. Yarışmaya
katılan belediyelerin ödül aldığı koruma projeleri YAPEX Fuarındaki Yarışma Sergisinde
katılımcılarla paylaşıldı. Ödül törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
de katıldı. Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası
Koruma, Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Kayseri Lisesi Milli Mücadele
Müzesi ve Müftü Evi projesiyle ödüle layık görüldü.
Açılışından bu yana henüz altı ay geçmiş olmasına rağmen uygulama alanında ödül alan
Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ve virane durumda iken ayağa kaldırılan Şehit Nazım
Bey Mahallesi'ndeki Müftü Evi, yarışma jürisi tarafından örnek gösterildi. Yarışma Jürisi,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ödüle layık görülmesinin gerekçelerini şöyle açıkladı:
"Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne; projelerinin kent kimliğini koruyan ve destekleyen farklı
katmanları gün ışığına çıkarma çabası, teknik açıdan yüksek nitelikteki restorasyon
uygulamaları, Milli Mücadele Müzesi projesinde ortaya konulan başarılı müze kurgusu ve
konusunda örnek teşkil eden bir uygulamaya imza atılmış olması nedeniyle uygulama ödülü
verilmiştir."
Tarihi Kentler Birliği ödülünü Antalya'daki Tarihi Kentler Birliği toplantısı, Yapex Fuarı ve
ödül törenine katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik aldı. Başkan Çelik
ayrıca, ödüle layık görülen diğer belediyelerin de ödüllerini verdi. Tarihi Kentler Birliği'nin
ödülü ile ilgili değerlendirmesinde Kayseri'nin tarihi yönüne vurgu yapan Başkan Çelik,
"Tarihle iç içe olmanın bize tanıdığı ayrıcalıkların farkındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak
biz de tarihimizi yaşatmaya, eserlerimizi gün yüzüne çıkarmaya ve tarihi mirasımızı koruyup
geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20628.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Kayserili olay vekilden U dönüşü
CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit geçtiğimiz günlerde Kayseri İl Teşkilatını ziyaretinde,
Cumhurbaşkanı, ve Başbakanın AB açıklamalarına tepki göstererek, “Biz Avrupalı olmaya
hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye açılan, Avrupa'ya açılan bir
kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse İzmir ayrılsın' Türkiye AB’ye hazır değilse,
İzmir hazır.” sözlerini sarf etmişti. Aslen Kayseri Sarızlı olan Yiğit, aldığı tepkiler sonrası U
dönüşü yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise “Ortada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Bunu
da zaten kendisi dile getirdi.” açıklamasında bulundu.
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Aslen Kayseri Sarızlı olan CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit geçtiğimiz günlerde Denizli
Milletvekili Melike Basmacı, İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Kayseri Milletvekili Çetin
Arık ile birlikte CHP Kayseri İl Başkanlığını ziyaret ederek güncel olaylarla ilgili basın
açıklaması yapmıştı.
Buradaki konuşmasında hükümetin Avrupa Birliği ile ilgili politikalarını eleştiren Yiğit,
skandal sözlere imza atarak şunları söylemişti:
“Cumhurbaşkanı, Başbakan kafa tutuyor, Dışişleri kafa tutuyor. 'Avrupa Birliği'ni
istemiyoruz' diyorlar. 57 yıl bu kapıda bekledik. AB'ye girmek için kanun değişiklikleri yaptık
