KAYSERİ HABER ARŞİVİ
17.10.2016–23.10.2016
Kayserili Genç İHH’nın başarısı
Kocaeli Darıca’ da düzenlenen “Genç İHH istişare ve Planlama kampında” Kayserili gençler
birinci oldu. 70 ilde teşkilatlanan Genç İHH Birimleri arasında yapılan yarışma da yıl içindeki
faaliyetler ve sistemli çalışmalar kıstas olarak alındı.
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Birim adına birincilik ödülünü kabul eden Kayseri Genç İHH başkanı Murat ÇAKIR
‘’Kayseri İHH Yönetimine desteklerinden dolayı ve çalışmalarımızda gayret gösteren tüm
genç arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Rabbim hayırda yarışmaktan usanmayan kulları arasına
girebilmeyi nasip etsin inşallah. Rabbim çalışmalarımızı bereketlendirsin, kardeşliğimizi ve
kardeşliklerimizi baki kılsın. Selam olsun her şeye rağmen Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan
karınca gibi çalışan ümmetin Genç yiğitlerine’’ dedi.
Öğrencilere tavsiyeler
Öte yandan, Kayseri Genç İHH 2016 – 2017 dönem hazırlıklarını anlatmak adına Üniversiteli
öğrencilerle sabah kahvaltısında buluştu. Kahvaltıda bir konuşma yapan Kayseri Genç İHH
başkanı Murat Çakır: ‘’Menfaat ve bencillik yine tavan yapmış, ümmet ve ümmet olgusunu
olgunlaştıran, dayanışma, infak, isar gibi kavramlar değerini yitirmiş, din kardeşinin çekmiş
olduğu sıkıntılara ancak televizyon kanallarında denk gelindiğinde sadece söylenmekten
başka hiçbir şey yapma gereği hissetmediğimiz bir hal almıştır. Bunu değiştirmek sizin
elinizde hadi Bismillah deyip sarp yokuşları aşalım birlikte.’’ Deyip konuşmasını tamamladı.
Yapılan kahvaltı sonrası istişare toplantısına geçilip üniversiteli gençlerin fikirleri soruldu.
Toplantı sonrası 70 ilde teşkilatlanan Genç İHH Birimleri arasında birinci olan Kayseri Genç
İHH almış olduğu ödülle birlikte topluca resim çekildiler.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19847.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Başkan Çelik’ten Ahmet Kurt’a ziyaret
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, işadamı Ahmet Kurt’a başsağlığı ve geçmiş
olsun ziyaretinde bulundu.
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Başkan Mustafa Çelik, umre ziyaretinde ailesiyle birlikte kaza yapan Ahmet Kurt'u ziyaret
etti. Ziyareti sosyal paylaşım hesabında yayınlayan Çelik, ”Elim kazada Kızı Rumeysa Nehir'i
kaybeden Ahmet kardeşimin fizik tedavisi halen devam ediyor. Çok şükür ki kaza anından
bugüne kadar kendisini çok iyi gördüm. Rabbim evladına rahmet, kendisine ve ailesine sağlık
sıhhat versin” diyerek takipçilerini bilgilendirdi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19848.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Karayel: "FETÖ'nün kökü sonuna kadar
kazınacak
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, FETÖ'nün kökünün sonuna kadar
kazınacağını söyleyerek, " FETÖ yapılanmasının yurtdışında anlatılması için çalışmalar
yürütüyoruz." dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında
vatandaşların sorununu dinledi. Öncesinde basın toplantısı düzenleyen Karayel, gündeme
ilişkin açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün kökünün sonuna kadar kazınacağını söyleyen
milletvekili Karayel, "FETÖ'nün kökleri sonuna kadar kazınacak ve bu yapılanmalar tespit
edilecek. Devletimiz bu güçtedir ve bu kudrettedir. Devletimiz adaletin gereği olarak son
derece hassasiyetle bu çalışmaları yerine getiriyor ve kimsenin mağdur olmaması için elinden
gelen her şeyi yapıyor. Belki beklenenden daha yavaş süren çalışmalar olabilir ama
neticesinde devlet işini bazen yavaş yapar ve mutlaka yapar. Bundan hiç kimsenin şüphesi
olmasın." dedi.

Şirketleri atanan kayyumları değerlendiren Karayel, "Kayseri'de ve ülkemizin çeşitli
şehirlerinde ki şirketlere kayyum ataması söz konusudur. Bu süreç içerisinde bizde bu yapıyla
ticari bağlantılı kişilerle görüştük. Bu kayyumların şirketlerin faaliyetlerine devam etmesi
bizim esas hedefimizdir. Devlet olarak ve hükümet olarak hiçbir şirketin milletin ekonomik
değerini, vergi vererek işçi çalışan hiçbir ekonomik değeri yok etmek gibi gayemiz yoktur.
Bunlarla ilgili ekonomik sıkıntıların olduğunun farkındayız. Bunların giderilmeside bizim
önceliklerimiz arasındadır. Kayyum mesele dışında bankaların yapmış olduğu yanlış
uygulamalar neticesinde belki ticarette çeşitli daralmalar söz konusu olabilir. Gerek
Başbakanımız gerekse ilgili bakanlarımız tarafından bunun kesinlikle kabul edilmeyeceği
noktasında açıklama yapıldı. Bunu Kayseri özelinde takip ediyoruz ve yanlış uygulama yapan
bankalara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Nakit sıkıntısı olmaması için gerekli çalışmaları
yapıyoruz. 2017 yılı başında piyasadaki nakit sıkıntısı da çok daha azalmış olacak." diye
konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, devam eden Fırat Kalkanı operasyonu
ile ilgili şunları söyledi:
"Fırat Kalkanı operasyonu Türkiye'mizin önemli gündemidir. Suriye'de ki operasyonumuzun
hedefi Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı tehdit unsuru oluşturan yapıların tamamının
sınırlarımızdan temizlenmesidir. Şuanki çalışmalar Türkiye'nin desteği ile Özgür Suriye
Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'de en son bin 150 metrekare yer güvenli hale
getirildi. Bu alana Türkiye'de ki göçmenlerden ve muhacir kardeşlerimizden gidenler oldu.
Türkiye için Suriye'den gelecek tehditler sona erene kadar bu çalışmalar devam edecektir."
FETÖ'nün yurt dışında anlatılması için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Karayel,
"Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da ve Afrika'da bunların anlatılması için yoğun çaba sarf
ediyoruz. Bunların neticelerini almaya başladık. En son Körfez ülkelerinde FETÖ terör örgütü
olarak tanımlandı. Afrika ülkeleri tarafından da bunlara karşı ciddi bir hareket başlamış
durumdadır. Birçok Avrupa ülkesi FETÖ'cü teröristlere kucak açmıştır. Dolayısıyla bunu her
aşamada ve her kademede dile getiriyoruz. Türkiye aktif dış politikasına devam etmektedir.
Bu çalışmaların hepsini tüm hızıyla yapıyoruz" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19849.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

Eğitim Bir Sen Kadın Komisyonu aşure
dağıttı
Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure
ikramında bulundu.
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Bürüngüz Cami önünde düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan 1 No’lu Şube Kadın
Komisyonu Başkanı Çiğdem Türkel, Muharrem ayının barış ve kardeşliğe zemin

hazırlamasını dilediklerini söyledi. Etkinlik vesilesiyle Hz. Hüseyin, Kerbela şehitleri, 15
Temmuz şehitleri ve bugüne kadar tüm şehit düşenlere minnet duyduklarını ifade eden
Başkan Çiğdem Türkel, “Müslümanlar olarak Kerbela’yı doğru okuyup anlamalı, olumlu
sonuçlar çıkararak bir daha böyle hüzünlü bir olayın Müslümanlar arasında yaşanmaması için
ders çıkarmalıyız. Muharrem ayı Hz. Hüseyin’in uğrunda canını feda ettiği hak, adalet,
rahmet, merhamet ve şefkat duygularını yeniden canlandırmalı ve Müslümanların kardeşlik ve
beraberlik duygularını güçlendirmelidir. Yoksa bugün İslam coğrafyasında Kerbela’yı
anlamayan, Mezhebi, meşrebi dinin önüne geçiren Yezitler, kardeş kanı dökmeye devam
edecektir.” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19850.html
Erişim Tarihi: 21.10.2016

“Yaşanmayan din ölü bir dindir”
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “Değerler Eğitimi” projesi kapsamında Ali Rıza Özderici
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine konferans verdi. Güven “Yaşanmayan bir din,
ölü bir dindir.” dedi.
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Konferansa İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi Müdürü Hüseyin Efe, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
İl Müftüsü Güven, “Sizler yarın bizlerin yerlerine geçeceksiniz. Yarının müftüsü, imam hatibi
ve Kur’an kursu öğreticisi sizler olacaksınız. Bu ülkenin alimlere ihtiyacı vardır. İlmiyle amil
olan alimlere, ilmiyle yaşayan alimlere ihtiyacı vardır. Ülkemizin en önemli açığı yetişmiş
insandır. Kendimizi her alanda yetiştirmeliyiz. Kendinizi küçük görmeyin, her biriniz dünyayı
değiştirebilecek potansiyele sahipsiniz. Sizler kendinizi yetiştirme aşamasında sadece alıcı
değil aynı zamanda birer vericisiniz. Sizler öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtırsanız birileri
mutlaka bundan etkilenecektir. Bizler öğrendiğimiz bilgileri yaşamak üzere öğrenmeliyiz.
Yaşanmayan bir din, ölü bir dindir. Dinimizi yaşarsak önce bize sonra da başkalarına hayat
verir. Biz yaşamazsak başkalarına hayat veremeyiz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19851.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Develi’den Çanakkale Şehitliğine çıkarma
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, şehit ve gazi aileleri ve vatandaşların katılımı ile
Çanakkale Şehitliğini ziyaret etti.
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Erciyes Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü öğretim görevlisi Okutman
Ahmet Nedim Kilci’nin rehberliğinde yapılan gezi kapsamında, Havuzlar Şehitliği, Kilitbahir
Kalesi, Sarı Kule, Namazgah Tabyaları, Seyit Onbaşı, Mecidiye Şehitliği, Ağa Dere Hastane
Şehitliği, Sedddülbahir Kalesi ve Soğanlıdere Şahitliği ziyaret edildi. Gördüğü manzara
karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,
“Seddülbahir, Mecidiye Şehitliği, Namazgah Tabyaları ve birçok yerdeki bu vatan için
şehadete yürümüş şühedalarımızı ziyaret ettik. Buraları ziyaret edip o Çanakkale harbinde
atalarımızın dedelerimizin neler yaşadığını dinlemek insanda farklı duygular yaşatıyor, bu
duyguları bütün Develi halkının yaşaması ve tarihini yerinde öğrenmesi için Develi
Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız.” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19852.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kaymek'ten binlerce kişiye aşure
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)
farklı tesislerinde binlerce kişiye aşure dağıttı.
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Anadolu tarihinde önemli bir yere sahip olan Aşure Günü'ne KAYMEK de katıldı.
KAYMEK'in şehrimizdeki farklı tesislerinde yapılan aşureler halka ikram edildi.
KAYMEK, Meslek Edindirme Kursları Müdiresi Mürşide Gonca Aslan her yıl geleneksel
olarak Aşure Günü düzenlediklerini belirterek, "Aşure ikramımızı Mimsin tesislerimizde
başlattık. Eş zamanlı olarak diğer tesislerimizde de aşure ikram ediyoruz. Birlik beraberliği,
bereketi, kardeşliği Muharrem ayında daha da ihya ederek yaşamak ve kursiyerlerimizle
hoşça vakit geçirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bereketli olmasını diliyorum.

Etkinliklerimizde her zaman bize öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa
Çelik'e tüm kursiyerler ve eğitmenlerimiz adına teşekkür ediyoruz." dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19853.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Sigara kaçakçıları yakayı ele verdi
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda 3 bin 900 paket kaçak
sigara ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 46 plakalı minibüsün doğu illerinden
Kayseri'ye kaçak sigara getireceği ihbarı alındı. İhbarı alan ekipler, Kayseri - Sivas Karayolu
üzerindeki uygulama noktasında 46 plakalı minibüsü durdurdu. Ekipler tarafından minibüste
yapılan aramalarda, doğal boşluklara gizlenmiş halde 3 bin 900 paket kaçak sigara ele
geçirildi. Olayla ilgili olarak S. O., Y. O. ve Y. K.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19854.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Erciyes Teknopark Aerox’un birincisi
Özyeğin Üniversitesinden
Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen ve dün sona eren Aerox-2016 Uluslararası
Havacılık Ve Uzay Teknolojileri etkinliğinin Ar-Ge Proje Organizasyonu Proje Birincisi
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Altuğ
Melik Başol oldu.
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‘Termal Radyasyonu Hızlı Ve Hassas Biçimde Çözen Yazılım Geliştirme’ çalışması ile proje
organizasyonuna katılan Yrd. Doç. Dr. Başol, mühendislik alanında termal radyasyonun daha

az maliyetli ve ulaşılabilir biçimde hesaplanmasına yönelik bir yöntem geliştirdiklerini
söyledi.
Termal radyasyon zararlı değil
“Radyasyon kelimesini duyunca negatif bir anlamı varmış gibi geliyor ama esasında termal
radyasyon kötü bir şey değil. Dünyamız enerjisini güneçten bu şekilde alıyor, biz bu şekilde
ısınıyoruz ve dünya üzerinde yaşam bu şekilde var olabiliyor. Güneşe yüzümüzü
döndüğümüzde yüzümüzde hissettiğimiz sıcaklık güneş ışınlarının termal radyasyon yolu ile
bize ulaşması sonucunda oluyor. Dolayısıyla termal radyasyon yaşamın var olabilmesi için
son derece gerekli bir şey.” diyen Yrd. Doç. Dr. Başol, termal radyasyonun mühendislik
dizaynlarında önemli olduğuna dikkat çekti. Geliştirdikleri yazılım ile mühendislik
dizaynlarından termal radyasyon hesaplamalarının daha az maliyetli ve kolay yapılmasını
sağladıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Başol, çalışmaya dair şu bilgileri verdi:
Oyun konsolu ile termal radyasyon hesaplanabilecek…
“Örneğin fırın üreticilerinin termal radyasyonu doğu biçimde hesaplaması gerekiyor; fırının
her yerinde sıcaklık eşit biçimde dağılıyor mu, bunu bilmesi gerekiyor. Ya da bir araba
üreticisi iseniz, arabanın içindeki sıcaklık güneşin altına bıraktığınız zaman kaç derece oluyor,
bunun hesaplanması lazım ki, aracın iç materyalleri dayanıklı üretilebilsin. Dolayısıyla bu gibi
mühendislik dizaynlarında termal radyasyon etkisinin hesaba katılması önemli. Bizim
yazılımımız bu problemi, var olan diğer metotlara göre daha hassas biçimde çözebiliyor. Aynı
zamanda çok büyük bilgisayar yatırımlarına gerek duymadan oyun dünyası için yaratılmış;
halihazırda var olan oyun konsollarının kullandığı teknolojiyi kullanarak bu problemi
çözebiliyor. Yani oyun oynamak için kullanılan bilgisayar teknolojisini biz, mühendislik
problemlerini çözmek için kullanıyoruz. Bu sayede daha düşük yatırımlı ve ulaşılabilir
bilgisayar projeleri ile üreticilerin ve mühendislik firmalarının, bu karmaşık problemi
çözmelerini sağlıyoruz.”
Aerox -2016 Uluslararası Havacılık Ve Uzay Teknolojileri etkinliğinin Ar-Ge Proje
Organizasyonunda birincilik derecesi almalarının kendilerini motive ettiğini dile getiren Yrd.
Doç. Dr. Başol, proje ekibine ve Erciyes Teknopark’a teşekkür etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19855.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayserigaz için 2016 rekor yılı olacak
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 2016 yılının Kayserigaz için hem ulaştığı alan
hem de yatırım açısından rekor yılı olacağını söyledi. Bora, yılsonuna kadar 20 bin aboneye
ulaşmayı hedeflediklerini de belirtti.
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Kayserigaz’ın bu yıla dair yatırımları ile ilgili bilgi veren Genel Müdür Hasan Yasir Bora,
kentteki şebekenin yılbaşından bu yana büyüme kaydettiğini ifade etti. 2016’nın Kayserigaz
için hem metraj hem de yatırım açısından rekor yıl olacağını kaydeden Hasan Yasir Bora, “Bu

senede 550 km civarında hat yapacağımızı düşünürsek şu ana kadar yaptığımız hatları da göz
önünde bulundurduğumuzda 2016 yılında şebekemiz yüzde 15 civarında büyümüş oldu.
Yılsonuna geldiğimizde muhtemelen Kayserigaz’ın hem metraj olarak hem de tutar olarak bir
yatırım rekor yılı olacak gibi gözüküyor. “ dedi.
Yıl sonuna kadar 20 bin abone…
Yılsonuna kadar 20 bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini de belirten Hasan Yasin Bora,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu anda 15 bine ulaşmış bulunuyoruz. Bu 15 bin yeni aboneyle birlikte 440 bin BBS
(bağımsız birim sayısı; 200 metrekare alana denk) aboneye ulaştık. Bu benzer rakamlar baz
kullanıcısı sayısında da mevcut. Gaz kullanıcısı sayısı olarak da 20 bin yeni gaz kullanıcısı
sayısı hedefliyoruz ve şu anda bunun 15 bini gerçekleşmiş vaziyette. Hedeflerimize doğru
hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Tabi ki abonelik tarafında özellikle teknolojinin gelişmesiyle
birlikte bizim de hizmet kalitemiz buna uyum sağlıyor ve her gün yeni bir takım yenilikler,
değişiklikler yapıyoruz. Burada özellikle hem dijitalleşme hem de mümkün mertebe
müşterilerimizi daha az yerinden oynatarak daha az bizim merkezlerimize gelmesine gerek
kalmayacak uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bunlar da peyderpey devreye alındı, alınıyor.”
Bünyan yıl sonunda doğalgaza kavuşacak…
Yine yıl içinde bu zamana kadar, 175 kilometresi Bünyan’da olmak üzere 450 kilometre yeni
hat yapıldığını kaydeden Hasan Yasir Bora, yıl onunda Bünyan’ın doğalgaza kavuşacağı
müjdesini verdi. Develi’deki yatırımın 125 kilometrelik kalan kısmının da tamamlandığını
belirten Hasan Yasir Bora, “Yılsonuna kadar 550 kilometreye ulaşacağını düşündüğümüz
yatırımımızın şu ana kadar tamamlanan 450 kilometresi için 34 milyon TL civarında yatırım
yaptık. Yılsonuna kadar işte yatırımların tamamlanması ve işte diğer eksik işlemlerin
giderilmesiyle birlikte 27 milyon liralık bir bütçemiz vardı. Bu bütçemizin tamamı Kayseri’de
yatırım olarak kullanılmış olacak.” dedi.
Doğalgaz yeni yerleşim alanlarına ulaşıyor…
Kalan 150 kilometrenin de, Hisarcık ve Talas’ın üst tarafları gibi genişleme bölgelerinden
oluştuğunu söyleyen Hasan Yasir Bora, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Aslında bizim şu anda Kayseri’de hattımızın penetrasyon (imarlı alanlara verilen doğalgaz
alt yapı hizmeti) oranı son derece yüksek yani yüzde 95’ler civarında. Yani lisans alanımıza
doğalgazımızı ulaştırmış vaziyetteyiz. Hattın doğalgazın ulaşması bir konu, bunun aboneler
tarafından tüketime alınması ikinci bir konu. Burada da yüzde 70-75’ler mertebesindeyiz. Bu
oran tabi ki önemli olan ve artırılması gereken bir oran. Bununla ilgili de devamlı olarak
yatırım ve bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Tabi ki hiçbir zaman böyle yüzde
100’e ulaşmak mümkün değil bu konuda. Mutlaka bir eksiğiniz kalıyor. Kayseri’de 13 yıldır
doğalgaz kullanılıyor. 25 yıldır doğalgaz kullanılan İstanbul, Ankara gibi şehirlerde bile
pedetasyon oranı yüzde 85’ler civarında seyrediyor.”
İncesu Güneş Enerjisi Santrali yıl sonuna kadar tamamlanacak…
Hasan Yasin Bora, İncesu’da EWE tarafından yapılan 3 megawatlık güneş enerjisi
çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi. Bora, yılsonuna kadar santralin bitirilmesinin
planlandığını da ifade etti.
Tasarruf kadar, güvenlik de önemli…
Kış yaklaşırken, doğalgaz tüketicilerine güvenli kullanım konusunda önerilerde bulunmayı
ihmal etmeyen Hasan Yasir Bora, Kayserigaz’ın bilgisi dahilinde olmadan çekilen hatların
güvenlik zafiyeti oluşturduğuna dikkat çekti. Hasan Yasir Bora, “Öncelikle yapılması gereken
cihaz bakımlarının yapılması şuanda da kış başındayız cihazların tam devreye girme zamanı.
Bu, hem hayati hem de tasarruf sağlayan bir durum. Tabi ki kullanımla alakalı da bir çok
tasarruf imkanı mevcut. Bunların başında evlerin izolasyonlarının iyi olması, kullanırken
sürekli açıp kapamak yerine kısık seviyede tutmak önemli. Bunun yanı sıra, pencerelerdeki
havalandırmaların kapatılmaması da diğer bir önemli husus. Burada bir havalandırma sağlar

bunların bazen bilinçsizlik dolayısıyla kapatıldığını görüyoruz. Bunlardan uzak durulması
gerekiyor. Bu hem güvenlik açısından çok hayati ve kritik bir nokta hem de o yakıcı cihazın
bulunduğu yerde oksijen oranını dengelediği sağladığı için sistemi de verimli bir hale
getiriyor. Bu yüzden bu havalandırma menfezlerinin kapatılmamasını özellikle belirtmek
istiyorum. Doğru kullanımın yanı sıra, uygun kapasiteli cihazların seçilmesi de yine güvenlik
ve tasarruf açısından önem kazanıyor.” ifadelerini kullandı.
Acil durumlara 15 dakika içinde müdahale ediliyor
Hasan Yasir Bora, son olarak, Doğalgaz Acil 187 no’lu çağrı merkezi numarasının da
hatırlatmasını yaptı. Acil durumlarda olay yerine ortalama 15 dakikada ulaştıklarının altını
çizen Hasan Yasir Bora, “Zaten tüm sistemimiz buna göre organize edilmiş vaziyette.
Ekiplerimizin hepsi tek bir lokasyonda beklemiyor. Şehir belli bölgelere bölünmüş vaziyette
ve bu bölgelerin sorumluları var. Buralarla ilgili acil olaylara ekiplerimiz 15 dk içinde
müdahale ediyorlar.” diyerek sözlerini tamamladı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19856.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

LPG tüplerine karekodla takip
LPG tüpü dağıtıcıları, tüplerin dolum aşamasından son kullanıcıya ulaşmasına kadarki süreç
için karekodlu takip sistemini kuracak ve uygulamaktan sorumlu olacak.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun
"Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerı̇ nı̇ n Pı̇ yasada Takı̇ p Edı̇ lmesı̇ ne İlı̇ şkı̇ n Teblı̇ ğ"i,
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ ile piyasaya arz edilecek ve piyasada dolaşımda bulunan LPG tüplerinin dolumdan son
kullanıcıya kadar takip edilmesinin sağlanması için gerekli usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre dağıtıcılar, LPG tüplerinin izlenebilirliğini dolum aşamasından son kullanıcıya
kadar sağlayacak karekodlu takip sistemini kuracak ve uygulayacak. Dağıtıcılar tarafından
oluşturulacak takip sistemi, LPG tüplerinin dolum tesisine ilk giriş aşamasından son
kullanıcıya kadar olan sürecin tamamıyla tamir-bakım ve hurdaya ayırma süreçlerinin
izlenmesini sağlayacak nitelikte olacak.
LPG tüplerinin takip sistemine dahil edilerek karekodla etiketlenmesi işlemi, dolum, imalat
veya tamir ve bakım tesislerinde yapılabilecek.
Dağıtıcılar, sahip olduğu tüm LPG tüplerini tebliğde belirtilen karekod örneğine uygun olacak
şekilde etiketleyerek kimliklendirecek.
Dağıtıcılar, bugünden itibaren en geç 18 ay içinde takip sistemini kuracak. Bu tarihten itibaren
kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan dolu LPG tüpleri dolum
tesislerinde bulundurulmayacak, bu tüplerin dolumu ve satışı yapılmayacak. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19857.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Milli Tarım Projesi hayata geçiyor
Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı "Milli Tarım Projesi", çiftçi ve besiciye destek paketlerinin
yanında üretim planlaması ve bürokrasinin azaltılması konularını da kapsıyor. Proje
kapsamında Kayseri’ye de “Damızlık manda üretim merkez” kurulacak.
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Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'de açıkladığı "havza bazlı üretime dayalı destekleme
modeli" ve "hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli" olmak üzere iki ana temelden
üzerine oluşturulan "Milli Tarım Projesi"ne göre, 2023'te tarımsal hasılanın 150 milyar dolara,
tarımsal ihracatın ise 40 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldığı projenin detaylarına göre, Hükümet, tarımı,
Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta ciddi atılım sağlaması için yatırımlarda ilk sıralara alırken,
yeni uygulamaları da hayata geçirecek.
Proje kapsamında "hayvancılıkta yerli üretimi destekleme modeli"yle 25 şehirde "mera
hayvancılığı yetiştirici bölgeleri" oluşturulacak. Türkiye’deki toplam mera varlığının yüzde
52’sini, büyükbaş hayvan varlığının da yüzde 32’sini barındıran bu illerdeki meralar,
hayvancılık yapmak isteyenlere "ıslah etmeleri şartıyla" kiraya verilecek. Böylece meraların
atıl kalmaması sağlanacak.
"Mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri" oluşturulacak iller ise Ağrı, Ardahan, Artvin,
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane,
Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Muş, Samsun, Sivas, Şırnak, Tunceli, Van ve
Yozgat olarak açıklandı.
Proje kapsamında 31 şehirde en az 500 baş "damızlık gebe düve üretim merkezleri" de hayata
geçirilecek. Bu çerçevede, 4 ayını doldurmuş, tüm aşıları zamanında ve düzenli yapılmış
buzağılara 750 lira destek verilecek, ahır ve ağıl yapımına yüzde 50, düve alımına ise yüzde
30 hibe sağlanacak.
Damızlık üretim merkezleri
Damızlık düve üretim merkezlerinin kurulacağı şehirler ise şöyle: Adana, Adıyaman,
Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum,
Denizli, Edirne, Erzurum, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya,
Manisa, Muğla, Muş, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yozgat.
Milli tarım projesinde 22 ilde en az 500 baş kapasiteli "damızlık koç-teke üretim merkezleri"
de şu kentlerde oluşturulacak: Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kırklareli, Konya, Mardin, Mersin, Ordu, Siirt,
Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van.
Kayseri’ye “Damızlık manda üretim merkez” kurulacak
En az 250 baş kapasiteli "damızlık manda üretim merkezleri" ise Afyonkarahisar, Bitlis,
Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Muş, Samsun ve Tekirdağ'da kurulacak.
Bu merkezlerin yer alacağı illerin tamamında "ahır-ağıl yapımına", "damızlık hayvana" ve
"alet ekipman alımına" yüzde 50 hibe verilecek. Üreticilerin hayvan almak istediğinde
rahatlıkla kredi kullanabilmeleri sağlanacak. Hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlar
damızlık ihtiyaçlarını aracısız bu merkezlerden alabilecek.

Havza bazlı üretime dayalı destek modeli
"Havza bazlı üretime dayalı destekleme modeli" ile Türkiye artık üretim planlamasına
geçecek, arz açığı ya da fazlası tartışmaları ortadan kalkacak. Çiftçiler neyi, nerede ekerse ne
kadar destek alacağını önceden bilecek. Piyasalardaki fiyat dalgalanmaları en aza indirilerek,
fiyat istikrarı sağlanacak.
Destek sağlanacak ürünler şöyle: Arpa, buğday, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf,
kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir, yağlık ayçiçeği, kanola, kütlü pamuk, soya, çay, yağlık
zeytin, fındık ve yem bitkileri.
Bu kapsamda destekleme başvurularında bürokratik işler azaltılacak, çiftçiler yılda bir kez
destek başvurusu yapacak ve destekler nisan-mayıs ile eylül-ekim olmak üzere iki dönemde
ödenecek.
Gübrede yüzde 18 olan KDV'yi kaldıran Hükümet, proje çerçevesinde çiftçinin mazot
maliyetinin de yarısını karşılayacak. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19858.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri’de 5 bin işveren SGK borçlarını
yapılandırdı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı ali Hasgül Kayseri’de, “28 bin 851 kayıtlı
işyeri bulunmaktadır. Burada bize borcu olan işverenlerimizden 4 bin 953 işverenimiz prim
borçlarını yapılandırmak üzere başvurmuşlardır” dedi.
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6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, SGK alacakları
olmak üzere devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandırıyor. 2016 yılı Haziran ayı ve daha
önceki aylara ilişkin SGK alacakları ve bunların gecikme cezaları yapılandırma kapsamına
girdi. Ayrıca, gecikme cezalarının affedileceği, bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan
enflasyon farkı, borç asılına eklenerek tahsil edileceği kanunlaşmıştı. Bunun üzerine
açıklamalarda bulunan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, kentte 4 bin 953 işverenin prim
borcu yapılandırmak için kendilerine başvuruda bulunduğunu söyledi. Hasgül, “Kayseri’de
mevcut 28 bin 851 kayıtlı işyeri bulunmaktadır. Burada bize borcu olan işverenlerimizden 4
bin 953 işverenimiz prim borçlarını yapılandırmak üzere başvurmuşlardır. Ayrıca bilindiği
üzere Bağkur olarak tabir edilen 4/B kapsamında sigortalılarımız var. Bunlardan da
yapılandırma için bize başvuranların sayısı 4 bin 379 kişi mevcut. Bunlardan bir kısmı da
banka kredisi kullanmak suretiyle emekli aylığı bağlanmak için talepte bulunuyorlar. Bunların
rakamı da şuan itibariyle 146’dır” diye konuştu.
“20 bin Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaş var”
Kayseri’de 20 bine yakın Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan insanın olduğunu dile
getiren SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, bunlardan yaklaşık 500 kişinin yapılandırma için

başvurduğunu ifade etti. Vatandaşın daha duyarlı olmaları gerektiğinin altını çizen Hasgül,
“Ayrıca genel sağlık sigortası prim borçlularımız var. Kayseri için konuştuğumuzda bunların
sayısı 20 bin civarında. Ancak yaklaşık 500 başvuru var. Bunda başvuru sayısında eksik olan
kısım. Vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Dolayısıyla genel
sağlık sigortasında istediğimiz yerde değiliz. Gerek işveren prim borçlarında, gerek Bağkur
prim borçlarında şuanda vatandaşlarımızın merkezlerde ve il müdürlüğümüzde yoğun olarak
başvuruda bulunduklarını görmekteyiz” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19859.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Her 8 kadından biri meme kanseri
Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı münasebetiyle
seminer düzenlendi. Prof. Dr. Can Küçük her 8 kadından birinin meme kanserine
yakalandığını söyledi.
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Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde vatandaşlara Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr.
Can Küçük ‘Meme hastalıkları ve meme kanseri’ ile ilgili sunum, Estetik ve plastik Cerrahi
Uzmanı Dr. Umut Özbebit ‘Meme Kanseri Ameliyatları Sonrasında Meme Onarımları’
konusunda bilgi verdi.
Prof. Dr. Can Küçük her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını söyledi. Erken
tanının önemine değinen Küçük, genç insanlarda da meme kanserine yakalanma olasılığının
yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Can Küçük vatandaşlara kontrollerini aksatmamaları
gerektiği hususunda uyarılarda bulunarak, elle yapılan meme kontrollerinin de nasıl yapılması
gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Küçük, yıllar geçtikçe meme kanserine yakalanma oranında artış
olduğunu da sözlerine ekledi.
Seminerde konuşan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Özbebit ise katılımcılara
meme kanseri ameliyatları sonrasında meme onarımları hakkında bilgilendirici sunum yaptı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19860.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Her gün 30-40 zeytin tüketin
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, "Her gün 30-40 zeytin yiyin ve bol
bol zeytinyağı kullanın. Bunu yaparsanız hastanenin yolunu unutursunuz." dedi.
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İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Mersin'in Mut ilçesinde
belediye ve kaymakamlığın işbirliğiyle Tarihi Çınaraltı Parkı'nda bu yıl 2'ncisi düzenlenen
"Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, zeytin ve zeytinyağının şifa
olduğunu söyledi.
Zeytin ağaçlarının hayat kaynağı olduğunu belirten Karatay, şöyle konuştu:
"Zeytin ağacı hayat ağacıdır. Hepimiz gelip geçeceğiz fakat zeytin ağacı ayakta kalarak,
gölgesi, bitkisi, meyvesi, yağı ve yaprağıyla bize sağlık vermekte. Milattan önce 5. yüzyılda
Hipokrat, zeytin yaprağı çayı kullanarak kolerayı tedavi etti. Zeytin yaprağının çayını
kullanarak mide ülserini tedavi ediliyor. Üç kutsal dinde de zeytin geçiyor. Hz. Muhammed
de orucunu zeytinle açardı. Çünkü zeytin asırlardan beri Akdeniz havzasından en önemli
bitkilerinden biridir."
Karatay, zeytin yaprağı çayının da bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini vurgulayarak, "Her
gün 30-40 zeytin yiyin ve bol bol zeytinyağı kullanın. Bunu yaparsanız hastanenin yolunu
unutursunuz." açıklamasını yaptı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19861.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Artan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sonbaharda yağışların artmasıyla birlikte
doğada yetişen mantarların üremesinde ve Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere yurt
genelinde tüketimin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış gözlendiği belirtildi.
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Sağlık Bakanlığı mantar zehirlenme başvurularında 2015 yılına göre yaklaşık yüzde 10’luk
bir artış gözlendiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Zehir Danışma Merkezine yapılan
zehirlenme başvurularında, 2015 yılının aynı dönemine göre 1-14 Ekim günleri arasındaki

vaka sayılarında yaklaşık yüzde 10'luk bir artış olduğuna işaret edilen açıklamada, artış
gözlenen illerin Kocaeli, Sinop, Samsun, Zonguldak ve Ankara olduğu bildirildi.
İlk 2 saat çok önemli
Mantar zehirlenmelerinin özellikle bol yağış alan bölgelerde gözlendiğine dikkati çeken
açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya
konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi
zehirlenmeler görülebilmektedir. Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve
halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği bilinmektedir. Zehirlenme belirtileri, mantarın
yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabilmektedir. Mantarlarda bulunan zehrin
özelliğine göre ortaya çıkan belirtiler çeşitlilik gösterebilmektedir. Mantarın yenmesini
takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve
boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden
6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer ve böbrek
fonksiyon bozuklukları ile ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebilmektedir.
Vatandaşların doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi
sonucunda bu belirtilerin görülmesi halinde mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık
kuruluşuna başvurmaları gerekiyor.”
114 ulusal zehir danışma merkezi
Açıklamada, ihtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehirin, Ulusal Zehir
Danışma Merkezi tarafından Türkiye’de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır
bulundurulduğu ifade edildi.
Ayrıca, Ulusal Zehir Danışma Merkezi’nin, zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet
sunduğu ve bilgi almak isteyenlerin 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini
arayabilecekleri bildirildi.
Mantar zehirlenmelerinden korunma
Doğal alanlarda yetişen mantarların yerine, bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi
gerektiğine dikkati çeken açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme
görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla, bazı
mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış
mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin
gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih
edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup
olmadığına da dikkat edilmelidir.” (dirilişpostası)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19862.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Sonbahar depresyonunu önlemek için 10
öneri
Bol güneşli ve sıcak günlere yavaş yavaş veda ediyoruz. Gri ve soğuk hava, dikkat edilmezse
metabolizma kadar psikolojiyi de olumsuz yönde etkiyebiliyor. Özellikle bugünlerde
sabahları yataktan kalkmak güçleşiyor, yorgunluk şikayetleri artıyor, kişi kendini daha az
enerjik hissediyor ve uyku ihtiyacı artabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Psikoloji
Bölümü’nden Uz. Psk. Didem Üngör, mevsimsel depresyondan korunmak için günlük
yaşamda yapılması gereken değişiklikler hakkında bilgi verdi.
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Gün ışığının azalması psikolojiyi etkiliyor
Mevsim dönüşleri, beden sağlığı kadar ruh sağlığını da etkilemektedir. Duygusal, zihinsel,
davranışsal ve bedensel bazı belirtiler bu dönemde artış gösterir. “Mevsimsel depresyon”
olarak adlandırılan bu tablo, Eylül– Ekim aylarında kendini göstermeye başlar ve genelde kış
aylarının bitimine kadar devam eder. Araştırmalara göre, mevsimsel depresyonda, özellikle
sonbahar ve kış aylarında günlerin kısalması, gün ışığında azalma ve daha uzun süre karanlığa
maruz kalma etkili olmaktadır.
Ağır seyirli mevsimsel depresyona karşı önleminizi alın
Mevsimsel depresyon, diğer depresyon tipleri ile benzer belirtiler gösterir. Genel bir hüzün ve
üzüntü hali, ağlama krizleri, geleceğe dair umutsuzluk ve olumsuz düşünceler, gerginlik hali,
öfke patlamaları, yoğun kaygı hissi, enerjide azalma, yorgunluk, halsizlik, sosyal hayattan
kendini geri çekme, önceden zevk alınan aktivite ve ilişkilerden uzaklaşma, uyku problemleri,
iştah ve yeme alışkanlığında değişiklikler, konsantrasyon güçlüğü ve performans düşüklüğü
görülen belirtiler arasındadır. Bu belirtilerden hepsi görülebileceği gibi sadece bazıları da
görülebilir.
Mevsimsel depresyon belirtileri hafif, orta ve ağır derecede olabilir. Hafif derecede belirtiler
kişinin günlük yaşantısını çok etkilemez ve aksatmazken, ağır derecede olan belirtiler kişinin
günlük fonksiyonlarını çok engeller.
Her belirti mevsimsel depresyon olmayabilir
Mevsimsel depresyon tanısı için detaylı bir klinik değerlendirme gerekmektedir. Psikolojik
değerlendirme, fiziksel muayene ve laboratuvar testlerinin ardından hasta için genel bir sonuç
tablosu çıkartılabilir. Mevsimsel depresyon tanısı konulabilmesi için en az 2 yıl üst üste, yılın
aynı dönemlerinde bu belirtilerin ortaya çıkması ve hem ruh halindeki hem de davranışlardaki
değişiklikleri açıklayacak başka bir nedenin olmaması gerekir. Çevredeki çeşitli stres
faktörlerinin ve fiziksel başka bozuklukların olması sonucu ortaya çıkan belirtiler ve
şikayetler mevsimsel depresyondan ziyade başka tanıları düşündürebilir.
Mevsimsel depresyonu önleyen 10 öneri
Kaliteli bir yaşam oluşturmak ve öngörülebilir şekilde yaşamak kişiyi mevsimsel
depresyondan korumaktadır. Bunun için;
Gün ışığından mümkün olabildiğince faydalanın. Sabahları erken kalkmak size bu konuda
yardımcı olacaktır.