yüzlerce. Biz Avrupalı olmaya hazırız. Hele İzmirliler bu işe çok hazırlar. Orası demokrasiye
açılan, Avrupa'ya açılan bir kapı gibidir. Biz bazen diyoruz ki 'Gerekirse de İzmir ayrılsın'
yani biz istemeyiz, bu şartlarda bunlarla yaşamayı. Biz Avrupalı olmaya çalışıyoruz.
Türkiye'de yaşayan demokrat, aydın, çağdaş insanlar Avrupalı olmaya hazır''.
Bu sözlerin ardından Yiğit, ağır eleştirilere maruz kalarak bölücülük yapmaya çalışmakla
suçlandı.
AK Parti sert tepki gösterdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, “Karış karış zorluk, yokluk içinde
kazanılan vatanımız bir bütündür. Tarih bilinci ve milli duygulardan yoksun olduğuna ihtimal
vermek istemediğimiz Sayın CHP'li vekilin bu talihsiz açıklamasından geri dönmesini
bekliyoruz” dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya ise Türkiye'nin düşmanlarının ve
bölücü odakların değirmenine su taşıyan bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Yanlış anlaşılmış
Gerek siyasi kanattan gerek bazı kesimlerden aldığı tepkilerin ardından açıklama yapma
gereği hisseden Milletvekili Ali Yiğit, sosyal medya aracılığıyla yayınladığı mesajında şu
ifadelere yer verdi:
“16 Kasım Çarşamba günü Kayseri’de partililere yönelik yaptığım spontane konuşmada ülke
gündemine dair çeşitli değerlendirmelerde bulundum. Konuşmam sırasında son günlerde iyice
gerilen Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere de değindim. 57 yıldır Avrupa Birliği’ne girme
mücadelesi içinde olduğumuzu ama buna rağmen Avrupa’dan son zamanlarda ‘Biz sizi
istemiyoruz’ seslerinin yükselmeye başladığına vurgu yaparak bunun o kadar kolay
olmadığını söyledim. Ayrıca milletvekili olduğum İzmir’in de demokrat, çağdaş ve
özgürlükçü yapısıyla Avrupalı olmaya hazır olduğunu belirttim. Bunu söylerken kullandığım
‘Biz zaman zaman diyoruz ki, gerekirse İzmir ayrılsın, yani biz istemeyiz bunlarla birlikte
yaşamayı’ ifadesi, ne bir kişiye ne de bir gruba yönelik olarak söylenmemiş, İzmir’le
özdeşleşen değerleri yüceltmek anlamında dile getirilmiş, ancak yeterince açık olmadığı için
aklımdan fikrimden geçmeyecek anlamlara çekilmiştir. Doğal olarak da çeşitli tepkiler
oluşmuştur. Burada hiç kuşkusuz ifadenin eksik olmasının da etkisi vardır. Ancak ben
konuşmamda tam anlamıyla ‘Biz İzmirliler olarak, temel insan hak ve özgürlüklerine,
demokrasiye, adalete, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe inanıyor ve Avrupa Birliği’ne girmek
istiyoruz. Bu değerler insanlığın, insan olmanın evrensel değerleridir ve bunlara inanıyor,
bunları savunuyoruz. Bunların olmadığı, bu değerlerin kabul görmediği yerde yaşanmaz’
demek istedim. Ülkemizin her karış toprağının kanla sulandığını bilen, Ulu Önder Atatürk’ün
ilke ve hedefleri doğrultusunda bölünmez bütünlüğümüzü ve üniter yapıyı savunan, İzmir
ülkemizin batıya açılan kapısı diyerek aidiyete övgüyle vurgu yapan ve diğer konuşmalarımda
hep birlik ve beraberliği dile getiren biri olarak kamuoyuna yansıtıldığı gibi düşünmem
mümkün bile değildir. Bu bağlamda şahsıma atfedilen yorum ve değerlendirmelere cevap
vermeyi ise kendime zul olarak görüyor, kamuoyunun hoşgörüsüne ve takdirlerine
sunuyorum.”
Yiğit bu konuşmanın aynısını TBMM toplantısında da gerçekleştirdi.
Keskin’in yorumu

Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin de
suçlamaların doğru olmadığını belirterek, “Değil Ali Yiğit, hiçbir Cumhuriyet Halk Partisinin
tek bir üyesi ülkenin bir karış toprağının bile bir yere verilmesine ne müsaade eder, ne de göz
yumar.” dedi.
“Ortada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Bunu da zaten kendisi dile getirdi” diyen Keskin
şunları söyledi:
“Cumhuriyet Halk Partisi üniter yapının yanındayken böyle bir niyeti olabilir mi. AB’den
kopmamak gerektiğini ifade etmeye çalıştı. Tabi orada konuşurken kendisinin de üzüldüğü
cümleler çıktı ağzından. Bunu da zaten açıklamasında belirtti. Yoksa değil Ali Yiğit,
Cumhuriyet Halk Partisinin tek bir üyesi ülkenin bir karış toprağının bile bir yere verilmesine
ne müsaade eder, ne de göz yumar. Böyle bir şey olabilir mi? ‘Ülkeyi böldürmeyiz’ diye
mitingler yaparken böyle bir şey düşünebilir miyiz?” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20629.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

İLK MUHTARLAR BULUŞMASI
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda, muhtarların
şikâyet, talep ve önerilerini dinlemek üzere ilk olarak Kocasinan ve Hacılar ilçesi
muhtarlarıyla bir aya geldi.
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Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya,
Vali Kamçı, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Hacılar Kaymakam Vekili Erkaya Yırık ve
muhtarlar katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Kamçı, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda
bundan sonra her ay düzenli olarak ilimizdeki muhtarlarla bir araya geleceklerini ifade ederek,
bu toplantıları önemsediklerini söyledi.
Bu toplantıların ilkini bugün Kocasinan ve Hacılar ilçesinde muhtarlarla gerçekleştirdiklerini
ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:
“Bugün Hacılar ve Kocasinan ilçelerimizdeki mahalle muhtarları ile ilgili toplantılar
yapacağız. Daha sonra diğer ilçelerimizdeki muhtarlarla bir araya geleceğiz. Böylelikle bir
sene içerisinde ilimizdeki tüm muhtarlarla beraber olmuş olacağız. Ayrıca iş adamlarımızla
ilgili toplantılarımız olacak. Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Organize sanayindeki iş
adamlarımızla toplantılar yapacağız. Bu toplantılardan başka her ayın son haftasında
vatandaşlarımızla buluşmalarımız olacak. İlçelerimizde kaymakamlarımızda yanı şekilde
vatandaşlarımızla buluşacaklar.”
Muhtarların devletin en ücra köşelerine hizmet götüren kamu görevlileri olduğunu vurgulayan
Vali Kamçı, bu anlamda muhtarların en ücra köşelere hizmet götürmek anlamında devletin
güvenebileceği kişiler olduğunu ifade etti.
Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin bütün
kademelerinde muhtarlara büyük değer ve önem verildiğini belirten Vali Kamçı, bu bağlamda

muhtarların dile getireceği konuların yapılacak çalışmalarda kendilerine yön vereceğini
söyledi.
Konuşmaların ardından, mahalle muhtarları söz alarak, mahallelerinin sorunları, sıkıntıları ve
ihtiyaçları ile ilgili konuları dile getirdiler.
Toplantının son derece faydalı olduğunu dile getiren muhtarlar, toplantıyı düzenlemesinden
ve ilgili birimlerle kendilerini bir araya getirmesinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür ettiler.
Toplantının sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Kamçı, “Bugünkü toplantımızda dile
getirmiş olduğunuz problemler, zaman içerisinde giderilmeye çalışılacaktır. Önemli olan
devletimize sahip çıkmaktır. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi koruyabilmektir. Bizim
kapımız herkese açık. Devlet kurumlarındaki makamlar, halka hizmet makamlarıdır. Biz,
sizlere hizmet etmek için buradayız.” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20630.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Romanlar üzerinden Cennet-Cehennem
polemiği
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Kayseri’de yaşayan Roman vatandaşların
yaşadığı Cennet Mahallesini ziyaret etti. Mahallenin sorunlarını Ankara’ya taşıyan CHP
Kayseri Milletvekili Çetin Arık, meclis kürsüsünde ”Adı Cennet, yaşayanları ise Cehennem
azabı çekiyor” iddiasında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Kayseri
Melikgazi Belediyesi o değerli kardeşlerimizi Cehennem gibi bir yerden Cennet gibi bir yere
taşımış.” dedi.
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Roman vatandaşların Kentsel Dönüşüm adı altında Kayseri’nin en değerli arazisinden
kopartılıp kilometrelerce uzakta adeta tecrit edildiğini belirten Çetin Arık, bu mahallenin
adının Cennet olduğunu ama orada yaşayanların cehennem azabı çektiklerini iddia etti.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Denizli
Milletvekili Melike Basmacı ve İzmir Milletvekili Ali Yiğit ile Kayseri’ye gerçekleştirdiği
ziyaretin ardından bölgede yaşanan sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)
taşıdı. Türkiye’nin ilk Roman vekili olan İzmir Milletvekili, TBMM Katip Üyesi Özcan
Purcu, Roman vatandaşların yaşadığı Cennet Mahallesi’ndeki izlenimini aktararak şunları
söyledi;
Rant için sürmüşler
“Kayseri'de rantın en güzel olduğu yerde Haymatlos vatandaşların evlerini yıkmışlar. 30
kilometre öteye bir çukurun içine koymuşlar. Oradaki güzel yerleri apartman yaparak 500 bin
Euro’ya satıyorlar. Benim Roman kardeşime 50 bin liralık ev vermişler. Servis yok, ulaşım
yok, hastane yok, araba da çalışmıyor, eczane yok, çocukları da okula gidemiyor, ondan sonra
burada kalkıyorlar, diyorlar ki: ‘Efendim, mülteci çocukları araştırıyoruz.’ Bu çocukları ne