Açık havada yapacağınız aktiviteleri artırın. Tempolu yürüyüşler, koşu ve açık havada yapılan
egzersizler faydalıdır.
Uyku düzeninize dikkat edin. Çok geç yatıp, uykunuzu alamadan sabahları erken kalkmayın.
Düzenli, doğal ve sağlıklı beslenin. Ana ve ara öğünlerinizi atlamamaya özen gösterin.
Su tüketiminize dikkat edin ve suyu artırın.
Gün içerisinde kendiniz için ayırdığınız bir zaman dilimi belirleyin. Keyif aldığınız şeyleri
yapmaya çalışın.
Ruhsal olarak kendinizi besleyin.
İlişkilerinize ve arkadaşlarınıza zaman ayırın. Birlikte programlar yaparak iletişimizi de
güçlendirebilirsiniz.
Yeni planlar yapın ve hedefler belirleyin. Kısa süreli koyulan hedefler daha kolay ulaşılabilir
olacağı için motivasyonunuzu artıracaktır.
Çalıştığınız ortamda ve evinizde anılarınıza yer verin. Tatil fotoğrafları ve küçük detaylar size
keyif dolu anlarınızı hatırlatacaktır.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19863.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Direnişten Dirilişe
Kayseri Valiliğinin öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Direnişten Dirilişe Gecesi" adlı program düzenlendi.
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Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen
programda, Türkiye'nin birliği ve dirliğine yönelen hain saldırının üzerinden 3 ay geçtiğini
söyledi.
Milletin el birliğiyle bertaraf ettiği bu menfur girişim sonrasında devlet ve millet olarak
üzerlerine düşen görevi yerine getirmeyi sürdürdüklerini dile getiren Kamçı, şöyle konuştu:
"Tarihten günümüze bağımsızlıktan, sahip olduğu milli ve manevi değerlerden ödün
vermeden varlığını sürdüren milletimiz, her türlü tehdide karşı birlik ve beraberlik duygusuyla
kenetlenmiş, hiçbir boyunduruğu kabul etmemiştir. 15 Temmuz'da da şehit ve gazilerimiz
başta olmak üzere tüm milletimiz, devletimizin yanında ve arkasında durmuş, darbeye karşı
direnerek milli iradeye sahip çıkmıştır. Milletimizin bu üstün ruhu ve gerektiğinde göğsünü
siper etmekten çekinmeyeceğini göstermesi, birbirimize olan inancımızı ve sevgimizi daha da
artırmış, yaşanan hadiselerin kapsamı ve büyüklüğü zaman içinde ortaya çıkınca ne denli
büyük bir tehlike atlattığımız daha iyi anlaşılmıştır."
Kamçı, devlete yönelecek her türlü tehdide karşı da teyakkuzda olunması gerektiğini
vurguladı.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de 15 Temmuz gecesi yeni Türkiye'nin
doğduğunu ifade etti. Daha önce millet olarak hiçbir darbeyi bastırmadıklarını

belirten Karayel, "Hiçbir zaman darbeye karşı darbe yapmamıştık. Elhamdülillah rabbim güç
verdi, bu millet çıplak elleriyle tankları durdurdu. Bundan sonra Allah'ın izniyle artık kimse
darbe yapmaya cesaret edemeyecek." dedi.
Çanakkale’den sonra ikinci destan
Gazeteci yazar Turgay Güler ise Çanakkale Savaşı'nın büyük bir destan olduğunu, ikinci
destanın ise 15 Temmuz'da yazıldığını söyledi.
Bir televizyon kanalında 15 Temmuz gecesi canlı yayında yaşadıklarını paylaşan Güler,
şunları kaydetti:
"Biz salası önden okunan, kefeni sırtında gezen bir milletiz, biz ölümden korkmayan bir
milletiz. Biz dostumuzu da düşmanımızı da biliyoruz ve o gün geldiğinde ezmesini de
biliyoruz. 15 Temmuz akşamı bizim karşı karşıya kaldığımız bir darbe girişimi değildi. 15
Temmuz'da bizim karşı karşıya kaldığımız alçakça bir işgal girişimiydi. Karşımızda bir
düşman vardı. Bu düşman Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde kendisine yer bulmuş, lideri daha
doğrusu iblisi Amerika'da olan bir Yahudidir. Bunları sakın ola ki diğer terör örgütlerinden
farklı düşünmeyin, bunların hepsi aynı."
FETÖ'nün darbe girişimini engellemek amacıyla Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne yatan
Metin Doğan da o gece yaşadıklarını katılımcılara anlattı.
Programda, sanatçı Mehmet Diker çeşitli eserleri seslendirdi ve şiirler okundu.
Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kaymakamlar, ilçe belediye
başkanları, daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19864.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Forum Kayseri'de gerçeği aratmayan
tatbikat
Forum Kayseri tarafından düzenlenen tatbikat izleyenlerden tam not aldı. Polis, itfaiye, sağlık
ve AFAD ekiplerinin katıldığı tatbikatta, şüpheli paket kontrollü bir şekilde patlatıldı ve
temsili çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülerek yaralılara müdahale edildi.
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Forum Kayseri tarafından alışveriş merkezinde yaşanabilecek olası bir yangın ve güvenlik
alarmlarına müdahalenin kısa zamanda yapılması için tatbikat düzenlendi. Açık otoparkta
düzenlenen tatbikata, polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Forum Kayseri'nin
güvenlik ekipleri katıldı.
Tatbikatta, bir güvenlik görevlisi tarafından otopark içerisinde bulunan şüpheli çanta, polis
ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri gelen kadar çantanın etrafında güvenlik önlemi alan
ekipler, vatandaşları da alana yaklaştırmadı. Polis ekipleri geldikten sonra, çantanın etrafına
güvenlik şeridi çekti ve bomba imha uzmanları çantayı inceledi. Şüpheli çanta, incelemenin
ardından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Tatbikatta ayrıca, Forum Kayseri'nin alt kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kısa süre içerisinde yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak mahsur
kalanları da kurtardı. Bu sırada alışveriş merkezinin içerisinde zehirlenen kişilerin bulunduğu
ihbarını alan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından zehirlenenleri ambulansa taşıdı.
Tatbikat hakkında bilgiler veren Forum Kayseri Genel Müdürü Ali Kabakçı, "Alışveriş
merkezimizde acil durum ve yangın durumunda oluşabilecek durumlar için bir tatbikat
gerçekleştirdik. Bu tatbikata tüm çalışanlarımız katıldı. Acil bir durumda ziyaretçilerimiz ve
alışveriş merkezi çalışanlarının güvenliği için yapılması gerekenlerin üzerinden geçtik.
Alışveriş merkezinde özellikle bir yangın çıkması durumunda nasıl müdahale edileceği,
itfaiyenin nereden gireceği, bu acil durumlarda ambulansın ne şekilde yaklaşacağı gibi bir
çalışma gerçekleştirdik. İnşallah hiçbir zaman böyle bir durum yaşamayız ama eğer yaşarsak
da bütün ekiplerin ne yapması gerektiğini bilmesi çok önemlidir. Bu tatbikatlarla bunların
koordinasyonunu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19865.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Hacılar'da yangın
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından
söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahalle'de bir bağ evinde yangın çıktığının
ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbar sonrasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri olay
yerine gelerek yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonrasında yangın söndürülürken,
bağ evinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yetkililer yangınla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19866.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Şehit Furkan’ın davası düştü
Mavi Marmara saldırısında şehit düşen Furkan Doğan'ın ABD'de sürdürülen davasından
kahreden bir karar çıktı. Buna göre ABD vatandaşı Furkan'ın ailesinin İsrail eski Başbakanı
Ehud Barak'a açtığı dava, İsrail'in Türkiye'ye ödediği tazminatla birlikte düştü. Furkan’ın
babası Ahmet Doğan sosyal medya hesabından yaşanan bu gelişmeleri eleştirdi.
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İsrail, Mavi Marmara davası kapsamında Türkiye ile vardığı mutabakat çerçevesinde, şehit
ettiği 10 Türk vatandaşı için 20 milyon dolarlık tazminatı Adalet Bakanlığının hesabına
yatırdı. Yaşanan gelişmenin ardından ABD'den gelen bir haber ise davayı takip edenleri şoke
etti. Gelen haber ile ABD'de süren Furkan Doğan davasının düştüğü öğrenildi. Furkan’ın
babası Ahmet Doğan sosyal medya hesabından yaşanan bu gelişmeleri eleştirirken, hukukçu
Gülden Sönmez de resmi Twitter hesabı üzerinden ABD'deki bu olayın perde arkasını anlattı.
Ehud Barak köşe bucak kaçmıştı
Buna göre ABD Vatandaşı şehit Furkan Doğan'ın ailesi İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'a
Los Angeles, California Federal Mahkemesinde dava açmıştı. Ehud Barak ise davalardan
uzaklaşmaya kalkışmış ancak Mavi Marmara avukatlarının tuttuğu dedektiflerce yakalanarak
tebligat yapılmış ve dava başlamıştı.
Bu sürecin ardından California Mahkemesi Ehud Barak'ın dokunulmaz olduğunu da kabul
ederek, şehit Furkan Doğan'ın davasını kapattı.
İsrail'in eski Başbakanı Ehud Barak, Gazze ablukasının kararını veren ve uygulamayı başlatan
olarak biliniyor. Barak ayrıca Gazze saldırılarının da baş aktörlerinden. Ehud Barak, Furkan
Doğan'ı kasten öldürmekten, 'uluslararası terörizm suçu, işkence suçunu planlayan ve
emreden' olarak mahkemeye çıkacaktı.
10 Türk şehit olmuştu
Bilindiği gibi Filistinlilere yardım malzemesi taşıyan Türk gemisi Mavi Marmara'ya 31 Mayıs
2010'da saldıran İsrail komandoları aralarında Kayserili Furkan Doğan’ın da olduğu 10 Türk
vatandaşını şehit etmişti. Şehit Furkan Doğan, 19 yaşındaydı. Yardım gönüllüsü olarak Gazze
için yola çıktığında uluslararası sularda Mavi Marmara gemisinde Ehud Barak'ın emrindeki
askerler tarafından vurulmuştu. Önce yaralanıp yere düşmüş sonra İsrail askerleri tarafından
sürüklenmiş yerde yaralı yatarken yakın mesafeden bitişik atışla yüzüne de gelen dört kurşun
daha sıkılarak katledilmişti.
Şehitlerin isimleri şöyleydi:
İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cevdet Kılıçlar (İHH Personeli), Çetin Topçuoğlu, Necdet
Yıldırım (İHH Personeli), Furkan Doğan, Fahri Yaldız, Cengiz Songür, Cengiz Akyüz ve
Uğur Süleyman Söylemez. Uğur Süleyman Söylemez 4 yıl komada kaldıktan sonra 2014
yılında şehit olmuştu.
Twitter kullanıcıları tepkilerini yazdı
Şehit Furkan’ın ABD’de İsrail aleyhine açılan davasının düşürülmesi sosyal medyada da
büyük yankı uyandırdı. Binlerce kullanıcı #ŞehitFurkanDoğan etiketiyle tepkilerini dile
getirdiler. Etiket kısa sürede Twitter'da en çok yorumlanan konular arasına girdi.
İşte twitter kullanıcılarının tepkileri
İslami Birlik @islamibirlikcom:

Hiçbir mahkemenin ve hiçbir avukatın sözünün geçmediği o günde altın tahtlara kurulmuş
olacaksın inşallah.
Necati Yüce @NecatiYce_TD:
Yaz kızım: Mavi Marmara'dan sonra ölen insanlığın katili ABD ve İsrail’ken kazananı ve
cennete gideni ise #ŞehitFurkanDoğan oldu...
Umut Mürare
ABD'de açılan #ŞehitFurkanDoğan’ın davası "Türkiye-İsrail anlaşması gerekçe gösterilerek"
düşürüldü. Asıl dava Mahkeme-i Kübra'ya kaldı!
Arzu Erdoğral @ArzuErdogral
Dava süreci devam ederken #ŞehitFurkanDoğan ın davasını düşürmekte çok hızlı olan ABD,
teröristbaşı Gülen'in iadesine gelince pek yavaş! (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19867.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
Anıtkabir'i ziyaret etti
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar Develi Belediyesi'nin şehit ve gazilere yönelik
düzenlemiş olduğu kültür turunda şehit aileleri, gaziler ve meclis üyeleri ile birlikte Anıtkabiri
ziyaret etti.
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Başkan Cabbar askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izledikten sonra Anıtkabir ziyareti
gerçekleştirdi. Ziyaretten sonra Anıtkabir bahçesinde gençlerin kendilerini fotoğraf çekme
isteğini kırmayarak gençlerin fotoğrafını çekti. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
ziyaret ile ilgili olarak, "Bu vatan için canını vermiş Mehmetçiklerimizin aileleri, yakınları
yine bu vatan için canını siper etmiş hayatta olan gazilerimiz Çanakkale ve Anıtkabir'e
getirmek için söz vermiştik. Kültür turumuzu gerçekleştirdik inanılmaz güzel geçti, bu
emanetin bize hangi şartlarda hangi zorluklarda bize devredildiğini Çanakkale ye gidince daha
iyi anladık. Daha önceden bunları okuduğumuz zaman,anlatıldığı zamanda gönlümüz
duygulanıyordu ama oraya gidip o savaşların olduğu yerlerde o manevi atmosferi daha iyi
anlıyorsunuz. Rabbim bir daha bu tür imtihanlardan bizi geçirmesi bizi korusun. Tüm dünya
şunu bilsin ki tek bir vatandaşımız karıncaya kadar vatanımızı savunmaya hazırız.Kültür
turumuzun son durağı olarak Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü ziyaret ettik
burada da değişik bir hava değişik bir atmosfer var. Burada da bu vatanın ne zorluklarla
kurulduğunu nasıl kurtulduğunu görebiliyorsunuz" dedi
Develi Belediyesi Meclis Üyesi Tufan Nayman ise, "Çanakkale gezisinde yapılan savaşları
çekilen zorlukları göstermek için şehit aileleri ve gazilerimize Develi Belediyesi olarak bir
Kültür turumuzu düzenledik Anıt Kabir ziyaretiyle turumuz sona erdi bu Kültür turunda
emeği geçen başta Başkanımız Mehmet Cabbar bey olmak üzere herkese teşekkür ediyorum"
diye konuştu.

Kültür turuna katılan vatandaşlar da, çoktandır arzu ettikleri Çanakkale Şehitliği ziyaretini
istediklerini Develi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kültür turu sayesinde şehitleri ziyaret
etme imkanı bulduklarını, bütün herkesin özellikle gençlerin buraya mutlaka gelerek vatan
şuurunun yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19868.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri’de darbeye ilk biz karşı çıktık
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Ertunç Karahan, 17 Ekim Dünya
Astsubaylar Günü ile ilgili basın açıklamasında, 15 Temmuz darbe girişimine, ilk tepki
gösteren dernek olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyledi.
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Cumhuriyet Meydanında yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Ertunç Karahan, 17
Ekim Dünya Astsubaylar Günü’nün, 1984 yılından bu yana, dünyada ve Türkiye’de çalışan
ve emekli olan astsubayların yılda bir gün de olsa kendilerini özel hissetmelerini ve tüm
gayretlerini sarf ettikleri, hayatlarını adadıkları mesleklerinin toplum tarafından
önemsendiğini görmelerini, mesleklerine bağlılığını, kendilerine olan güvenin artırılmasını ve
yalnız olmadıklarını sağlamak amacı ile kutlandığını ifade etti.
TEMAD’ın ülke genelinde 100 şubesi ve 70 bin üyesi olduğunu belirten Başkan Ertunç
Karahan,”Türk milleti var oldukça Türk ordusu asırlardır olduğu gibi var olmaya devam
edecektir. Bizler, Türk milletinin evlatları olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparak,
milletimize hizmet etme şerefine eriştik. Giydiğimiz üniformayı ve taşıdığımız millet sembolü
sırmaları onurla taşıdık. Milletin ekmeğini yedik. Allaha şükrettik. Üniformayı giydiğimizde
ettiğimiz yeminimize sadık kaldık. Emekli olduktan sonra dahi ettiğimiz yemine sadakatimiz
eksilmeden devam etmektedir. Devletimize, milletimize, vatanın bölünmez bütünlüğüne
gelecek tehdit ve tehlikeler karşısında ettiğimiz yeminin gereğini tereddüt etmeden yerine
getireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.” dedi.
15 Temmuz’da FETÖ/PDY terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini
değerlendiren Başkan Ertunç Karahan, darbe girişimine ilk tepki gösteren dernek olmaktan
dolayı gurur duyduklarını dile getirdi. Başkan Ertunç Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“15 Temmuz’da yıllarca içimizde gizlenip Türk düşmanlarıyla birlik olup vatanına ihanet
edenlere karşı astsubaylar çok ciddi bir mücadele örneği göstermişlerdir. Şehitlerimiz çoktur.
Şehidimiz Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ve diğer tüm şehitlerimiz hayatını bu
vatan için vermiş ve Türk tarihinde kahraman olarak yerini almıştır. Darbe girişiminde
bulunan generali alnından vuran ve darbenin başarısız olmasına katkısı olan Ömer
Halisdemir’i unutmayacağız, unutturmayacağız. Aramızda pek çok Ömer Halisdemirler var.
TEMAD olarak darbe girişimine Kayseri’de ilk tepkiyi veren ve çalışan askeri personeli
uyararak milli iradeye sahip çıkan ilk sivil toplum kuruluşu olmanın haklı gururunu
taşımaktayız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinden çıkan ihanet ve darbe zihniyeti, geçmişte
olduğu gibi, bu gün de Türk milleti tarafından kabul görmemiştir. Yüce Türk milleti, buna

rağmen yasalara bağlı, vatanını canından çok seven Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile
ihanet edenleri ayırt etmiş, askerine ve silahlı kuvvetlerine her zaman olduğu gibi sahip
çıkmıştır.”
Başkan Ertunç Karahan, bundan sonraki süreçte de, astsubaylar olarak, Türk milletinin
bağımsızlık mücadelesi için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi ve tüm meslektaşlarının
Dünya Astsubaylar Günü’nü kutladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19869.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

17 yaşındaki genç kız 12. kattan atlayarak
intihar etti
Kayseri'de 17 yaşındaki bir genç kız, dün akşam 12. kattan atlayarak intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi'nde dün gece geç saatlerde meydana
gelen olayda, 17 yaşındaki N.B.'nin 12. kattaki daireden kendini boşluğa bıraktığı öğrenildi.
17 yaşındaki N.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden N.B.'nin cesedi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken,
yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19870.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Seyrani Mahallesi’nde kentsel dönüşüm
kapsamında ikinci yıkım gerçekleştirildi
Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Seyrani Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
kapsamında ikinci yıkım da gerçekleştirildi.
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Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Seyrani Mahallesi’nde 29 Eylül’deki yıkımın ardından
ikinci yıkım da gerçekleştirildi. Yıkım töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, hayırlı bir yıkım gerçekleştirdiklerini ve eski yapıları yıkarak yenilerinin
yapılacağını söyledi. Yıkım işleminin ardından da gelişmeleri takip ettiklerini kaydeden
Çolakbayrakdar, “Eskimiş, ömrünü doldurmuş, artık geleceğe hizmet veremeyecek imara
aykırı olan yapıları yıkıp, onların yerine daha güzel binalar inşa etmek için bir yıkım
başlatıyoruz. Bugünkü yapmış olduğumuz yıkım bir güzelin başlangıcı. 29 Eylül’de
yıktığımız yerde yeni binaların temelleri atıldı. Sadece biz yıkıp gerisine bakmadan arkamızı
dönüp gitmiyoruz. Başlattığımız işin her aşamasında da takipçisiyiz. Seyrani Mahallesi’ndeki
kentsel dönüşümünü yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir sizlerle konuşuyoruz. Bir yılı aşkın bir
süredir bürokrasiyi çözmek için çalışıyoruz ama bugün geldiğimiz nokta artık projelerimizin
hayata geçiyor olmasının vermiş olduğu mutluluğu da sizlerle paylaşmak için bir aradayız.
Yıkmaya başladığımız eski binaların yerine artık yeni binalarımız hayat bulmaya başladı.
Yeni binalarımız Kocasinan’a yakışır bir şekilde yükselmeye başladı. İnşallah önümüzdeki
günlerde bununla birlikte daha önceki etabın da temellerini atmak için bir arada olacağız.
Hem Seyrani Mahallesi, hem Kocasinan hem de Kayserimize bu yeni binaların müjdesini
vermek için en kısa zamanda sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz. Şimdiden yeni binalarınız
hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Çolakbayrakdar ayrıca 7 mahallede daha kentsel
dönüşüm projesinin gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından ilk balyozu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın
vurduğu binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19871.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

60 BiN MEMUR ALINACAK
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017'de kamuya farklı kanal ve sektörlerden 60 binin üzerinde
personel alımı gerçekleştirilecek." dedi.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta, Ocak-Eylül 2016 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe
Uygulama Sonuçları, 2016 Yıl sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2017 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi. Ağbal, "2017'de kamuya
farklı kanal ve sektörlerden 60 binin üzerinde personel alımı gerçekleştirilecek." dedi.
"BÜYÜME DOSTU BİR MALİYE POLİTİKASI"
2017-2019 döneminde uygulanacak maliye politikasının büyüme oranını yukarıya çekeceğini
belirten Ağbal, bu dönemde bir yandan özel sektör yatırımlarına kaldıraç oluşturacak kamu
yatırımlarına, üretim ve ihracatı destekleyecek teşvik ve yardımlara, işletmelerin finansa
erişimine katkı sağlayacak desteklere, diğer yandan da Ar-Ge, inovasyon ve nitelikli insan
gücünün yetiştirilmesine daha fazla kaynak ayırmak suretiyle büyüme dostu bir maliye
politikası çerçevesini uygulayacaklarını anlattı.

Bu dönemde mali disiplini de kararlılıkla korumaya devam edeceklerini aktaran Ağbal, "2017
yılında yüzde 1,7 olacak genel devlet açığının milli gelire oranını program dönemi sonunda
yüzde 1'e düşürmeyi hedefliyoruz. 2016 yıl sonunda yüzde 32,8 oranında gerçekleşmesini
beklediğimiz AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranını 2017 yıl sonunda yüzde 31,9'a,
2019 sonunda ise yüzde 29,9'a düşürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
"REKOR NİTELİĞİNDE BİR BAŞARI"
Bakan Ağbal, bugün TBMM'ye sevk edecekleri "2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun
Tasarısı"nın AK Parti hükümetlerince hazırlanan 15. bütçe olduğuna dikkati çekerek, "Bu,
çok partili siyasi hayatımız döneminde hiçbir iktidara nasip olmamış, rekor niteliğinde bir
başarıdır. Bu başarı, bugüne kadar sürekli olarak bizleri destekleyen, güvenen aziz
milletimizin sayesinde olmuştur. Bu vesileyle milletimize bize gösterdiği teveccüh ve
itimattan dolayı şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.
2017 BÜTÇESİ
2017 yılı bütçe tasarısının Orta Vadeli Program'a (OVP) uyumlu olarak hazırlandığını belirten
Ağbal, 2017 ve takip eden yıllarda mali disiplinden taviz vermeden, kamu maliyesi alanında
elde edilen kazanımları korumayı hedeflediklerini vurguladı.
Ağbal, şunları kaydetti:
"2017 yılı bütçemizde bütçe giderlerini 645,1 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerini 587,6
ilyar lira, bütçe gelirlerini 598,3 milyar lira, vergi gelirlerini 511,1 milyar lira, bütçe açığını
46,9 milyar lira, faiz dışı fazlayı ise 10,6 milyar lira olarak öngördük. Bu hedefler
çerçevesinde 2017 yılında bütçe açığımızın milli gelire oranını yüzde 1,9 olarak öngörüyoruz.
"FAİZE DEĞİL KAMU HİZMETLERİNE KAYNAK AYIRAN BÜTÇE"
2017 yılı bütçemiz bundan önceki 14 yılda olduğu gibi vatandaşlarımızın refahını artıran,
ihtiyaç duydukları hizmetleri karşılayan ve faize değil, kamu hizmetlerine kaynak ayıran bir
bütçe olma özelliğini taşımaktadır. Bütçe giderleri içerisinde faiz giderlerinde meydana gelen
azalmaya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Son 14 yılda bütçeden faiz ödemelerine
ayrılan kaynağı sürekli düşürdük. 2002 yılında bütçe giderlerimizin yüzde 43'ü faiz
harcamalarına gidiyordu, 2017 yılında bu oranı yüzde 8,9'a düşürdük. Benzer şekilde 2002
yılında toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faize giderken, 2017 yılında sadece toplanan
100 liralık verginin 11 lirası faiz harcamalarına gitmektedir. Geriye kalan kısmı ise eğitime,
sağlığa, tarıma, yatırıma, sosyal yardımlara, kısaca halkımızın refahı için harcıyoruz."
BÜTÇE AÇIĞINDA İYİLEŞME
Ağbal, "Bütçemiz, eylül ayında 16,9 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 12 milyar lira açık
vermiştir. Geçen sene aynı dönemde, bütçe açığının 13,4 milyar lira olduğu dikkate
alındığında, 9 aylık bütçe gerçekleşmemiz geçen seneye göre 1,4 milyar liralık bir iyileşmeyi
ifade etmektedir." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19872.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayserigaz fatura tahsilatı konusunda
uyardı
Kayserigaz, Kayseri’nin farklı bölgelerinde aracılık hizmetleri adı altında faaliyet gösteren ve
izinsiz fatura tahsilatı yapan işyerleri ile bir ilişkisinin bulunmadığı konusunda abonelerini
uyardı.
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Kayserigaz, kış aylarının yaklaşması ile birlikte artan doğalgaz tüketimi sonrasında abonelere
tahakkuk ettirilen faturaların ödemelerini yaparken, izinsiz fatura tahsilatı yapan işyerlerine
dikkat etmelerini ve bu işyerlerini kullanmamaları konusunda aboneleri uyardı.
Kayserigaz Tahsilat Sorumlusu Yaşar Benli izinsiz tahsilat yapan işyerleri ile ilgili yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Kayserigaz, fatura tahsilatları sadece www.kayserigaz.com.tr/tahsilat adresinde belirtilen
PTT Ödeme Noktaları, Akıllı Vezneler, Anlaşmalı Bankalar ve Gönder-Al Ödeme
Merkezlerinden gerçekleştirilmektedir. Abonelerin belirtilen tahsilat merkezleri dışında
yaptıkları ödemelerde sorun yaşamaları durumunda, Kayserigaz’ın, herhangi bir sorumluluk
kabul etmeyeceğini vurguladı. Kayseri’de 69 adet PTT Ödeme Noktası, 42 adet Akıllı Vezne,
16 adet Gönder-Al Ödeme Noktası ve 24 adet Anlaşmalı Bankadan fatura tahsilatını
gerçekleştirilebilirler. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için
Kayserigaz’ın belirttiği ödeme noktalarından ödemelerini gerçekleştirmeleri konusuna dikkat
etmeleri gerekmektedir. Kayserigaz olarak abonelerimizin işlemlerini kolaylaştırmak adına
onlardan gelen talepleri de göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Geçen
yıl hizmete sunmuş olduğumuz yeniliği de, tahsilat işlemlerinin arttığı bu günlerde,
abonelerimize hatırlatmak isterim; Abonelerimiz fatura sorgulama ve tahsilat işlemlerini
sadece TC Kimlik numaralarını kullanarak başka bir belgeye ihtiyaç duymadan kolaylıkla
yapabilirler.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19873.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

HIZINI ALAMAYAN PARAŞÜTÇÜ
Kayseri'de, yamaç paraşütü yapan bir kişi, dengesinin bozulması sonrasında iniş pistinin
yakınındaki akaryakıt istasyonuna iniş yaptı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri'de bulunan Ali Dağı'nda dün akşam yamaç paraşütü yapan bir
kişinin, iniş sırasında dengesini kaybettiği öğrenildi. Dengesinin kaybolması sonrasında pisti
pas geçen paraşütçünün, pistin yakınında bulunan benzin istasyonuna iniş yaptığı bildirildi.
İniş sırasında paraşütçünün hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, akaryakıt istasyonunun
çatısına asılı kalan paraşüt ise arkadaşları tarafından toplandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19874.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Köşebaşı
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ve Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin'in
hazırladığı 'Köşebaşı' başladı.
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Kimlik bunalımı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul Eyüp’te yaptığı konuşmada
“Kimlikli binaların ortaya konması lazım. Kendi kimliğimizi ortaya koyabileceğimiz
bir siluetin yavaş yavaş ortaya çıkması lazım. Türkiye'de minarelerin o süngüleri
gözükmese yukarıdan, biraz 'Müslüman memleket' demekte zorlanırız yapı stoğuna
bakarak... Demek ki yavaş yavaş da kendimize has mimari tarzımızı oluşturup, ona
uygun binaları yapmamız icap eder." demiş.
Elhak doğru söylemiş. Ama keşke bu dediklerini 21 yıllık belediye başkanlığı
döneminde hayata geçirebilse, şehre kimlik kazandırabilseydi.

BALIK-EKMEK
Balık-ekmeği çok seven bir muhabir haberi hazırlamış olmalı ki Somuncu Baba’yı
“Somoncu” haline getirmiş. Olmuş somun arası somon. Yani balık-ekmek. Yerseniz!

GÜNÜN ALINTISI

“Eğer Batı uygarlığının, Tanrı'ya, insana, tabiata ve bütün dünyaya bir saldırı olduğu
gerçeğini göremezseniz ve Batı uygarlığının bu çok yönlü saldırısının başka medeniyetlerin
varolma zeminlerini yerle bir ettiğini kavrayamazsanız, diğer medeniyetlerin neden insanlığa
katkıda bulunamadıklarını aslâ kavrayamazsınız.” Yusuf Kaplan
TÜYOCUMUZ DİYOR Kİ!
Yeni Aile İl Müdürü kim olacak?

Aile ve Sosyal Politikalar eski İl Müdür Vekili Yasemin Gülbahar hakkında gazetemize
birçok kanaldan şikayetler yağdı. Gelen şikayetlere ve yaşanan mağduriyetlere sessiz
kalamazdık. Biz sadece mazlumların sesi olmaya çalıştık. Yaptığımız haberler sonrasında çok
dua aldık. İlgililer de haberlerimize kayıtsız kalmadı ve gerekli adımı atarak Yasemin
Gülbahar’ın görevine son verdi. Gübahar’ın yerine Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Serdal Çelik atandı. Çelik’in de bu göreve geçici olarak
getirildiği yakın zamanda işinin ehli bir yöneticinin atanacağı konuşuluyor.
Darısı KTO’nun başına
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’ya hitaben yazdığımız ve gazetemiz manşetinden verdiğimiz
‘Açık Mektup’da KTO ve KAYSO gibi Kayseri için çok önemli kuruluşların mevcut
yöneticilerinin artık görevlerini yapamaz hale geldiğini söyleyerek bu kurumların kayyum
marifeti ile seçime götürülmesi çağrısında bulunmuştuk. Hes Kablo’nun TMSF’ye devrinin
ardından Mustafa Boydak KAYSO Başkanlığı’ndan istifa etti. KTO Başkanı Hiçyılmaz’ın da
istifası bekleniyor. Hiçyılmaz’ın istifa etmemesi durumunda ise kayyum marifeti ile odanın
seçime götürüleceği dillendiriliyor.
Küfürbaz genel sekreter
Cumartesi akşamı oynanan Kayserispor-Beşiktaş maçına skor kadar bir yöneticinin küfürleri
de damga vurdu. Kayserispor Genel Sekreteri Rıfat Pehlivan locasından hakemlere ana-avrat
küfür etti. Pehlivan, Vali ve belediye başkanlarının hemen arkasında bu galiz küfürleri
ederken hemen yanıbaşında oturan Kayserispor Kulüp Başkanı Recep Mamur’un hiç
müdahalede bulunmaması ise dikkat çekti.
Ankara Rüzgarı

Kayseri’nin pastırmasından sonra artık Bylock’u da meşhur
FETÖ mensuplarının kendi aralarında iletişim kurmak için kullandıkları Bylock uygulaması
denilince son zamanlarda Kayseri akla gelmeye başladı. Kayseri’nin önde gelenleri bu
duruma çare bulmazsa pastırma ve sucuktan sonra Bylock’la da anılmaya başlayacağız.
70 yıllık sır
Kayseri’de tespit edilen 50’den fazla gömülü savaş uçağı büyük ses getirdi. ABD’nin
dayatması ile 70 yıl önce ortadan kaldırılan uçaklarla birlikte cevaplanması beklenen sorular
da ortaya çıktı. Bu uçakları kim gömdü? Bu uçakları gömenler veya gömülmesine yardım
edenler neden 70 yıldır konuşmadı ve gündeme getirmedi?
Konya’dan ses getiren atama
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri eski Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu
İller Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Denetim Komitesi Başkanlığı
görevlerine getirildi. Bir dönem Konya Meram’da da Belediye başkanlığı yapan Tuzcuoğlu
ile ilgili bu gelişme Kayseri’den daha çok Konya’da ses getirdi. Konya yerel basını bu
atamaya geniş yer ayırdı.

ÖĞRENCİLERİN/İN DİKKATİNE…

“Dil yaremiz” köşemizin ilk konuğu Büyükşehir Belediyemiz oldu. Tramvay girişlerine paso
işlemleri için uyarıcı afişler astıran belediyemiz “öğrencilerin” dikkatini çekeceği yerde
“öğrencilerinin” dikkatini çekmeyi yeğledi. Bu durum da bizim dikkatimizi çekti.
Astsubaylarımızın günleri kutlu olsun!
Havacı bir astsubayın çocuğu olarak TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) içinde yapılan
ayrımcılığa yıllarca şahit oldum. Ordunun dinamosu olan astsubayların “ikinci sınıf” vatandaş
muamelesi gördüklerini ve haklarının “lütfen” verildiğini yakinen biliyorum.
Meğer bugün yani 17 Ekim Astsubaylar Günü imiş. Yaptığım araştırmalara göre amaç
“Dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların yılda bir gün de olsa kendilerini
özel hissetmelerini ve tüm gayretlerini sarf ettikleri, adeta hayatlarını adadıkları mesleklerinin
toplum tarafından önemsendiğini görmelerini, meslektaşlarını mesleklerine bağlılığını,
kendilerine olan güvenlerin artırılmasını ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak imiş.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olan Yüksel
Binici, köşe yazısı ve makale yazarak, kampanyalar düzenleyerek, medya organlarında yer
alıp kamuoyunda duyulmasını sağlamış. Binici’nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu
Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin (TEMAD) kuruluş günü olan 17 Ekim (1984)
Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüş.” Bu gün TEMAD Kayseri İl Başkanlığı da
çeşitli etkinlikler düzenleyecekmiş.
Çalışan ve emekli bütün astsubaylarımızın günlerini kutluyor, bu vesileyle babam kıdemli
başçavuş
Yılmaz
Yörük’ü
de
rahmetle
anıyorum.
(Rıfat Yörük)
PARALELCİNİN ŞİİRİ
Bylock’u çocuk indirdi
Tanka komutan bindirdi
Paralel nedir bilmem ben
Soruları Mehdim bildirdi
Akıncılar’da tarla baktım
1 doları düğünde taktım
Paralel nedir bilmem ben
Başımı katalogdan yaktım
Ben masumum hakim bey
Bırak beni gideyim
Hanım maklube yapmış
Soğumadan yiyeyim
Bu da FETÖ’cü hakimin cevabı;
Evladım inandım sana
Benziyorsun iyi insana
Kazan’dan bana da bak arsa
Saldım seni kaçsana
(Sosyal medyadan…)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19875.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri'de tarihi eser ve uyuşturucu
operasyonu
Kayseri'de tarihi eser ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11
kişiden 2'si tutuklandı.
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Alınan bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile Kocasinan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, arazide barınak olarak kullanılan konteynerde 750 gram kubar esrar,
103 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu ve 1 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi
gözaltına alındı.
Öte yandan, Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta yapılan
aramada bronz heykel bulundu, 4 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 2'si
tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19876.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Büyükşehir Belediyesi duruma el attı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk bayrağını amacı dışında kullanan ve bayrak
üzerinde tahribat yapanlara karşı çalışma başlatıldı.
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk bayrağının otobüslerde güneşlik, perde gibi
amacı dışında kullanılmasına müdahale edilerek, kirli ve solmuş bayraklar nedeniyle araç
sürücüleri ikaz edildi.
Bu kapsamda, Türk bayrağının aslına uygun kullanılması için otobüslere yönelik inceleme
yapıldı. İncelemeler neticesinde güneşlik ve perde gibi amaçlarla kullanıldığı belirlenen bazı
otobüslerden bayrakların kaldırılması istendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ferhat
Bingöl, özel halk otobüsleri ve belediye otobüslerinde, Türk bayrağının hangi günlerde

asılacağı, bayrağın ebatları, temizliği gibi konuların ilgili yönetmeliklerde belirtildiğini
hatırlattı.
Bazı otobüs şoförlerinin bayrağı aksesuar malzemesi yaptığını ifade eden Bingöl, şunları
kaydetti:
"Bayrağımız bazı araçlarda güneşlik, perde gibi kullanmakta, kirli, solmuş bayraklar
asılmakta ve standart dışı uygulamalar yapılmaktadır. Milli manevi duygularımızın yüksek
olduğu bugünlerde belediyemiz ay yıldızlı bayrağımız konusunda her zaman olduğu gibi çok
hassastır. Bayrak namustur, şereftir, olmazsa olmazımızdır. Belediyemizle birlikte resmi
bayram günlerinde ve özel günlerde sürekli bayrak astırıyoruz. Rengi solmuş bayraklarımızı
da yenileri ile değiştiriyoruz. Sürücülerimizin bayrağımızı amacı dışında kullanmamalarını
istiyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19877.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

85 yaşındaki ninelerini öldürmekle
suçlanıyorlar
Kayseri'de, 85 yaşındaki ninelerini 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheliler adliyeye çıkarıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Sırasöğütler Caddesi Özen Sokak'ta meydana
gelen olayda, 21 yaşındaki M.T. ile 29 yaşındaki H.T., bilinmeyen bir nedenle 85 yaşındaki
Sultan Ton'u bıçakladı. Olayın ardından M.T.'nin 155'i arayarak ninelerinin öldüğünü ihbar
ettiği bildirildi. Sağlık ekipleri vücuduna 10 bıçak darbesi alan 85 yaşındaki Sultan Ton'un
olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri,
yaşlı kadının torunları H.T. ile M.T.'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Hayatını
kaybeden Sultan Ton'un cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi
sonrasında Kahramanmaraş'a gönderildiği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan torunlar M.T. ile H.T., İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19878.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

“Enerjide dışa bağımlılıktan mutlaka
kurtulmamız gerekiyor”
Türkiye’nin güneş enerjisi konusundaki potansiyeli, yatırımlar ve gelecekteki beklentiler,
Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.
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Rektörlük Binası Senato Salonu’nda Doğa Bilimleri Merkezinin organizasyonunda tertiplenen
“Türkiye’de Güneş Enerjisinin Durumu ve Geleceği” konulu toplantıya Rektör Prof. Dr.
Muhammet Güven, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, ODTÜ Güneş Enerji
Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit Turan, ERÜ Doğa
Bilimleri Araştırma Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Doğan ile konunun uzmanı
akademisyenler katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes
Üniversitesi’nin gerek arazi imkânları, gerekse alt yapısı değerlendirildiğinde, güneş enerjisi
bakımından oldukça büyük imkâna sahip olduğunu belirtti.
Rektör Güven, “Bu toplantının amacı, üniversitemizde yapmak istediğimiz bir takım
faaliyetlerle ilgili çalışmalardan olan güneş enerjisi ve güneş enerjisi pilleridir. Erciyes
Üniversitesi’nin gerek arazi imkânları, gerekse alt yapısı değerlendirildiğinde, güneş enerjisi
konusunda oldukça büyük imkânlara sahip bir üniversite olduğunu görüyoruz. Hem yatırım,
hem de bilimsel çalışmalar anlamında çalışma yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu fikir
öncelikle üniversitemizin kampüsünde veya üniversitemizin ilçelerinde yer alan arazilerinde
güneş enerjisi tarlaları kurabilir miyiz? Diye başlamıştı. Daha sonra çalışmalar neticesinde
enerji üretimine geçebilir miyiz? Düşüncesine kadar geldi. Hem ülke ekonomisine destek
olmak, hem de üniversitemize katkı sağlamak amacıyla bu toplantının önemli olduğunu
düşünüyorum” dedi.
Rektör Güven’in açılış konuşmasının ardından Türkiye’de güneş enerjisinin durumu ve
geleceği hakkında sunum yapan ERÜ Doğa Bilimleri Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet
Doğan, Türkiye’nin enerji bağımlılığından kurtulduğu takdirde ekonominin de büyük ölçüde
gelişeceğini söyledi
Prof. Dr. Doğan, “Dünyada ve ülkemizde artan teknolojik gelişmelerle birlikte güneş
enerjisinin geleceği oldukça parlak görünmektedir. Çünkü bu yönde atılan adımlar
hızlandırılmış ve yapılan yatırımlar giderek artırılmıştır. McKinsey & Company adlı
danışmanlık ve araştırma şirketine göre; 2020 yılına kadar küresel kurulum güneş enerjisi
kapasitesine 400 ile 600 GW arasında kapasite eklenecek. Bu da yaklaşık 1 trilyon dolar
yatırım manasına gelmekte. Ülkemizde bu küresel gelişmelere kayıtsız kalmayarak
yatırımlarını ve kapasitesini artırma yönünde çalışmalarına hız kazandıracaktır” diye konuştu.
Türkiye’nin
Enerjide
Dışa
Bağımlılıktan
Mutlaka
Kurtulması
Gerekiyor
ODTÜ Güneş Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit
Turan ise yaptığı sunumda GÜNAM’ın faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Türkiye’nin güneş
enerjisi potansiyelini anlattı.

Prof. Dr. Turan, “Türkiye elektrik enerjisinde dışa bağımlı bir ülke. Türkiye’de kullanılan
elektrik enerjisinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan, doğalgazdan elde ediliyor. Doğalgazda
en büyük tedariki Rusya’dan sağlıyoruz. Bu açıdan tamamen dışa bağımlı bir görüntü
çizmekteyiz. O yüzden Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılıktan mutlaka kurtulması gerekiyor.
Enerji üretiminde mutlaka bir hamle yapmalıyız” dedi.
Sunumunda güneş enerjisinin dünyada en ucuz enerji olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Raşit
Turan, “Güneş enerjisinin Türkiye için nihai bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü
Türkiye’de güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda arazi sorunu yok. Bu konuda
ülkemizin kararlı olması, güneş enerjisinden elektrik üretimini önemli ölçüde artıracaktır.
Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki; bu konuda gidişat iyi. Türkiye bu yolda gerekli adımları
atmaya başladı. Aynı kararlığı sürdürdüğü müddetçe Türkiye’nin elektrik enerjisi konusunda
dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltabileceğine inanıyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19879.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Bu formanın hikâyesi başka
Kayseri’de yaşayan Mert Gürbüz, şehit ağabeyi Özel Harekât Polisi Yılmaz Gürbüz’ün
birliğine Galatasaraylı futbolculara imzalattığı takım formasını gönderdi. Gürbüz, forma
gönderme sebebini, şehit ağabeyi ve birlikteki kahraman polislerinin çoğunun Galatasaray
Futbol takımı taraftarı olması olarak gösterdi.
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Hakkari'de nöbet değişimine giden içinde özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı aracın
virajı alamayarak takla atması sonucu yaralanan 7 polis memurundan biri olan Yılmaz
Gündüz (26), hastanede yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. İyi bir Galatasaray
taraftarı olan şehit abisinin acısını unutmaya çalışan Mert Gündüz, ilk olarak Ankara’da terör
olaylarında hayatında kaybeden Umut Bulut’un babasının cenaze töreninde tanıştığı SarıKırmızılı ekiple tanışarak imzalı forma aldı.
Galatasaraylılar formayı imzaladı
Galatasaray'ın 3. haftadaki Kayserispor maçı öncesi Sarı-Kırmızılılar'la yeniden temasa geçen
Mert Gündüz, şehit olan abisi için forma imzalatmak istedi. Gündüz’ün bu ricası da
Galatasaraylılar tarafından memnuniyetle kabul edildi.
Galatasaray'ın kamp yaptığı otelde Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'le buluşan Mert Gündüz,
burada Galatasaray formasını imzalattı. Gündüz daha sonra formayı şehit abisinin görev
yaptığı özel harekât şubesine bağlı karakola yolladı. Bunun sebebi ise söz konusu karakolda
görev yapan kahraman polislerimizin çoğunun Galatasaraylı olmasıydı.
İmzalı forma adreste
O forma kahraman polislere ulaştı. Şehit Yılmaz Gündüz’ün silah arkadaşları imzalı
Galatasaray forması ile resim çektirerek sosyal medya da paylaştı. Kayseri’de Üniversite
öğrencisi olan Mert Gündüz’de özel harekat polislerinin fotoğrafını kendi facebook

hesabından yayınlayarak
Kayseri Gündem

“Asla

unutulmayacaksın!

Canım

abim…”

diye

yazdı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19880.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Düşünce Akademisi başladı
Eğitim sezonu boyunca her cumartesi saat 15.00’de yapılacak olan İlim Hikmet Vakfı
Düşünce Akademisi seminerleri başladı.
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Geçtiğimiz hafta sonu başlayan Düşünce akademisi seminerlerinin ilk konuğu Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın oldu.
İlim Hikmet Vakfı konferans salonunda yapılan, ‘Eğitimde Risk’ konulu ilk seminerinde
Muhammed Şevki Aydın, Müslüman dünyanın kanayan yarası olan eğitimdeki yanlış
yönlendirmelerin sakıncalarından ve Müslümanlara düşen sorumluluklardan bahsetti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19882.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Bugün hacamat için en uygun gün
Hacamat Uzmanı Dr. Ahmet Çelik, bugünün hacamat yaptırmak isteyen kişiler tarafından
önemli bir gün olduğunu söyledi. Dr. Çelik, hacamat için bir yıllık derde deva olacak Hicri
takvimin 17. gününe (Muharrem 17) denk gelen bugünün peygamber efendimizin
hadislerinde tavsiye ettiği gün olduğunu söyledi.
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Hacamatın her ayın belirli günleri yapıldığını hatırlatan Dr. Ahmet Çelik, “Sağlık için önemli
olan hacamatın, ilkbahar ve yaz aylarında yapılması tavsiye edilir. Sonbaharda ise bu yıl Ekim
ayına gelen Hicri Takvimin 17.19. ve 21. günü daha makbul olur. Özellikle 17. günün salı
gününe denk gelmesi Peygamber efendimiz tarafından müjdelenmiş, hadislere konu olmuş bir
gündür. Bugün hacamat yaptırmak isteyenler için çok önemli bir gün” dedi.

Hadis
Peygamber efendimizin hacamat ile ilgili hadisi şu şekilde ; “Kim, hacamat olmak isterse,
ayın on yedisi veya on dokuzu ya da yirmi birinci gününü araştırıp seçsin! Kanı fazlalaşmak
suretiyle herhangi birinize galebe çalıp onu öldürmesin!”
“Kim, ayın on yedisi veya on dokuzu ya da yirmi birinci günü hacamat olursa, bütün
hastalıklardan şifa bulur.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19883.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Otomobil radar aracına çarptı
Melikgazi’de bir otomobil, hız denetimi yapan polis aracına çarptı.
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Kayseri Merkez Melikgazi ilçesi Hasan Esat Işık Bulvarı'nda park halinde hız kontrolü yapan
polis aracına, karşıdan gelen otomobil çarptı.
Radar kamerasına yansıyan görüntüde, üç şeritli yolun solunda seyreden 38 DM 705 plakalı
otomobil, bir anda sağa yaklaşarak sivil plakalı polis aracına çarpıyor.
Yaralananın olmadığı kazada, çarpmanın etkisiyle polis aracındaki cihazlar devre dışı kalıyor.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19884.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Önce gezdiler, sonra tavsiye ettiler
MAZLUMDER üye ve yöneticileri Kayseri Kültür yolu üzerindeki müze ve eserleri gezerek
bilgilendiler. MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, dünyanın uzak diyarlarından birçok
insanın bu yerleri gezdiğini söyleyerek, Kayseri halkının büyük bir kısmının bu güzellikleri
görmemesini eleştirdi.
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Kültür faaliyetleri kapsamında Kayseri kent merkezindeki kültür yolu üzerinde bulunan müze
ve tarihi eserleri gezip görmeyi amaçlayan MAZLUMDER ekibi gezi öncesi öğretmen evinde
kahvaltıda bir araya gelerek güne başladılar.
Kültür gezisine Selçuklu Müzesini ziyaretle başlayan heyet, burada Büyükşehir Belediyesinin
görevlendirdiği kültür rehberi eşliğinde Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde iç
Anadolu’da yaşanan kültür, insan hayatı, devlet hayatı ve bunları yansıtan eserleri görüp o
dönemin kültür ve devlet hayatı ile ilgili bilgiler edindiler, edindikleri bilgiler karşısında
hayranlıklarını dile getirdiler.
Daha sonra rehber eşliğinde ilk adı Ahmet Paşa Camisi olup halk arasında Kurşunlu Camii
olarak bilinen, bugün Kayseri’de Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden bir tane olarak ayakta
kalan Kurşunlu Camiini gezerek caminin özellikleri hakkında bilgiler aldılar.
Gezinin devamında şu anda sahaflar ve kitapçılar çarşısı olarak hizmet veren Anadolu
Selçukluları döneminde yapılan Sahabiye Medresesi, Ok Burcu ve Zeynel Abidin Türbesini
gezen MAZLUMDER ekibi, rehberlerinden bu eserle ve eserlerin misyonu hakkında gerekli
bilgileri aldıktan sonra Hunat Camii, Hunat Hatun Medresesi olarak hizmet vermiş olan Hunat
Kültür Merkezini gezdiler, caminin mihrap ve minberini, inceleyip caminin yapımcısı Hunat
Hatun’un mezarını ziyaret edip dua ettiler, Hunat Kültür Merkezinde birlikte çay içerek bir
müddet dinlendiler.
Daha sonra Yoğunburç Kültür Merkezini gezen ekip, şu anda Kayserili yazar ve şairlerin
uğrak, dinlenme ve faaliyet merkezi olarak hizmet veren bu mekanın yapım amacı ve
geçmişte üstlendiği misyon hakkında bilgiler aldılar.
Yoğunburç Kültür Merkezinin ardından bir zamanlar Kayseri Lisesi olarak hizmet veren, şu
anda MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ olarak düzenlenip toplumun hizmetine sunulan ve her
gün binlerce insanın hayranlıkla gezip ziyaret ettiği tarihi Kayseri Lisesini ziyaret ettiler.
Burada 1900’lü yıllardan bugüne bu lisede okumuş, içlerinden cumhurbaşkanları (Turgut
ÖZAL, Abdullah GÜL) ve çok değerli devlet yöneticileri ve toplum önderleri çıkarmış olan
eserleri, belgeleri gördüler. Gezi rehberinden konuyla ilgili detaylı bilgiler aldılar. Milli
Mücadele Müzesi gezisinin son bölümünde müzeyle ilgili sinevizyon gösteriminden
bilgilendiler. Bu güzel binayı misyonuna uygun bir şekilde düzenleyip toplum hizmetine
sunduğu için Kayseri Büyükşehir Belediyesine minnettarlıklarını dile getirdiler.
Kültür gezisi programında bir kısmı düzenlenip hizmete girmiş, bir kısmı da düzenlenme
aşamasında olan tarihi Kayseri mahallesini gezip Kayseri tarihine bir yolculuk yapan
MAZLUMDER ekibi Kayseri’de yaşayıp bu güzel mekanları ve değerli eserleri daha önce
gezmedikleri için kendi kendilerine hayıflandılar. Verilen tüm bu hizmetler için Büyükşehir
Belediyesine duacı ve minnettar olduklarını dile getirdiler. Verilen rehberlik hizmeti için
teşekkür ettiler ve yaşadıkları bu günün güzelliğini dost ve çevrelerine tavsiye edeceklerini
bildirdiler.
MAZLUMDER Şube Başkanı Ahmet Taş, dünyanın uzak diyarlarından birçok insanın
Kayseri’ye gelerek bugün gezdikleri mekanları gezip Kayseri’de güzel günler geçirip bilgiler
almasına rağmen Kayseri halkının büyük bir kısmının bu güzellikleri görmeyi ve bunlar
içinde güzel vakitler geçirmeyi düşünememesinin kabul edilemez bir durum olduğunu, kendi
üyelerine Kayseri’nin tarihi güzellikleri içinde bir gün yaşatmaktan memnun olduklarını dile
getirerek katılımcılara ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19885.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

AK Parti taşınıyor
Bir süredir Hastane Caddesi’nde hizmet veren AK Parti İl binası Sahabiye Mahallesi’ndeki
yeni binasına taşınacak.
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Daha önce uzun bir süre Sivas Caddesi’nde hizmet eden AK Parti İl teşkilatı Hastane
Caddesi’nde daha modern bir binaya taşınmış, ancak kiralanan binanın sahibinin adı FETÖ ile
anılmıştı.
Bu gelişmelerin ardından yönetim taşınma kararı alarak Sahabiye Mahallesi'nde 9 katlı bina
tutmuştu. Yeni binadaki hazırlıkların son aşamaya geldiği öğrenilirken, AK Parti bundan
sonraki faaliyetlerini orada sürdürecek.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19886.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Mobil Beyaz Masa ve Kent Timi geliyor
Büyükşehir Belediyesi, halkın sorunlarına çözüm arandığı ve taleplerinin dinlendiği Beyaz
Masa hizmetini artık mobil olarak da verecek. Mobil Beyaz Masa ile birlikte Kent Timi de
hizmete girecek. Mobil Beyaz Masa ve Kent Timi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik tarafından halka tanıtılacak.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi halkın şikayet ve taleplerini en kısa yoldan değerlendirerek
çözüme ulaştırmak için iki ayrı hizmeti hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, bugün saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Mobil Beyaz Masa uygulaması
ve Kent Timi'ni kamuoyuna tanıtacak.
Vatandaşlarımızın belediye ile ilgili işlemlerini daha rahat ve kolaylıkla tamamlamasına
yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren Beyaz Masa, artık Mobil Beyaz Masa ile halkın
ayağına gidecek. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezecek olan Mobil Beyaz Masa halkın
yoğunlukla bulunduğu yerlerde Büyükşehir Belediyesi ile ilgili talepleri alacak.
Problemler kent timi ile çözülecek

Başkan Mustafa Çelik tarafından tanıtımı yapılacak olan bir başka hizmet de Kent Timi
olacak. Kısa sürede pratik çözümler getirmek üzere kurulan Kent Timi, şehri gezerek günlük
yaşantıda çıkabilecek problemleri tespit edecek ve anında gidermek için görev yapacak.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19887.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Değişim için eskiye balyoz
Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Seyrani Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi
kapsamında ikinci yıkım da gerçekleştirildi. Başkan Çolakbayrakdar, eski binaların yıkımında
ilk balyoz darbesini vatandaşlarla birlikte vurdu.
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Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Seyrani Mahallesi’nde 29 Eylül’deki yıkımın ardından
ikinci yıkım da gerçekleştirildi. Yıkım töreninde konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, eski yapıları yıkarak yenilerinin yapılacağını söyledi. Yıkım işleminin
ardından da gelişmeleri takip ettiklerini kaydeden Çolakbayrakdar, “Eskimiş, ömrünü
doldurmuş, artık geleceğe hizmet veremeyecek imara aykırı olan yapıları yıkıp, onların yerine
daha güzel binalar inşa etmek için bir yıkım başlatıyoruz. Bugünkü yapmış olduğumuz yıkım
bir güzelliğin başlangıcı. 29 Eylül’de yıktığımız yerde yeni binaların temelleri atıldı. Sadece
biz yıkıp gerisine bakmadan arkamızı dönüp gitmiyoruz. Başlattığımız işin her aşamasında da
takipçisiyiz. Bir yılı aşkın bir süredir bürokrasiyi çözmek için çalışıyoruz ama bugün
geldiğimiz nokta artık projelerimizin hayata geçiyor. Yıkmaya başladığımız eski binaların
yerine artık yeni binalarımız hayat bulmaya başladı. Yeni binalarımız Kocasinan’a yakışır bir
şekilde yükselmeye başladı. Hem Seyrani Mahallesi, hem Kocasinan hem de Kayserimize bu
yeni binaların müjdesini vermek için en kısa zamanda sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz”
ifadelerini kullandı.
Çolakbayrakdar ayrıca 7 mahallede daha kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirileceğini de
sözlerine ekledi.
Eski binalara ilk balyozu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın vurdu. Eline
balyozu alan Başka Çolakbayrakdar eski binanın duvarına vurarak bir kısmını kırdı. Daha
sonra elindeki balyozu mahalle halkına veren Çolakbayrakdar, onlarında yıkıma katkıda
bulunmasını sağladı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19888.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Hain torunlar
Kayseri'de 85 yaşındaki kadın, 29 ve 21 yaşındaki torunları tarafından 10 yerinden
bıçaklanarak öldürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Sırasöğütler Caddesi Özen Sokak'ta meydana
gelen olayda, 21 yaşındaki M.T. ile 29 yaşındaki H.T., bilinmeyen bir nedenle 85 yaşındaki
Sultan Ton'u bıçakladı. Olayın ardından M.T.'nin 155'i arayarak ninelerinin öldüğünü ihbar
ettiği bildirildi. Sağlık ekipleri vücuduna 10 bıçak darbesi alan 85 yaşındaki Sultan Ton'un
olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri,
yaşlı kadının torunları H.T. ile M.T.'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Hayatını
kaybeden Sultan Ton'un cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi
sonrasında Kahramanmaraş'a gönderildiği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan torunlar M.T. ile H.T., İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19889.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Arven Yapı yeni projeleriyle dikkat çekiyor
Geçtiğimiz dönemde öncelikle yönetim anlayışı ve ortaklık yapısında, daha sonra da firma
ismi konusunda değişikliğe giden Arven Yapı, son dönemde öne çıkan vade imkânları ve yeni
projeleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.
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Yakın tarihte Arven 1071, Arven Konak, Kasr-ı Arven, Kasr-ı Sümer gibi projeleri
vatandaşların beğenisine sunan ARVEN Yapı, şimdi de yüzde 20 peşinat, 0,70 faiz oranı ve
120 ay vade imkanlarını da halka sunuyor.
Arven Yapı Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say, “Ülkemiz üzerinde pek çok kirli
oyunun oynandığını belirterek, “Tam istikrarı yakaladık dediğimiz zamanlarda şer odakları
tarafından gerek siyası gerek ticari alanlarda olumsuz olaylar meydana geliyor. Hal böyle iken
bizim de bu duruma karşı kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı. Devletimiz ülkemizdeki

ticari hayatın sekteye uğramaması için gerekli hamleleri yaptı ve yapmaya devam ediyor. Biz
de bu koşullarda üzerimize düşeni yapma gayreti ile sektörümüz durgun olmasına rağmen
işlerimizi hızlandırdık. İnşaat sektörünün ekonomimizin lokomotifi konumunda yer aldığını
ve bu şartların geçeceğinin farkındayız. Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. diye konuştu.
Sektörün son durumu hakkındaki düşüncelerini aktaran Başkan Say, şunları söyledi:
“Kayseri, sanayi ve inşaat konusunda bölgesinde önde gelen şehirlerden bir tanesi.
Hemşerilerimizin de desteği ile güçlenmeye ve büyümeye her sektörde öne çıkmaya devam
ediyor. Güçlü bir firmamız var. Ciddi bir güven var arkamızda. Halkımız tarafından
seviliyoruz ve bu da bizim üzerimize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Böyle bir sevgi ve
güven söz konusu olunca, biz de daha fazla çalışarak layık olmaya çalışıyoruz. Devam eden
şantiyelerimizde ortalama 8 ay gibi daha erken teslimatlar olacak. Bu da bize gurur veriyor.
Pek çok ev sahibimiz evlerine taşınmanın mutluluğunu beklediklerinden çok daha erken
yaşayacak.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19890.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Genç MÜSİAD lansman toplantısı
düzenledi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gençlik kurulu olan Genç MÜSİAD
üyeleriyle bir araya gelerek, faaliyetlerini anlattı.
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Genç MÜSİAD Kayseri, üyeleriyle lansman toplantısında bir araya geldi. Genç MÜSİAD’ın
faaliyetlerinin sunulduğu toplantıda bir konuşma yapan Başkan Osman Hızal, 15 Temmuz
Darbe Girişimi’ni iyi okumak gerektiğini söyleyerek, Türkiye’nin Suriyeleşmekten
kurtulduğunu anlattı.
Şimdi birlik ve beraberliğin pekiştirilme vaktinin olduğunun altını çizen Osman Hızal,
“Bizlerin görevi de elimizdeki imkanlarla, ekonomimizi geliştirmek, katma değer sağlamak
ve istihdam yapmak olacaktır. Müslümanca ticaret yapmak, Müslüman iş adamı profilini
oluşturmaktır. Bizler, ihtiyacımız olan her kurala sahibiz. Bunu hayat tarzımıza ve kendimize
rehber edinerek büyüyeceğiz. Elbette Müslüman işadamı en güvenilir ticareti yapan olacaktır.
Bunu da onurlu, tok gözlü ve sabırlı bir nesil başaracaktır” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19891.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

İşsizlik rakamları açıklandı
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla yüzde
10,7 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 354 bin kişi artarak 3 milyon
324 bin kişi oldu.
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Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, söz konusu ayda
geçen yılın aynı dönemine göre 354 bin kişi arttı ve 3 milyon 324 bin kişi oldu. İşsizlik oranı
ise 0,9 puan artarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre de 0,5 puan arttı. Haziran ayında işsizlik oranı
yüzde 10,2 olarak gerçekleşmişti.
Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 1 puanlık artışla yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş
grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,5 puanlık artışla yüzde 19,8 olarak gerçekleşirken, bu
oran 15-64 yaş grubunda 1 puanlık artışla yüzde 11 oldu.
İstihdam oranı yüzde 47
İstihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 294 bin kişi arttı ve 27
milyon 636 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 47 olarak
gerçekleşti.
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 291 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde
çalışan sayısı ise 586 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,7’si tarım, yüzde 19'u
sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 52,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı.
İş gücüne katılma oranı yükseldi
İş gücü, temmuzda 2015'in aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 30 milyon 961 bin kişi, iş
gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,7 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş
gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,8, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla
yüzde 33 olarak gerçekleşti.
Bu yıl temmuzda herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı,
geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 34,3 oldu.
Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 480 bin
İstihdam edilen 27 milyon 636 bin kişinin 18 milyon 480 binlik kısmını ücretli veya
yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde
66,9'a karşılık geldi.
İstihdam edilenlerin 4 milyon 458 binini (yüzde 16,1) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 413
binini (yüzde 12,3) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 286 binini (yüzde 4,7) işverenler
oluşturdu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19892.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Borçların yapılandırılması büyük fırsat
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun’un esnaflar için büyük bir
fırsat olduğunu söyledi.
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KESOB Başkanı Ahmet Övüç, “6736 sayılı kanun geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe girdi.
KESOB olarak geçtiğimiz haftalarda Vergi Dairesi Başkanını, SGK Başkanımızı ağırlayarak
kanun hakkında üyelerimize bilgiler verdik. Vergi borcu olan esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz
bu ayın 31’ine kadar müracaatlarını edecekler. 6737 sayılı kanunda eski alacakların
yapılandırabilecek. Esnaf arkadaşlarımız bu kanuna müracaat ettiklerinde eski faiz borçları
silinecektir” dedi.
Aynı durumun SGK ve emlak vergilerinde de geçerli olduğunu kaydeden Başkan Övüç, “2
ayda bir ödeme şartıyla 36 ay taksitle esnafımız borçlarını ödeyecektir. 1 yıl zarfında 2 sefer
ödememezlik yapılırsa, bu akit bozuluyor. Bu yapılandırmanın en iyi faydası, resmi
kurumlarla iş yapan arkadaşlarımız birinci taksiti ödedikten sonra vergi borcu yoktur kağıdı
alabilecekler. Aynı şey, SGK’da geçerlidir. Bu tür borçları olan arkadaşlarımız mümkün
mertebe 1. Ayı geçirmeden ödemelerini yapmalarını istiyoruz. Bunlar esnaf arkadaşlarımızın
kendi menfaatine olan çalışmalardır. Bizim esnaf ve sanatkarlar olarak aidat borçlarımızda
hiçbir zammımız yok ve borçları 6 a taksite bölüyoruz. Esnaflar odalarından kayıtlarını
alabilmeleri ve ihalelere girmeleri için 1. Taksiti ödedikten sonra arkadaşlarımıza odamız
üyesidir belgelerini verebiliriz. ‘Borcun iyisi vermek, derdin iyisi ölmek’ diye bir atasözü
vardır. Devletimiz bu borçları alır. Bu fırsatı iyi değerlendirerek bu kanundan
faydalanmalarında fırsat vardır” ifadelerini kullandı.
Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasını değerlendiren KESOB Başkanı Ahmet Övüç,
“Kredi kartları borçları bankanın inisiyatifine göre 72 aya kadar yapılandırma yapılıyor ama
iyi bir faizde alıyorlar. Esnaf arkadaşlarımızın imkanı varsa peşin ödemelerinde fayda var
diye düşünüyorum. Şuanda resmi kuruma bir iş yapan arkadaşımız borcu yoktur kağıdı
getirmeden alacağını alamaz. Bu bir fırsattır ve bu fırsatı değerlendirirlerse faydalarına
olacaktır. Devletimiz bize elini uzatmış ve ‘Merhaba’ diyor. Bizde elimizi uzatalım ve
‘Merhaba’ diyelim” şeklinde konuştu.
KESOB tarafından esnaflara yaptırılan TOKİ hakkında bilgiler veren Başkan Övüç, sözlerini
şöyle tamamladı:
“Bizim iki tane inşaatımız var. İkisini bir yürütüyorduk ama inşaatın bir tanesinde mezar çıktı.
Bu mezardan dolayı Anıtlar Yüksek Kurulu ve Çevre Kurulu bazı şeylere müsaade etmedi.
Buranın yeniden haritalanmasını yaptık ve kümülüs olan yeri inşaatın içerisinden çıkardık.
Bunlara uğraşırken biraz geç kalındı. Birinci etabımızın ihalesi oldu ve şuanda değerlendirme
aşamasında. 10 güne kadar değerlendirmesi bitecek ve en kısa zamanda temelini atıp inşaata
başlayacağız.

Şimdiye kadar çıkan pürüzleri atlattık. Allah nasip ederse önümüzde ki aylarda temelini en
güzel şekilde atacağız. Başlandıktan sonra 700 takvim günü içerisinde teslim edeceğiz.
İnşallah hayırlı dualar alırız.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19893.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Öğrencileri ‘İslamoğlu Hocayı’ anlattı
Kayserimizin ve ülkemizin önemli manevi dinamiklerinden, ilim ve hikmet ehli Ahmet
İslamoğlu Hocamız geçen hafta salı günü dünyaya veda etti, Çarşamba günü Develi’de
toprağa verildi. Bizler de Hocamızın uzun süre öğrenciliğini yapan Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Abdullah Benli ve Eba Zerr Camii İmam Hatibi
Yusuf Sarptaş Hocalarımıza, Ahmet İslamoğlu Hocamızı sorduk. Bu özel röportaj için
kıymetli hocalarımıza teşekkür ederim.
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Ömer Faruk Özcan: Ahmet İslamoğlu hocamızla ne zaman tanıştınız?
Abdullah Benli: 1976 yılında İmam Hatip Okulu ikinci sınıfta iken tanıştım
Yusuf Sarptaş: 1985 Yılında hocamız Tomarza’nın Kelin köyüne yağmur duası için gelmişti.
Bütün çocukları kanadının altına aldı ve yağmur duası yaptı onu hayranlıkla izledim bütün
çocuklar gibi.
Ömer Faruk Özcan: Hocamızla irtibatınız nasıl devam etti?
Abdullah Benli: Develi’de okuduğum süre içerisinde hocamızın sohbetlerinden istifade ettim,
toplamda 6 defa dahi sohbetlerini kaçırdığım olmamıştır. Daha sonraki dönemlerde de
hocamızla irtibatımız kesilmedi ve O’nun o güzel hayatından istifade ettim.
Yusuf Sarptaş: Hocamızın pazar günleri ikindi namazından sonra yaptığı sohbetlere katılmaya
başladım ve hep irtibatta kalmaya çalıştım. Daha sonra doksanlı yılların ortasında 15 yıl
Develi’de imam olarak görev yaptım. Bu zamanda hocamızla daha sık görüşme ve
sohbetlerinden, halinden istifade etme imkanı buldum.
Ömer Faruk Özcan: Hocamızın sohbetleri nasıldı?
Abdullah Benli: Hocamız sohbet ederken dizlerimizin üzerine oturur onun o manevi
nasihatlerinden istifade ederdim. Sohbetlerde çok not aldım hatta bir anımı paylaşmak isterim.
İmamlık yaptığım dönemde İmam Gazali'nin ihyasından sohbetler yapardım. Bir defasında
camide nasihat dinleyecek neredeyse kimse yoktu. Ezan saati yaklaşınca geldiler kısa da olsa
bir sohbet yapmam gerekti. Hocamızın anlattığı benimde not aldığım sayfalara ulaştım. İmanı
zehirleyen 40 maddeyi anlattım, şunu anladım ki hocamızı dinlerken notları dahi
ezberlemiştim. Hocamızın nasihatleriyle hayatımızı şekillendirmeye gayret ettik.
Yusuf Sarptaş: Hocamız sohbetlerinde özellikle imani konulardan bahsederken Ehli Sünnet
inancının öneminden bahseder ve bu çizgiye sadık kalmamızı dile getirirdi. Sünnet ve adap
konularını sık sık hatırlatırdı.

Ömer Faruk Özcan: Hocamızın üstadları ve muhabbet beslediği alimler kimlerdi?
Yakup Sarptaş: Sami efendi ve Hacı Hasan efendi hazretlerini üstad kabul eder, onlara
sultanım diyerek hitap ederdi. Tahir Büyükkörükçü ve Zeki Soyak Hocalarımıza büyük
muhabbet beslerdi.
Ömer Faruk Özcan: Ahmet İslamoğlu hocamızın insanlar üzerindeki etkisi nasıldı?
Abdullah Benli: Hocamızın sohbetine gelenler çok büyük bir manevi etki ile oradan
ayrılırlardı. O'nunla namaz kılmak çok farklıydı. Bize namazı O öğretti, namazı hakkıyla
kılmayı öğretti. Hocamızın hayatında ibadet bir numaraydı. Hocamız söylediklerini yapar ve
hayatında İslami olarak önemsemediği hiçbir amel yoktu. Hocamızı bir kez gören ve dinleyen
O’nu tekrar dinlemek isterdi.
Yakup Sarptaş: Hocamız yumuşak bir şekilde yürekten yüreğe Konuşurdu. Dinleyenler farklı
bir hale bürünürdü.
Ömer Faruk Özcan: Hocamızı sürekli ziyarete gelenler oluyordu. Özel muhabbet ortamları
nasıldı?
Yakup Sarptaş: Kayseri'nin, Nevşehir'in, Yozgat'ın ilçelerinden ve tabii ki Ankara'dan
İstanbul'a kadar bütün büyükşehirlerden hocamızı ziyarete gelenler olur zaman zaman ikindi
sohbetlerine katılırlar bazen de özel sohbet ayarlanırdı. Ahmet İslamoğlu hocamız özellikle
gençlerin gelmesinden ziyadesiyle memnun olurdu.
Abdullah Benli: Hocamız insanların dertleriyle ilgilenir ve çok sevecen bir kişiliği vardı. Özel
sohbetlerde güleç ve mütebbessim hali daha da net ortaya çıkardı. Her gelen ile tanışır ismini
beğenmediğini ismini değiştirirdi. Hatta bir defasında gelen bir misafirin ismini değiştirdi ve
kulağına ezanı ben okudum. Misafirleri evde ağırlarken onları hocamız titizlikle yerleştirirdi.
Hafızları ve ilim erbabının başköşeye oturtur, ondan sonra insanlara yaşlarına göre muamele
de bulunurdu. İkram yapılırken hep sağ taraftan ikram ettirir, çaya şekeri Allah tektir teki
sever düsturuyla bir veya üç tane attırırdı. Çayı da Kabe'yi tavaf ediyormuş gibi sağdan sola
doğru karıştırmalarını isterdi.
Ömer Faruk Özcan: Ahmet İslamoğlu Hocamız çok kitap yazan değil ama çok kitabın
yazacağı bir hayatı yaşadı. Hocamızı diğer alimlerden farklı kılan özellikler nelerdi?
Abdullah Benli: Ben verileri kitaplarda okuyunca hep geçmişte yaşadılar zannederdim. Ahmet
Hocamızı tanıdıktan sonra onun hayatını görünce gerçek bir veliyle de yaşamış oldum. Bir de
hocamız için farz, vacip, sünnet ayrımı yoktu. O her ibadeti farz gibi algılar, gayri müekked
sünnetleri terk etmeyi taviz sayardı.
Yusuf Sarptaş: Hocamızı görenler Allah ve Rasulünü hatırlardı. Edebi pratik haliyle
öğrenirlerdi.
Ömer Faruk Özcan: Ahmet hocamız yakın zamanda üniversite de bir sohbet yapmıştı Katılım
ve manevi ortam nasıldı?
Abdullah Benli: Hocamız gittiği topluluklara güzel bir şekilde hitap ederdi, Bizler de ilahiyat
gençlerimizin bir alimi, bir Allah dostunu görsünler arzu ettik. Yine bir muharrem gününde
hocamızı ilahiyat fakültesine davet ettik, ilahiyatın konferans salonu ayarlanmıştı. Ama ben
yolda aradım eğer müsaitse Sabancı Kültür Merkezi'nin ayarlanması iyi olur dedim. (İlahiyat
salonu 400 kişiyi anca alır, Sabancı ise 1000 kişiyi ağırlar). Yolculukta bana o zaman
fakültemizin Dekan Yardımcısı şimdi il müftümüz Şahin Güven hocamız da refakat etti. Onun
da katkılarıyla Sabancı Kültür Merkezi ayarlandı fakat o salonda yetmedi. Ayakta olan insan
sayısı çok çok fazlaydı. Hocamız Şeker hastası olmasına rağmen
Muharrem ayında dahi orucunu tutuyordu. Gençler ve bizler hocamızdan çok müstefid olduk.
İnsanlar okuyor yazıyor ama maalesef günümüzde hadisi şerifler hiçe sayılıyor. Kuran'ı
Kerim'i kendi kafasına göre ilmi olmadığı halde yorumlayan birtakım insanlar türedi. Sürekli
kitaplar yazıyorlar ve insanlar okudukları kitaplardan hiç mi hiç istifade etmiyor
maneviyatlarına bir katkı sağlamıyor bu kitaplar. Ahmet hocamız gibi Muhterem zatları

ziyaret edince, ya da dinleyince sadece yüzlerine dahi baksak kazanıyoruz. Alim görmek ilim
ve irfan görmektir.
Ömer Faruk Özcan: Yani yazılan ama yaşanmayan kitapların yerine, yazılmayan ama yaşanan
kitapları - alimleri okumak gerekir desek olur mu?
Abdullah Benli: Tam isabet olur.
Ömer Faruk Özcan: Hocamıza neden asker hoca denildi?
Abdullah Benli: Hocamız askerliğini Van Erciş'te yaptı. Şartların zor olduğu o dönemde
hocamız orada namazları kıldırdı cuma hutbeleri okudu. İnsanlar üzerinde çok güzel bir etki
bıraktı. Daha sonra arkasından orada askerlik yapanlar Ahmet İslamoğlu Efendiyi asker hoca
diye andılar.
Ömer Faruk Özcan: Güzel yaşayan hocamızın son anları nasıldı?
Yusuf Sarptaş: Ahmet hocamız uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Son gününde bize
de yanında olmamız nasip oldu. Saat 11’de yanına gittiğimizde daha önceden okumaya
başladığım hatmi şerifi orada bitirdim. Fecir suresinin son ayetlerini okurken hocamız
parmağımı sıktı ve son ayetleri üç defa tekrarladım. Daha sonra hocamız la ilahe illallah dedi
ve lafzatullah zikrimi tekrarlayarak Allah Allah Allah diyerek ruhunu teslim etti güzel yaşadı
güzel vefat etti.
Ömer Faruk Özcan: Son sözleriniz…
Abdullah Benli: Peygamberlerin Alimler ve şehitlerin Allah'ın izniyle yaşadığını
düşünüyorum. Çünkü kendileri ahirete göçmüş olsalar da eserleri talebeleri ve evlatları
çalışıyor ve yaşıyorlar. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, alimin ölümü alemin ölümü
gibidir diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.
Yakup Sarptaş: Bu röportaj için de teşekkür ediyor, hocamıza Allah tan rahmet diliyorum.
Ömer Faruk Özcan: Bizler de hayatı, soyadı gibi İslam olan hocamıza Allahtan rahmet,
Sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Allah ondan razı olsun cennetiyle cemaliyle müşerref
eylesin. Amin.
Söyleşi: Ömer Faruk Özcan
İletişim: enderunfaruk@hotmail.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19894.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Karataş’ta 150 yıllık kardeşlik
Türkiye Yazarlar Birliği İzmir şubesinin “Cumartesi Sohbetleri”nde konuşan araştırmacı–
yazar Abdülkadir Hazman İzmir’in kültürel dokusunu oluşturan Karataş semti için hazırladığı
belgesel hakkında bilgi verdi.
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“İzmir’den Karataş ve Karantina semtine bakış” belgeseli çalışmalarını tamamladığını belirten
Hazman, çocukluk yıllarının da geçtiği Karataş semtinin 150 yıllık tarihine ışık tutacak bilgi
ve belgeleri İzmirli Yazarlar Birliği üyeleriyle paylaştı.

Levent ERTEKİN/İzmir
Türkiye Yazarlar Birliği İzmir şubesinin “Cumartesi Sohbetleri”nde konuşan araştırmacı–
yazar Abdülkadir Hazman İzmir’in kültürel dokusunu oluşturan Karataş semti için hazırladığı
belgesel hakkında bilgi verdi.
“İzmir’den Karataş ve Karantina semtine bakış” belgeseli çalışmalarını tamamladığını
belirten Hazman, çocukluk yıllarının da geçtiği Karataş semtinin 150 yıllık tarihine ışık
tutacak
bilgi
ve
belgeleri
İzmirli
Yazarlar
Birliği
üyeleriyle
paylaştı.
İzmir şehrine sevdalı olduğunu, bu sevdayı ödemek için yıllardır şehirle ilgili araştırmalar
yapıp yazılar yazdığını, şehrin derdiyle dertlendiğini kaydeden Hazman; “Sevdalandığımız bu
kentin tarihine, kültürüne çizikler atmayı soluk aldığım her an sürdüreceğim. Karataş dendi
mi benim için akan sular donar. Uzun uğraşlar sonucunda eğitim müzesinin kurtulmasına bir
katkımız olduysa kendimi bahtiyar sayarken kimseciklerin bilmediği Karataş köprüsünü,
Yanık kiliseyi ortaya çıkartmak ayrı bir mutluluk olsa gerek. Şimdilerde DeğirmendağıKarataş-Karantinayı anlatan “150 yılın öyküsü” filmini tamamlamanın huzuru içindeyim”
dedi.
Osmanlıda mahallenin oluşumunda etnik yapının öne çıktığını ancak İzmir’de prototip bir
farklı uygulamanın olduğuna dikkat çeken Hazman; “Osmanlının mahalle yapısında Karataş
örneği önemli bir değişimin başlangıcını oluşturur. Bu mahalle ile ilk defa İzmir’de farklı
etnik unsurlar bir arada kardeşçe yaşama iradesi gösterir. Burada çan, hazan ve ezan sesi adeta
birbirine karışır. Ulus kavramı bir ve beraber yaşamak, aynı kaderi paylaşmak Karataş’da
hayata geçirilir” dedi.
İzmir de farklı etnik yapıların bir araya gelmesinin başlangıçta yöneticileri ürküttüğünü ifade
eden Hazman; ”Devlet adamları farklı etnik yapının bir araya gelip yaşamaya başlamasında
başlangıçta adli olayların çok olacağını tahmin ederek korkmuşlardır. Ama hoşgörünün,
sevginin yaşanması Karataş’ın İzmir’de bir ilki gerçekleştirmesine sebep olmuştur. Karataş
örneği bu yönüyle farklı unsurların dostça yaşadığı bir açılımı ifade eder. Bu yönüyle semt,
dostluğun, hoşgörünün, sevginin beşiği olmuştur” şeklinde konuştu.
Karataş semtinin 150 yıllık kuruluş serencamına ışık tutan Hazman, Bahribaba parkından
Karataş’a kadar olan bölgenin İzmir şehrinin taş ihtiyacının karşılandığı iki önemli taş
ocağıyla, coğrafik ulaşılması güç topografik yapısı dolayısıyla yerleşime geç açıldığını
kaydederek şunları söyledi;
“Şehrin yapılanmasında Konak-Alsancak ticaret merkez olduğu için üst düzey ticaretle
meşgul olanların yerleşim birimi. Daha alt seviyedeki tüccarlar ile şehrin iç noktalarında yer
alıyor. Ancak zamanla iş yerlerine uzaklığı dolayısıyla daha yakın bir yer aranırken iç
bölgedeki bu tüccarlar her ne kadar arazi biraz yerleşime müsait olmasa da deniz kenarı
olması dolayısıyla tüm olumsuzluklara karşılık Yahudi, Ermeni ve Rum tüccarlar önce daha
sonrada Müslüman tüccarlar tarafından Karataş’a yerleşimler oluyor. Bu dönemde
Levantenler Alsancak Konak aksında yer alırken, Müslümanlar namazgâh-Kadifekale
bölgesindedirler.
Karataş Yahudi, Rum, Ermeni ve Müslüman’ın yani dört etnik yapının özümsediği bir semt
olarak günümüze kadar bu yapısını koruyarak gelmiştir. Aslında Karataş’ta yaşanan 150 yıllık
tarih bize birlikte yaşamanın en güzel örneklerini gösterir. Burası bize bugün ihtiyacımız olan
birlik ruhunu gösterir.”
Karataş’tan önemli anekdotlar da aktaran yazar, bir Yahudi vatandaşa ait susam fabrikasının
çevreyi kirlettiği için dört farklı unsurdan oluşan semt sakinlerinin tek vücut olmasıyla
kapatıldığını anlattı. Hazman, ”Cumhuriyet tarihinde çevre cezası alan ilk fabrika
Karataş’daki susam fabrikasıdır. Karataş halkının verdiği mücadeleyle Susam fabrikasına
ceza kesilir ve fabrika kapanır. Dört farklı unsur bölgede yine çevreyi kirleten Belediye
mezbahasını de bu kararlı duruş ve sivil toplum iş birlikteliği ile bölgeden uzaklaştırır.” dedi.
Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Levent Ertekin tarafından

oldukça ilginç bir biyografisiyle dinleyicilere tanıtılan araştırmacı-yazar Abdülkadir
Hazman’ın kültür sohbeti katılımcıların oldukça ilginç sorularına verdiği cevaplarla
tamamlanırken günün anısına yazara katılım belgesi verildi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19895.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Ailesi şehidin adını yaşatacak
Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 24 Şubat 2016 yılında PKK'lı teröristler ile girdiği silahlı
çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Osman Kablan için ailesi doğum yeri olan Kırıkkale'de
mescit ve çeşme yaptırdı.
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Kırıkkale Yuva Mahallesi 2412. Sokak'ta oturan şehit babası Mustafa Kablan gördüğü bir
rüya sonrasında şehit oğlunun anısını yaşatmak için çeşme ve mescit yaptırmaya karar verdi.
Şehidin annesi Elmas Kablan ve kardeşi Burak Kablan ile bu düşüncesini paylaşan Mustafa
Kablan, Kırıkkale-Balışeyh Karayolu üzerindeki Işıklar kasabası kenarındaki dinlenme
tesisinde bir çeşme ile mescit yaptırmak için harekete geçti. Vatan İçin Can Verenler Derneği
Başkanı Mümtaz Torunlu ‘unun da desteği ile kısa sürede tamamlanan şehit Uzm. Çvş.
Osman Kablan'ın ismini taşıyan çeşme ve mescidin açılışı dün gerçekleştirildi.
Açılış törenine Kırıkkale Vali yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Kırıkkale Belediye Başkanı
Mehmet Saygılı, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Jandarma Harekat ve Eğitim Komutanı J.Yzb.
Osman Ceran, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Rıfat Ünlü, Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürü Zühtü Bozdemir. İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit babası Mustafa Kablan'ın oğlu için yaptırdığı çeşme ve mescid'in açılışında aziz şehidin
manevi huzurunda toplandıklarını kaydeden Kırıkkale Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan,
"Şehidimizi hayır ve saygı ile yad ediyoruz. Şehitlerimiz hatıraları Türk halkının kalbinde
ebediyen yaşatılacaktır" dedi.
Mustafa Kablan'ın şehit oğlu için yaptırdığı çeşme ve mescidin sadakayı cariye hükmünde
olduğunu hatırlatan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, "Şehit Uzm. Çvş. Osman
Kablan, iki evladını geride bırakarak milletinin refahı ve huzuru için canını feda ederek
şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Buradan su içen, namazını eda edenlerin duaları elbette onu
ebedi huzura kavuşturacaktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Bekir Gerek'in duası eşliğinde şehit Osman Kablan'ın
adını taşıyan çeşme ve mescid hizmete açıldı. Çeşmeden su içen katılımcılara daha sonra
yemek ikram edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19896.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Dünyanın en büyük peribacasına ziyaretçi
akını
Kapadokya bölgesinde dünyanın en büyük peribacası olarak bilinen Uçhisar Kalesi turistlerin
akınına uğruyor.
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Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar kasabasında bulunan ve dünyanın en büyük
peribacası konumunda olan Uçhisar Kalesi yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğruyor.
Hafta sonunda Türkiye’nin çeşitli illerinden Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistlerin
en çok ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi olan Uçhisar Kalesi büyük ilgi görüyor. Dünyanın en
büyük peribacasına çıkarak Kapadokya'yı kuş bakışı izleme fırsatı bulan turistler bol bol
hatıra fotoğrafı çektirmesi dikkatlerden kaçmadı. Dünyanın en büyük peribacasında oldukları
için son derece heyecanlı bir o kadar da mutlu olduklarını ifade eden turistler, "Türkiye’nin
hangi şehrinde yaşıyorsanız yaşayın ama muhakkak dünyanın en büyük peribacasını ziyaret
edin" diye konuştular. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19897.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Erciyes karın habercisi
Dün gece saatlerinde Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar
yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Erciyes'in 2 bin 700 metre rakımı ile zirve rotası,
sırt rotası başlangıç noktası ve Ottoman pistlerinde etkisini gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19898.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