yapacaksınız? Bu çocuk sokakta. Çocuk mu araştırmak istiyorsunuz, alın size çocuk. Var mı
başka bir şey? Alın, bakın, burada çocuklar var.”
Elitaş cevap verdi
Purçu’ya cevap AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan geldi. Elitaş, “Kayseri
Melikgazi Belediyesi o değerli kardeşlerimizi cehennem gibi bir yerden cennet gibi bir yere
taşımış. Bu konuyu açıklama fırsatı verdiğinden dolayı Özcan Purçu'ya çok çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Arık’tan Purcu’ya destek
Elitaş’ın bu açıklamasının ardından CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık söz alarak Purcu’ya
destek verdi. Arık, “Elitaş'ı hayretler içerisinde dinledim. Orası, Kayseri'nin en değerli
arazilerinin olduğu yerdir. Haymatlosları kent merkezinden 30-40 kilometre uzaktaki
mahalleye taşıdılar. Adı ‘Cennet Mahallesi’ ama tam bir cehennemi yaşıyorlar. Mahalleden
şehre gelmesinler diye toplu taşıma araçları gitmiyor. O Cennet Mahallesi'nde oturan 200
sakinin çocuklarına okula gitmeleri için servis yok. Çocuklar diyorlar ki: ‘Biz korkuyoruz,
sabahın beşinde yola çıkıyoruz, üç saatte okula gidebiliyoruz, köpekler peşimizde!’ Ve orada
ıslah edilmemiş bir dere var, vatandaşın çocuğu oraya düşmüş, ölmüş; o dere hâlâ orada
duruyor. Orada sağlık ocağı yok, Cırgalan'a sağlık ocağından hizmet almaya gidiyorlar” diye
konuştu. Arık konuşmasında Elitaş’a Cennet Mahallesini birlikte ziyaret etmeyi teklif etti.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20631.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

Hayat karartan kaza
Kayseri'de yaya geçidinden geçerken araba çarpan ve kazanın ardından 10 gün yoğun
bakımda kalan Yunus Çulha, 2 aydır kendisine çarpan aracı arıyor. Kazanın ardından 6 tane
ameliyat olan ve vücudunun çeşitli yerlerinde 13 kırık bulunan Çulha, otomobil sürücüsünün
tespit edilerek, adalete teslim edilmesini istiyor.
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Kayseri'de 2 ay önce Sivas Caddesi Hunat Mevkii'nde yaya geçidinden geçerken, bir aracın
çarpması sonucu ağır yaralanan Yunus Çulha, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede 10 gün
yoğun bakımda kaldı. Kazanın ardından şimdiye kadar 8 ameliyat olan ve vücudunun çeşitli
yerlerinde 13 kırık bulunan Çulha, elde ettiği güvenlik kamerası görüntüleri ile, kendisine
çarpan aracı ve aracın şoförünü arıyor.
2 çocuğu bulunan ve kazanın ardından yatağa mahkum olan Yunus Çulha, 3 tane daha
ameliyat geçirecek. Otomobilin ve şoförün yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini
kaydeden Çulha, yaşanan talihsiz olaydan dolayı ailesinin mağdur olduğunu kaydetti.
"Bana çarpan kişi nasıl vicdansızsa rahat yatabiliyor"
Olayı anlatan Çulha, "50 gün önce Sivas Caddesi’nde bulunan balıkçıların önündeki yaya
geçidinden geçerken bir araç bana yol verdi. Ben karşıya geçerken makas atarak gelen başka

bir araç bana çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5-6 metre havalanmamla yere düşmem bir oldu.
Bana çarpan araç durmadı ve kaçtı. Olayın olduğu günden bu tarafa 6 tane ameliyat oldum.
Bacağımın kesilme durumu vardı. Vücudumda 13 tane kırık oluştu. 10 gün boyunca yoğun
bakımda kaldım ama olaydan 50 gün geçmesine rağmen daha ameliyatlar ile uğraşıyorum.
Ayağımın düzelmesi için yine ameliyata gireceğim. Polis ekiplerinin bana çarpan şahsı biran
önce bulup adalete teslim etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Çulha, ayrıca "Kazadan sonra çalışamadığım için mağdur oldum. Eşimde mağdur oldu. Bu
acıları benimle beraber eşimde, çocuklarımda çekti. Bana çarpan adam nasıl vicdansızsa rahat
bir şekilde yatabiliyor. Şimdiye kadar 5 ameliyat oldum ve 3 tane daha ameliyat olacağım"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20632.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

FETÖ'nün Kayseri'deki ‘ev ablaları’
yakalandı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yapılan
operasyonda 'ev ablaları' oldukları tespit edilen 13 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe
girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri
tarafından 'Terör örgütüne üye olmak' ve ablalık yaptığı tespit edilen öğretmenlere yönelik
operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 672 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen S.S.Y.,
B.Y., A.D., H.K., N.B., L.K., G.Ö., E.Ö., H.N., Z.B., R.A. ve H.G. Kayseri'de, H.B. ise
Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Kayseri'deki kadınlar arasında
himmet,
toplantı,
gazete
aboneliği
organize
ettikleri
belirlendi.
Gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20633.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