4 bin yıllık "kağnı yolu"
Geçmişi 4 bin yıl öncesine dayanan ticaret merkezi Karum Kaniş'i topraklarında barındıran
Kayseri'de, bir zamanlar Kültepe ile şehir merkezi arasında yük taşımacılığı yapan kağnıların
yollarda bıraktığı izler tespit edildi.
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Geçmişi 4 bin yıl öncesine uzanan ticaret merkezi Karum Kaniş'i topraklarında barındıran
Kayseri'de, bir zamanlar Kültepe ile şehir merkezi arasında yük taşımacılığı yapan kağnıların
yollarda oluşturduğu izler belirlendi. Kayseri'de araştırmacı yazar Mehmet Çayırdağ
tarafından tespit edilen 4 bin yıllık kağnı yolu, kentin geçmişten bugüne ticaret ve lojistikteki
önemini gözler önüne seriyor.
Geçmişte yük taşımacılığında kullanılan kağnıların geçtiği yol, Anadolu ve dünyanın en eski
ticaret merkezlerinden Karum Kaniş'in bulunduğu Kültepe ile kent merkezi arasındaki
Kayseri-Sivas karayolunun yanı başındaki boş arazide yer alıyor.
Yaklaşık 40 dönümlük alanda, otların arasında kalmış kaya tabakalı yol, Çevre ve Kültür
Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Büyükşehir Belediyesinin çabalarıyla
yeniden ayağa kaldırılacak.
ÇEKÜL Kayseri Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
Kültepe'nin, Kayseri'ye 22 kilometre uzakta, Mezopotamya'yı Anadolu'ya bağlayan yolların
kesiştiği noktada bulunduğunu söyledi. Kentin, tarih boyunca birçok ulaşım yolunun kesişim
noktasında yer aldığını dile getiren Özsoy, Kayseri'nin ticaret geçmişinin 4 bin yıl öncesine
kadar uzandığını vurguladı.
"Kayseri'nin ticarette merkez olması, Kaniş Karum'un burada bulunması, kervansaraylara
sahip bir şehir olması, ticaretin yanı sıra lojistiğin, taşımacılığın burası için son derece önemli
olduğunu gösteriyor." diyen Özsoy, şunları kaydetti:
"Kültepe'den Kayseri güzergahına uzanan yola baktığımızda, kağnıların kullandığı yola
rastlıyoruz. Kültepe'den çıkan katarların, kağnıların şehre ulaşması için sulu olmayan, sert bir
yol tercih etmeleri gerekiyor. Kar ve yağmuru da düşünürsek böyle bir bölgeden geçerek
Kayseri'ye ulaşmaları gerekiyor. Bu güzergahı tercih etmeleri son derece mantıklı. Zamanla
aşınan yolların kağnının alt kısmına değmemesi için bir süre sonra hemen yan taraftaki başka
bir yolu tercih etmişler. Bu kağnı yollarının benzerine Tomarza ve Ağırnas bölgelerinde de
rastlıyoruz. Ancak yan yana paralel olarak devam eden yüzlerce kağnının geçtiği bir 'kağnı
otobanı' sadece bu bölgede var. Burayı otoban, diğer bölgelerdeki kağnı yollarını ise tali yol
gibi tarif edebiliriz." Özsoy, bu yolların kent için önemli bir kültür varlığı olduğunu,
Kayseri'nin tanıtımında kullanılabileceğini belirtti. Melikgazi Belediyesinin desteğiyle 4 bin
yıllık kağnı yolunun havadan fotoğraflarının çekildiğini bildiren Özsoy, "Havadan
bakıldığında daha belirgin ve etkileyici bir görüntü var. Geçişler, kavisler, yan yana yollar çok
daha net. Az maliyetle buranın otları temizlenebilir, restore ettirilebilir. Aydınlatma yapılarak
ve birkaç kağnı yerleştirilerek tarihi kağnı yolu tanıtıma açılabilir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19899.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Torunlarıma bırakabileceğim en neşeli
miras bu
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin İnce, çocukluğundan beri
koleksiyonunu yaptığı gramofonlar ve taş plaklardan yükselen "büyülü" sesten vazgeçemiyor.
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60 yılı aşkın süredir karşılaştığı çalışır durumdaki gramofon ve plakları alarak koleksiyon
yapan İnce, sahip olduğu 15 gramofon ve 400'e yakın taş plaktan yükselen sesi dinlemeye
devam ediyor.
Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Refik Başaran, Safiye Ayla başta olmak üzere yerli ve yabancı
sanatçıların taş plaklarını özenle koruyan İnce, gezdiği şehirlerde antika malzemelerin
bulunduğu iş yerlerini ziyaret ederek arşivine yenilerini eklemeye gayret ediyor.
İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocukluğumdan beri müziği seviyorum. Yeni
çıkan cihazlarla muhatap olamıyorum. Bir tane plak bile bulsam çok mutlu oluyorum." diye
konuştu.
Eski plakların kendisini maziye götürdüğünü aktaran İnce, müzik dinleme aletlerinin,
teknolojiyle birlikte gelişmesiyle çalışır durumda gramofon ve plak bulmakta zorlandığını,
bulunduğu çevrede uzun süre köy köy gezerek sağlam plak aradığını anlattı.
- "Gramofon dede" olarak anılıyor
Evinin bir odasını koleksiyonu için ayırdığını belirten İnce, günün neredeyse her saati plak
dinlediğini, bu nedenle dostları ve yakınlarının kendisini "Gramofon dede" olarak andığını
dile getirdi.
Son dönemde sağlam durumda bulduğu taş plakları 100 lira ile bin lira arasında değişen
fiyatlara alabildiğini, gramofon fiyatlarının ise en az bin 500 lira olduğunu söyleyen İnce,
şöyle konuştu:
"Birisi bana taş plak getirse, mesela Refik Başaran'ın, istediği parayı gücüm nispetinde
veririm. Torunlarıma bırakabileceğim en neşeli miras bu. Çocuklarım ve torunlarım da
benden etkilenerek gramofonlara ilgi duymaya başladı. 60 yıldır gördüğüm temiz ve sağlam
gramofon ve taş plakları topluyorum. Plakları genelde İstanbul ve Ankara'dan, gramofonları
ise Hollanda'da yaşayan torunlarım aracılığıyla yurt dışından topladım. Çalışır durumda olan
400'e yakın plak ve 15 gramofonum var. Plak bulabilmek için hala köy köy geziyorum.
Evimden her gün plakların o güzel sesi yükseliyor. Beni tanıyanlar 'Gramofon dede' diyor.
Herkesin kendine göre bir mazisi var, tüm plaklarımı seviyorum ve hiçbirinden vazgeçemem.
Bir kişi gramofonu bir kere dinlese bana göre bir daha ayrılamaz."
İnce, gözü gibi baktığı gramofonlarının bir parçası arızalandığında tamiratının zor olduğuna
işaret ederek, böyle bir durumla karşılaştığında yarım asrı aşkın süredir dostluk kurduğu
İstanbul'daki gramofon ustalarını ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19900.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Belediye hizmetlerini "Kent Timi" ile
denetleyecek
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi
tarafından,
sunulan
hizmetleri "müfettiş"
gibi denetleyecek "Kent Timi" ile şehir için söylenecek sözü olanların sesine kulak verecek
"Beyaz Masa Mobil" uygulaması başlatıldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tanıtım töreninde
yaptığı konuşmada, planlı, estetik ve fonksiyonel gelişim vizyonları doğrultusunda, daha
huzurlu ve mutlu bir Kayseri için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Vatandaşların herhangi bir konudaki taleplerini daha hızlı almak ve sonuçlandırmak için yeni
hizmet birimlerini hayata geçirdiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:
"Kayseri olarak hep ilkleri yaptık. Bugün burada tanıtımını yapacağımız uygulama da yine
Türkiye'de bir ilk olacak. Artık Beyaz Masa ayağınıza geliyor. İçerisinde sosyal hizmetler ve
halkla ilişkiler uzmanı iki arkadaşımız görev yapacak. Şehrin insan yoğunluğu olan
bölgelerinde, her gün bir başka yerde talepleri dinleyecek. Bu sayede şehir için söylenecek
sözü olan herkesin sesine daha yakından kulak vereceğiz. Bugün ikinci bir uygulama daha
yapıyoruz, bu da Kent Timi uygulamamız. Bu uygulamamız da Türkiye'de bir ilk. Kısa sürede
pratik çözümler sunmak için uygulanan bir çalışma. Kent Timi bir yandan bize ulaşan
taleplerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek, diğer taraftan da adeta bizim bir
müfettişimiz gibi kentin her tarafını gezerek eksiklikleri tespit edecek, iş emri açacak, ilgili
birime bildirecek, uygulanıp uygulanmadığını da rapor edecek. Biz de hangi birimimizin işini
zamanında yaptığını bileceğiz. İşini iyi yapamayan bir birim varsa onların da kulağını
çekeceğiz."
Çelik, her iki hizmetlerinin de daha uygulamaya geçmeden takdir toplamaya başladığını,
farklı illerden belediyelerin proje hakkında bilgiler aldıklarını sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından Başkan Çelik, bir karavanda oluşturulan "Beyaz Masa Mobil"de
vatandaşların sorunlarını dinledi ve Kent Timi'nin araçlarını inceledi.
Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı
Tuğgeneral Selçuk Aygün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, kaymakamlar, ilçe
belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19901.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Cumhurbaşkanı Erdoğan gömülü uçaklar
hakkında konuştu
Beştepe'de akademik yıl açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Kayseri’de uçaklarımızın gömülü olduğu mezarlar var. Şu anda bize kendi uçağımızı
yaptırtmamak için ellerinden geleni yapanlar var." dedi
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Beştepe'de akademik yıl açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kayseri'de gömülü olan uçaklarla alakalı da açıklamalarda bulundu.
"KAYSERİ'DE UÇAKLARIMIZIN GÖMÜLÜ OLDUĞU MEZARLAR VAR"
Birileri 100 yıl önceki hesapları hala açık tutuyor, emellerinin peşinde koşuyor. O dönemde
verdiğimiz tavizler yeterli görülmemiş olacak ki 93 yıldır hiç rahat bırakılmadık. Tüm
zorluklara, yokluklara rağmen kurduğumuz uçak fabrikalarımızın, silah fabrikalarımızın
kapılarına kendi elimizle kilit vurdurdular. Kayseri’de uçaklarımızın gömülü olduğu mezarlar
var. Şu anda bize kendi uçağımızı yaptırtmamak için ellerinden geleni yapanlar var. Türk
Milleti kendi uçağını, İHA’sını, tankını, topunu yaparsa bu milletin önünde durulmaz diyorlar.
Savunma sanayimizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Artık
biz mühimmatlı insansız hava aracını üretir hale geldik.
Amerika’da işadamları ile bir görüşme yapıyorum. Orada bir soru soruluyor. Bu kredi
derecelendirme kuruluşları niye sizinle uğraşıyor? Bunlar sipariş üzerine not verirler. Çok
kafanıza takmayın dedim. Biz yolumuza devam ettik, büyüme hızımız batıdaki ülkelerin
üstünde devam ediyor. Sen ne yaparsan yap, biz sapasağlam ayaktayız. Bunların kağıt
üzerinde bize verdiği notun bir değeri yok.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19902.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Uçakları şubatta yazmıştım demek
istemezdim
Vedat ÖNAL
vedat0038@gmail.com
18 Ekim 2016, 08:12

Ben o yazıyı hazırlarken küçük bir araştırma yapmış ve bu uçakların Kayseri’de üretilmesi
için ne tür zorluklardan geçildiğini yakından öğrenmiştim. Bu uçakların üretilmesi için gerekli
malzemenin deniz yoluyla Adana’ya, oradan trenlerle Ulukışla’ya ve oradan da at, eşek ve
katırlarla Kayseri’de getirildiğini ve böylece bu uçak fabrikasının temellerinin atıldığını
anlatmıştım. Fabrika kurulduktan sonra da birçok zorluğun yaşanmasına rağmen bir şekilde
fabrika devam ediyor fakat 1930’lu yıllarda çeşitli çevrelerden köstekleme çabaları başlıyor.
Almanların bu tesisleri Türklere terketmesi ve kurulan TOMTAŞ’ın (Tayyare ve Motor
Anonim Şirketi) yaşatılamaması ile bu fabrikanın sonu geliyor. Fakat bilmediğimiz tüm
Türkiye’den gizlenen daha büyük bir sır varmış. 50 tane uçağı siz toprağa gömün. Bunu hangi
akla hizmet yaptıklarını elbette merak ediyoruz. Fakat açıklanan sebep ABD böyle istediği
için. Peki ABD niçin böyle istedi; çünkü uçaklar Alman uçaklarıydı ve Türkiye’de üretilmişti.
Bu uçakların imal edilmesinin devam etmesi demek Türkiye’nin özellikle uçak sanayinde söz
sahibi olması demekti. Hem bunu engellemek hem de ABD’nin kokuşmuş gıdalarını Marshall
yardımı adı altında bize kakalayarak bir taşla iki kuş vuracaklardı. Marshall yardımları için
bunları bize şart koştular acaba diyorum daha bilmediğimiz neleri şart koştular. Bunlarda
zaman içinde ortaya çıkacak elbette. Çok yazıldı çizildi ABD bize bu sözlerimizi yerine
getirmemiz yani yaptığımız enayilik karşılığında nerede ikinci dünya savaşından kalma hurda
alet edavat varsa kakaladı. Gelen gıdaların çoğu bozuktu ve içlerinde özellikle bu süt
tozlarının falan kısırlık yapıcı katkı maddelerinin olduğu tespit edildi. Tabii bunların
hiçbirisine bakılmadı ve suç da kolaycılığa kaçılarak Demokrat Parti’nin ve Menderes’in
üzerine atıldı. Oysa bu antlaşmalardan ABD’ye verilen taahhütlerin Rahmetli Menderes’in
haberi bile yoktu. Bir NATO meselesi vardı ve bu meseleyi kucağında buldu. Çıkıyorum
diyemezdi çünkü Marshall yardımları ile ülkenin her köşesi bağımlı hale
etirilmişti. Menderes, bu cendereyi bir nebze olsun kırmaya çalıştı milli yatırımlara önem
verdi ama şer odakları durur mu. Birazcık Rusya’ya yaklaştı diye yapmadıklarını bırakmadılar
ve en sonunda da idam ederek şehit ettirdiler. Ettirdiler diyorum 27 Mayıs darbesi önceden
hazırlanmış kusursuz bir CIA operasyonuydu. Destek veren ister asker ister sivil katışıksız bir
vatan hainidir su böyle biline.
Türkiye Cumhuriyeti tarihi “Üretim ve Hizmet Düşmanlığının” tarihidir çünkü verilen
taahhütlerin yerine getirilmesi için çabalamayla geçti Cumhuriyet tarihi. Önce Lozan’daki
taahhütler için koşturduk. Devrimler biran önce yapılmalıydı. 10 yıl bunlarla geçti. Daha
sonra da Atatürk ve İnönü arasındaki çekişme başladı. Mustafa Kemal ülke yönetiminde
kendinden habersiz işler yapıldığının farkına vardı bir şeyler yapmaya çalıştı ama buna gücü
de sağlığı da yetmedi. Bunları söyleyince hoplayıp zıplamaya gerek yok bu böyle oldu. İster
kabul edin ister etmeyin, ondan sonra da zaten Milli Şef dönemi tam bir buhran dönemi oldu.
Bu uçak fabrikaları gibi tesisler bir bir kapandı. Türkiye önce göstermelik bir şekilde Sovyet
tehdidiyle korkutuldu daha doğrusu Milli Şef kendi iktidarının gitmesinden korktu. Bu korku
ile ABD ve İngiliz eksenine giren bu ülke bir daha belini doğrultamadı. Bakın bu etkiden
kurtulduktan sonra yani son 10 yılda milli piyade tüfeğinden, helikoptere ve milli savaş
uçağına kadar yapılan hamleler demek ki biz bu işi daha önce yapabilirmişiz dedirtiyor. Yazık
bu ülkenin heba olan 80 yılına yazık. Vesselam…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19903.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

İkinci el telefonlar için 'Bylock' uyarısı
FETÖ üyelerinin, deşifre olmamak için sattıkları şifreli haberleşme programı "ByLock"
uygulamasının bulunduğu akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları farkında olmadan satın alan
bazı vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşabileceği bildirildi.
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, deşifre olmamak için şifreli haberleşme
programı "ByLock" uygulamasını indirdikleri akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları değerinin
altında bir fiyatla piyasaya sattıkları, bu nedenle farkında olmadan cihazları alan vatandaşların
olumsuz durumlarla karşılaşabileceği bildirildi.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir yazılım olması nedeniyle ByLock'un illegal yollardan
temin edilebildiğini ve indirildiğini söyledi.
Vatandaşların Bylock indirilen cihazlar nedeniyle mağdur olmamaları için internet üzerinden
satılan ikinci el akıllı telefonlardan uzak durması tavsiyesinde bulunan Kırık, "Unutulmamalı
ki her ikinci el telefona ByLock indirilmiş olabilir. Özellikle kullanılmış, düşük fiyatlı, ABD
menşeli akıllı telefonların tercih edilmemesi gerekiyor." dedi.
Kırık, ByLock programı tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için mobil telefon hatlarının
sorgulanmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.
FETÖ üyelerinin, masum vatandaşların yapılan operasyonlarda mağdur olması için ByLock
yüklü cihazları piyasaya sürdüğüne dikkati çeken Kırık, "FETÖ üyeleri vatandaşların kimlik
bilgilerini çalarak onlar adına hat alıp ByLock yüklemiş olabilirler. Bu nedenle üzerimizde
farklı bir hat olup olmadığını e-devlet üzerinden sorgulamalıyız. Kablosuz ağ adını verdiğimiz
Wi-Fi şifreleri de bizleri ByLock mağduru durumuna getirebilmektedir. Bu nedenle şifreyi 3.
kişilerle paylaşmamalıyız." değerlendirmesini yaptı.
"Spot telefonlar tehlikeli"
Bilişim Uzmanı Barış Amcalar da FETÖ'nün kriptolu mesajlaşmada henüz bilinmeyen bazı
programları da kullanabileceğini belirterek, vatandaşların özellikle yurt dışından getirilen spot
telefonlardan uzak durması gerektiğini dile getirdi.
FETÖ üyesinin çalıştığı akıllı telefon tamir servislerinin de kendilerine getirilen bozuk
telefonları örgüt içi mesajlaşma için kullanabileceğini ifade eden Amcalar, "Vatandaşların her
konuyu en ince ayrıntısına kadar göz önünde bulundurması ve güvenilir servislerde bozuk
telefonlarını tamir ettirmeleri son derece önemlidir. Aksi takdirde herhangi bir tamirciye
götürdüğünüz telefonunuzdan ByLock programı çıkması söz konusu olabilir." şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19904.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Bugün 'Muhtarlar Günü'
Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Deneği Başkanı Ali Burul, Muhtarlığın demokrasinin
temel taşı olduğunu kaydederek, “Kuruluşundan bu yana 187 yıllık tarihi olan muhtarlık,
yerel idareyi temsil eden kurumları arasında siyasal barışın sağlandığı tek müessese olduğu
unutulmamalıdır.” dedi.

19 Ekim 2016 Çarşamba 09:48

Kayseri'de Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği tarafından Gazeteciler
Cemiyeti'nde basın toplantısı gerçekleştirilerek '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla bir
takım etkinlikler düzenleneceği vurgulandı.
Denek Başkanı Ali Burul, bütün muhtarları etkinliklere davet ederek; "Muhtar seçilmiş, köy
ya da mahalle işlerine bakmak için halkın seçtiği, sayılan ve sevilen kimselerdir. 19 Ekim
2015 tarihli 29507 sayılı Resmi Gazete ve 2015/11 sayılı muhtarlar genelgesinde,
muhtarlarımızın ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu
sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe
ilişkin konumunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim
gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Türkiye genelinde 50 bin
292 muhtar görev yapmaktadır. Kuruluşundan bu yana 187 yıllık tarihi olan muhtarlık, yerel
idareyi temsil eden kurumları arasında siyasal barışın sağlandığı tek müessese olduğu
unutulmamalıdır. Çünkü temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mühründen alan bu
müessese siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Bu nedenle seçmen, muhtarının 24 saat
kapısını çalabileceği, siyasal olmayan çözüm merkezi olduğunu bildiği bu kurumu kendisine
daima yakın hissetmektedir." diye konuştu.
Atatürk anıtına çelenk sunulacak
Muhtarlar Günü dolayısıyla dernek üyeleri tarafından bugün 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk
sunacak. Daha sonra ise İç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı İbrahim Erşen ve
Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul günün anlam ve önemine
ilişkin konuşma gerçekleştirecek.
Etkinlikler kapsamında ayrıca saat 15.00’da Vali Süleyman Kamçı, 16.00’da Büyükşehir
Belediye başkanı Mustafa Çelik ziyaret edilecek. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19905.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

15 yıl hapis aldı, mahkemeden gülerek çıktı
Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu yargılanan genç kız bu suçtan 15 yıl 7
ay 15 gün, arkadaşı ise 12 yıl hapis cezası aldı. 28 yaşındaki genç kız, karar sonrası arkadaşı
ile şakalaştı, arkadaşının sırtına vurdu ve mahkeme salonundan jandarma eşliğinde gülerek
çıktı.

19 Ekim 2016 Çarşamba 09:49

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık H.D.(29) ve T.A.(28) ile
avukatlar hazır bulundu.
29 yaşındaki tutuklu sanık H.D. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Benim hiçbir
suçum yok. Tek suçum, uyuşturucu kullanıcısı olmaktır. Başka suçtan firari olan birisiydim,
bir de firariyken uyuşturucu ticareti yapma girişimim söz konusu olamaz. Beraatımı
istiyorum" dedi. Tutuklu sanık genç kız T.A. ise "Benim uzaktan yakından bir alakam yok.
Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu iki sanığın da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları
kanaatine vararak, sanık T.A.'ya 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, 3 bin 740 TL adli para cezası, sanık
H.D.'ye de 12 yıl hapis, 3 bin TL adli para cezası verdi. Karar sonrası 28 yaşındaki genç kız
T.A., arkadaşı H.D. ile şakalaştı, arkadaşının sırtına vurdu ve mahkeme salonundan jandarma
eşliğinde gülerek çıktı.
Olay
28 Şubat 2016'da Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri
tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen H.D ve
T.A. yakalandı.H.D.'nin evindeki aramalarda, 10 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1
ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 8 fişek, T.A.'nın evinde ise 2 gram tütünle karışık esrar, 3 gram
sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 fişek ele geçirildi.
Haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan H.D. ve T.A.,
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19906.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Bu haber Kayseri’ye özgüdür
Kayserililer için “Zeki çocuklarını okula değil sanayiye, ticarete gönderirler” denilir. Kayseri
Sanayi Odası’nın 9 kişilik yönetim kurulu üyesinden sadece ikisinin üniversite mezunu olması
adeta bu durumu doğruluyor.
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Sanayi Odası’nda Mustafa Boydak’ın istifasının ardından yönetim kurulu başkanlığına
Mehmet Büyüksimitçi getirildi. Büyüksimitçi yönetimindeki yeni yönetim kurulunda görev
alan 9 ismin 7’si ilk ve ortaokul, 2’si ise üniversite mezunu. Bu durum yıllardır halk arasında
dillendirilen “Zeki çocuklarını okula değil sanayiye, ticarete gönderirler” lafını doğruluyor.
İşte KAYSO’nun Mehmet Büyüksimitçi başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinin
özgeçmişleri:
ALİ OĞUZÖNDER (YÖN. KUR. BAŞKAN YARDIMCISI)
1963 Kayseri doğumludur. İlkokul ve ortaokul tahsilini Kayseri'de tamamladı. 1982 Yılında iş
hayatına girdi. Çavuşoğlu Demir Çelik San. Ve Tic. A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve Üç-Ka Demir Çelik Ltd.Şti'de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.
ABDULLAH OĞUZBAŞ (YÖN. KUR. BAŞKAN YARDIMCISI)
1969 Kayseri doğumludur, ilk ve ortaöğretimini Kayseri'de tamamladı. 1988-1989 yılları
arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra aile şirketinde üretim sorumlusu, satış gibi
çeşitli görevler aldı. 1997 yılında Hedef Kablo A.Ş. de kurucu ortak olarak İdari Mali İşlerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başladı ve halen aynı görevde devam
etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
ORHAN SAKİ (YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ)
1963 Kayseri doğumludur. İlk ve ortaokulu Kayseri'de okudu. 1978 yılında iş hayatına
başladı. Demir çelik sektöründe faaliyet gösterdi. 1997 yılında Sursan Metal Aş. ile çelik kapı
sektöründe üretime başladı. Kayseri Serbest Bölgesinde 2004 yılında Apex Metal San. Tic.
Ltd. Şti. firmasını kurup çelik kapı üretimine devam etti. Halen Sursan Metal ve Ağaç İşleri
San. Tic. Aş. ve Apex Metal San. Tic. Ltd. Şti. firmalarında yönetim kurulu başkanlığı ve Kps
Mobilya Metal San. Tic. Ltd. Şti. de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk
babasıdır.
İBRAHİM EZİNÇ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
1958 Kayseri doğumlu olan İbrahim Ezinç, 1974 yılında babasının yanında Sebat A.Ş' de
çalışma hayatına başlamıştır. Firma daha sonra güneş kollektörü üretimine başlamıştır.1983
yılında Sebat'tan ayrılan aile, sırası ile mutfak eşyası, madeni portatif mobilya ve güneş
kollektörleri üretimi yapmıştır. 1985 yılında Ezinç Metal Sanayi A.Ş.' nin kuruluşu
gerçekleştirilmiştir. 1990 yılında Organize Sanayi Bölgesinde kurduğu tesise taşınmıştır.
Ezinç A. Ş. bünyesinde kendi hammaddesini üretmek amacı ile 1993 yılında kurulan
alüminyum profil tesisi, 2004 yılında FORMAL ALÜMİNYUM SANAYİ TİC. A.Ş. olarak
ayrılmış, İbrahim EZİNÇ ortakları adına bu şirketin yatırım ve üretim faaliyetlerini
üstlenmiştir. 2008 yılında tüm faaliyetlerini FORMAL ALÜMİNYUM SANAYİ TİC. A.Ş.
bünyesine toplamıştır. Halen FORMAL ALÜMİNYUM SANAYİ TİC. A.Ş.'nin yönetim
kurulu başkanlığını yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

BEKİR GÜLDÜOĞLU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
1958 Kayseri doğumludur. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Kayseri'de tamamladı.1980
yılında is hayatına atıldı. Gıda, şekerleme ve meyve işleme sektörlerinde çalıştı. Şu anda
Gülsan Şekerleme San. Tic. A.Ş, Özgül Gıda, Meybuz A.Ş. ve Nevbag Şirketlerinin Yönetim
Kurullarında görev yapmakta.
MURAT BAŞYAZICIOĞLU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) --1983 Kayseri doğumludur. İlkokul ve Ortaokul eğitimini Kayseri TED Kolejinde
tamamladıktan sonra lise eğitimine İsviçre’de Leysin Amerikan Okulunda devam etmiştir.
Üniversite eğitimi için Amerika’ya giderek Philadelphia Üniversitesi “Tekstil, Yönetim ve
Pazarlama” bölümünden mezun olmuştur. Başyazıcıoğlu Tekstil A.Ş.’de sırasıyla satış,
satınalma, üretim alanlarında yöneticilik yapmıştır. Şuan, şirket yönetiminde genel müdür
pozisyonunda devam etmektedir. Aynı zamanda, İmtaş İnşaat ve Turizm A.Ş.’de yönetim
kurulu üyeliği yapmaktadır. Pamuklu Sanayiciler Birliği yönetim kurulu üyeliği ve TÜGİAD
dernek üyeliği devam etmektedir. İyi derece İngilizce bilmekte olan Murat Başyazıcıoğlu, evli
ve bir çocuk babasıdır.
AHMET ESER (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
Ahmet Eser, 1965 Kayseri doğumludur. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kayseri Aydınlıkevler
Lisesi'nde tamamlamıştır. 1988 yılından itibaren Silver Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu
Üyesi ve Finans Müdürü olarak çalışmaya devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
NUH MEHMET AKKAŞ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
1960 yılında Kayseri'de dünyaya gelen N. Mehmet Akkaş, ilk, orta ve lise öğrenimini
Kayseri'de tamamladı. 1983 yılında Serhat Mobilya San. Ve Tic. A.Ş.’de pazarlama ve
muhasebeden sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev aldı ve bu görevini
halen devam ettirmektedir. 1996 yılında yine grup şirketlerinden olan Vipa Yatak Yorgan
Oturma Grupları ve Basın Yayın San. ve Tic. A.Ş.’de kurucu ortak olarak mobilya sektöründe
üretime başladı. 1996-1998 yılları arasında Elif TV’de yönetim kurulu üyesi olarak görev
yapan N. Mehmet Akkaş, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) üyesi olup, evli
ve üç çocuk babasıdır. KADİR ÜÇOK (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) -1979 Kayseri doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de yaptı. Konya Selçuk
Üniversitesi’nde İşletme eğitimi almıştır. Otomobiller ve hafif ticari araçlar için egzoz
sistemleri üreten Ender Oto Yedek Parça San. Ve Tic. A.Ş.’de yönetim kurulunda görev
yapmaktadır. Evli ve İki çocuk babasıdır.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19907.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Serçeönü yenileniyor
Yenilik rüzgarlarıyla her mahalleye yeni yeni hizmetler kazandıran Kocasinan Belediyesi,
önemli bir yerleşim bölgesi olan Serçeönü Mahallesi’ni de yeniliyor. Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcısı Ali Bulu ile birlikte Serçeönü Mahallesi
Erciyes Siteleri’nde yapımı devam eden çevre düzenlemesi ve modern otopark alanını
gezerek, incelemelerde bulundu.
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Çalışmaları hızlandırarak kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunacaklarını
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallemizde zaman içinde aşınan ve yıpranan
malzemeler nedeniyle yenilenmesi gerekiyordu. Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerimizi bu bölgeye yönlendirdik. Sökülen eski kilitli parke yerine modern, estetik,
sağlam ve ekonomik ömrü daha uzun olan bazalt döşeme taşı kullanıyoruz. Bölgede oturan
sakinlerin araçları için yine bazalt taşından konforlu ve düzenli otoparklar yapıyoruz.
Böylelikle araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağlayacağız. Şimdiden bölge sakinlerimize
hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir yanında devam eden çalışmaları hızlandırarak
‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde oluşturduklarını sözlerine ekledi.
Bölge sakinleri ise hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediyesi ekiplerine ve Başkan
Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19908.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Anadolu konforda büyükşehirleri geçiyor
BEKAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu, “Hızlı yaşamın hakim olduğu
İstanbul ve Ankara’da nüfus ve yaşam şartları açısından farklılık görüldüğünü ancak
Anadolu’nun, kalitesinden, konforuna; işçiliğinden, malzemesine büyükşehirlerdeki pek çok
projeyi geçiyor. Modernleşme ve yaşam standartlarının yükselmesi aslında Anadolu’da daha
hızlı gerçekleşiyor” dedi.
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Lüks konutta doğal olarak ilk akla gelen iki kent İstanbul ve Ankara oluyor. Ancak, son
yıllarda Anadolu’daki çok sayıda şehrin konforda bu iki kentle yarıştığı, hatta geçtiği
gözleniyor.
Kayseri, Konya, Gaziantep, Antalya, Trabzon gibi Anadolu kentlerinde klasikleşen
apartmanların yerini hızla proje konutların aldığını, bu konutların da her birinin büyük özenle
inşa edildiğinin altını çizen BEKAŞ İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu,
“Hızlı yaşamın hakim olduğu İstanbul ve Ankara’da nüfus ve yaşam şartları açısından
Anadolu’dan farklılık gösteriyor. Buralar daha sıkışık, daha çabuk tüketimin yaygın olduğu
kentler. Anadolu ise daha sakin ve yavaş yaşam sürüyor. Bakıldığında bu durum konuta da
yansıyor. Anadolu geniş, ferah inşaat yapmak için çok daha uygun alanlara sahip ve konutlar
daha büyük metrekarelerde yapılıyor. Arsa ve işçilik gibi maliyetler açısından da Anadolu
kentleri daha avantajlı. Seri ve hızlı üretim daha az olduğu için kalite anlayışı
sıradanlaşmıyor; tam aksi daha titiz işçilik, malzeme kalitesinin yüksekliği ile
karşılaşıyorsunuz” dedi.
Bekir Karahasanoğlu, Anadolu’nun büyükşehirlerindeki proje konutları inceleyen inşaat
sektör temsilcilerinin de hayretlerini gizleyemediklerinin altını çizerek şunları söyledi:
“İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde detaylara önem verilmeden yükselen çok sayıda konut
projesi var. Dışarıdan bakınca modern şehirciliğin başyapıtları gibi görünüyor ancak,
detaylarda konut alıcısını heyecanlandırmıyor. Anadolu, kalitesinden, konforuna; işçiliğinden,
malzemesine büyükşehirlerdeki pek çok projeyi geçiyor. Modernleşme ve yaşam
standartlarının yükselmesi aslında Anadolu’da daha hızlı gerçekleşiyor. Bu da Türkiyemizin
zenginliği, reel büyümesinin göstergesi. BEKAŞ İnşaat olarak, yaklaşık 30 yılda edindiğimiz
tecrübeyi artık en büyük iki kentle tanıştırmayı hedefliyoruz. Önce Ankara, sonrasında ise
İstanbul’da yüksek konfor çıtamızı konut alıcısıyla buluşturarak, büyükşehirlere ‘gerçek
konforu’ getireceğiz.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19909.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

ERÜ’de güneş enerjisinin geleceği
konuşuldu
Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), "Türkiye'de Güneş Enerjisinin Durumu ve Geleceği"
toplantısı düzenlendi.
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Rektörlük Binası Senato salonunda Doğa Bilimleri Merkezinin organizasyonunda düzenlenen
toplantıda, Türkiye'nin güneş enerjisi konusundaki potansiyeli, yatırımlar ve gelecekteki
beklentileri konuşuldu.
Programda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, ERÜ'nün gerek arazi
imkanları, gerekse alt yapısı değerlendirildiğinde, güneş enerjisi bakımından oldukça büyük
olanaklara sahip olduğunu belirtti.
Üniversitelerinde güneş enerjisi ve güneş enerjisi pilleri ile ilgili çalışma yapmayı
planladıklarını kaydeden Güven, şunları kaydetti: "Erciyes Üniversitesi'nin gerek arazi
imkanları, gerekse alt yapısı değerlendirildiğinde, güneş enerjisi konusunda oldukça büyük
imkanlara sahip bir üniversite olduğunu görüyoruz. Hem yatırım, hem de bilimsel çalışmalar
anlamında çalışma yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu fikir öncelikle üniversitemiz
kampüsünde veya üniversitemizin ilçelerinde yer alan arazilerinde güneş enerjisi tarlaları
kurabilir miyiz? diye başlamıştı. Daha sonra çalışmalar neticesinde enerji üretimine geçebilir
miyiz? düşüncesine kadar geldi. Hem ülke ekonomisine destek olmak, hem de üniversitemize
katkı sağlamak amacıyla bu toplantının önemli olduğunu düşünüyorum."
ERÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Doğan
da, Türkiye'nin enerji bağımlılığından kurtulduğu takdirde ekonominin de büyük ölçüde
gelişeceğini söyledi.
Dünyada ve ülkemizde artan teknolojik gelişmelerle birlikte güneş enerjisinin geleceğinin
oldukça parlak göründüğünü ifade eden Doğan, şöyle devam etti:
"Çünkü bu yönde atılan adımlar hızlandırılmış ve yapılan yatırımlar giderek artırılmıştır.
McKinsey Company adlı danışmanlık ve araştırma şirketine göre, 2020 yılına kadar küresel
kurulum güneş enerjisi kapasitesine 400 ile 600 GW arasında kapasite eklenecek. Bu da
yaklaşık 1 trilyon dolar yatırım manasına gelmekte. Ülkemizde bu küresel gelişmelere
kayıtsız kalmayarak yatırımlarını ve kapasitesini artırma yönünde çalışmalarına hız
kazandıracaktır."
ODTÜ Güneş Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM) Başkanı Prof. Dr. Raşit
Turan ise, GÜNAM'ın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin güneş enerjisi
potansiyelini anlattı.
Türkiye'nin elektrik enerjisinde dışa bağımlı bir ülke olduğunu dile getiren Turan, "Türkiye'de
kullanılan elektrik enerjisinin büyük bir kısmının fosil yakıtlardan, doğalgazdan elde ediliyor.
Doğalgazda en büyük tedariki Rusya'dan sağlıyoruz. Bu açıdan tamamen dışa bağımlı bir
görüntü çizmekteyiz. O yüzden Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan mutlaka kurtulması
gerekiyor. Enerji üretiminde mutlaka bir hamle yapmalıyız." diye konuştu.

Güneş enerjisinin dünyada en ucuz enerji olduğuna dikkati çeken Turan, güneş enerjisinin
Türkiye için nihai bir çözüm olduğunu, Türkiye'de güneş enerjisinden elektrik üretimi
konusunda arazi sorunu olmadığını ifade etti.
Türkiye'nin bu konuda kararlı olması gerektiğine vurgu yapan Turan, "Güneş enerjisinden
elektrik üretimini önemli ölçüde artıracaktır. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu konuda
gidişat iyi. Türkiye bu yolda gerekli adımları atmaya başladı. Aynı kararlığı sürdürdüğü
müddetçe Türkiye'nin elektrik enerjisi konusunda dışa bağımlılığı önemli ölçüde
azaltabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19910.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

KAYSO’dan Vali Kamçıya Ziyaret
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Büyüksimitci ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve Meclis Başkanlık Divanından
oluşan heyet Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
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Vali kamçı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Büyüksimitci’ye hayırlı olsun dileklerini iletirken, başarılı bir çalışma dönemi diledi.
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, devraldıkları bayrağı daha
yukarılara taşıma gayretinde olacaklarını belirterek, “Meclis Başkanımız ve Yönetim
Kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte üyelerimize ve Kayseri sanayisine daha iyi hizmet
etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sayın Valimizin önderliğinde
şehrimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla istişare içerisinde olarak, el birliği ile şehrimize ve
ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19911.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Aile şirketlerini bekleyen tehlike
Helvacızade Grubu CEO'su Mevlüt Büyükhelvacıgil aile şirketlerini bekleyen büyük bir
tehlikenin varlığına dikkat çekti. Yetişkin birer birey haline gelen çocukların aile şirketlerine
katılması ile büyük çatışmaların yaşandığını vurgulayan Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, farklı
yetişen ve farklı değerlere sahip kuşakların bir arada olduğu iş gücünü yönetmenin başlı
başına bir sanat olduğunu belirtti.
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Ülke ekonomisinin can damarı olan aile işletmelerinin sürdürülebilir büyümesini desteklemek
amacıyla kurulan Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) tarafından düzenlenen "Aile
Şirketlerinde Farklı Nesiller" konulu buluşma toplantısı, aile şirketlerinin yoğun katılımları ile
İstanbul'da gerçekleşti.
Dünyada ve Türkiye'de şirketlerin yüzde 90-95'ini aile şirketleri oluşturuyor. Rakam bu kadar
büyük olunca aile şirketlerindeki yönetim, gelecek nesillere devir ayrı bir önem
kazanıyor. Dünyada aile şirketleri genelde 1-2 nesil sonra dağılma tehlikesi ile karşı karşıya
geliyor, şirketleri sadece yüzde 3'ünün 4. nesile ulaşabiliyor. Aile şirketlerinde parçalanmaya
neden olan faktörlerin başında şirketlerdeki kuşak çatışmaları yer alıyor. Büyük ekonomik
krizlere direnebilen aile şirketleri aile fertleri arasındaki uyuşmazlık ve kavgalar nedeniyle
kolayca dağılabiliyor.
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil "gelecek kuşaklar" sorununa dikkat çekerek, atılması gereken
adımlar konusunda önemli açıklamalar yaptı:
"Yetişkin birer birey haline gelen çocukların aile şirketine katılması ile çatışmalar baş
göstermeye başlıyor. Aile şirketlerinin her bir nesili küreselleşmenin de etkisiyle, hayata yeni
değerler, farklı alışkanlıklar ve davranış tarzlarıyla atılıyor. Her bir yaş kuşağının sosyo
ekonomik deneyimleri, çalışmaları liderlik tarzlarını etkiliyor. Dünyada birbirinden farklı
özelliklere sahip olan kuşaklar belirli tanımlar ve harflerle simgeleştirilmiş durumda ve
hepsinin hayattan beklentileri, istekleri ve davranış şekilleri çok farklı. Bu nesillerin bir araya
gelmesi de aile şirketlerinde tartışmaları beraberinde getiriyor:
Gelenekçiler (71 yaş üzeri olan kişiler): "Gelenekçiler/Sessiz Kuşak" olarak adlandırılıyor.
İkinci Dünya Savaşı'nda doğan, pek çok ekonomik ve politik belirsizlik ortamında büyüyen
bu kişiler kuralcı ve risk toleransına sahip olmayan kişiler.
Baby Boomer'lar (52 yaş ve üzeri olan kişiler): Aile şirketlerinde genelde kurucu kuşakları
oluşturuyorlar. Temel düşünceleri "çalışmak için yaşa".
X Kuşağı (36 yaş ve üzeri olan kişiler): "Çalışmak için yaşa" diyen önceki kuşağın aksine
"yaşamak için çalış" düşüncesine sahipler.
Y Kuşağı (16 yaş ve üzeri olan kişiler): Bilgisayarla büyüyen ilk nesili oluşturuyorlar.
Eğitimli, her konuyu sorgulayan, kendi seçimlerini yapan, yaratıcı ve işverenden daha
fazlasını isteyen grubu oluşturuyorlar.
Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğan kişiler): Henüz çocukluk ve gençlik çağını yaşayan grup.
Derin duygusallıkları ile kristal nesil olarak adlandırılıyorlar. Dünya ile ilgileri olmayan grup
ileri teknoloji kullanımları ile ayrışıyor.

Aile şirketlerinin yeni kuşaklar için davranışı yeni jenarasyonları kucaklayarak, yeni
kuşakların özelliklerini anlamalı ve gözlemeli. Bir yandan iyi eğitim almış, iyi büyütülmüş
aile bireylerinin kuruma bağlılıkları da sürecektir. Yeni kuşakları reddetmeden inovatif bakış
açılarını değerlendirmek şirketlerin geleceğine büyük katkı sağlanacaktır. Tecrübeli üst
kuşaklar ile yeni kuşaklar arasında bağ sağlanırsa, iş koşulları kuşakların durumlarına göre
özel olarak düzenlenirse aile şirketlerinin geleceğinde büyük fark yaratılacak ve başarı ortaya
konulacaktır.
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil aktardığı tüm bilgileri Helvacızade Grubu'nda bizzat
deneyimlediklerini de sözlerine ekledi. Helvacızade Grubu'nda gelecek kuşakların küçüklük
yaşlardan itibaren iş alanlarına ısındırıldığını söyleyen Dr. Büyükhelvacıgil, 4. Kuşak
temsilcilerinden K. Taha Büyükhelvacıgil'in ABD'de pazarlama ve sosyoloji alanında eğitim
aldığını; Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk'ün Koç Üniversitesi'nden Kimya & Biyoloji
Mühendisi mezunu olduğunu ve Hale Feyza Büyükhelvacıgil'in Yeditepe Üniversitesi'nde
eczacılık okuduğunu aktardı.
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil'in "Aile Şirketlerinde Z Kuşağı Sorunu" isimli kitabı yakında aile
şirketleri ile buluşacak. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19912.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kendi elektriğini üretecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Keykubat Pazaryerinin çatısına kurulan
güneş enerji paneli sayesinde Pazar yerinin ile sosyal ve kültür sitesinin elektrik ihtiyacının
buradan karşılayacağını söyledi.
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Çevreci bir anlayış ile üretime katkıda bulunmak, harcadığımız enerjinin bir miktarını
buradan karşılamak ve fazlasını satmak suretiyle bu işe başladıklarını belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç “Enerji alanında sadece bu yapılan çalışmaya değil, diğer konularda da
gayret gösteriyoruz. Parklarımızın tamamı, pazar yerlerimizin tamamı led aydınlatma ile
aydınlanıyor. Amacımız, enerjiyi en az tüketen bir belediye olmak. Keykubat semt pazaryeri
kendi elektriğini kendi üretecektir. Bu da bizim enerjiye verdiğimiz önemin bir ifadesi olan
çalışmadır. Keykubat Pazar yeri çatısına kurulan 315 kW gücünde GES santrali için toplamda
1260 panel ve 20kW’lık 14 invertör kullanılmıştır. Panellerde üretilen DC enerji 28 adet 25
kw gücünde invertörlerde AC enerjiye dönüştürülmektedir. Tesis ekim ayı içerisinde devreye
alınacaktır. Yapılan santralin yıllık 420.000 kW/h enerji üretmesi beklenmektedir. Bu üretim
yıllık 165.000 TL ye tekabül etmektedir. 4 yıl gibi çok kısa bir sürede amorti edecektir.
Yapılan bu yatırım şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Memduh Büyükılıç, Keykubat Pazaryerinin çatısına güneş enerjisi çalışmasının diğer
Gökkent, Danışmentgazi ve hürriyet semt Pazar yerlerinde de uygulanacağını bunun için
projelerin hazırlandığını sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19913.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Çiğköfte Fast Food’un tahtını sallıyor!
Ziyafet Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı, ailelerin çiğköfteye duyduğu
güvenin artması sayesinde tüketimin de arttığına dikkat çekerek, fast food yemek anlayışının
tahtının sallandığını söyledi.
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Çiğköftede kalite standardındaki yükseliş ve ailelerin bu ürüne karşı duyduğu güvenin artması
sayesinde fast food’un tahtı sallanıyor.
Ziyafet Çiğköfte’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı, “Aileler çiğköfte
tüketirken artık çok rahat, bu yüzden çiğköfteye yönelik yatırımlar hızla büyüyor. Ülkemiz
zor bir dönemden geçmesine rağmen Ziyafet Çiğköfte olarak yüzde 20 büyümeyi başardık.
Franchise taleplerinin de hızı kesilmiyor. Çiğköfte fast food’a meydan okuyor” dedi.
Franchise sayısı 520’ye yükseldi!
Ziyafet Çiğköfte’nin franchise sayısının 520’ye, kendi mülkiyetlerindeki mağaza sayısının da
40’a yükseldiğine dikkat çeken Akıncı, bu yıl gördükleri ilgi karşısında 2017 hedeflerini de
revize ettiklerini açıkladı. Marka olarak 12 yıldır hizmet verdiklerini ve çiğköfteden lavaş ve
sosa kadar çiğköfte ile ilgili tüm malzemelerin kendi üretimleri olduğunu da ifade eden Veysi
Akıncı, “Adıyamanlı bir aile olduğumuz için en lezzetli çiğköfte nasıl yapılır biliyoruz. 4 bin
500 metrekare kapalı alana sahip fabrikamızda maksimum kalite standartlarında ürettiğimiz
çiğköftemizi de dükkanlarımızda satışa sunuyoruz” dedi.
Yurtdışına çiğköfte!
Özel tarifleriyle geleneksel çiğköftenin tadını yaşattıklarını da vurgulayan Akıncı, şöyle
devam etti: “Çiğköfte hem sağlıklı hem de lezzetli aynı zamanda geleneksel bir tat. Fast food
tarzındaki yemekler için ciddi bir rakip oldu. Özellikle aileler artık çiğköfteyi gönül
rahatlığıyla tüketiyor. Şöhretimiz ve servisimiz Türkiye ile de sınırlı değil. Yurtdışından bile
çiğköfte siparişi alıyoruz ve kargo ile gönderiyoruz.”
İsim bedeli yok!

Ziyafet Çiğköfte’nin dükkan zincirini hem Türkiye’de hem de yurtdışında genişletmeyi
planladıklarını açıklayan, bu konuda yatırım yapmak isteyen girişimcilere de şu bilgileri
verdi: “Ziyafet Çiğköfte dükkanı açmak isteyen yatırımcılardan isim/marka bedeli talep
etmiyoruz. Sadece dükkan kurulum ve dekorasyon bedeli karşılığında ve markamızı en iyi
şekilde temsil edecek bir yapılanma ile yatırımcılara Ziyafet Çiğköfte dükkanı açma imkanı
sunuyoruz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19914.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

'İlaç üreticileri Türk kekiğini kullanmak
zorunda'
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Başer, "Dünyanın en iyi kekiğini veren ülke Türkiye'dir. En temiz kekiğini veren
ülke de Türkiye." dedi.
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Prof. Dr. Başer yaptığı açıklamada, aromatik bitkilerin gıda sanayisinde çeşni ve baharat
olarak, uçucu yağ denilen bitkisel esansların üretiminde ve kozmetik ile parfümeri
sanayisinde hammadde olarak kullanıldığını belirtti.Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları
olan ve Afrika'nın Asya'ya geçiş noktasında bulunan Türkiye'nin, tanımlanmış üç önemli bitki
coğrafyası olan Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz'in de kesişme noktasında
bulunduğunu anlattı. Başer, bu üç bitki coğrafyasının kesişme noktasında olduğu için
Türkiye'nin bitki örtüsünün son derece zengin ve çeşitli olduğunu vurgulayarak şöyle
konuştu:"Türkiye, 12 bin bitki çeşidine ve 10 binin üzerinde de türe sahip. Bu neredeyse bir
kıta florası gibi. Düşünün, Avrupa kıtasından 2 bin eksik bitki Türkiye'de bulunuyor. Koca bir
kıta florasına neredeyse sahip olan bir ülke konumunda. Bu floramıza müthiş bir çeşitlilik
veriyor. Dünyada tıbbi ve aromatik amaçlarla kullanılan bitkilerin büyük bir kısmı, tropik
olanlar hariç, Türkiye'de doğal olarak yetişiyor. "
"Kekiğin önemi büyük"
Aromatik bitkileri doğadan toplayarak bir ticarette sürekliliğin sağlanamayacağını ifade eden
Prof. Dr. Başer, süreklilik için aromatik bitkilerin ticaretinin yapılması gerektiğini vurguladı.
Başer, son yıllarda aromatik bitkilerin tarımının Türkiye'de çok geliştiğini vurgulayarak,
"Dünyanın en iyi kekiğini veren ülke Türkiye'dir. En temiz kekiğini veren ülke de Türkiye.
Kalite standardını arayan ilaç üreticileri Türk kekiğini kullanmak zorundalar. İlaç sanayinin
dışında, gıda ve kozmetik sanayilerinde de kekiğin önemi büyük." diye konuştu.
"Türkiye her yıl 100 milyonlarca dolarlık aromatik bitki ihracatı yapıyor." diyen Başer, bu
rakamların her yıl gittikçe arttığını vurguladı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19915.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Şehit yakını ve gazilere ücretsiz seyahat
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca şehit yakınları, gaziler ve yakınları ile vazife ve harp
malullerine ücretsiz seyahat imkanı sağlanıyor.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca son üç yılda 115 bin 481 şehit yakını, gazi ve gazi
yakını ile vazife ve harp malulüne seyahat kartı verildi.
Bakanlığın Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığınca gaziler ile şehit ve gazi
yakınlarına, demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere,
belediyeler tarafından kurulan şirket, birlik, müessese ve işletmelere veya yetki verilen özel
şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden yararlanmaları için ücretsiz
seyahat kartları veriliyor.
Resmi Gazete'de 2 Ağustos 2013'te yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile daha önce bu imkandan
faydalanamayan vazife ve harp malulleri ile anne, babaları ve 25 yaşından küçük çocukları da
bu haktan yararlanma imkanına kavuştu.
Ayrıca gazilerin 25 yaşından küçük çocukları ile anne ve babalarına da ücretsiz seyahat hakkı
sağlandı.
Bakanlığın ücretsiz seyahat uygulamasına ilişkin esaslar içeren "Ücretsiz veya İndirimli
Seyahat Kartları Yönetmeliği" ise 4 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Bakanlık tarafından 2014'te 20 bin 18, 2015'te 81 bin 24, 2016'da 14 bin 439 olmak üzere
toplam 115 bin 481 kart basılarak, hak sahiplerine adreslerinde teslim edildi.
Ücretsiz seyahat kartlarının hak sahiplerine gönderimi için PTT ile yapılan protokol
kapsamında, genel bütçeden 28 bin 107 lira ödeme yapıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19916.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

İslam dünyasının temel sorunu eğitim
İlim Hikmet Vakfı Düşünce Akademi’sinde konuşan Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın,
“Bugün İslam dünyasının temel sorunu eğitimdir. Bugün başımıza gelen belaların,
soysuzlukların, bu utanç verici tablonun altında yatan en önemli faktör eğitimdir.” dedi.
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Geçtiğimiz hafta sonu başlayan Düşünce Akademisi seminerlerinin ilk konuğu Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Muhammed Şevki Aydın oldu. Aydın’ın
sohbetinde öne çıkan konular:
Eğitim Riski
İnsan anlayışı, ciddi bir sorudur. İnsan nedir ve ne olmalıdır sorusuna herkes farklı cevaplar
veriyor. Herkes biliyor ki eğitim, insanî bir gerçeklik olarak ortaya çıkıyor ve ilk insanla
beraber başlıyor. Eğitim olmadan insan, insan olamıyor. Hayata gözlerimizi açtığımız andan
itibaren o kültürel ve sosyal çevre içinde insan oluyoruz. Hayata başlarken sadece refleks
hareketlerde bulunuyorken, daha sonraki kazandığımız bütün davranışlar öğrenmedir.
Çevremizden, görerek, dinleyerek, dokunarak öğreniyoruz. Hatta öğrenmelerimizin birçoğu
biz hiç farkına varmadan gerçekleşiyor. Mesela bakıyoruz, çocuk aynen babası gibi
konuşuyor, onun gibi olmak istiyor. Veya hocası gibi davranmaya başlıyor, hiç farkında
olmadan. Çoğu öğrenmelerimiz böyle rastgele, kendiliğinden oluyor. Bazen de biz isteyerek,
kasıtlı olarak öğreniyoruz.
Kasıtlı Eğitim
Ama her hâlukarda bize kasıtlı uygulanan bir eğitim de var. Ailemiz, çevremiz, hocamız,
büyüklerimiz bize hep kasıtlı olarak bir şeyler öğretmek istiyor. Bizi etkileyerek değiştirmek
ve dönüştürmek istiyorlar. Biz de bu anlamda bir kısım şeyler öğreniyoruz. Kasıtlı öğretimle,
hayatın basit olduğu dönemlerde, insan zaten yaşarken hayatın bütün boyutlarıyla temasa
geçebiliyordu. Dolayısıyla bu kasıtlı öğretim için hayatın basit olduğu dönemlerde, özel
kurumlara ve uzmanlara gerek yoktu. İnsan hayatını yaşarken çevresindekilerle ilişkiyi,
mesleğini ve hayatı öğreniyordu.
Ama hayat karmaşıklaştıkça, hayatı kuşatan alan büyüdükçe, hayatın tüm yönleriyle temas
kuramaz hale geldik. Dolayısıyla biz, günlük hayatımızı sürdürürken, öğrenmemiz gereken
her şeyi öğrenemez hale geldik. İşte bu zamanda da özel uzmanlardan destek almaya ihtiyaç
duyuldu. Hocalardan, kurumsal eğitim veren kurumlardan eğitim almaya ihtiyaç duyuldu. Her
geçen gün adını duymadığımız, değişik yöntemlerle eğitim veren birçok kurumsal eğitim
ihdas ediliyor. Ve insanlar bir meblağ ödeyerek oralardan eğitim alıyorlar. Çünkü insanın o
özel uzmandan destek almadan o özel alanda öğrenme gerçekleştirmesinin imkanı yok.
Böylelikle, insan düzenli bir kasıtlı eğitim içinde buluyor kendisini. Birileri birilerine bir
şeyleri kasıtlı olarak kazandırmaya çalışıyor. İnsanın doğal olarak kazandığı kültürlenme
süreci, organizeli, düzenli ve kasıtlı eğitimlerle kazandırılmaya başladı.
Kalıplaşmış kültürleme
Kasıt kelimesi insana biraz ürküntü verse de hayatın realitesi buna evriliverdi. Konuşmayı da,
dik yürümeyi de içinde varolduğumuz sosyal çevreden kültürlenerek öğrendik. Bu içinde var
olduğumuz zorunlu kültürlenme ile insanın varlık dünyası olumlu veya olumsuz yönde

eğitiliyor, şekillendiriyor. Mesela biz eğitimle yeni nesli yetiştirmek istiyoruz. Yetiştirmekle,
bir biçimlendirme ve şekillendirme amacımız var. İnsanın hangi yöntemle nasıl
biçimlendirileceğine, şekillendireceğine kim karar verdi? Yetiştirilen insan ne kadar olması
gereken bir insan? Olması gerekene yakın mı uzak mı? Bunları sorgulamamız lazım
gerekiyor.
Yani kültürleme yapanlar, aslında geçmişten devralınan kültüre, bugünü ve geleceği
hapsediyorlar. Benim geleceğimi geçmişin avucuna hapsediyor. Her kültürleme insanı
bulunduğu zamanın ve mekanın kalıplarına göre var ediyor.
Fıtrat eğitimi ve risk
Müslüman olarak dünyaya geldiğimiz bu topraklarda var olduğumuz için hamd ediyoruz. Peki
bu bizim için bir avantaj mı, yoksa dezavantajları da var mı?
Peygamberimiz a.s.’ın ‘her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar ve sonra annesi babası onu
hristiyanlaştırır, yahudileştirir, mecusileştirir’ buyuruyor. Bu hadis bize ne söylüyor. Bu hadis
bana diyor ki: ‘Sen de bu babalar gibi yapma! Sen de bir Müslüman baba olarak bu babalar
gibi yapma!’ Ne demek istiyor? ‘Sen de o Yahudi, Hristiyan, Mecusi anne babalar gibi
çocuğunun fıtratını bozacak bir eğitimi, İslam kılıfı altında böyle yapma’ diyor. Demek ki
ben de Müslümanlık adına çocuğumun fıtratını bozup, onun olumsuz gelişim adımlarını
atabilirim. Böyle bir risk var.
Nasıl bir eğitim yapalım ki, benim yetiştirmek istediğim nesil, fıtratını koruyup geliştirebilsin.
Eğitim vermeden kültürlenme yapmadan olmaz. Fakat bu işlemin insanı kalıba sokarak
biçimlendirme, şekillendirme riski var. Bu kalıplamayı kim belirliyor, ne hakla belirliyor,
neye göre belirliyor? Demek ki bu kalıplamayı İslam adına bile yapabiliriz. Risk budur.
Çünkü İslamı hepimiz aynı şekilde mi anlıyoruz? Hepimizin İslamî anlayışı aynı mı. İnsan
anlayışımız aynı mı? Elbette hayır. O zaman ne oluyor? Eğitim anlayışımız da ona göre
farklılaşıyor.
Eğitim veballi bir iş
Tarihte Müslümanların yaptığı tüm eğitime İslami eğitim diyoruz. Her dönemdeki
uygulamalar aynı mı? Falakanın eğitimin olmazsa olmazı olduğu dönemler, hocaya soru
sormanın edepsizlik sayıldığı zamanlar olmamış mıdır? İslam ve insan algısı farklı olduğu
için uygulanan eğitim yöntemleri de farklılaşıyor. Aslında biz çocuklarımızı eğitmekle, çok
riskli çok veballi bir alana da soyunmuş oluyoruz. Bu o kadar büyük bir tehlike ki, bizim
kalıba soktuğumuz çocuk, kendi kalıbını kolay kolay kırma mecalini gösteremiyor. Çünkü o
çocuğun, düşünme yeteneğini kalıba sokmuş oluyorum, sorgulama yeteneğini de dumura
uğratıyorum. Kendi olma ve kendine sahip çıkma gücünü de elinden alıyorum. O benim
döktüğüm kalıba göre hayatını sürdürmek durumunda kalıyor. Hatta onun zararlarını bile fark
etme mecali kalmıyor. Kalmadığı için bu yanlış yönlendirilmenin vebalini hem dünyada hem
de ahrette çekecek. Eğitim yapmakla, iyi niyetli bile olsam, çocuğun sadece dünya hayatını
karartmakla kalmıyor, aynı zamanda ahret hayatını da karartıyorum. Elinize verilen insanların
kaderini belirleyici oluyorsunuz adeta.
Bir de buna kasıt binerse, eğitim vasıta olarak kullanılırsa, varın sonucu siz düşünün.
Eğitim sorunumuz
Bugün İslam dünyasının temel sorunu eğitim sorunudur. Bugün başımıza gelen belaların,
soysuzlukların, bu utanç verici tablonun altında yatan en önemli faktör eğitimdir. Bu
kendiliğinden olmamıştır. Türkiye de dahil bütün İslam Dünyasında yapılan eğitim maalesef
günümüzde bir insanın insani hasletlerini dumura uğratıyor. İnsanı insan kılan aklı, yani
düşünme, anlamlandırma , sorgulama, tercihte bulunabilme ve bu tercihine göre hareketlerini
yönetme yeteneği gibi tüm yetenekleri dumura uğramış durumda.
Müslüman dünyada insanlar ya eğitimden mahrum bırakılıyorlar, ya da eğitme niyetiyle belli
bir kalıba sokularak sürüleştiriliyorlar ve artık İslam dünyasında birey diye bir şey kalmıyor.
Müslüman dünyadaki ihtilaflar ve nedenleri de bundan kaynaklanıyor. Sorunla karşılaştığında

çok yönlü eleştirel bir bakış açısıyla anlamlandırarak çözmeye çalışmak lazım. Sağlıklı bilgi
sahibi olmak gerekiyor ki düşünülebilsin. Bizim eğitim sistemi düşünceyi öğretmiyor.
En basit olaylarda bile insanlar birbirine saldırıyor. Düşünerek, konuşarak, insani çözüm
üretme yeteneğini kaybedince insanlar, hayvani yöntemlere, şiddete başvuruyorlar.
Böyle bir kasıtlı eğitime yönlendiren odaklar, oldukça profesyonelce çalışarak, işi nasıl
yöneteceklerini ve yönlendireceklerini çok iyi biliyorlar. Biz o kadar kalıplanmışız ki onların
desiselerini fark edecek basiretimiz bile yok.
Efendimiz a.s. ‘Müminin firasetinden sakın. Çünkü o bakınca Allah’ın nuruyla bakar’
buyuruyor. Firaset dediğimiz şey duvarın ötesini de görebilme basiretidir. Bizse burnumuzun
dibindekileri göremiyoruz, anlayamıyoruz, anlamlandıramıyoruz.
Çözüm Nedir? ‘Eğitime hayır’ mıdır? Elbette değil. Batıda eğitime ve zorunlu eğitime hayır
diyen bir sürü yaklaşımlar ve bunların kitapları var. Düşünen insanları bakıyorlar ki, egemen
sistemin kurumsallaştırdığı bu okullarda, kendilerinin istediği insanları robotlaştırmaya
çalışıyor diye düşünüyorlar. İstediği gibi düşünen ve yaşayan, istediği gibi tüketen varlıklar
yetiştiriyor. Onun için çocuğunun böyle olmasını istemeyenler, ‘eğitime hayır’ diyerek bir
düşünce geliştiriyorlar. Çare mi? Hayır. Çünkü eğitime hayır demek, insanın insanlaşmasına
hayır demektir. Biz buna hayır diyemeyiz.
Nasıl bir eğitim yapalım ki, yeni nesil kalıplanmasın, insani yetileri dümura uğramasın. O
yetiler gelişsin. Şimdi bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Ben öyle bir eğitim
yapmalıyım ki, çocuğumun aklı ve zihni daha da gelişsin. Tefekkür yeteneği, sorgulama,
araştırma, merak, tecessüs, anlam yükleme, sorun çözme yeteneği gelişsin. Böyle bir eğitim
yapmamız lazım. Şimdi bizim yapmaya çalıştığımız eğitimin bunlarla bir alakası var mı,
bunları üretecek bir yanı var mı? Asla.
Çünkü ailede, anne baba çocuk adına her şeye karar veriyor. Nasıl olunacağı ile ilgili
talimatları veriyor. Annemizin babamızın bize biçtiği kalıplar bugün bizim işimize yarar mı?
Okulda senin adına her şeyi bilen öğretmen karar vererek, seni eğitmeye çalışıyor. Senin
adına konuşuyor, senin adına düşünüyor, senin adına cevap veriyor. Böyle bir eğitimden,
düşünen sorgulayan, nedenini niçinini tahlil eden bir nesil yetişir mi?
Bize çarkından geçtiğimiz eğitim sistemi, neyi nasıl öğreneceğimize müsaade ediyorsa, onu
öğreniyoruz. Onun dışına çıkamıyoruz.
Bugün karmaşık hayatı çözümleyen gerçeklere uygun yepyeni kalıplar olması lazım. Onu kim
üretecek? Üretecek kimse de yok. Biz öyle bir hayat yaşıyoruz ki bir saniye sonra nasıl bir
sorunla karşılaşacağımız bilemiyoruz. Her gün yepyeni yığınlarca sorunlarla karşılaşıyoruz.
O sorunlara karşı çözüm üretmek de bizzat kendimize kalıyor. Onun için bize hazır malumat
kalıpları lazım değil. Bize bilgiyi bulma, bilgiyi elde etme, bilgiyi keşfetme, bilgiyi kullanma
ve bu bilgiyle sorun çözme yeteneği lazım. Bize eğitimin bunu öğretmesi gerekiyor. Maalesef
İslam dünyasında böyle bir eğitim söz konusu değil.
Bu durumda bizim böylesine riskli bir işi, risksiz bir hale getirerek başımızın çaresine
bakmamız lazım.
Bir ayeti Kerime’de ‘Hakkında ilmin olmadığı bir işin peşine düşme’ buyuruluyor. Bunu
öncelikle eğitime yönelik ele almamız lazım. Babalığı bilmiyorsan, baba olmaya karar
verme. Bu çağın Müslüman annesi olmasını bilmiyorsan, anne olmaya karar verme. Bilgi
sahibi olmadığın bir hususla ilgili, o konuda söz sahibi olma. Kendi başını belaya sokma,
başkalarının başının belası da olma. Hakikaten iyi yaparsak sevabı çok yüksek ama kötü
yaptığımızda da vebali oldukça yüksek bir iş: eğitim.

Bırakın sıradan insanları, Müslümanlık adına söz sahibi olan insanlar bile birbirini aforoz
etmekle meşgul. Birbirinin fikrini analiz etmeden, anlamaya çalışmaktan uzak, hemen saldırı,
,itham, yargı ve infaz. Bunun neresi İslami? Bizim almış olduğumuz eğitimin kötülüklerini
saymakla bitiremeyiz. Onun için aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Onun için eğitimin
riskini düşünmemiz ve sorgulamamız lazım. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19917.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Homurlu’ya mesire alanı
Develi Belediyesi Yukarı Künye Mahallesinde bulunan Homurlu Şelalesinin çevresine mesire
alanı yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
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Ekipmanlarıyla alandaki hafriyatların temizliğiyle işe başlayan Belediye ekipleri, WC, mescit,
büfe ve taş köprü çalışmalarını da tamamladıktan sonra son olarak 30 adet barbekülü çatılı
piknik masası montajına başladı. Çalışmayla ilgili bilgi veren Develi Belediye Başkanı
Mehmet Cabbar “Develimizin doğa harikası yerlerinden olan Homurlu Şelalesinin çevre
düzenlemesi ve mesire alanı yapım çalışmalarında sona doğru yaklaştık. 3000 m2’lik mıcır
seriminin ve 80 m ahşap korkuluğun yapılacağı alanda ayrıca; 15 adet ahşap çöp kutusu, oyun
grupları, çeşme ve ahşap köprüde yapılarak Develi halkının ve misafirlerin rahatlıkla
kullanabileceği bir çevre düzenine kavuşturulacak.” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19918.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Gramofonun "büyülü" sesiyle geçen bir
ömür
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin İnce, çocukluğundan beri
koleksiyonunu yaptığı gramofonlar ve taş plaklardan yükselen "büyülü" sesten vazgeçemiyor.
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60 yılı aşkın süredir karşılaştığı çalışır durumdaki gramofon ve plakları alarak koleksiyon
yapan İnce, sahip olduğu 15 gramofon ve 400'e yakın taş plaktan yükselen sesi dinlemeye
devam ediyor.
Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Refik Başaran, Safiye Ayla başta olmak üzere yerli ve yabancı
sanatçıların taş plaklarını özenle koruyan İnce, gezdiği şehirlerde antika malzemelerin
bulunduğu iş yerlerini ziyaret ederek arşivine yenilerini eklemeye gayret ediyor.
İnce, "Çocukluğumdan beri müziği seviyorum. Yeni çıkan cihazlarla muhatap olamıyorum.
Bir tane plak bile bulsam çok mutlu oluyorum." diye konuştu.
Eski plakların kendisini maziye götürdüğünü aktaran İnce, müzik dinleme aletlerinin,
teknolojiyle birlikte gelişmesiyle çalışır durumda gramofon ve plak bulmakta zorlandığını,
bulunduğu çevrede uzun süre köy köy gezerek sağlam plak aradığını anlattı.
Gramofon dede" olarak anılıyor
Evinin bir odasını koleksiyonu için ayırdığını belirten İnce, günün neredeyse her saati plak
dinlediğini, bu nedenle dostları ve yakınlarının kendisini "Gramofon dede" olarak andığını
dile getirdi.
Son dönemde sağlam durumda bulduğu taş plakları 100 lira ile bin lira arasında değişen
fiyatlara alabildiğini, gramofon fiyatlarının ise en az bin 500 lira olduğunu söyleyen İnce,
şöyle konuştu:
"Birisi bana taş plak getirse, mesela Refik Başaran'ın, istediği parayı gücüm nispetinde
veririm. Torunlarıma bırakabileceğim en neşeli miras bu. Çocuklarım ve torunlarım da
benden etkilenerek gramofonlara ilgi duymaya başladı. 60 yıldır gördüğüm temiz ve sağlam
gramofon ve taş plakları topluyorum. Plakları genelde İstanbul ve Ankara'dan, gramofonları
ise Hollanda'da yaşayan torunlarım aracılığıyla yurt dışından topladım. Çalışır durumda olan
400'e yakın plak ve 15 gramofonum var. Plak bulabilmek için hala köy köy geziyorum.
Evimden her gün plakların o güzel sesi yükseliyor. Beni tanıyanlar 'Gramofon dede' diyor.
Herkesin kendine göre bir mazisi var, tüm plaklarımı seviyorum ve hiçbirinden vazgeçemem.
Bir kişi gramofonu bir kere dinlese bana göre bir daha ayrılamaz."
İnce, gözü gibi baktığı gramofonlarının bir parçası arızalandığında tamiratının zor olduğuna
işaret ederek, böyle bir durumla karşılaştığında yarım asrı aşkın süredir dostluk kurduğu
İstanbul'daki gramofon ustalarını ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19919.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Nevşehir külliyesine hayırsever desteği
Nevşehir’de gelecek yüzyıllara bırakılabilecek en önemli eser olarak da değerlendirilen
Nevşehir Külliyesi, hayırseverlerin yakın ilgi ve destekleri ile yükselmeye devam ediyor.
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Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve belediye ile Nevşehir Külliyesi Yaptırma ve
Yaşatma Derneği ile işbirliği halinde devam eden Nevşehir Külliyesi, Selçuklu ve Osmanlı
mimarisinin de özelliklerini yansıtıyor.
Ali Dirikoç Bulvarı üzerinde 3 kattan oluşacak ve açık ve kapalı mekanlarıyla 11 bin 500
kişinin aynı anda ibadet edebileceği camii, gasilhane, gusülhane, morg, kadın ve erkek taziye
evi, 500 kişilik konferans salonu, Alimler misafirhanesi ve kütüphane ile dini eğitimlerin
gerçekleştirileceği çeşitli sosyal donatılarında yer alacağı Nevşehir Külliyesi, kendi ölçeğinde
şehir merkezinde Cumhuriyet döneminin ilk yapısı unvanını da kazanacak.
Nevşehir’de hayır işleri ile adeta yarışan hayırseverlerin yaptığı katkılar ile devam eden
Nevşehir Külliyesinin dört bir yanındaki minarelerin de yapım çalışmaları son aşamaya geldi.
2017 yılı içerisinde hizmete kazandırılması planlanan Nevşehir Külliyesinde, bu yıl sonuna
kadar kaba bölümlerinin inşaatının tamamlanması öngörülüyor.
Nevşehir Külliyesi ile birlikte külliye çevresinde 52 bin metrekarelik alanda şehir meydanı da
oluşturulacak. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19920.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu
ByLock kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 100 kişi ile sendika yöneticisi
23 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı
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Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 100 kişi ile sendika
yöneticisi 23 kişinin yakalanması için başlatılan operasyonda 51 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma çerçevesinde, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün kriptolu iletişim programı ByLock
kullanıcısı oldukları iddiasıyla 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıca, OHAL kapsamında kapatılan ve 12 yöneticisi daha önceki operasyonlar sonucunda
tutuklanan Aktif Eğitimciler Sendikası Kayseri şubesinin yöneticisi 23 kişi için de yakalama
kararı çıkartıldı.
Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 51 şüpheli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden
geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19921.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Aliya İzzetbegoviç İstanbul’da anıldı
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının 13. yılında TYB İstanbul
şubesince anıldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler
Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi'nin düzenlediği etkinlik,
Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı,
“Aliya, Bosna’yı bize emanet etti. Nasıl ki Bosna bize emanetse Halep, Kerkük, Şam, Bağdat
hâsılı tüm İslam coğrafyası da bize emanettir.” dedi. İslam dünyasının birçok yönüyle öne
çıkan liderleri olduğuna işaret eden Bıyıklı sözlerine şöyle devam etti:
"Ama bilgelikle, bilgiyle, kendi içerisinde felsefeyle hesaplaşacak katar entelektüel yanı olan
liderimiz az. Sadece bilgelik ve entelektüellikle kalmayıp aynı zamanda eylemi, bilgelikle
buluşturan bir lider olması açısından da Aliya'nın özel bir yeri var. Dolayısıyla bizim onu
daha çok okumamız, anlamamız gerekiyor. Daha 15 yaşında Batılı filozoflara eleştiri
getirecek kadar felsefeye hâkim olan, 18 yaşında Batı'ya reddiye yazacak kadar bilgi ve
birikim sahibiydi. Bizim gençlerimiz de inşallah bir gün Aliya gibi Batı ideolojisine karşı
Müslümanları savunacak hale gelecekler diye ümit ediyoruz."
İzzetbegoviç, eski Bahçelievler Belediye Başkanı ve TYB Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer
Doğan'ın moderatörlüğünde, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu, AK Parti
İstanbul İl Başkanlığı Balkanlar ve Avrasya Komisyon Başkanı Feridun Ay, İsmail Erdoğan
ve eski AK Parti Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün konuşmacı olduğu "Vefatının 13.
Yılında Aliya İzzetbegoviç" paneliyle anıldı.
Panelde konuşan Kansu, İzzetbegoviç'in ailesinden öğrendiği özel bilgilerin de yer aldığı
yaşam öyküsünü dinleyicilere anlattı. Kansu, İzzetbegoviç'in iki kez fikirlerinden dolayı hapse
düştüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"İlk olarak 1946'da evlilik öncesi hapse düştü. Aliya'nın eşi Halide Hanım savaş sırasında
İstanbul'dayken kendisine onunla ilgili her şeyi soruyorduk. Bana evliliğini, 'Hüseyin, her
türlü hazırlığımız yapıldı, o zamanlar elbiseler ısmarlama yapılıyordu, Balkanlar'da kına
gecesinde 7-8 kıyafet giyiliyordu, hepsi dikildi. Baklavalar, börekler, her şey hazır, o zalim
rejim düğünümüze bir gün kala bizi tutukladı, hapse attı. Ben bir ay yattım, Aliya 3 yıl yattı.
O hapisten çıktıktan sonra nihayet birbirimizle kavuştuk ve evlendik' sözleriyle anlatmıştı."
İzzetbegoviç'in eserlerinin çoğunluğunu hapishane süreçlerinde yazdığını ifade eden Kansu,
"Özgürlüğe Kaçış" eserini de hapiste kaleme aldığını söyledi.
Kansu, İzzetbegoviç'in cenazesine katıldığını vurgulayarak, "Cenazesine bütün dünyadan
sevenler geldi, Saraybosna'ya dünyanın çeşitli ülkelerinden 55 uçakla insanlar geldi.
Türkiye'den 4 uçak kalktı. Küçük bir havaalanı 55 uçağın park edeceği hava sahası yoktu,
hava yağmur yağış, hatta Kanal 7’de haberi verirken 'o akşam gökler bile, bulutlar bile ağladı'
ifadeleri kullanıldı." dedi.
İzzetbegoviç'in yaşarken toplumu için bir okul olduğu yorumunu yapan Kansu, "Bu okuldan
çok sayıda bilim, devlet adamı ve askerler yetişti. Aliya, bütün İslam dünyası için açık bir
okuldur, gelin o güzel okuldan istifade edelim." ifadesini kullandı.
"Otoriteye isyan etmiş biridir"
Süleyman Gündüz ise, İzzetbegoviç'in anıldığı etkinliklerde onu anlatmaya zamanın
yetmeyeceği görüşünü aktararak, "Aliya sade ve bilge bir şahsiyettir. 'Bilge Kral' değil, hayatı
boyunca otoriteye isyan etmiş bir kişidir. Onu otoriteryen bir kavramla izah ediyor olmamız
bizatihi bu kavrama hayatında karşı çıktığı için onu rahatsız ederdi diye düşünüyorum."
değerlendirmesini yaptı.
İzzetbegoviç'te her şeyin özgürlük ve ahlak temelinde kurulu olduğuna dikkati çeken Gündüz,
şunları kaydetti:
"Asla makyevelist değildir yani kendi çıkarlarına uygun olarak davranabilen bir insan
değildir. Diyor ki, 'kendi tarafgirliğiniz içinde sizin aleyhinizde olsa bile mutlaka adaletli
davranın.' Şüphesiz beslendiği kaynak gerçek İslam kaynağı, bizim için bağımsız bir aklın
neler yapabileceğinin 20. yüzyılda en somut göstergesi. Bunun için Müslümanlar olarak
bağımsız bir akla, bağımsız bir idrake sahip olmamız gerekiyor. Aliya, geçmişe bağlı ama
geçmişe bağımlı değildi."
Gündüz, Aliya'yı övmekten çok, bıraktığı mirasa sahip çıkmak gerektiğine vurgu yaparak,
"Aliya İslam coğrafyasında büyük bir dinamizm olabileceğini, İslam coğrafyasındaki genç
aklın bir kurtuluş olabileceğini söylüyor ve bize "Bizim en önemli kurtuluşumuz Müslüman
olabilmektir, Müslümanlar gerçekten Müslüman oldukları zaman Allah, onların üzerinden
kaldırdığı izzet ve şerefi iade edecektir.' diyordu." ifadesini kullandı.
Etkinliğin moderatörü Doğan ise, İzzetbegoviç'i kitaplarından tanıdığını söyleyerek,
"Rahmetli Erbakan, belediye başkanlığı yaptığım partinin lideriydi ve Bosna için o dönem
şamatasız, gösterişsiz büyük işler yaptı. Biz de kendimize düşen işleri yaptık. Aliya
İzzetbegoviç cephedeydi, ismini bir parka verdik, kendileri gelecek durumda değildi ve eşi
Halide hanımı yollamıştı." anısını nakletti.
Ardından kürsüye çıkan sanat tarihçisi İsmail Erdoğan ise, İzzetbegoviç'e dair şu görüşlerini
aktardı:
"Bana göre herkesin içinde kendisine özgü bir Aliya vardır. Eğer bir insan onunla tanıştıysa,
onun kitaplarıyla hemhal olmuşsa o artık dünyayla hesaplaşmaya başlamış demektir ve
herkesin Aliya üzerinden dünyayla hesaplaşması da dünyaya özgüdür, bu yüzden herkesin bir
Aliya'sı vardır, içinde durur ya da içinde durmaz büyük bir hareketliliğe neden olur."
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Balkanlar ve Avrasya Komisyon Başkanı Ay ise,
İzzetbegoviç'in 1990'lı yıllarda Batı'ya ahlak ve insanlık dersi verdiğini dile getirerek, "Sahip
çıktığı İslami söylemini evrensel bir dile dönüştürürken beslendiği medeniyet birikiminin

farkındadır. Bu yönüyle İslam dünyasında yeni bir lider prototipinin habercisi olmuştur."
şeklinde konuştu.
Gençler için Aliya
Programda gençler de mikrofon başına geçti. ‘Benim İçin Aliya’ diyerek duygu ve
düşüncelerini paylaşan gençler, Aliya’nın model alabilecekleri önemli liderlerden biri
olduğunu vurguladı ve kendilerine böylesi bir etkinlikte söz hakkı tanındığı için TYB
İstanbul’a teşekkür etti. Etkinlikte, İzzetbegoviç'i anlatan belgesel gösterimi yapıldı.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19922.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

'Bylock' kullanıcısı 53 kişi sağlık
kontrolünden geçirildi
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'Bylock' kullanıcılarına yönelik düzenlenen
operasyonda gözaltına alınan 53 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.
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15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü
operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. FETÖ içerisinde faaliyetleri tespit edilen ve örgütün
iletişim sistemi Bylock kullandığı tespit edilen 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik'te sağlık
kontrolünden geçirildi.
Operasyon kapsamında ayrıca, il dışında olduğu tespit edilen 47 kişi için de yakalama kararı
çıkarıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19923.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Sivas'ta dernek başkanlığını yaptığı caminin bahçe ve müştemilatında onlarca kediyi et ve
tavukla besleyen 73 yaşındaki İsmet Tipiler, "Allah'ın yarattığı varlıklar, onlara karşı sevgi ve
şefkat göstermeliyiz. Biz onları seversek Allah'da bizi sever." diyerek herkese hayvan sevgisi
aşılıyor.
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Kentteki bir kurumdan emekli Tipiler, evinin yakınındaki Kümbet Camisi'nin dernek
başkanlığını yapıyor. Bu göreve gelmesi ile cami bahçesindeki kedilerle de yakından
ilgilenmeye başlayan Tipiler, her geçen gün sayıları artan hayvanları doyurmak için büyük
emek harcıyor.
Kasap ve şarküterilerden topladığı tavuk ve et kırıntılarıyla kedileri besleyen Tipiler, hayvan
sevgisiyle başta cami cemaati olmak üzere mahalle sakinlerinin de takdirini topluyor.
Kedilerin her gün yolunu gözlediği İsmet Tipiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek
başkanlığını yaptığı caminin kaloriferlerinin yakılması ve temizliğinin yapılması gibi her türlü
işiyle ilgilendiğini söyledi.
Boş zamanlarında ise sokak kedileriyle ilgilendiğini belirten Tipiler, "Sahipsizler, açlar,
bunları etrafıma topladım ve yemeklerini temin ediyorum. Her gün karınlarını doyuruyorum."
dedi.
Tipiler, kedilerin yavruları için de özel bir yer yaptığını, en büyük sıkıntısının yiyecek temin
etmek olduğunu kaydetti.
Cami bahçesindekiler dışında, evi ile cami arasındaki 3-4 yerde de kedilerin kendisini
beklediğini anlatan Tipiler, "Adeta bunları çocuklarım gibi besliyorum ve sevgi gösteriyorum.
Elim boş gidersem, bunlar da miyavlarsa o gün uyuyamıyorum, üzülüyorum." diye konuştu.
- Kedi barınağı yapılmasını istiyor
Kentte sokak kedileri için barınak yapılmasını isteyen Tipiler, özellikle kış aylarında
sokaklardaki
kedi
yavrularının
telef
olduğuna
dikkati
çekti.
Tipiler, birçok kişinin kedileri sevmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Hayvanlara işkence ve zulüm edenler var. Böylelerini gördüğüm zaman uyarıyorum.
Yazıktır, bunlar da Allah'ın yarattığı birer mahluk. Bunlara acıyın, elinizden geldiği kadar
sevin. Elimden geldiği kadar sevdirmeye çalışıyorum ama maalesef insanların çoğu kedileri
sevmiyor. Sabahları camiyi açmaya gelirim ve kediler köşe başlarında beni bekler. Akşam da
eve giderken gruplar halinde kediler beni beklerler. Elimden geldiği kadar onlara yiyecek
veriyorum. Yavru kedilere de anneleri iyi bakıyor. Anne kedileri iyi besliyorum ve mesele
halloluyor. Bunlara birileri sahip çıksa onlara devrederim. Gözüm açık gitmem, birileri
bakıyor, bir sevgi gösteriyor derim ama maalesef insanlar evlerine kedi koymuyor ve
dolayısıyla sokaklarda kalıyor. Hırçın kediler var, onların sefillere yemek yedirmemesini de
önlüyorum. Hepsine hakkını ayrı ayrı veriyorum."
Evinde de 10 yaşında bir kedisi bulunduğunu aktaran Tipiler, mutlu olduğunu ve ömrü
yettiğince bu kedilere bakacağını ifade ederek, "Allah'ın yarattığı varlıklar, onlara karşı sevgi
ve şefkat göstermeliyiz. Biz onları seversek Allah'da bizi sever." dedi.

Cami cemaatinden Hasan Karabulut ise Tipiler'i tanıyan kedilerin onu her gördüklerinde
yanına geldiklerini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19924.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Arıza A.Ş.
ULAŞIM “ALLAHA EMANET”: Çoğunlukla klimaları çalışmayan, kaloriferleri ısıtmayan
halk otobüslerinin kameralarının da arızalı olduğu ortaya çıktı. Seferlerde de sık sık arızalanan
otobüsler ile Büyükşehir sınırları içerisindeki ulaşım adeta “Allaha emanet” yapılıyor.
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KÖKLÜ DEĞİŞİM YAKINDA: Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu
ise, şehir sınırları içerisinde köklü bir değişim projesini hazırladıklarını, konuyla ilgili
açıklamanın Başkan Mustafa Çelik tarafından yapılacağını söyledi. Gündoğan, değişimde
otobüs içi kamera sistemi ve konforlu hizmet ile ilgili olumlu gelişmelerin de yer alacağı
bilgisini verdi.
Kayseri Gündem Gazetesi olarak daha önce Büyükşehir sınırları içerisinde ulaşımı sağlayan
halk otobüslerinin yaz aylarında klimasız, kış aylarında ise ısıtmayan kalorifer sistemleri ile
çalıştığı haberini kamuoyunun bilgisine taşımıştık. Haberin çıkmasından bu yana yetkililerin
ağzını bıçak açmadı. Kontrolü Kayseri Büyükşehir Belediyesinde olan Halk Otobüslerinde
belediye Beyaz Masa birimine çok sayıda şikâyet gitmeye devam ediyor. Ulaşım A.Ş.
yetkilileri ise yakında yenilikler yapacaklarını ancak açıklama yapmanın henüz erken
olduğunu dillendiriyorlar. Ama zaman geçiyor ve sorunlar her geçen gün artmaya devam
ediyor. Kayseri ulaşımda kalitesiz bir süreç yaşıyor. Yetkililerin konforun artırılması ve
sorunların giderilmesi konusunda sessiz kalması ise akıllarda soru işareti bırakıyor.
Kameralar çalışmıyor
İstanbul Halk Otobüsünde yolcunun şoföre saldırısı sonrasında meydana gelen kaza ülke
gündemine oturmuş ve otobüs içi güvenlik ve şoförlerin korunması çokça konuşulmuştu.
Konuşulanlar arasında özellikle halk otobüslerinde kamera olmasının faydaları da vardı. Hal
böyleyken Kayseri’de hizmet veren Halk Otobüslerinde kamera sisteminin genellikle
çalışmadığı ortaya çıktı. Ulaşım sırasında meydana gelen tartışma ve kavgalar sonucunda
yapılan şikayetlerde kamera kayıtlarının olmadığı zira bir çok otobüsün kamerasının
bulunmadığı ya da bozuk olduğu anlaşıldı. Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah
Gündoğdu ise, konu ile ilgili yaptığı bilgilendirmede otobüs içi kamera sistemlerinin yasal bir
zorunluluk olmadığını dile getirdi.
Şikâyetler sonuçsuz kalıyor
Halk otobüsleri ve şoförlerle ilgili yapılan şikâyetlerde kurum, ”Şikâyetiniz dikkate alındı. En
kısa sürede değerlendirilerek size dönüş yapılacaktır” mesajını şikâyetçiye yolluyor. Hemen
ardından, ”Şikâyetiniz üzerine ilgili şoför veya ilgili kişi uyarıldı” şeklinde şikâyetçiyi tatmin
etmeyen bir mesaj atılıyor. Vatandaşı tatmin etmeyen tek unsur, şikâyetin devam ediyor
olması ve çözümün yapılmaması olarak görülüyor. Şayet şikâyet şahit ya da kamera kaydı

gerektiriyorsa sonuçsuzluk burada da ortaya çıkıyor. Verilen resmi cevaptaki ”Şikayetiniz
dikkate alındı. Gerekli inceleme yapılarak araç şoförüyle görüşüldü. Ancak, yapılan
incelemede olay saatinde araç içindeki kamera sisteminin çalışmadığı, olay ile ilgili bir
görüntüye ulaşılamadı” gibi sonuçsuzluk şikayetçi vatandaşları tatmin etmiyor.
Ulaşımda köklü değişim olacak
Bütün bu sorunlar ile ilgili bilgisine başvurduğumuz Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah
Gündoğdu, Kayseri sınırları içerisinde köklü bir değişim projesini hazırladıklarını, konuyla
ilgili açıklamanın Başkan Mustafa Çelik tarafından yapılacağını söyledi. Gündoğan,
değişimde otobüs içi kamera sistemi ve konforlu hizmet ile ilgili olumlu gelişmelerin yer
alacağı bilgisini verdi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19925.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

FETÖ'nün darbe girişimi 37 dilde
anlatılacak
TUREB, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin dünya kamuoyuna anlatılması
amacıyla 37 dilde yayınlanacak kısa film hazırlamak için çalışma başlattı.
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Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından 37 dilde hazırlanacak ve sosyal paylaşım
sitelerinde ve çeşitli ülkelerin medya organlarında yayınlanacak kısa filmler ile Fetullahçı
Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin dünya kamuoyuna tüm
açıklığıyla anlatılması amaçlanıyor.
TUREB'in başlattığı çalışma kapsamında, "Türkiye üzerine oynanan oyunları kınıyoruz"
temasıyla hazırlanacak kısa filmler ile ülke aleyhinde yapılan ve turizme büyük ölçüde zarar
veren algının kırılması hedefleniyor.
Temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen TUREB Başkanı Ahmet Zeki Apalı, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 sonlarında Rusya ile yaşanan krizden olumsuz etkilenen
Türk turizminin, sorunları atlatmaya başladığı sırada 15 Temmuz darbe girişimiyle yeniden
sıkıntılı bir sürece girdiğini anlattı.
Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede televizyon yayınlarıyla Türkiye aleyhinde
oluşturulan kara propagandanın, turizmi olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğine dikkati
çeken Apalı, kasıtlı olarak üretilen yanlış algıyı kırmak amacıyla çalışma başlattıklarını
söyledi.
Apalı, TUREB'in, 10 binin üzerinde profesyonel rehberin üyeliğiyle dünyanın en kapsamlı
birliklerinden olduğunu, bu geniş kapsamlı çevreyi Türkiye'yi lekelemek için sunulan
yalanları silmek amacıyla kullanacaklarını belirterek, "37 farklı lisanda 15 Temmuz'un bir
tezgah olduğunu anlatan kısa film hazırlıyoruz. Aleyhte yapılan yayınların etkisini kırmayı
amaçlıyoruz. Tanıtımda daha etkin ve atak olacağız." diye konuştu.

Darbe girişiminden sonraki süreçte, rehberlerin gerek telefonla gerek yüz yüze iletişim
kurdukları yabancılara olayın perde arkasını anlatmak için gayret sarf ettiğini dile
getiren Apalı, şunları kaydetti:
"Darbe girişimi, Türkiye üzerinde oynanan oyunları ortaya serdi. Avrupa’da birçok televizyon
kanalında Türkiye aleyhine yayınlar yapılıyor. Aslında bu durum 15 Temmuz’un bir tezgah
olduğunun ispatı. Avrupa’da siyasetçiler ve medya, Türkiye üzerinde olumsuz bir algı
oluşturmaya çalışıyor. Bu nedenle AB ülkelerinden gelen turistlerle ilgili çalışma yapıyoruz.
Turist rehberleri yıllar içinde milyonlarca insanı kültür turlarında Anadolu’yu tek tek gezdirdi.
Yıllar içinde oluşan iyi diyalogları kullanan arkadaşlarımız, 15 Temmuz'da yaşanan olayların,
ülkelerindeki medyanın bahsettiği gibi olmadığını anlattı. TUREB, 10 binin üzerinde
profesyonelin oluşturduğu bir birlik. Karamsar değilim, bugünler geçecek. Kısa film farklı
dillerde hazırlanıyor. Bunları sosyal paylaşım sitelerinden ve çeşitli ülkelerin medya
organlarında yayınlayacağız."
- 2017'de turizmcilerin yüzü gülecek
Turizm sektörünün 2017'de daha iyi bir sezon geçirmesini beklediklerini ifade eden Apalı,
Rusya ile kurulan sıcak ilişkilerin turizm potansiyeli açısından kısa süre içinde daha verimli
hale geleceğine inancını vurguladı.
Apalı, Türkiye'nin kültürel varlıkları ve doğal güzellikleri ile 2014 yılında en çok turist
ağırlayan ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını hatırlatarak, "Biz ağırladığımız turist
sayısıyla dünya birincisi olacağız. Ülke olarak arınma sürecini tamamladıktan sonra turizm
açısında dünya liderliğine ilerleyeceğimize inanıyorum. 2017 ile ilgili olumluyuz. Sıcak
ilişkiler nedeniyle 2017 yılının özellikle Rus turist açısından son derece verimli geçeceğine
inanıyoruz." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19926.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri'de Kitap Fuarı Rıdakşab

Ömer Faruk ÖZCAN
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Yazının başlığını okuyunca bir yanlışlık olduğunu düşündünüz değil mi?
Evet Kayseri Gündem gibi önemli bir gazetenin köşe yazısındaki başlıktan hiç bir şey
anlamadım der gibisiniz. Gözlerinize ve hatta varsa gözlüklerinize inanmadınız ve dediniz ki
böyle bir baskı hatası olur mu?
Başlıkta baskı hatası yok Bilakis bilerek atılmış bir başlık.
Tek ayrıntı son kelimeyi tersinden okumanız gerekiyor.
Peki neden tersinden mi yazıldı?

Kitap fuarları büyükşehirlerde genelde ya belediyeler ya diyanet ya da üniversiteler tarafından
organize edilir. Kayseri'de ise özel firmalara veriliyor kitap fuarını organize etmek.
Fuar alanları genelde şehir merkezlerinde rahatça ulaşımı olan yerlerde yapılır, örneğin
Ankara'da Kocatepe'de yapılır ve şehrin her tarafından tek arabayla ulaşım sağlanabilir.
Kayseri'de ise öğrencilerin ve halkın kolayca ulaşamadığı çoğunlukla iki otobüs ile ulaşım
sağlanmakta ve epeyce de zaman almakta kitap fuarına ulaşmak.
Genelde yapılan kitap fuarlarında yer tahsisi ücretsiz olduğu için yayınevleri kitap
kampanyalarını geniş tutar ve ziyaretçiler kitap fuarından elinde kitaplar yüzünde
gülücüklerle ayrılır.
Kayseri'de fuar alanı ise yer ücretleri ile hem kitabevlerinin hem de yayınevlerinin kolayca
altından kalkabileceği rakamlar değil.
4- Kitap fuarlarında başta Maraş ve Sivas olmak üzere katılan yazarları belediye misafir eder,
konferans mekanlarını tahsis eder, yazarların okurlarıyla buluşması için imza programı tertip
eder ve okuyucu hem kitapla hem de yazarıyla buluşmuş olur. Kayseri'de yazarları
ağırlamakta yayınevlerinin işidir, dolayısıyla kitap fuarında kitap fiyatları ucuz olmaz.
Çözüm Önerileri
Öncelikle şehrimizin merkezinde, Ramazan Sokağı'nın başarılı bir şekilde tertip edildiği
Kurşunlu otoparkımız ya da Cumhuriyet meydanımız kitap fuarı için çokta güzel olur
kanaatindeyim.
Herkesin rahatça ulaşım sağlayabileceği bir mekan ya da sürekli halkın indiği meydanlarda
kitaplar olursa levhalar ve bilbordlar yerine belki de kitaplar okunur.
Kitap fuarını belediye ve müftülük beraber organize eder, şehrimizde hizmet veren STK
lardan da destek alırsa organize daha da güzel olacaktır. ( katılacak yayınevlerinin tespitinden
yer ücreti alınmaması ve Kayseri li yazarlara yer verilmesi ve hatta şehir dışından
gelecek misafirlerin ağırlanmasına kadar organizasyon yapılır)
Kültür ve tarih şehri olan Kayseri özel ve güzel yazarları on gün boyunca misafir eder,
farklı düşünürler, kalemler okurlarıyla buluşur. En önemlisi yer tahsis edilenlerden ücret
alınmaz ise kitaplar ucuz olur, özel kampanyalar yapılır ve kitapseverler gerçekten kitapla
buluşur.
Belediyemizin kitap fuarını eylül ayında yapması da bir güzellik olacaktır, özellikle okulların
ilk açıldığı hafta fuarın düzenlenmesi öğrencilerin daha ders yoğunluğuna başlamadan kitap
fuarlarını gezerek bir enerji toplamalarını sağlayabilir.
Bizler yazı yazarken sorun tespiti yapmakla kalmayıp çözüm önerilerini de sunuyoruz.
Yazının başlığı kitap fuarlarının organizesinde Kayseri'nin ters uygulama yapmasından dolayı
atılmıştır.
Kitap fuarından belediyemiz para kazanmıyor, organizasyon şirketleri de kazanmasın.
Kazanan Kayseri ve kitap severler olsun.
İnşallah seneye ters başlık atmak zorunda kalmayız.
Yine de imkan bulan fuara ...
Gezmeye değil, kitap almaya.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19927.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi
yandı
Kayseri'de kanalizasyon çalışması sırasında doğalgaz borusunun patlamasına neden olan iş
makinesi, yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Alınan bilgiye göre, İldem Fatih Mahallesi'nde iş makinesi ile kanalizasyon kazısı yapılırken
doğalgaz borusu patladı. Borudaki gazın tutuşmasıyla alevler iş makinesine sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesini söndürdü.
İş makinesinin kullanılamaz hale geldiği yangında, operatör yara almadan kurtuldu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19928.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

NEFSİNİZE UYMAYIN, 3. SAYFAYA
KONU OLMAYIN
İki gün önce “Neler oluyor bize?” manşetiyle duyurduğumuz gibi toplum içindeki şiddet ve
cinayet haberleri her geçen gün artıyor. Sokakta şiddet, evde şiddet derken aile içi cinayetleri
de sık duyar olduk. Toplumda infiale neden olan bu durumu Uzman Psikolog ve yazarımız
Efser Selamet Çelik ile Psikolog Durna Özer değerlendirdi. İnanç eksikliğinin asayiş
olaylarında başlıca etken olduğuna değinen Çelik, insanların kontrol altına alamadıkları nefsi
dürtülerin istenmeyen olayları ortaya çıkardığını anlattı. Durna Özer ise toplumu sağduyulu
olmaya çağırdı.
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Son günlerde artan üçüncü sayfa haberlerini yazarımız Efser Selamet Çelik ile Psikolog
Durna Özer’e sorduk. Uzman Psikolog Efser Selamet Çelik, yaşanan olayları, bencillik ve
iman eksikliği olarak değerlendirdi.
Çelik, “Ülkemizde sürekli sıkıntılı haberler duymaya, görmeye başladık. Bunun altında
insanlarda dürtüselliğin had safhada yaşanması var diyebilirim. Pek çok insan hayata

dürtüleriyle bakıyor. Bizim değer yargılarımız ile düşünecek olursak, dürtüler kişinin nefsi ile
hareket etmesi anlamına gelir.
İnsanın içinde eğitmesi gereken çocuktur dürtüler. Kayınvalide gelinini öldürüyor… Sebebi
ne olursa olsun olaya baktığınızda gelininiz namus ile ilgili sıkıntılı bir eylem dahi yapsa,
Allah’ın verdiği canı sizin almak gibi bir hakkınız, lüksünüz yok. İnsanlar olaylara bakarken
İslami, ahlak değer yargıları ile bakmak yerine, ‘Ben ne diyorum?’ dürtüsüyle bakmaya
başladılar.” dedi.
Manevi kavramlar gündemimizden mi düşüyor?
Allah’a teslimiyet, edep, haya, ahlak ve maneviyat gibi kavramların tedavülden kalkmaya
doğru gittiğini kaydeden Çelik, “Eşler birbirini aldatıyor, zina çok sıradan bir eylem haline
gelmeye başladı, hırsızlık kol geziyor… Marka tescili olmadan, lisanslı bir ürünün kopyasını
yapmanın haram olduğunu bile bile bir kişi bu hırsızlığı, sahtekarlığı, dolandırıcılığı
yapabiliyor… Rabbinden korkmayan insandan ben korkarım. Bu sıkıntılardan kurtulmak
istiyorsak şayet ‘insani’ değerlere dönmenin vaktidir. Yasa, kanun, tüzükler vb. bunların
gözden geçirilmesi gerekiyor. İnsanlar kanunlara güvenmediği noktada kendi kanunlarını
ortaya koyabiliyorlar” ifadelerini kullandı.
Sağduyulu olunmalı
Psikolog Durna Özer ise sağduyulu olunmasının olayların çözüm noktasını kolaylaştıracağını
savundu. Özer, “Yetişkin bir insan, eylemlerinin sorumluluğunu alan ve bunların sonucunda
gerçekleşeceklerden de kendisinin sorumlu olduğunu bilendir. Hepimiz kendi
eylemlerimizden sorumluyuz. Peki, neye göre davranırız? Davranışlarımızın temelinde neler
vardır? İnsan, karmaşık davranışlar örüntüsüne sahip bir varlıktır. Bu davranış örüntüsü
elbette ki tek başına var olmaz. İnsan sadece davranışlardan ibaret değildir. O yüzden
karşımızdakini değerlendirirken sadece davranışlarına bakmak yetmez. İnsanı duygu ve
düşüncelerinden ayırıp düşünemeyiz. İnsanı dinlerken duygu, düşünce ve davranış üçlüsünü
göz ardı etmemek gerekir. Tam bu noktada devreye empati dediğimiz kavram girer. Bizler
birer robot değiliz. Hiçbirimiz programlanmadık. Çoğumuz kavrama, idrak, algılama ve karar
verme gibi birçok beceriye sahibiz.” açıklamasında bulundu.
Düşündüklerimize dikkat etmemiz gerektiğini kaydeden Özer sözlerini şöyle sürdürdü;
“Düşüncelerin kelimelere, daha sonra eyleme dönüştüğünü bilmeliyiz. Yani ‘elimizden kaza
çıkmasın’ istiyorsak ona göre düşünüp, hareket edelim. Ve belki de en önemli noktalardan
birisi de duygularımızı yönlendirmeye çalışmak. Her şeyden önce kendimizi, yaşamımızı ve
sahip olduğumuz diğer her şeyi kabullenmeyi öğrenelim. Kabullenirsek değiştirebiliriz. Kötü
diye adlandırdığımız şeyleri dışlamak kolaydır, önemli olan ise sahip çıkıp, kabullenip; iyiye,
güzele çevirebilmek için elden geleni fazlası ile yapmaya çalışmaktır. Hayat zorluklarla
doludur. Ve işte tam da bu yüzden imtihan dünyasıdır” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19929.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Dördüncü sanayi devrimini es geçmeyelim
Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, "İlk 3
devrimi çok da kullanamamış, es geçmiş bir ülke olarak dördüncü sanayi devrimini
geçmeyelim ve bunu bir kaldıraç olarak kullanalım." dedi.
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Pilavcı, KALDER Kayseri Temsilciliği tarafından bir otelde düzenlenen "2. Erciyes
Mükemmellik Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, değişimi yönetebilmek, karşılarına
çıkan yeni koşulların üstesinden gelebilmek için sağlam modellere ihtiyaç duyduklarını
söyledi.
Para piyasalarındaki ani oynamalar, dünyadaki güç dengelerinin yer değiştirmesi, büyüme
oranlarındaki daralmalar, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerdeki kişiselleştirme ve
farklılaştırma çabaları, çevresel duyarlılıktaki artış ve teknolojinin insanla bütünleşmesinin
aslında yeni deneyimledikleri normlar olduğunu vurgulayan Pilavcı, "Dilimize yeni terimler
girdi. Artık diyoruz ki kurumsal mimari, süreç zekası, çevik yönetim, kutuplaştırıcı marka...
Yeni birtakım meslekler çıktı ortaya, siber güvenlik analisti, sanal gerçeklik tasarımcısı ya da
şehir inovasyon uzmanı gibi. Bu mesleklerin sayısı da önümüzdeki dönemde artacak
gibi. Demek ki yeni bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.
Pilavcı, "Endüstri 4.0"ın dördüncü sanayi devrimi olarak da adlandırıldığını dile getirerek,
"İlk 3 devrimi çok da kullanamamış, es geçmiş bir ülke olarak dördüncü sanayi devrimini
geçmeyelim ve bunu bir kaldıraç olarak kullanalım. Bu kadar hassas bir bölgedeki ülkemiz,
üstelik de bu kadar olağanüstü koşullardan geçerken kendimize koyduğumuz sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için bu kaldıracı kullanalım diyoruz." ifadelerini kullandı.
Endüstri 4.0'ın son derece nitelikli iş gücü talep ettiğini ancak Türkiye'nin buna hazır
olmadığını savunan Pilavcı, bu konudaki önlemlerin bugünden planlanması gerektiğini
belirtti.
Pilavcı, yeni dünyanın yeni normalleri arasında söylenmeden geçilmemesi gereken iki başlık
daha olduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"Bunlar çevre ve insan. Çevre yeni bir konu değil kuşkusuz ama çok yetkin kuruluşların,
örnek projelerinin ayakta alkışlandığı bir konu olmaktan artık çıkmalı. Herkes hayatının her
alanında, işinin her sürecinde çevre duyarlılığı konusuna parmak basmalı ve buna ilişkin
önlemler almalı. Bir de insan faktörü var. Çalışan memnuniyetini ifade etmek yeterli değil
belki. Çünkü iş yeri mutluluğu denen bir şey var. Bizim geleneğimiz, kültürümüz belki bunu
tek başına bir kelime ile ifade etmiyor ama İskandinav ülkelerinin geleneklerinde var bu. Bu
ülkelerin refah seviyeleri tartışılmayacak kadar yüksek. Demek ki kendini gerçekleştiren
vatandaşların yaşadığı bir ülke hedefliyorsak, refah seviyesinin yüksek olduğu bir ülke
hedefliyorsak bu konuya da çok önem vermeliyiz. Çünkü Birleşmiş Milletler raporuna göre
mutlu insanlar daha uzun yaşıyorlar, daha sağlıklı yaşıyorlar, daha verimli çalışıyorlar ve daha
iyi vatandaş oluyorlar."
Vali Yardımcısı Zekeriya Güney ise küreselleşen ve adeta global bir köy haline gelen
dünyada, özel sektörde, kamu sektöründe, özel idarelerde ve toplumun her kesiminde kalite
anlayışının yaygınlaştırılarak mükemmellik kültürüne dönüştürülmesinin, Türkiye'nin rekabet

gücünün ve refah seviyesinin artırılması bakımından önemli olduğunu vurguladı.
Güney, başarıya ulaşmış, başarının tadını almış ve bu başarıyı sürekli kılmayı amaç edinen
kişi ve kurumları değişimi iyi yönetmek zorunda olduklarını sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından, zirveye katkılarından dolayı bazı kişi ve kuruluşlara plaket
verildi. Törenin ardından, derneğe yeni üye olan firmaların temsilcileri ile KALDER Yönetim
Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı, "Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi"ni
imzaladı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19930.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Pastırma 93 liradan işlem gördü
Kayseri Ticaret Borsası'nda birinci kalite sucuğun kilogramı ortalama 41,88 liradan, seçme
pastırmanın kilogramı ise 93,00 liradan işlem gördü.
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Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürünün Cinsi
Miktarı Fiyatı
Buğday
kg
0,88
Sucuk (evlik)
kg
36,21
Sucuk (1.kalite)
kg
41,88
Sucuk (2.kalite)
kg
32,59
Sucuk (kangal)
kg
35,34
Kavurma
kg
49,50
Pastırma (sırt)
kg
67,00
Pastırma (seçme)
kg
93,00
Pastırma (kapak)
kg
70,00
Pastırma (takım)
kg
54,29
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19931.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

ByLock’ta yeni dalga
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 100 kişi ile sendika
yöneticisi 23 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma çerçevesinde, FETÖ üyesi oldukları ve örgütün kriptolu iletişim programı ByLock
kullanıcısı oldukları iddiasıyla 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlılardan 53'ünün Kayseri ve ilçelerinde, 47'sinin ise başka illerde ikamet ettiği belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların
yakalanması için operasyon düzenledi.
İkinci operasyon sendika yöneticilerine
Ayrıca OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan ve daha önce 12 yöneticisi tutuklanan
Aktif Eğitimciler Sendikası yöneticisi 23 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19932.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Tekden okurlarıyla buluştu
25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. Kemal Tekden, 3. Kitap Fuarı'nda
okurlarıyla buluştu.

20 Ekim 2016 Perşembe 09:55

25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, Dünya Ticaret Merkezi'ndeki 3.
Kitap Fuarı'nda okurlarıyla ve kitapseverlerle buluştu. Kitapseverler, Op. Dr. Kemal
Tekden'in kaleme aldığı 'İnsanın Sırrı' isimli esere büyük ilgi gösterdi.
Gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Op. Dr. Kemal Tekden, "Kitap fuarları
şehirlerimiz ve geleceğimiz için çok önemli. Bütün kitapların ayağımıza geldiği mekanlar. Bu
bakımdan çocuklarımız için kitap seçme, kitapları öğrenme, onların içinden kendilerine uygun
kitapları alarak okumaları bakımından çok büyük faydalar sağlıyor. Bir toplumun kitap
okuma oranına göre gelişmişlik seviyesini öğreniyoruz. Bu bakımdan çocukların kitap

fuarlarına ilgisi çok önemli oluyor. Benim de fuarda imza programım vardı. Gençler ve
çocuklar büyük ilgi gösterdi. İnşallah bizim için ve çocuklar için bu fuar hayırlı olur" diye
konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19933.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

TÜRKONFED “Türkiye AB’ye girmeli”
diyor!
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu
“Türkiye’nin Avrupa Birliği konusunda tarafız. Kesinlikle Türkiye’nin Avrupa Birliği
kriterlerini yerine getirmesi lazım. AB’ye girmek bizim en büyük arzumuz” dedi.
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Kısa adı TÜRKONFED olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, ülke genelinde
tanıtım toplantıları düzenlemeye devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu,
Hilton Otel’de düzenlediği basın toplantısında federasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Sözlerine 24 bin yüz iş insanı 40 bin şirketi temsil ettiklerini ve 75 milyar dolarlık bir ihracat
yapan bir yapıya sahip olduklarını dile getirerek başlayan Kadooğlu, Türkiye’nin Avrupa
Birliği’ne girme konusunda taraf olduklarını ve kriterleri yerine getirmenin en büyük arzu
olması gerektiğini vurguladı. “Türkiye’nin Avrupa Birliği konusunda tarafız.” diyen
Kadooğlu, “Kesinlikle Türkiye’nin Avrupa Birliği kriterlerini yerine getirmesi lazım. Avrupa
Birliği’ne girmek bizim en büyük arzumuz olması lazım. Ama Avrupa Birliği’ne elimizde
olmayan nedenlerden dolayı giremiyorsak o kriterleri biz kendi içimizde insanı olarak, yaşam
standartları olarak da ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Onun için bizim bu kriterlere
kendimizi uydurmamız gerekmektedir.” şeklinde konuştu.
TÜRKONFED’in bünyesinde hem sektörel hem bölgesel, hem iş kadınları derneklerini, hem
iş adamları derneklerini barındıran bir yapı olduğuna dikkat çeken Kadoğulu; “Türkiye
genelinde ciddi bir yapılanması olan 26 tane kalkınma ajansını referans alarak Türkiye’nin 26
bölgesinde federasyonlar kurma projesiyle yola çıkan bir yapıdır. Bugün geldiğimiz noktada
24 tane federasyon, 186 tane dernek, 24 bin 100 iş insanı, 40 bin şirketi temsil ediyoruz.
TÜRKONFED, Türkiye’deki kurumsal vergini yüzde 86’sını gerçekleştiren bir yapıdır. 7
milyon kişi istihdam yaratan TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED’in en büyük
özelliklerinden bir tanesi de Türkiye’nin en büyük holdingleri de üyemiz, Kayseri’deki küçük
bir kobi de üyemiz. Türkiye’yi temsil ediyoruz. Herkesi bünyemizde barındırıyoruz ama
hepimizin ortak bir amacı var. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü, kalkınması, kaliteli ve
sürdürülebilir kalkınmasına etki etmektir.” dedi.
“Hükümetimizin yanındayız”
Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini ve milli bir mesele olduğu için hükümete tam destek
verdiklerini ifade eden Tarkan Kadooğlu şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği gibi ülkemiz çok çetin bir süreçten geçiyor. 15 Temmuz’dan sonra
hepimizin yeni bir dünya, yeni bir Türkiye ile karşılaşmış bulunmaktayız. Bizler iş dünyası
olarak ne yapmamız gerekiyorsa dimdik ayakta durarak Türkiye’nin güçlü olduğunu
anlatmaya çalıştık. Bu süreçte hükümetimiz de ekonomik anlamda çok hızlı refleksler aldı.
TÜKONFED olarak da bunun arkasında olduğumuzu ve desteklediğimizi beyan ettik. Tabi
çok ciddi bir olay geçirdik ama Pazartesi günü işimizin başındaydık. Hepimiz malımızdan,
mülkümüzden vererek ülkede dalgalanma olmasın diye çalışmalar yaptık. Ve bugün
geldiğimiz noktada bu kadar badirelere rağmen gene ayaktayız. Biz ülkemize güveniyoruz,
ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Hangi düşüncede olursak olalım, bu ülkenin menfaatleri
olduğu zaman hepimiz bir yumruk olmak zorundayız. . Hükümetimizin arkasında duracağız,
bugün milli bir mesele söz konusudur.” Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19934.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Şehir merkezinin çevresi köy havasından
kurtarılmalı
Küçük Mustafa ve Hunat Mahallelerinin kentsel dönüşüm programlarına alınmadığını
söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel,
kent meydanına yakın yerlerin kentsel dönüşüm planına alınarak köy havasından kurtarılması
gerektiğini vurguladı.
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MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, kentteki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında
açıklamalarda bulundu. Kocasinan Belediye Meclisi'nde çalışmalarının devam ettiğini
kaydeden Yücel, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak Kocasinan Belediyesi’nde meclis üyeliği
görevimize hala devam etmekteyiz. 2 buçuk yıl gibi bir süreyi tamamladık. Ayda olağan bir
veya iki toplantımızı onun haricinde grup başkanımız başkanlığında grup toplantılarımızı
yapıp belediye meclisine gelen kararları inceliyoruz ve meclis toplantı salonuna gittiğimizde
birçok konuya vakıf bir şekilde Kayserimize faydalı olacak konuları ‘evet’ veya ‘hayır’larla
veya komisyona havale etmekle görevimizi yerine getiriyoruz." diye konuştu.
Küçük Mustafa ve Hunat Mahallelerinin kentsel dönüşüm programlarına alınmadığını
söyleyen Yücel, kent meydanına yakın yerlerin kentsel dönüşüm planına alınarak köy
havasından kurtarılması gerektiğini vurguladı. Yücel, "Ben Milliyetçi Hareket Partisi olarak
seçim döneminde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin taahhüt etmiş olduğu kentsel dönüşüm
projeleri ile ilgili birtakım üzüntülerimi de dile getirmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma
Partisi Eski Sanayi, Sahabiye gibi noktaları kentsel dönüşüme alınacağı ifadeleriyle hep
vatandaşımızın önüne geldi. Bazı yerleri oluşturamadılar ama Sahabiye Mahallesi’nde ‘proje
çizdiriyoruz’ dediler askıya aldılar. Ona da kabul. Geçen hafta mahalle muhtarlarımızla
toplantıda üzerinde temas ettiğimiz noktalar gündeme geldi. Bunların bir kısmı Melikgazi

bölgesini ilgilendirmek üzere bir kısmı da tabi ki Kocasinan’ı ilgilendiriyor. Melikgazi
ilçemizde bulunan Küçük Mustafa Mahallesi ve Hunat Mahallesi’nin neden kentsel dönüşüme
alınmadığı soruları var. Biz bunlara samimiyetle olması gereken yerler diye baktık. Fakat, bire
cevap bulup veremedik. Seçim aşamasında böyle bir konuya girilmemiş ama Kayseri meydanı
olarak Hunat Mahallesi, Küçük Mustafa Mahallesi’ne de söz verilmiş olmasına rağmen hala
bir kentsel dönüşüm projesi kapsamında değerlendirilmiyor. Kocasinan bölgesine gelince çok
enteresan Fevzi Çakmak ve Mimar Sinan Mahallesi’ne havadan baktığımız taktirde 1970’li
yılların yapılaşmasını görüyoruz. Bu yapılaşmanın kentsel dönüşüme alınması için aşağı
yukarı 50 yıl geçmiş, içinde oturan insanlar mağduriyet gösteriyor, binalar artık ciddi
tahribatlar içerisinde. Allah korusun 5 şiddetindeki bire depreme dayanamayacak görüntüler
var. Fakat bu iki mahallemizle ilgili kentsel dönüşüm asla gündeme alınmamış. Biz bunu
hatırlatıyoruz, diyoruz ki Fevzi Çakmak Mahallesi’nde 30 bine yakın konut sahibi birçoğu
yetkili organlarıyla bize ulaştığı taktirde şunu diyorlar; ‘Kayseri’de Fevzi Çakmak ve Mimar
Sinan Mahallesi kentsel dönüşüme alınmıyor ise Kayseri nerede kentsel dönüşüm yapıyor?’
Ben de diyorum ki Kayseri çok kolay lokmalarda kentsel dönüşüme gidiyor. Örneğin Ahi
Evran denilen çok az kitlenin oturduğu, arazisinin boş olduğu ve yanında çok bariz bir şekilde
yapılaşma olmayan bir alanı kentsel dönüşüme alıyor. Burada da hala bir kazma vurulmuş
değil. ‘Seyrani Mahallesi’nde kentsel dönüşüme ilk balyoz vuruldu’ denildi. İlk balyozun
vurulduğu çok önemli değil, ilk kazma ne zaman vuruldu, ilk bina ne zaman yapıldı sorusu da
çok önemli. Ayrıca Argıncık Mahallesi’nin ortasından geçen ana caddesinin sağlı ve sollu bir
alanı hala köy yaşamı gibi bırakılması manidardır. Kentsel dönüşüm yapılacak ise Argıncık'ın
bu ana caddesinin sağlı sollu kentsel dönüşüme alınmaması yine bir soru işaretidir" dedi.
Yetkililerin kentsel dönüşümde öncelikli olarak 5 mahalleye öncelik vermeleri hassasiyetinde
durması gerektiğini kaydeden MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, "Yetkililer bu
konular üzerinde hassasiyetle durmaları lazım. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz
olarak net bir şekilde kentsel dönüşüm yapılacak ise önce Fevzi Çakmak Mahallesi, Mimar
Sinan Mahallesi, Hunat Mahallesi, Küçük Mustafa Mahallesi gibi alanların kentsel dönüşüme
alınarak çok yakın çevremizdeki köy havasında kalmış yerlerimizin modern bir şehir ortamına
kazandırılması lazım. Bununla birlikte yoğun trafik sıkıntılarının da bertaraf edilmesi lazım"
şeklinde konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19935.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Yeni mahalle kanunu gerekli
19 Ekim Muhtarlar Günü kutlamalarında konuşan Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler
Derneği Başkanı Ali Burul, muhtarların daha çağdaş bir hizmet verebilmesi için yeni bir köy
ve mahalle kanununa ihtiyaç olduğunu söyledi.
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Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.
Açılış konuşmasını yapan İç Anadolu Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı İbrahim Erşen,
1913 ve 1933 yıllarında kesintiye uğrasa da muhtarlık müessesinin 187 yıldan bu yana var
olduğunu söyledi. Muhtarlar Günü kutlamalarının ise 2015 yılından bu yana yapıldığını
belirten İbrahim Erşeni Muhtarlar Günü’nü ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet
yetkilileri, TBMM ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kuruluna teşekkür etti.
‘Benim muhtarım kendi mahallesinin lideridir’
Muhtarların köy ve mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasında aracı rol oynadığını dile
getiren İbrahim Erşen, “Muhtarlar gününde muhtarlık ve muhtarlarımızın karşılaştığı sorunlar
ve bu sorunlara çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını kurarak geleceğe
yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim Muhtarla Günü belirlenmesi uygun
görülmüştür. Demokrasimizin kılcal damarları olan muhtarlarımızdır. Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son muhtarlar toplantısında, ‘Benim muhtarım
kendi mahallesinin lideridir’ demektedirler. Dolayısıyla muhtarlık kurumunun önemini
belirtmektedirler.” diye konuştu.
Türkiye’de 50 bini aşkın muhtar var
Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul da, ülkedeki 50 bini aşkın
muhtarın, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımı ile ortak ihtiyaçlarını belirlemek, mahallenin
yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini
güçlendirmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek ve kanunlarla verilen diğer
görevleri yapmakla yükümlü olduğunu kaydetti.
187 yıllık müessese…
187 yıllık geçmişi olan müessesenin 21. yüzyıla yakışı biçimde hizmet vermesi için yeni bir
köy ve mahalle kanununa ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Ali Burul, “Muhtarlığın 187 yıllık
tarihi boyunca yerel idareyi sağlayan kurumlar arasında siyasal barışı sağlayan tek idare
merkezi olduğu unutulmamalıdır. Çünkü temsil edici gücünü Türkiye Cumhuriyeti
mühründen alan bu müessese siyasallaşmamış tek çözüm noktasıdır. Bu nedenle seçmen
muhtarının 24 saat kapısını çalabileceği bu müesseseyi kendisine yakın görmektedir. Keza
bizlere göre dünyada örneği olmayan en önemli görevi yerel idare arasındaki iş yükünü
çoğaltacak ve zaman zaman çalışma yapılacak ortamlardan uzak, vatandaş ile devlet
kurumlarını karşı karşıya aracı kurum olarak bu sistemde yerini aldığı için muhtarlık müessesi
demokrasinin temel taşıdır.” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19936.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

“Marka Değeri Platformu” Marketing
Türkiye’de tanıtıldı
Muhittin Özdemir’in başkanlığını yaptığı “Marka Değeri, Türkiye’nin Değeri Platformu”,
reklam ve pazarlama sektörünün en önemli dergilerinden Marketing Türkiye’de tanıtıldı.
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Derginin Ekim 2016 tarihli 320. sayısında ANADER ile “Marka Değeri, Türkiye’nin Değeri
Platformu” Başkanı Muhittin Özdemir ile yapılan söyleşi yayınlandı. “Marka yasal bir değer
olarak görülmeli” başlıklı söyleşide Platform’un son günlerin en dikkat çeken sivil toplum
girişimlerinden olduğu vurgulandı.
Marka olun, değerli olun!
Özdemir söz konusu söyleşide reklam harcamaları ve markalara yatırım konusunda şunları
söyledi;
“Bugün dünyaya baktığımızda markalaşmanın en önemli kriterlerinden biri olan reklam
harcamaları ülkelerin GSYİH’lerinin binde 70’i düzeyinde. Türkiye’de ise bu oran daha
düşük, binde 30 dolaylarında. Yani olması gerekenin çok altında. Markalarımıza yatırım
yapmak zorundayız. Buradan başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm işletmelerimize
sesleniyorum. Marka olun, değerli olun. Kendinize değer verin, markanıza değer verin.
Sizlerin marka değeri Türkiye’nin değeri”
Platformun misyonu
ANADER’in öncülüğünde geçen ay hayata geçirilen Platform’un misyonunun “Marka
değerinin yasal bir değer olarak kabul edilmesi için mevzuat değişikliği sağlamak” olduğunu
belirten Muhittin Özdemir bunun getireceği olumlu gelişimleri de şöyle açıkladı:
“Ülke kaynakları çoğalacak, işletmeler büyüyecek, istihdam artacak, vergi gelirleri
yükselecek, nihayetinde Türkiye daha da gelişecek. Markaya verilen değerin artmasıyla
sadece yeni bir kaynağa kavuşan firmalar değil, başta reklamcılık ve medya olmak üzere
hemen hemen her sektör bu durumdan olumlu etkilenip büyüyecek.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19937.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Slovenya ile ticaretimiz artıyor
Slovenya'nın Ankara Büyükelçisi İgor Jukic, her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını
belirterek "Özellikle bu zor zamanlarda aramızdaki ilişkiler ve ticaret hacmi artarak devam
ediyor. Bu da iyi bir gelişme" dedi.
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Jukic, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaretinde yaptığı açıklamada, iki günlük program
kapsamında çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini, özellikle ticaret, turizm ve diğer alanlarda
ikili ilişkileri bu vesileyle geliştirmek amacında olduklarını söyledi.
Türkiye ile ilişkilerinin her zaman olumlu yürüdüğüne dikkati çeken Jukic, her zaman
Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Slovenya ziyaretini hatırlatan Jukic, ziyaretler
sayesinde Slovenya ile Türkiye arasındaki iş, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki
ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını aktardı.
Jukic, "Özellikle bu zor zamanlarda aramızdaki ilişkiler ve ticaret hacmi artarak devam
ediyor. Bu da iyi bir gelişme." dedi.
Vali Kamçı da Türkiye ile Slovenya'nın ikili ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı.
İki ülke arasındaki dış ticaret hacminde son yıllarda yüzde 50'ye yakın artış yaşandığını ifade
eden Kamçı, "Slovenya ile 2 milyar dolara yakın dış ticaret hacmimiz var. Umarız en kısa
zamanda bu rakam 5 milyar dolara çıkar." dedi.
Kamçı, Büyükelçi İgor Jukic'e Kültepe Höyüğü'nden çıkarılan seramik bir eserin replikasını
hediye etti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19938.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Büyükşehir'den aile eğitimi
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK tarafından başlatılan aile eğitim
seminerlerinin ilkinde "Eşimi Anlamak İstiyorum" konusu ele alındı. Programa konuşmacı
olarak Saliha Erdim katıldı.
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KAYMEK tarafından düzenlenen aile eğitim seminerlerinin ilki Şehir Tiyatrosu'nda yapıldı.
Semineri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik de izledi. Şehir
Tiyatrosu'nun tamamen dolduğu seminere konuşmacı olarak Evlilik ve Aile Uzmanı Saliha
Erdim katıldı.
Konuşmasında insanların öğrenmesi gerektiğini belirten ve talep edenin öğrenebileceğini
ifade eden Saliha Erdim, "Bu yüzden kendi ihtiyaçlarınızı tespit edip onunla ilgili arayışa
geçmelisiniz. 'Ben daha iyi bir hayat için ne yapabilirim' diye hareket ettiğinizde Allah'ın
rahmeti ve bereketi de sizinle olur" diye konuştu.
Seminerin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, Saliha
Erdim'e çiçek verdi ve "Bu kadar güzel bilgileri bizimle paylaştığı için kendisine teşekkür
ederim" dedi. Çelik, "Rabbim hepimize dinlediklerimizi ve öğrendiklerimizi hayatımızda
uygulamayı nasip etsin" diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19939.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Çalışanların evden-işe ulaşım karnesi
Ülkemizde işe gidenlerin yüzde 19’u sinirli, yüzde 15’i endişeli, yüzde 66’sı sabahları sakin
uyanıyor. İşe toplu taşıma araçlarıyla gidenlerin sadece yüzde 23’ü yolda bir şeyler okuyor.
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Çoğunlukla kadınlar işe geç kalıyor.
Uluslararası işe alım ve danışmanlık firması PageGroup Türkiye’de çalışanların işe gidiş-geliş
yol haritasını çıkardı. “Ulaşım Anketi” ile ev-iş arası ulaşımda yaşananları araştırdı. Araştırma
Türkiye ile birlikte başta Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda, Portekiz olmak üzere Avrupa
genelinde 11 ülkede 12.500 kişi ile gerçekleştirildi.
Avrupa güne erken başlıyor
Araştırmaya göre çalışma gününe 6:30’dan evvel en erken başlayan ülke yüzde 58,8 ile
Avusturya, güne en geç başlayan yüzde 14,8 ile Portekiz. Türkiye ise çalışanların sadece
yüzde 38,5’lik bir oranı 6:30’dan erken kalkıyor. Güne en sakin uyananlar yüzde 83,9 ile
Hollandalılar, Fransa ve Türkiye’de güne gergin uyananların oranı diğer ülkelere kıyasla daha
fazla.
İşe ulaşırken en çok toplu taşıma aracı kullanan yüzde 54,2 ile İsviçre olurken, özel araçla işe
giden ülkelerin başında yüzde 79,7 ile Portekiz geliyor. Türkiye’de özel araçla işe gidenlerin
oranı yüzde 64,2’yi bulurken, toplu taşıma aracı kullananların oranı ise sadece yüzde 22,9
civarında seyrediyor. Ülkemizde toplu taşıma araçlarında uzun saatler geçirenlerin sadece
yüzde 22’si yolda bir şeyler okuyor. Öte yandan bu yolculuk sırasında en çok işle ilgili
epostalarına bakanların başında Türkiye geliyor. Fransa’da ise büyük çoğunluk işe ulaşırken
işle ilgili bir şeylerle meşgul olmamayı tercih ediyor.
Evden uzakta çalışıyoruz
İşyerinin eve uzaklığı 45 dakikadan fazla olan çalışanların en çok olduğu ülkelerin başında
yüzde 52 ile Türkiye geliyor. Bu oran Portekiz’de yüzde 25 iken Almanya’da yüzde 42,8 ve

Fransa’da yüzde 47’lerde kalıyor. Türkiye’de sabah trafiğine hiç takılmadan işe sadece 15
dakikada varabilen yüzde 6’lık bir grup da bulunuyor.
Türkiye 8:30 da işbaşı yapıyor
Türkiye’de çalışanların yüzde 62 si mesaiye 8:30’da başlarken sadece yüzde 1’lik bir bölümü
saat 10’dan sonra işbaşı yapıyor. İşe 8:30’dan erken başlayan çalışanların en fazla olduğu ülke
yüzde 66,8 ile Hollanda, Türkiye’de bu oran yüzde 61,6 iken Portekiz’de sadece yüzde 28,4
olduğu dikkat çekiyor.
Evden işe, işten eve gidiyoruz.
Türkiye’de çalışanların yüzde 82 si işten çıktıktan sonra doğruca evin yolunu tutuyor,
çalışanların yüzde 45’inin evden önce uğradığı yer market. Katılımcıların sadece yüzde 34’ü
iş çıkışında sosyal hayatına vakit ayırdığını belirtiyor.
İş odaklı uyanıyoruz
Araştırma gösteriyor ki Türkiye’de çalışanların sadece yüzde 15’i sabah uyanma saatini spor
ve benzeri kişisel vakit gerektiren aktivitelere göre düzenliyor. Çalışanların yüzde 73’ü
uyandıktan sonra başka aktivite yapmaksızın doğruca işe gidiyor.
Gençler toplu taşımadan yana.
Çalışanların yüzde 65’i toplu taşımayı kolaylığı, yüzde 45’i de ucuzluğu nedeniyle tercih
ediyor. Toplu taşıma kullananların yüzde 73’ünü, 25-34 yaş grubu oluşturuyor ve işe
gidenlerin sadece yüzde 22’si kitap okuyor. Öte yandan metro, otobüs, vapur gibi araçların
kalabalık olmasından yüzde 81’i şikayetçi, yüzde 59’luk bir grup da toplu taşıma araçlarında
koku ve benzeri kirlilikleri sorun ediyor. Yüzde 41’i ise toplu taşıma araçlarını çok gürültülü
buluyor.
Özel araç tercih edenlerin neredeyse tamamı yalnız seyahat ediyor.
Özel araçların sağladığı özgürlükten vazgeçemeyen çalışanların yüzde 40’ı kimseye bağımlı
olmak istemiyor. Yüzde 19’luk bir kesim ise toplu taşıma kullanmaktan nefret ettiğini
belirtiyor. Sabahları trafiğe özel aracıyla çıkanların yüzde 86’sı yalnız seyahat ediyor. Ankete
katılan grubun yüzde 46’sı özel araçları bir stres kaynağı olarak görüyor. Araştırmaya göre bu
stresin başlıca kaynakları trafik ve diğer sürücülerin trafikte sergilediği davranışlar.
İşe geç kalma mazereti trafik
Ankete katılan dakik çalışanların yüzde 46’sı işe asla geç kalmadığını belirtiyor. Yüzde 7’lik
bir azınlık zaman konusunda sıkıntı yaşıyor ve sık sık işe geç kaldığını itiraf ediyor. Kadınlar
işe geç kalmaya daha meyilli görünüyor. Ofise vaktinde varamayanların yüzde 61’i
kadınlardan oluşuyor. Geç kalanların yüzde 71’i gecikmelerine sebep olarak trafiği gösteriyor.
25-34 yaş arasındaki çalışanların yüzde 42’si erken uyanamadığı için geç kalıyor. (Kurumsal
haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19940.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kemik erimesi erkekleri de tehdit ediyor
Halk arasında “kemik erimesi” olarak da bilinen osteoporoz, dünyada en yaygın görülen
iskelet sistemi hastalığı. Kırıklar oluşuncaya kadar belirgin bir ağrıya neden olmadığı için
sinsi ilerleyen hastalık, bilinenin aksine sadece kadınları değil, erkekleri de tehdit ediyor.
Bugün dünyada 50 yaş üzeri her 5 erkekten 1’i osteoporozdan etkilenirken, 2050 yılında
erkeklerde bu hastalığa bağlı kalça kırığı riskinde yüzde 310’luk bir artış bekleniyor.
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20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü... İnsan ömrünün uzamasına bağlı olarak yaşlı nüfusun
artışı osteoporoz hastalığına yakalananların da sayısını hızla yükseltiyor. Bugün dünya
genelinde 200 milyon osteoporoz hastası, kemik kaybına bağlı kırık tehdidiyle karşı karşıya.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilşad Sindel, bilinenin aksine erkeklerin de osteoporoz hastalığına
yakalandıklarını hatta erkeklerde bu hastalığa bağlı kırık riskinin prostat kanseri riskinden
daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. 50 yaş üzeri her 5 erkekten 1’inin osteoporozdan
etkilendiğini belirten Sindel, “Osteoporoza bağlı kırıklar, 65 yaş altındaki her 5 kadına
karşılık 1 erkekte, 65 yaş üstünde ise 2 kadına karşılık 1 erkekte görülüyor” diyor. Sindel,
2050 yılında erkeklerde osteoporoza bağlı kalça kırığı riskinde yüzde 310, kadınlarda ise
yüzde 240 oranında artış beklendiğini de kaydediyor.
Osteoporoza bağlı kırıkların çoğu düşme sonucu oluşuyor
Prof. Dr. Dilşad Sindel, kadınlarda kemik kaybının menopoz sonrası hızlandığını, erkeklerde
ise 50’li yaşlarda başladığını söylüyor. Menopozun tüm kadınlar için geçerli olmasına karşın
erkeklerin sadece yüzde 20-35’inde yaşlanmaya bağlı androjen eksikliği tablosu geliştiğini
belirten Sindel, osteoporozun cinsiyetler arasında görülme farklılığını ise şöyle anlatıyor:
“Osteoporoz, kadınlarda daha çok görülmekle birlikte ileri yaşlarda erkeklerde de sık
karşılaşılan bir hastalık. Östrojen, testosterona göre kemik mineral yoğunluğu ile daha güçlü
ilişki içinde. Erkek osteoporozunda aşırı alkol alımı, kortizon kullanımı, hormon eksikliği gibi
ikincil nedenler daha sık görülür. Erkeklerde hastalık konusunda yeterli farkındalığın
sağlanmamış olması tedaviye uyumu ve başarısını da doğal olarak engelliyor.”
İlerleyen yaşla birlikte osteoporozun görülme sıklığının ve buna bağlı düşmelerin arttığına da
değinen Sindel, “65 yaş üzeri her üç kişiden biri düşerken, osteoporoza bağlı kırıklarının
yüzde 90’ı da düşmeler sonucu oluşur. Osteoporoza bağlı üst kol kırıklarının yüzde 75’i, el
bileği kırıklarının yüzde 95’i ve omurga kırıklarının ise yüzde 25’i düşmeler sonucu ortaya
çıkar. Düşmelerin yaklaşık yarısı evde gerçekleşir, bunların da çoğunluğu banyoda ve
merdivende meydana gelir” diyor.
Kalça kırığı ölüme yol açıyor
Prof. Dr. Dilşad Sindel, osteoporoza bağlı kırıkların sıklıkla omurga, kaburga, kalça ve el
bileğinde meydana geldiğini belirtirken, omurga kırıklarına bağlı olarak kamburluk, sırt
ağrısı, solunum problemleri ve günlük aktivitelerde kısıtlanma yaşandığını dile getiriyor. En
ciddi osteoporotik kırığın kalçada olduğunu vurgulayan Sindel, bu konuda şunları söylüyor:
“Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla osteoporoza bağlı kalça kırıklarının sıklığında da büyük
oranda artış yaşanıyor. Kalça kırıkları sonrası ilk yıl içinde yaklaşık yüzde10-20 oranında

ölüm görülüyor, hayatta kalanların ise yüzde 30’unda kalıcı sakatlık ortaya çıkıyor. El bileği
kırıkları ise genel olarak daha az işlev kaybına yol açmakla birlikte, günlük yaşam
aktivitelerini kalça veya vertebra kırıklarıyla aynı ölçüde olumsuz etkiliyor.”
Türkiye’de 50 yaş üzerindeki 4 kişiden biri osteoporoz
Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de 50 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 50'sinde
düşük kemik yoğunluğu (osteopeni), yüzde 25'inde ise osteoporoz görüldüğünü aktaran
Sindel, “Ülkemizde 50 yaşında yaşam boyu kalça kırığı geçirme olasılığı kadınlarda yüzde
14.6 ve erkeklerde ise yüzde 3.5’dur. Türkiye’de kentleşme ile birlikte artan yaşlı nüfusta,
gelecekte kalça kırıkları giderek artan bir problem olmaya devam edecektir” diyor.
Kemik kaybı 40’lı yaşlarda başlıyor
Kemik kaybının genellikle 40’lı yaşlardan sonra başladığını ve kaybedilen kemikler kadar
yerine yenisi konamadığını söyleyen Prof. Dr. Dilşad Sindel, hem kemik oluşumunda hem de
osteoporoz gelişiminde genetik faktörlerin önemine de değiniyor. Doruk Kemik Kütlesi
(DKK)nin normal büyümenin sonucunda elde edilen ve kemik kaybı başlamadan önce kişinin
sahip olduğu en yüksek kemik kütlesini ifade ettiğini belirten Sindel, DKK’ya erişme yaşının
en erken 17-18, en geç ise 35 olduğunu söylüyor. Çocukluktan itibaren DKK‘nın artırılmaya
çalışılmasını ve bu amaçla kalsiyum ve D vitamini alımı yanında dengeli beslenmeye ve
hormon yetersizliklerinin erken dönemde tanımlanmasının önemli olduğunu kaydediyor.
Osteoporozdan korunma anne karnında başlamalı
Bebeğin anne karnındaki beslenmesinin de kemik sağlığını yakından etkilediğini söyleyen
Prof. Dr. Dilşad Sindel, ebeveynlere ise şu önerilerde bulunuyor:
“Rafine gıdaların tüketiminden, fast-food tarzı beslenmeden, fosforik asit içeriği yüksek gazlı
içeceklerden çocukluk çağından itibaren kaçınılması gerekiyor. Çocukların uzun saatler
bilgisayar karşısında zaman geçirmeleri yerine basketbol, voleybol, ip atlamak, zıplamak ve
dans etmek gibi kemik yoğunluğunu artırıcı fiziksel aktivite ve egzersizleri yapması teşvik
edilmeli.“
Tedavi ile kırık riski azalıyor
Osteoporozun önlenebilen ve tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğunu da vurgulayan Prof.
Dr. Dilşad Sindel, “Genel olarak, medikal tedavi ile kırık riski yüzde 30-70 arasında
azalmaktadır. Medikal tedavide kullanılan ilaçların omurga ve omurga dışı bölgelerdeki
etkinlikleri arasındaki farklılıklar, uygulama şekilleri ve hastanın tedaviye uyumu gibi
özellikler göz önünde bulundurulmalı“ diyor.
Osteoporoz tedavisinin uzun süreli olduğunu vurgulayan Sindel, ilaçtan beklenen yararın
sağlanabilmesi için hekim tarafından önerildiği şekilde ve sürede alınmasını söylüyor. Prof.
Dr. Dilşad Sindel, ayrıca yeterli kalsiyum ve D vitaminin alınması, güneş ışığından
yararlanılması, düzenli egzersiz ve fiziksel aktiviteler ile birlikte düşmelerden korunulmasını
da tavsiye ediyor.
Kimler risk grubunda?

•
Ufak tefek ve ince vücutlu olanlar
•
Ailede osteoporoz öyküsü olanlar
•
Erken menopoza girenler
•
Yaşlılar
•
Beyaz ya da Asya ırkından olanlar
•
Düzensiz regl olanlar
•
Hareketsiz yaşam sürenler
•
Uzun süreli kortizon kullananlar
•
Tiroid hormonu çok çalışanlar
•
Sigara içenler
•
Aşırı miktarda alkol, kafein ve tuz tüketenler,
•
Protein ağırlıklı beslenenler
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19941.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kitap fuarına rekor ziyaretçi
Kayseri’de 14 Ekim’de açılan ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı’nda rekor sayıda
ziyaretçiye ulaşıldı. Yetkililerden alınan bilgilere göre fuarı 5 günde 100 bini aşkın kişi
ziyaret etti.
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Dünya Ticaret Merkezi'nde Kültür Müdürlüğü ve Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen, İl
Milli Eğitim Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan
Üniversitesi ve KOSGEB İL Müdürlüğü tarafından desteklenen “3. Kayseri Kitap Fuarı” 14
Ekim’de açıldı.
Türkiye’nin en büyük yayınevleri ve yazarlarını bir araya getiren ve açılalı bugün 1 hafta olan
fuara gösterilen ilgi yetkililerin yüzünü güldürdü.
Eylül Fuarcılık Genel Koordinatörü Remzi Çayır, ilk 5 günde 100 bini aşkın kişiyi
ağırladıklarını belirterek, 23 Ekim’e kadar 130 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini
söyledi.
Söz konusu sayının bir kitap fuarı için çok iyi bir rakam olduğunu aktaran Çayır; “Her gün en
az 5-6 okulun öğrencileri fuara geliyor. Fuarımız her yaştan insana hitap ediyor. Çocukların
da mesai saatinden sonra aileleriyle birlikte gelmesiyle fuar alanımız akşam saatlerinde cıvıl
cıvıl oluyor. “ dedi.
FETÖ ile ilgili hiçbir yayın yok
Türk Solu dergisinin basımını gerçekleştiren İleri Yayıncılık’a ait stantta FETÖ yayınlarının
satıldığına dair iddiaların ise asılsız olduğuna vurgu yapan Çayır; “Böyle bir şey söz konusu

değil. Polis ekipleri bu stanttaki kitapları tek tek inceledi. Bununla ilgili herhangi bir yayın
yok” diye konuştu.
23 Ekim akşamına kadar açık kalacak fuarda 93 yayıncı stant açarak kitapları okurlarla
buluşturuyor. Ayrıca çok sayıda yazar için de imza günleri düzenleniyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19942.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

İlim Hikmet Vakfı’nda tefsir dersleri
başladı
İlim Hikmet Vakfı’nda yeni dönem tefsir dersleri Kur’an Araştırmacısı Şaban Piriş’in
sunumuyla başladı.
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Yaz dönemi hariç, her Pazar günü öğle namazını müteakip, İlim Hikmet Vakfı Konferans
salonunda sunumu yapılacak olan tefsir derslerinde Kur’an’ın nüzul sırası esas alınacak.
Şaban Piriş kimdir?
1965 Yılında Kayseri Hisarcık Beldesinde doğdu. İlkokulu Kayseri’de Orta ve Liseyi
Kayseri İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Bakırköy İmam Hatip Lisesi’nde
tamamladı. İlkokuldan itibaren kendisini ‘İslami Eğitim’ alanında ‘gönüllü’ olarak
etiştirmeye gayret etti. İmam Hatip yıllarında Abdulaziz Beki ve Abdullah Saraçoğlu
hocalardan ders aldı, özel gayreti ile Arapça öğrendi. İmam Hatip
müfredatı dışında kendini bu alanda geliştirmeye çalıştı. 1985’te Marmara Üniversitesi Tarih
Bölümü’nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldu. Milli Eğitim’e bağlı resmi ve özel okullarda
öğretmenliğe devam ederken aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Tarih
Bölümü’nde bir süre Mastır çalışması yaptı (1995).
Eserleri
Kur'an Okulu Tefsiri (16 kitaplık set)
Kur'an Yolu Tefsiri (4 cilt Nüzul Sırasına göre Kur'an Okulu'nun yeniden düzenlemesi)
Kur'an'ın Türkçe Anlamı
Kur'an Işığında Müslüman
Yeniden Kur'an'a Dönüş
Kur'an'ı Anlama Kılavuzu
Kur'an Kavramları Serisi (7 kitapçık)
Hz. İbrahim
Gençlik Rehberi
Hz. Osman
Kur'an Okulu Elifbası
Kur'an Arapçası Öğreniyorum Seti

Dua Cep Kitabı
Kur’an Okulu Elifbası
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19943.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

KÖŞEBAŞI
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük ve Yazı İşleri Müdürü Bünyamin Gültekin'in
hazırladığı 'Köşebaşı' bugün de farklı meseleleri ele almaya devam ediyor.
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Bir KAYBİS kullanıcısının eleştirileri

Bisiklet'in (KAYBİS) 16 bin aktif kullanıcısının olduğu yazılıydı. Haliyle sunulan bu bisiklet
hizmeti övülüyor ve "Kaliteli bir hizmet sunduğunuz zaman yeni yeni kullanıcılar toplu
taşımaya gelmeye başlıyor. KAYBİS'te 35 tane istasyonumuz var. Bu kentin farklı yerlerine
dağılmış şekildedir. 600 adet bisikletimiz var. 90 kilometre olmak üzere yatay ve dikey
işaretlemeler ile çizilmiş bisiklet yolları var. 16 bin tane kullanıcımız var. 2009 yılında 150
kişiyle başlamıştık ama şu anda 16 bine çıktık" deniliyordu.
Bu anlatılanların doğruluğunu teyid için iyi bir KAYBİS kullanıcısı olan genç bir mühendisin
görüşlerini aldık. Bakalım 16 bin kişiden biri olan bu gencimiz bisiklet hizmeti hakkında neler
söyledi?
-Öncelikle bisiklet yolları yetersiz.
-Bisikletlerin çoğunun tekerleri patlak!
-Önemli bir kısmı arızalı.
-İstasyonlarda istediğin zaman bisiklet bulamıyorsun ya da tamamı dolu olduğundan
bisikletini bırakamıyorsun.
-Bisiklet kartın yoksa kredi kartı olmadan bisiklet alamıyorsun. (Banka kartı dahil)
-Kredi kartı ile alırken bisiklet başına 25 TL kesiliyor. Geri yatırılma işlemi ise çok uzun
sürüyor.

-Yine kredi kartı ile bisiklet alırken dokunmatik panellerin kullanımı çok zor oluyor.
-Kredi kartı ile 3’ten fazla bisiklet alamıyorsun.

DİL YAREMİZ
Uyarının böylesi!

SGK İl Müdürlüğünün Emek’teki binasından Talas yolu üzerine taşınması üzerine eski bina
girişine uyarı yazısı yazılmış. Buraya kadar her şey gayet güzel. Ama yazı metni içindeki
yanlışlar tam evlere şenlik olmuş. Biz de ‘bu metindeki yanlışların hangi birini düzeltelim’
dedik ve fotoğrafını çekip aynen köşemize koymayı yeğledik.
TÜYOCUMUZ DİYOR Kİ!

Aile Bakanlığına şaibeli ziyaret
Yaptığımız haberlerin ardından Yasemin Gülbahar’ın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
görevine son verilmişti. Bakanlıktan sonra valilik tarafından da hakkında soruşturma açılan
Gülbahar’ın kurumda müdür yardımcısı olarak görevine devam etmesi ise kamuoyunda
rahatsızlık yaratıyor.
Öte yandan Kayseri’nin Develili milletvekili Sami Dedeoğlu’nun twitter hesabından önceki
gün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’yı ziyaretinden paylaştığı
fotoğraf dikkatleri çekti. Bu ziyaretin, Develi ekibi tarafından desteklendiği söylenen
Gülbahar için yapıldığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

GÜNÜN SÖZÜ
Güne güzel başlamak için anlamlı bir söz.

(Camii Kebir Bıçakçılar yanındaki otopark duvarı)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19944.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kadınların imdadına ‘seyyar hamur-matik’
yetişti
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 69 yaşındaki Hüseyin Yüksel, ilçede kış ekmeği
yapanların işini kolaylaştıracak ilginç bir buluşa imza attı. Motosikletine hamur teknesi monte
eden Yüksel, kapı kapı dolaşarak, tandırların önünde ‘seyyar hamur-matik’ ismini verdiği
sistemle hamur yoğuruyor. Yüksel’in ilginç fikri sayesinde elleriyle saatlerce hamur
yoğurmaktan kurtulan kadınlar ise durumdan oldukça memnun.
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Anadolu'nun birçok şehrinde olduğu gibi Elbistan’da da binlerce vatandaş, her yıl ekim ayı
ortalarından itibaren kışlık tüketimini karşılamak için yufka ekmek pişirme derdine düşüyor.
Kırsal mahallelerde genelde hemen hemen her evde bulunan şehir merkezinde ise sitelerin
yakınlarına kurulan tandırlarda ekmek pişirme telaşına düşüyor. Kilolarca un, komşularla
imece usulü ile hamur yapılıyor daha sonra da tandırlarda pişiriliyor. Kadınların oldukça
zahmetli bir iş olan hamur yoğurma derdi ise Elbistan’a bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde
oturan 69 yaşındaki Hüseyin Yüksel’in buluşu sayesinde ortadan kalktı.
Hurdacılıkla geçimini sağlayan ve bir süre de fırında çalışan Yüksel’e ‘seyyar hamur teknesi’
yapma fikri, kendi evindeki kış ekmeği hazırlığı sırasında geldi. Çevresindeki vatandaşların
da fikrini alan Yüksel, bu projeyi hayata geçirmeye karar verdi. Daha sonra motosikletinin
sepetini söken Yüksel, fırınlarda kullanılan hamur teknesi monte etti. Dinamosu ve elektrik
aksamı ile birlikte seyyar bir hamur yapma makinesi oluşturan Yüksel, ilk olarak kendi
mahallesindeki evlerden gelen hamur yoğurma taleplerine gitmeye başladı. Yaptığı iş,
kadınlar arasında kısa sürede duyulan Yüksel, böylece çevre mahallelerde de hizmet vermeye

başladı.
Yüksel, “Bizim burada her yıl bu aylarda kış ekmeği yapılır. Tandırlarda bir araya gelen
kadınlar, kış boyu tüketilecek yufka ekmeği yaparlar. Bazen günlerce süren ekmek yapma işi,
oldukça zahmetlidir. En çok zahmet veren yanı da hamur yoğurmaktır. Sabah erken saatlerde
kalkan kadınlar, kilolarca unu hamur yapmak için uzun süre uğraşır. Ben de kendi evimde
ekmek yapılırken böyle bir fikir geldi aklıma. Sepetli motosikletimde tadilat yaptım. Sepeti
sökerek yerine hamur teknesi monte ettim. Elektrikle çalışıyor. Gittiğim evlerde prize takıp
çalıştırıyorum. Eskiden 1,5-2 saatte yapılan hamur yoğurma işini bu makine ile 15 dakikada
yapıp teslim ediyorum.” dedi.
Çağrılan her yere gittiğini ifade eden Hüseyin Yüksel, “Şimdi birçok mahalleden çağıran
oluyor. Kadınların işi bu makine sayesinde kolaylaştı. Bu işin tek sıkıntısı sezonluk olması.
Kış ekmeği zamanında işler iyi olur. Sonraki dönemlerde pek iş olmaz. Çünkü insanlar, kış
boyunca yiyeceği ekmeği şimdiden hazırlıyor. Yine de Allah bereket versin” ifadelerini
kullandı.
Yüksel’in seyyar hamur-matikle yoğurduğu hamurla ekmek yapan kadınlar ise, “İşin
zorluğunun büyük kısmı makineyle ortadan kalktı. İlk duyduğumuzda şaşırdık ama güzel iş
yapıyor. Bize sadece oklava ile açıp saçta pişirmek kalıyor” şeklinde konuştular.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19945.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kırşehir’de bilinçli eğitim
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci tarafından eğitim-öğretim döneminin açılması
sonrası gerçekleştirilen okul ziyaretleri devam ediyor.
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Çalışmalar ve ziyaretler hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, imkanlar
ölçüsünde okullardan gelen talepleri değerlendirdiklerini söyledi.
Belediye Başkanı Bahçeci, “Öğrenci ve öğretmenlerimizi belediyemizin çalışma alanı
içerisinde bilgilendiriyoruz. Bizlerden nasıl destek alabileceklerini onlara anlatıyoruz.
Şehrimizde devam eden altyapı çalışmalarının önemini öğrenci ve öğretmenlerimize anlatarak
şehrimizin gelişimi noktasında yapılan çalışmaların öneminin kavranması gerektiğini ifade
ederek onların da bizlere destek sunmalarını istiyoruz.” dedi.
Yapılan okul ziyaretleri esnasında öğrencilerle tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Bahçeci,
talepleri aldıktan sonra öğrenci ve öğretmenlerle de hatıra fotoğrafı çektiriyor.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19946.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

ERCİYESSPOR’UN HALİ İÇLER ACISI
Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden, ancak yönetim belirsizliği yüzünden kapanma
tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayseri Erciyesspor’un hali içler acısı. Kulüpte ne sıcak su, ne
yemek ne de yatıp kalkacak bir yer var. Tamamı alt yapıdan gelen oyunculardan kurulu
takımda, futbolcular antrenman için tesislere gelirken, otobüs bileti parasını bile bulamaz hale
geldi. Sefilleri oynayan kulüp mazisini mumla arıyor.
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Geçmişi başarılarla dolu, Türkiye’nin en sempatik kulüpleri arasında yer edinmiş Kayseri
Erciyesspor’da artık geri sayım başladı. Şu an kayyumun yönettiği mavi-siyahlı kulüp, 14
kasıma kadar yönetime talip olmak için biri ya da birileri çıkmazsa tarihin tozlu sayfalarında
yerini alacak. Zaman günden güne kısalırken, kulüp çalışanından malzemecisine, idari
personelinden teknik heyetine, futbolcusuna kadar herkes tedirginlik içerisinde.
Özkeş Hoca’nın gözleri doldu
Kayseri Erciyesspor’un içerisinde bulunduğu durumu en iyi bilenlerden birisi olan Teknik
Direktör Mustafa Özkeş iş adamlarından ve şehrin önde gelen isimlerine yardım çağrısında
bulunurken, gözleri doldu.
“Tüm Türkiye Kayseri Erciyesspor’un ne durumda olduğunu biliyor. Son 5-6 aydır bu kulüpte
yaşananları kimse tahmin bile edemez. Ne şartlarda antrenman yaptığımızı kimse bilemez.”
diyen fedakar hoca Mustafa Özkeş; “Çocukları antrenman yaptırmaya çağırıyoruz, ceplerinde
kulübe gelecek otobüs bileti yok. Oyuncular alt yapı oyuncuları olduğu için çoğu okula
gidiyor. Okuldan geç çıkıyorlar. Geç çıktıkları için de antrenman saatlerine buna göre
ayarlıyoruz. Akşam 19.00’da antrenman bitiyor. Mecburen soğuk su ile duş alıyorlar Havalar
soğudu. Kulübe geliyorlar yemek yok. Sıcak su yok. Yani içimiz yanıyor. Şu son 5-6 ayda
yaşadığımızı Rabbim hiçbir camiaya yaşatmasın. Yokluklar içeresinde direnmeye çalışıyoruz.
Amacımız maçlara çıkmak. Bilindiği üzere iki maç üst üste çıkılmadığı zaman takım otomatik
olarak küme düşüyor. Biz de bu şekilde değil, oynayarak küme düşelim dedik. Bu takım bu
şehre markası olmuş bir takım. Buradan rica ediyorum. Lütfen artık bu markaya sahip
çıkılsın. Şu an yemek bile veremiyoruz. Bu takım bütün bu olumsuzluklarla sahaya çıkıyor.
Böylesine olumsuzlukların bir arada olduğu bir yerde maçlara nasıl hazırlanırsınız bunun
yorumunu kamuoyuna bırakıyorum. Biz artık paradan, ondan bundan her şeyden vazgeçtik.
Sadece bu kulübün devam etmesini istiyoruz.” diye konuştu.
Bu gençliğe yazık etmeyin
“Yardım edebilecek kim varsa herkese sesleniyorum.” diyeen Özkeş Hoca sözlerini şöyle
sonlandırdı:
“Gelin şu gençliğe sahip çıkın, Yazık etmeyin. Gençlerimiz spor yapsın. Spora gönül vermiş
şu gençlerin elini bırakmayalım. Dışarıda neler dönüyor, herkes biliyor. Gençlere verilecek
hizmet, hizmetlerin en büyüğü. Bu çocuklara burada antrenman yaptırıyoruz. Bunun ardından
bir şey yapamıyoruz. Yemek veremiyoruz. Sıcak su yok. Lütfen bu sese kulak verin. Dediğim
gibi biz maddi manevi her şeyden vazgeçtik. Yeter ki bu camia yoluna devam etsin. Bu
çocuklara, bu camiaya, bu şehre yazık günah.”

Kaptan Yusuf: Soğuk su ile duş alıyoruz
Kayseri Erciyesspor kaptanı Yusuf Balcıoğlu ise yetkililere seslenerek; “Çok büyük
sıkıntılarımız var. Havalar soğumaya başladı. Soğuk su ile duş alıyoruz. Yemek yiyemiyoruz.
Doğalgaz olmadığı için kaynayan bir kazanımız yok. Bu zor zamanda futbolcular olarak her
türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz para değil. Zaten takım alt
yapıdan kurulu bir takım. Kayseri dışından gelen hiçbir oyuncu yok. Hepimiz bu şehrin öz
evlatlarıyız. Çok fedakarlık yapıyoruz. Çünkü biraz destek olunsa, inanıyorum ki çok iyi
yerlere geleceğiz. Pırıl pırıl 30 tane çocuk var. Bazılarımızın kulübe gelecek otobüs parası
yok. Kimisinin dışarıda oturup yemek yiyecek parası yok. Ama bu anlayışı büyüklerimizden
de bekliyoruz.” diye konuştu.
Diğer yandan Medıcal Palace Kayseri Hastanesi Kayseri Erciyesspor’un A takım ve alt yapı
takımlarına sağlık sponsoru oldu. Kulüp Tesisleri’nde düzenlenen toplantı ile iki taraf
arasında protokol imzaladı.
Erciyesspor Kulüp Müdürü Bülent Dener, hastane yetkililerine teşekkür ederek, bu desteğin
örnek olması temennisinde bulundu.
Medıcal Palace Kayseri Hastanesi Müdürü Özkan Gökşen ise, “Hastane olarak Erciyesspor’a
ne yapabilirizi düşündükten sonra sağlık konusunda destek olmak için böyle bir karar aldık.
Tek düşüncemiz Erciyessporumuzu daha üst seviyelere nasıl çıkarabiliriz. Kapılarımız
kulübümüze sonuna kadar açık” diye konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19947.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Korkutan rakamlar
Kayseri'de, son 3 ay içinde meydana gelen 2 bin 169 trafik kazasında bin 791 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan uygulamada 63 bin 235 aracın kontrol
edildiği, eksiği görülen 19 bin 634 araç sürücüsüne idari para cezası karar tutanağı tanzim
edildiği öğrenildi. Alkollü araç kullanmaktan 100 ceza puanını dolduran 162 araç
sürücüsünün sürücü belgelerine el konulduğu kaydedilirken, 746 aracın ise çeşitli suçlardan
trafikten men edildiği bildirildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 5 ölümlü kaza meydana geldiği,
826 adet yaralamalı ve 1002 adet maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere bin 833 trafik
kazasının meydana geldiği öğrenildi. Bu kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, bin 312
kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 83 bin
266 araçtan eksiği veya kural ihlali yaptığı belirlenen 12 bin 478 araç sürücüsüne idari para
cezası karar tutanağı tanzim edildiği, alkollü araç kullanmaktan 100 ceza puanını dolduran 27

araç sürücüsünün sürücü belgelerini geçici olarak el
suçlardan trafikten men edildiği bildirildi.
Bölge Trafik denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk
yaralamalı kaza ve 150 maddi hasarlı olmak üzere 336
ve bu kazalarda 8 kişinin hayatını kaybettiği 479
İHA

konulduğu, bin 65 aracın ise çeşitli
alanında 8 ölümlü trafik kazası, 178
adet trafik kazasının meydana geldiği
kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19948.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

20 Ekim 2016 Perşembe 12:31

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube
Müdürlüğü ile Develi ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yapılan
operasyonda, 5 kilo 700 gram esrar, 800 paket kaçak sigara ve 1 kök kenevir bitkisi ele
geçirildi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19949.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

KAYSERi’NiN ASAYiŞ KARNESi
Kayseri Valiliğince İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen asayiş olaylarına dikkat çekildi.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında İl Emniyet
Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında kişilere yönelik toplam 6 bin 130 suç olayı yaşandı.
Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, şantaj, cinsel saldırı, cinsel taciz gibi olaylardan 5
bin 811'nin failleri tespit edildi. 44 şüpheli tutuklandı, 319 olayla ilgiliyse ekiplerin detaylı
çalışmaları devam ediyor.
Aynı tarihlerde mala yönelik suçlar kapsamında 2 bin 299 olay meydana geldi. Bu olaylardan
bin 135'inin failleri tespit edilerek adli makamlara teslim edildi.

Olaylarla ilgili 55 kişi tutuklandı, bin 864 olayın aydınlatılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Öte yandan son bir hafta içinde yürütülen çalışmalarda daha önceki tarihlerde meydana gelen
iş yerinden, evden, otomobilden yapılan 22 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Hırsızlık olaylarını
gerçekleştirdikleri belirlenen 9 kişi tutuklandı.
Ayrıca 3 ay içindeki olaylarda 45 silah, 67 av tüfeği, 72 kuru sıkı tabanca, 148 bıçak ve 485
fişek ele geçirildi.
Son 3 ay içerisinde toplam 153 bin 233 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, haklarında çeşitli
suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 929 kişi yakalandı, adli mercilere
sevk edilen 332 kişi de tutuklandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19950.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

“ZAMAN BOZULUNCA K. GÜNDEM’İ
KURDUK”
Gazetemizin imtiyaz sahibi Oğuz Memiş, Kayseri Gündem’in kuruluş hikayesini
anlattı. Memiş, “FETÖ tarafından ele geçirilen Zaman Gazetesi’nin o dönemde bizde
bıraktığı moral bozukluğunun bir sonucu olarak Kayseri Gündem ortaya çıktı. Çok zor
dönemlerden geçtik. Gazetecilik ile ilgili hiçbir şey bilmediğimiz dönemde gençlik enerjisi ile
oluşturulan bir yapı… İyi ki kurmuşuz” dedi.
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Memiş, “İstanbul’dayken tanıştığım, şu an Milli Eğitim Bakanı olan Nabi Avcı, Fehmi Koru,
Ahmet Kot gibi bir takım duyarlı ve idealist insanlar bir dönem Milli Gazete’nin başına
geçerek çok güzel bir gazete çıkardılar. Tirajını da çok artırdılar. Fakat birileri tarafından
beğenilmedi ve işlerine son verildi. Daha sonra bu ekip bir gazete kurmaya karar verdi. O
dönemde gazete kurmanın en büyük şartı matbaaydı” dedi.
Zaman’ın FETÖ ile alakası yoktu
Matbaa sayısının az olması ve İstanbul’da bu gazeteyi basacak yeterli matbaanın
bulunamaması nedeniyle Ankara’ya gitme zorunluluğunun ortaya çıktığını kaydeden Memiş,
“Gaye Matbaası sahibi Alaattin Kaya’yı da ekibe katarak bir gazete kurmaya ikna ettiler. Ben
o dönemde hepsi ile yakından görüşüyordum. Zaman Gazetesi 3 Kasım 1986 tarihinde
Fetullah Gülen Hareketi ile hiç alakası olmayan genç ve dinamik insanların kurduğu
vatansever bir yayın organı olarak Ankara’da yayın hayatına başladı. Zaman logosu önce
siyahtı. Daha sonra kırmızı oldu. Logo dışında gazete siyah-beyaz basılıyordu. Müthiş bir
yayılma oldu. Herkesin yanında gururla taşıdığı bir gazeteye dönüştü. Ben de o dönem
Kayseri temsilcisiydim” ifadelerini kullandı.
“Zaman bizim gazetemizdi”
“O dönem ‘Zaman’ bizim gazetemizdi” diyen Memiş, “Çok güzel bir gazeteydi. Ancak günün
birinde Alaattin Kaya’nın ikna edildiğini, bir yapı tarafından gazetenin ele geçirilmesine
dönük girişimler olduğunu duyduk. Ama ben böyle bir şeye asla ihtimal vermiyordum.
Bu dönemde gazete Fehmi Koru, Nabi Avcı ve Ahmet Kot üzerine kuruluyordu. Ahmet Kot
ve Nabi Avcı’da asla bir değişiklik söz konusu olmaz. Fakat Fehmi Koru da yalpalanma
başladı. Alaattin Kaya ve Fehmi Koru ikna edilince gazetede darbe yaptılar. Daha sonra Nabi

Avcı, Ahmet Kot ve diğer çalışanların işine son verdiler. Gazete birdenbire Fetullahçı bir
yayın organı haline geldi. Çok üzüldük.
Bir gün bizim kitabevine badem bıyıklı bir amca geldi. Yanında da genç biri var. Beni
arıyorlardı; ‘buyrun’ dedim. ‘Ben Zaman Gazetesi’nin yeni yönetimindenim. Kartınızı
alayım’ dedi. Yanındaki genç arkadaşın Zaman Gazetesi’nin yeni Kayseri temsilcisi
olduğunu söyledi. Bana da artık gazete ile ilgili herhangi bir işlem yapma hakkımız
olmadığını belirtti” açıklamasında bulundu.
‘Zaman’ bozulunca Kayseri Gündem’i kurduk
Memiş sözlerine şöyle devam etti;
“Türkiye’de yine içinde bu gibi güzel insanların olduğu ‘Birlik’ isminde bir televizyon kurma
düşüncesi oldu. Paralar toplanıp, organizasyonlar yapıldı. Yeterli kaynak bulunamayınca
kurulamadı. Kanal 7 bu yapının devamı olarak kuruldu. ‘Birlik’ adında televizyon
kurulamayınca biz de ‘bari Kayseri’de ‘Birlik FM’i kuralım’ dedik. O dönemde çok önemli
bir işe imza attık.
‘Radyoya bir de gazete takviye edelim’ diye düşündük. ‘Kayseri Gündem’ işte bu düşünceyle
kuruldu. Zaman Gazetesi’nin o dönemde bizde bıraktığı o moral bozukluğunun aslında bir
sonucu olarak Kayseri Gündem ortaya çıktı. Çok zor dönemlerden geçtik. Gazetecilik ile ilgili
hiçbir şey bilmediğimiz dönemde gençlik enerjisi ile oluşturulan bir yapı… İyi ki kurmuşuz.
Gazeteciler Cemiyeti’ne 5 yıl kabul edilmedik
Kurulduğumuz ilk dönemlerde ‘nasıl olsa kapatırsınız!’ diyerek bizi Gazeteciler Cemiyeti’ne
kabul etmediler. 4-5 yıl sonra Cemiyet yönetimi değişince bizi kabul ettiler. Bu da çok
enteresan bir hatıra…
28 Şubat sürecinde bir numaralı hedeftik
28 Şubat Sürecinde hedefteki bir numaralı yayın organı bizdik. Her gün hakkımızda dava
açılıyordu. Bir gün iki tane er geldi. ‘iki tane gazete alabilir miyiz’ diye sordular. ‘Tabi
buyrun alın’ dedim. ‘Biz her gün Çevik Bir’e gazete gönderiyoruz. Ama bize bunun için
ödenek vermediler’ dediler. ‘Tamam siz gelip her gün buradan gazete alın’ dedik.
Gazeteyi alıyorlar, sabahın erken saatlerinde otobüse verip Ankara’ya gönderiyorlar. Orada
gazete bir suç unsuru var mı diye didik didik inceleniyor. Ben ve arkadaşlarım her gün adliye
koridorlarında ve emniyette ifade veriyorduk. Amaçları yıldırıp, vazgeçirmekti.
Açık yürekli savcı
İlk defa savcı direk arayıp bizi çağırdı. Savcının direk arayıp çağırması ilgimi çekti. Normalde
savcıya ifade verilirken savcı oturur, sen ayakta durursun. Orada daktilo başında bir memur
olur. Sorar kimlik tespiti yapar, savunmanı yapar ve gönderir. Girince ‘Oğuz Bey, otur hoş
geldin’ dedi. Savcının yanında oturmak ritüellere aykırı… Daktilo memuru kızı dışarı çıkarttı.
‘Oğlum sen otur’ dedi. Ben meraktan çatlıyorum. Elime bir fotokopi verdi. “İlginç bir şey var.
Bu sana günün birinde lazım olur” dedi. Baktım ki Çevik Bir İmzalı bir yazı. ‘Şu haber
nedeniyle Kayseri Gündem hakkında soruşturma açılması, cezalandırılması aşamalarından
tarafıma bilgi verilmesi…’
Savcı orada bir de sinkaflı bir laf söyledi. “Meslek onurum, ahlakım gereği hiç kimse bana
böyle bir yazı gönderemez, emir veremez. Benim bunu aynı şekliyle yazıp iade etmem lazım.
Ama böyle bir cesaretim yok. Hakkını helal et. Kusura bakma oğlum. Senin hakkında dava
açıyorum. Ama buna utanıyorum” dedi. ‘Siz bunu bana dedikten sonra assanız da önemli
değil’ dedim.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19951.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

'Süt akrabalığı kayıt altına alınmalı'
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Yaman, İslam dininin süt
akrabalığını bir evlenme engeli olarak gördüğünü belirtti.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, İslam
dininin süt akrabalığını bir evlenme engeli olarak gördüğünü belirterek, "Onun için bu tür
girişimlerin mutlaka kayıt altına alınması yani süt sahiplerinin ve kime verildiğinin bilinmesi
gerekmektedir. Yetkililerin de bu yönde tedbir alması yerinde olacaktır." dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, Bursa'da
annesi trafik kazasında hayatını kaybeden bebeğin sezaryenle doğumunun ardından
yakınlarının başlattığı "anne sütü" kampanyası üzerine gündeme gelen "süt akrabaları arası
evlilik" konusunu AA muhabirine değerlendirdi.
Yaman, öksüz kalan bir bebek için herkesin yardımcı olmaya çalışması ve bunun
sorumluluğunu hissedip tedbirler almasının dini bir vecibe olduğunu söyledi.
"Yetim ve öksüzler, Müslüman topluma verilmiş birer emanettir. Onların haklarının
çiğnenmemesinin yanı sıra ihtiyaçlarının giderilmesi, yaralarının sarılması ve iyi birer insan
olarak yetiştirilmeleri farz-ı kifaye yani toplumsal bir görevdir. Halkımızın Kaan bebek
dolayısıyla sergilediği yardımlaşma duygusu takdire şayandır." diyen Yaman, bu sorumluluk
yerine getirilirken dini değer ve hükümlerin de göz önüne alınması gerektiğini belirtti.
Yaman, şöyle devam etti:
"Bu bağlamda bebeğin beslenmesi sağlanırken, süt akrabalığının meydana gelip gelmediği de
dikkate alınmalıdır. Zira İslam dini, süt akrabalığını bir evlenme engeli olarak görmüş, Nisa
Suresi'nin 23. ayetinde ve pek çok hadis-i şerifte bu açıkça vurgulanmıştır. Buna göre süt
kardeşler ve süt teyze, süt amca gibi tıpkı nesep/doğum yoluyla evlenilemeyen süt akrabalarla
evlenmek yasaklanmıştır.
Bu sebeple süt veren anne ve yakınları ile süt verilen bebek arasında bu akrabalığın meydana
gelip gelmediğini tespit ve bunu kayıt altına almak son derece önemlidir. Dolayısıyla sırf
insani duygularla başlatılan kampanyanın, farkında olmadan ileride evlenmesi söz konusu
olabilecek süt akrabalar meydana getirmesi de ihtimal dahilindedir. Onun için bu tür
girişimlerin mutlaka kayıt altına alınması yani süt sahiplerinin ve kime verildiğinin bilinmesi
gerekmektedir. Yetkililerin de bu yönde tedbir alması yerinde olacaktır."
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 11 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 8
aylık hamile Tuğba Dilmeç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine
kaldırılmış, kadın doğum, genel cerrahi ve beyin cerrahi uzmanlarının müdahalesi sonucu
bebek, sağlıklı bir şekilde sezaryenle dünyaya gelmişti. Anne Dilmeç, tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetmiş, organları başka hastalara nakledilmişti.
Olayın ardından yakınları, annesiz kalan Kaan bebek için "anne sütü" kampanyası başlatmış,
çok sayıda duyarlı vatandaş da hastaneye anne sütü göndermişti.AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19952.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Bu caddede “park” yapılır
Cami Kebir Mahallesi Ulucami Caddesi üzerine araçlarını gelişi güzel park eden sürücüler,
trafiği tehlikeye düşürüyor.

21 Ekim 2016 Cuma 09:42

Hızla artan araç sayısı özellikle şehir merkezinde gündelik yaşamı zorlaştırırken, buna bir de
araç sürücülerinin düşüncesizliği eklenince bu durum içinden çıkılamaz bir çileye dönüşüyor.
Kimi zaman yol ortasına, kimi zaman kaldırımın üzerine, kimi zaman ise engelliler için
yapılan rampaların üzerine park edilen araçlar adeta isyan ettiriyor.
Cami Kebir Mahallesi Ulucami Caddesi’nde insana “Yok artık” dedirtecek bir görüntü hakim.
Bir şeridi gidişe, bir şeridi ise gelişe ayrılarak dubalarla bölünen cadde üzerine park edilen
araçlar hem trafiği tehlikeye düşürüyor, hem de görüntü kirliliği oluşturuyor.
Levha var ama kimin umurunda
Üstelik bu cadde üzerinde 30 metre aralıkla konulmuş 2 adet “Duraklama ve park etmek
yasaktır” levhası bulunuyor. Levha var olmasına var ama dinleyen, gören kim.
Esnaf veryansın ediyor
Yol boyunca sırası ardına sorumsuzca park edilmiş araçlar esnafın da canını sıkıyor.
Esnafların bazıları dükkanının önü kapalı olduğundan gelen ürünleri bile indiremediklerinden
yakınırken, bazıları ise “Yeter artık. Bu işle kim ilgilenecekse ilgilensin. Burası otopark değil.
Şehrin en işlek caddelerinden birisi.” diye veryansın ettiler.
Bizden söylemesi. Yetkililere duyurulur…
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19953.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Hes Kablo’yu TMSF yönetecek
Bir süre önce FETÖ/PDY operasyonları kapsamında el konularak önce kayyum atanan
sonrasında ise TMSF’ye devredilen Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yeni
yönetim kurulu atandı.
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine geçen Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’yi Abdullah Güzeldülger başkanlığındaki yeni oluşum yönetecek.
Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer
verildi:
“Bilindiği üzere, 11/10/2016 tarihli Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla Hes Hacılar
Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Hes Kablo)’nin Yönetim organının yetkileri tümü ile kayyım
olarak TMSF’ye devredilmişti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yılmaz Güney, diğer yönetim
Kurulu üyeleri olarak ise, Taner Yalçın, Serkan Ertürk, Ramazan Aslan, Ramazan Erikli,
Fikret Teke görevlendirilmişlerdir. 1974 yılında kurulan Hes Kablo, 2015 yılı verilerine göre
İSO 500 listesinde 69. sırada yer almış olup, 12 yıldır kablo sektörünün lideri konumunda.
Yıllık 1.2 milyar TL cirosu olan firma dünyanın 130 dan fazla ülkesine ihracat yapmakta.
Yurtiçinde yaklaşık 50 bayisi ile Türkiye’nin her bölgesine ürün ve hizmetlerini sunmakta.
TMSF olarak görevlendirildiğimiz tarihten itibaren şirketin faaliyetleri hissedarlar, müşteriler,
tedarikçiler ve çalışanların hak ve menfaatleri gözetilerek herhangi bir kesintiye uğramadan
devam edecek. Hes Kablo yeni yönetimi ile ülke ekonomimize ve istihdama destek olmaya
devam edecek.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19954.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Memur anketi 28 Şubat’ı hatırlatıyor
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, son günlerde özellikle okullarda çalışan
öğretmen ve personele yönelik yapılan anket çalışmasına tepki gösterdi.
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Sendika, dernek ve vakıf üyeliğiniz var mı? Varsa hangileridir.
Sosyal medya hesabınız var mı?
Gazete ve dergi aboneliğiniz var mı? Varsa hangileridir.
FETÖ ve PDY’ye bağlı okulda öğrenciniz var mı? Varsa isimlerini yazın, şeklinde anket
formu doldurtulduğunu kaydeden Taş,
“Tüm personele yöneltilen bu sorular kamuda çalışan personelde korku ve endişeye sebep
olmuş olup soruya muhatap olan personellerin vakıflardan, derneklerden, sendikalardan ve
basın yayın kuruluşlarından uzak durmaya, aboneliklerini ve üyeliklerini iptal ettirmeye
başladıkları kamuoyuna yansımış bulunmaktadır.
Hepimizin bildiği gibi vakıflar, dernekler, sendikalar ve basın yayın kuruluşları hukuk içinde
faaliyet gösterdikleri ve meşru zeminde kaldıkları müddetçe toplum birliği ve dayanışması
için denge unsuru olmuş olan, çoğu zaman devletin yükünü omuzlayıp maddi bir karşılık
beklemeden ülkeye hizmet etmiş olan sivil kurumlardır.” dedi.
28 Şubat’ı hatırlatıyor
Yapılan uygulamanın 28 Şubat darbe dönemini hatırlattığını söyleyen Taş sözlerini şöyle
sürdürdü, “Kamu personeline vakfını, gazetesini, sendikasını, okuduğu kitabı ve soysal medya

hesabını soran bilgi formu adı altındaki anket! Kamuoyunda devlet eliyle 28 Şubat darbe
dönemini hatırlatan yeni bir fişleme dönemi olarak değerlendirilmiş olup korku ve endişe ile
karşılanmıştır. Yapılan araştırmalarda böyle bir uygulamanın Kayseri dışında uygulanmadığı,
Kayseri’de de Kocasinan ve İncesu Kaymakamlıkları tarafından uygulandığı bilgisine
ulaşılmıştır.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak Kayseri ‘de yukarda belirtilen 2 ilçede uygulandığı
iddia edilen, memurlarımızı ve diğer kamu çalışanlarımızı korku ve endişeye sevk eden vakıf,
dernek, sendika, gazete ve dergi gibi yayın organlarını yasa dışı organlar gibi
değerlendirmeye sebep olacak, Başbakan’ın ve bakanların OHAL’’i vatandaş hissetmeyecek
beyanına rağmen yapılan bu uygulamanın neden, niçin, hangi kanuna göre yapıldığının
Kayseri Valiliği ve ilgili kurumlar tarafından araştırılarak kamuoyunun, sivil kuruluşların ve
toplumun aydınlatılmasını, eğer uygulama hukuk dış ise sorumluların soruşturularak adalet
önüne çıkarılmasını ilgililerden bekliyoruz.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19955.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Çolakbayrakdar, MTTB'nin Yeni
Yönetimini Ağırladı
Yüzüncü kuruluş yılını kutlayan Milli Türk Talebe Birliği’nin yeni yönetimi, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı ziyaret etti. Yeni yönetimin son derece önemli bir
sorumluluğun altına girdiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Milli Türk Talebe Birliği
yüz yıllık geçmişi olan bir kuruluş. Geçmişten aldığınız bu tecrübe ve örnekleri yeni nesillere
aktarma noktasında önemli bir göreviniz var. İnşallah bu görevi hakkıyla yerine getirirsiniz.”
dedi.
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Milli Türk Talebe Birliği’nin yeni yönetimini makamında kabul eden Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilk olarak yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.
Sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Başkan Çolakbayrakdar, “İnşallah bu
görevleri hakkıyla yerine getirirsiniz. Göreviniz bittikten sonra yerinize gelecek
arkadaşlarınıza bayrağı en iyi şekilde görev aşkını, bilincini o ruhu aksettirerek devam
ettirirsiniz. Son derece önemli bir sorumluluğun altına girmişsiniz, buda takdir edilecek bir
durum. Ben bu nedenle hem eğitim hayatınızda hem de sosyal sorumluluğunuz anlamında
başarılar diliyorum. Yüz yıllık geçmişi olan sivil toplum kuruluşları nadirdir. Bundan dolayı
şu anda önemli bir mirasın üzerindesiniz. Bunu hakkıyla taşımak görevinizi layıkıyla yapmak
noktasında çalışmanız çok anlamlı ve değerli.” dedi.
Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya ise “Gücümüzü geçmişte
meydana getirdiklerimizden alıyoruz. Milli Türk Talebe Birliği 1916 yılında kuruldu. Bu yıl

yüzüncü yılımızı kutluyoruz. Yüzüncü yılında görev yapmaktan mutluyuz.” İfadelerini
kullandı.
Ziyaret sonunda MTBB yönetim kurulu üyeleri Başkan Çolakbayrakdar’a kendi bünyelerinde
çıkarttıkları Çatı Dergisi’nin son baskısını hediye etti.
Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19956.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Sarıoğlan'da 'Huzur Sokağı' Projesi
Sarıoğlan Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Huzur Sokağı' Projesi kapsamında yapımı
tamamlanan 18 konut, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın katıldığı tören ile sahiplerine
verildi.
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Sarıoğlan'a bağlı Palas mahallesinde düzenlenen törene Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Bayram
Özer, Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan, ev sahipleri davetliler katıldı. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından proje hakkinds bilgiler veren
Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan, "Yaşlılarımızın hayatlarını rahat sürdürmesi amacıyla
birçok çalışma yürütülmektedir. Bu bağlamda Sarıoğlan Kaymakamlığı olarak ilçemizde
ikamet eden ve barınma ihtiyacı olan yaşlılar ve engelli vatandaşlarımıza yaşamlarını daha iyi
şartlarda sürdürebilmeleri için bir taraftan sosyal konutlar inşaa edilirken diğer yandan da
ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımız için gerekli onarımlar yapılarak kullanılabilir hale
getirilmektedir. Hem bireysel hem de devlet olarak yaşlı ve engellilerimize destek olmak,
onlara önem verdiğimizi göstermek ve sıkıntılarını gidermek adına yaptığımız projelerden
birisi de 2016 yılı içerisinde tamamladığımız ve bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz huzur
Sokağı isimli projemizdir" ifadelerini kullandı.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ise, "Yaşlılık gençler tarafından çoğu zaman düşünülmek
dahi istenmeyen fakat Allah ömür verirse bir insanın er yada geç olacağı hayatın doğal bir
tarafıdır. Bu dönem çoğu zaman bir takım fiziksel ve zihinsel acizlikler içerisinde geçirildiği
için gençlere hürmet gösterilmesi ve her türlü bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması gerek örf
ve adetlerimizde gerekse inancımız da çok önemli toplumsal görevimizdir. Bu bakımdan
bizler yaşlılarımıza saygı ve sevgiyle muamele etmenin insan olmanın da bir gereği olduğunu
düşünmekteyim. Bu değerlerden yol çıkarak hazırlanan Huzur Sokağı Projesi 2014 yılında
Sarıoğlan ilçemizde başlatılmış olup proje kapsamında bugüne kadar 18 yaşlı vatandaşımıza
ev inşaa edilmiş olup ayrıca 23 yaşlı vatandaşımızın da evlerinde onarımlar yapılmıştır" diye
konuştu.
Konuşmaların ardından ev sahiplerine anahtarları verildi. Vali Kamçı ve protokol üyeleri daha
sonra evleri gezdi ve bilgiler aldı.
"15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi"

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve protokol üyeleri daha sonra Kayseri Valiliği tarafından
oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na geçti. Burada konuşan Vali
Süleyman Kamçı, FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan
241 vatandaşı andı.
Vali Kamçı konuşmanın ardından 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in adının
bulunduğu fidanı dikti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19957.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

TÜRMOB’un yeni başkanı yükselen oldu
TÜRMOB'un yeni genel başkanı, Türkiye Çağdaş Demokrat Odalar Platformunun adayı
Cemal Yükselen oldu.
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Kısa adı TÜRMOB olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği, 22. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi.
Mevcut aday Nail Şanlı’nın yeniden aday olmadığı genel kurulda 3 liste yarıştı. Türkiye
Çağdaş Demokrat Odalar Platformunun Başkan Adayı Cemal Yükselen, geçerli bin 579 oyun
750'sini alarak, TÜRMOB'un yeni genel başkanı seçildi. Genel Kurul'da Türkiye
Muhasebeciler Grubu ise 425 oy aldı.
Kayserili Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayhan Baynal’ın da listesinde yer aldığı
Meslekte Birlik Grubu adayı Eray Mercan 358 oy alabildi.
TÜRMOB'un yeni Genel Başkanı Yükselen'in yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:
"Yahya Arıkan, Masis Yontan, Rıfat Nalbantoğlu, Emre Kartaloğlu, Necati Balcı, Ali
arakuş, Zeki Dirlik, Behzat Demirhan."Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19958.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kırsal mahalleler cazipleşti
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kırsal mahallelerimizin güzellikleri
daha da artacak. Şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın cazipleşen bu bölgelerimizde
yaşayarak üretim yapmaları ve tarıma, ekonomiye katkı sunmaları bizleri memnun etti.” dedi.

21 Ekim 2016 Cuma 09:53

İnceleme sırasında Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcısı Ali Bulu’nun yanı sıra
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve birim müdürleri eşlik etti.
İlk olarak Ebiç Mahallesi’ne giden Başkan Çolakbayrakdar, cadde cadde sokak sokak
gezerek, mahalle mezarlığı, cami ile Kur’an Kursu’na yapılacak olan çevre düzenlemesi ve
asfalt çalışmaları hakkında birim müdürlerine talimatlar verdi. Ardından Dadağı Mahallesi’ne
giderek, burada yapımı devam eden selektör makinası alanı, kaldırım ve yol gibi çalışmaları
yerinde gören Başkan Çolakbayrakdar, mahalle muhtarlarının ve vatandaşların duasını aldı.
Mahzemin Mahallesi sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, burada da
vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı.
İncelemeler sonrası konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, hükümetin politikaları ve
Kocasinan Belediyesinin hizmetleriyle kırsal mahallelerin cazibe merkezi haline geldiğini
vurgulayarak kırsal mahallelere değer katmaya devam edeceklerini söyledi.
Sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren
Başkan Çolakbayrakdar, her fırsatta muhtarlarla ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek
mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerini vurguladı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Mahalleleri incelerken
vatandaşlarımız isteklerini ve taleplerini bize aktarıyorlar. Bizde hızlı bir şekilde bölgenin
ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Hangi mahallemizde ne sorun varsa orada
yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız ve devam eden çalışmaları
yerinde inceledik. Ebiç, Dadağı ve Mahzemin Mahallerinin son derece verimli toprakları var.
Bölge sakinlerimizin 2017 yılında yapılmasını istedikleri neler var ise onları bire bir dinledik.
Vatandaşlarımızın beklenti ve dileklerini aldık. Kocasinan Belediyesi olarak yüz ölçümü en
büyük alana sahip olmamıza rağmen mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın
memnuniyetini kazanmışız. Hemşerilerimizin isteklerine cevap vermişiz. Yapmış olduğumuz
hizmetleri artırarak daha fazlasını yapacağız. Birde kapalı devre sulama sistemi ile birlikte
mahallelerimizdeki verimli toprakların verimi daha da artmış ve daha da güzellikler elde
edilmiş. Hükümetimizin ortaya koymuş olduğu politikalarla ve yerelde bizim yaptığımız
çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerlenecek ve daha da kıymetli hale gelecek. İnşallah
kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak. Şehir merkezinde yaşayan
vatandaşlarımızın cazibe haline gelen bu bölgelerimizde yaşayarak üretim yapmaları ve
tarıma, ekonomiye katkı sunmaları bizleri memnun etti. Üreticilerimize ve çiftçimize
desteğimizi artırarak, devam edeceğiz. Hem şehrimize hem de Ülke ekonomisine katkı
sunacağız.”
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise mahallelerin sorunlarını yerinde
inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek,

“Başkanımız çiftçilere devamlı destek veriyor. Selektör binasını yaptık ve ay çiçek kurutma
yerimiz yapıldı. Mahallelerimizde kapalı sulama sistemi ile daha modern hizmet
sunulmaktadır. Buradaki çiftçilerin kaderi bu sene iyi anlamda yüzde yüz değişti. İnşallah
gelecek sene daha iyi olacak.” ifadelerini kullandı.
Mahalle muhtarları ve bölge sakinleri de ilçedeki hizmetlerden dolayı Başkan
Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Bölge sakinlerinin Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte
çektirdiği
hatıra
fotoğrafının
ardından
incelemeler
sona
erdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19959.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

KYK’da toplu iş sözleşmesi
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Kredi Yurtlar Kurumunda
hizmet alım yoluyla çalışan 620 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem
Kurumu tarafından tebliğ edilerek yürürlüğe girdi.
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Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Sivas ve Yozgat İllerin de çalışan işçilerin geriye dönük
farklarının hesaplarına yattığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, Kayseri Kredi Yurtlar İl Müdürü
Sakin Terzi’yi makamında ziyaret ederek toplu iş sözleşmesi sürecinde kendilerine yardımcı
olduklarından dolayı teşekkür etti.
Gerçekleşen ziyarette Kredi Yurtlar Kurumunun takdire şayan bir hizmet verdiğini söyleyen
Çelik, “Yurtlarımız gerçekten 5 yıldızlı otel konforunda öğrencileri ağırladığını görüyoruz.
Bu başarı sizlerin ve çalışanların özverisinden kaynaklanıyor. İnşallah çalışanlar olarak toplu
iş sözleşmesiyle birlikte üyelerimiz de daha iyi daha güzel daha kaliteli hizmet verecekler.
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen öğrencileri Kayseri’den memnun bir şekilde ayrılmaları
için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.
Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sakin Terzi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek,
“Çalışanlarımızın çıkan toplu iş sözleşmesiyle yüzleri güldü. İnşallah da bundan sonra her
zaman güler. Hem işçilerimiz adına hem kurumumuz adına çıkan toplu iş sözleşmesinin
hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” dedi.
Ziyaretin ardından Çelik, İl Müdürü Terzi’ye günün anısına bir buket çiçek takdim etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19960.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Tatlı yediler, mevzuat konuştular
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çöp toplama, cadde ve sokakların
süpürülmesi ile camilerin temizliği gibi genel temizlik işlerinde çalışan özel sektör işçileri ile
tanışma ve yeni mevzuat hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası
katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.
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Bu toplantının bir bakıma çalışanların tanışmalarına yol açtığını ifade eden Başkan
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Melikgazi Belediyesi park, bahçe, çevre temizliğine, sokak ve caddelerin süpürülmesine
büyük önem vermektedir. Kayserililer her sabah temiz bir çevre ile güne başlamaktadır.
Melikgazi Kayseri merkez nüfusunun yüzde 50’sine hitap etmekte ve iş saatlerinde merkez
nüfus artmaktadır. Bu da çevrenin daha itina ile temizlenmesine gerekli kılmaktadır. Genel
Temizlik, Park ve Bahçelerin bakımı, Camilerin genel Temizliği gibi hizmetleri özel sektöre
yaptırıyoruz. Özel sektörde işçilerin tanışması ve yeni çıkarılan yasa ve mevzuatlar hakkında
bilgilendirmek amacıyla toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda hem firma yetkilileri ile
çalışanları hem de işçiler bir bakıma tanışmış oldu. Ayrıca işçilerimize İş Sağlığı ve İş
Güvenliği Eğitimi verilmiştir. Toplantı sonrası katılımcılara aşure ikramında bulunduk”
Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan
Yardımcısı Mustafa Türkmen tarafından verilen ise işçilere yeni çıkan yönetmelik ile İşçilerin
Tazminat Hakları, sendika çalışmalar ve izinler hakkında bilgiler verildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19961.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Standard&Poor's ve Moody's’in kararları
maksatlı ve siyasi
Organize Sanayi Bölge (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Uluslararası Kredi
Derecelendirme Kuruluşu Standard&Poor's (S&P)’un tıpkı Moody's tarafından kısa bir süre
önce alınan karar gibi maksatlı ve siyasi bir karar aldığını söyledi.

21 Ekim 2016 Cuma 09:57

S&P’nin kararlarını değerlendiren Nursaçan, kararın ülke ekonomisinin temel makro
dinamikleri ile örtüşmediğine dikkat çekti. Nursaçan, değerlendirmesinde şu ifadelere yer
verdi: “Dünya ekonomisinin yavaşladığı bir ortamda, yılın ilk yarısında Türk ekonomisi
yüzde 3,9 büyümüştür. Aynı dönemde Türk ekonomisi hem cari açığını düşürmüş, hem de
birçok dünya ekonomisi bütçe açığı verirken bütçe fazlası vermiştir. Bu göstergeler gün gibi
ortada olmasına rağmen,15 Temmuz süreci ile başlayan alçakça saldırıların devam ettiği bir
kez daha görülmüştür. Bazı maksatlı kurum ve kuruluşlar sözde not indirmiş, kaldırmış
umurumuzda olmamalı. Ülke olarak büyümeye, dik duruşumuza devam etmeliyiz. 15
Temmuz'da Türkiye’miz çok büyük bir milat yaşadı. İnsanımızın kendi iradesine, ülkemizin
bölünmez bütünlüğüne nasıl bir cesaretle sahip çıktığını tüm dünya gördü ve tarih kayıtlarına
bir kez daha ne kadar güçlü bir millet olduğumuz not olarak düştü. Maksatlı ve hain bir
grubun yaptığı algı operasyonlarını hiçbir şekilde ciddiye almadan çalışmaya, üretmeye ve
ülkemizi güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerletmeye devam etmeliyiz. Millet olarak
kenetlenmeli içerde ve dışarıda Yeni Kapı Ruhu'nu bozmaya, kaos ve karmaşa peşinde olan
alçaklara asla fırsat vermemeliyiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19962.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

OSB geçici hizmet binasına taşındı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü hizmet binası riskli yapı olduğundan tahliye
edildi. Yeni hizmet binasının yapımı hızla süren müdürlük, geçici olarak Kayseri OSB
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi – METEM – alanı içerisinde yer alan “Öğrenci Yurdu
Binası”nın 1. Katında hizmet verecek.

21 Ekim 2016 Cuma 09:59

Riskli olduğu kesinleşmişti
Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tehlikeli yapı olarak gördüğü Kayseri
OSB hizmet binasının yıktırılmasını istemişti. Belediye tarafından gönderilen tebligatta,
“Kayseri ili, Melikgazi İlçesi, Anbar Mahallesi. Organize Bölge Müd 11. Cad. No 9 parselde
yer alan yapıyla ilgili; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki
Kanun hükümlerine göre; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tarafından tespiti yapılıp, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde "Riskli Yapı" olduğu tespit
edilmiştir. Tapu Kütüğü Beyanlar Hanesine "Riskli Yapı" belirtmesi konulmuş, bu durum
Melikgazi Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 11.11.2015 tarih ve 36175 sayılı yazısı ile
maliklere tebliğ edilmiştir. Bahse konu yasada belirtilen riskli yapıların tespitine süresi
içerisinde tarafınızdan herhangi bir itirazın yapılmadığı görülmüş ve tespit
kesinleşmiştir. 6306 sayılı Kanun 5. maddesinin 3. fıkrası gereğince; tarafınıza bu tebligatın
ulaştığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde tespiti yapılan riskli yapıyı yıktırmanız: eğer ki
malik olduğunuz bu yapılar içerisinde kiracı veya diğer hak sahipleri bulunuyorsa riskli
yapının tahliye edilmesi için bu kişilere bildirimde bulunup, bilgi vermeniz gerekmektedir.

Aksi takdirde tespiti yapılan ve riskli olduğu kesinleşen yapının idari makamlar tarafından
yıktırılacağı; ayrıca riskli yapıların tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler
hakkında idarece veya müdürlükçe tutanak tutulacağı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun
ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı ihtar
olunur.”
Ek süre istendi
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Organize Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından gönderilen
tebligatın süresinin az olmasından dolayı ek süre istenmişti. OSB yönetimi mevcut hizmet
binasının Kayseri sanayicisine yakışmayan bir yapı olduğunu defalarca dile getirmişti.
Binanın sağlamlaştırılarak da kullanılabileceği konuşulurken, böyle bir durumda maliyetin
neredeyse yeni yapılacak bir hizmet binasına denk gelmesinden dolayı sıcak bakılmıyordu.
Yeni idari bina inşaatı sürüyor Yeni idari hizmet binasının inşaatı ise Sanayi Merkez Camii
yanındaki alanda başlatılırken, çevreci ve fonksiyonel bir yapı ile tasarlandığı bildirildi. 15
bin metrekare alan üzerine yapılacak olan ve 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanan
proje içerisinde idari ve teknik ofisler, 600 kişilik konferans salonu, kapalı ve açık otopark,
tüdyo, yeşil alanlar, yemekhane, dinlenme alanları yer alacak.
OSB geçici hizmet binasına taşındı
Kayseri OSB yönetimi bu gelişmeler üzerine geçici bir hizmet binasına taşınmanın arayışına
girdi. Yeni hizmet binasının yapımı hızla süren müdürlük, geçici olarak Kayseri OSB Mesleki
ve Teknik Eğitim Merkezi – METEM – alanı içerisinde yer alan “Öğrenci Yurdu Binası”nın
1. Katında hizmet vermeye karar verdi.
OSB yönetimi üyelerine gönderdiği yazıyla da geçici ve yeni hizmet binası ile ilgili şu
bilgilendirmeyi yaptı:
“Bölgemizde faaliyet gösteren tüm üyelerimize / sanayicilerimize; mevcut hizmet binamız ve
yeni inşa edilmekte olan hizmet binamızla ilgili olarak 20 Eylül 2016 tarih ve 01-122 /
69513 sayılı yazı ile detaylı bir bilgilendirme yapılmıştır.
Özetle;
Melikgazi Belediyesi-Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün 29.07.2016 tarih ve 84200147/1614
sayılı yazısı üzerine “mevcut eski hizmet binamız “;
“ Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik” ve “6306 sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun”
Hükümlerine Göre;
“ Riskli yapı olduğundan, tahliye edilmesi ve yıkılmasının gerekli” olduğu,
Tebliğ tarihinden itibaren “ 90 gün “ içerisinde, söz konusu “ Riskli yapının tahliye edilmesi
ve yıktırılması”,
Aksi takdirde, tespiti yapılan riskli yapılar ve riskli olduğu kesinleşen yapının idari makamlar
tarafından yıktırılacağı,
Riskli yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerini engelleyenler hakkında idarece ve müdürlükçe
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
bulunulacağı “ ihtar olunur “
Açıklamaları üzerine;
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü olarak; aşağıda belirtilen yeni adresinde
faaliyetine devam edecektir.
Bölge Müdürlüğümüzün “Geçici “ Yeni Adresi:
Kayseri
Organize
Sanayi
Bölgesi
9.Cd.
No:3
Melikgazi
/
KAYSERİ
( Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi – METEM – alanı içerisinde yer
alan “ Öğrenci Yurdu Binası”nın 1. Katı, Raylı sistem son durak ile önceki durak arasındaki
OSB girişi )

Durumu siz kıymetli üyelerimizin / sanayicilerimizin bilgisine sunar, bol ve bereketli
kazançlar dileriz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19963.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Duruş bozuklukları bel ağrılarını tetikliyor
Kayseri Özel Dünyam Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden Uzm. Dr.
Hamdi Koç, yanlış duruş bozuklukları düzeltildiğinde, cerrahi yöntem kullanılmaya gerek
kalmaksızın, bazı bel ağrısı sorunlarının ortadan kalkacağını söyledi.
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Bel ağrılarının her yaştan insanın sorunu olabileceğine değinen Uzm. Dr. Hamdi Koç, halk
arasında bel fıtığı olarak ağrıların oranının bilinenin aksine, tüm bel ağrıları içinde yüzde 5’i
geçmediğine, bel fıtığının da çok azında cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Bel ağrılarının önemli bir kısmının vücudun yanlış kullanımı ve duruş bozukluklarından
kaynaklandığını belirten Uzm. Dr. Hamdi Koç, “Bel ağrılarında hastalığın derecesine göre,
ilaç tedavisine, fizik tedaviye ve cerrahi yöntemlere başvurulur. Ama cerrahi ve ilaç
yöntemlerine gerek duymaksızın, çoğunlukla görülen bel ağrılarında oturuş ve yatış
bozuklukları bel ağrılarını tetikliyor. Biz, bunları uygun şekle getirdiğimiz zaman tedavide
önemli bir yol kat ediyoruz; belki ilaç ya da fizik tedaviye gerek bırakmayacak biçimde
tedaviyi kolaylaştırıyoruz” dedi.
Oturarak çalışanlar risk altında
Bel ağrılarına neden olan faktörleri; aşırı kilo, aşırı zayıflık, uygunsuz oturma ve yatma, stres,
aşırı sigara kullanımı, uzun süre oturma, uzun süre ayakta kalma, bele aşırı yüklenme ve
hamilelik olarak sıralayan Uzm. Dr. Hamdi Koç, yanlış duruş pozisyonları ile ilgili şunları
söyledi:
“Kanepelere yayılarak oturmak, iş yerinde ya da evde bel desteksiz oturmak, uzun süre aynı
pozisyonda kalmak ciddi problemler. Dizüstü bilgisayarların çıkması ile bu problemlerin daha
da arttığını söylemek mümkün. Eskiden masaüstü bilgisayarlar daha yoğunlukta iken,
kullanıcılar mecburen postüre (vücut duruşu) daha az zararlı olabilecek biçimde bilgisayara
karşıdan bakıyordu. Uzun süre aynı pozisyonda çalışmak da büyük risk. Örneğin, mimarlar,
bankacılar ve sekreterler de uzun süre aynı pozisyonda durmaktan kaynaklı bel ve boyun
problemlerini çok sık görüyoruz. O nedenle bu tür mesleklerde çalışanların en azından bir
buçuk saatte bir pozisyon değiştirmeleri, kalkıp yürümeleri gerekir.”
Doğru yatak seçimi ve doğru yatış önemli
Bel ağrısı çekenlerin önemli bir probleminin de yanlış yatak seçimi ve yanlış yatış pozisyonu
olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Hamdi Koç, sert yatak tercih edilmesini önerdi. Uzm. Dr.
Hamdi Koç, “Yatış pozisyonu ile ilgili bir diğer önemli hata da yüzükoyun yatmaktır. Bu,
hem lokomotor hem de kardiyovasküler sistem açısından uygunsuz bir pozisyon. Sağa, sola
ya da sırt üstü yatmak bizim önerdiğimiz yatış şeklidir. Sırt üstü yatanlara da ayaklarının

altına yastık koyup yükseltmelerini öneriyoruz. Sağa ve ola yatanların da, bacaklarını karnına
doğru çekmelerini tavsiye ediyoruz. Yine sırt üstü yatanların uyandığında yataktan birden
yeltenerek kalkması uygun değil. Sağa ya da sola dönerek yataktan kalkmaları daha uygun”
ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19964.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kahvaltı başarıyı artırıyor!
Okul dönemindeki çocuklar için kahvaltı en önemli öğün. Sabah kahvaltısı yapan çocuklarda
dikkat ve konsantrasyonun arttığını belirten uzmanlar, “Kahvaltıda “junk food” olarak
adlandırılan hazır gıdalar yerine yumurta, süt, peynir, ekmek tüketen çocuklar daha başarılı
oluyor” diyerek kahvaltının önemini vurguladı.
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse,
sağlıklı ve doğru beslenme alışkanlıklarının öğrenme, dikkat ve konsantrasyon üzerinde çok
önemli etkisi olduğunu söyledi.
Kahvaltı mutlaka yapılmalı
Günün en önemli öğününün kahvaltı olduğunu belirten Köse, kahvaltının mutlaka yapılması
gerektiğini ifade etti. Kahvaltı yapan çocuklarda dikkat ve konsantrasyonun arttığını belirten
Köse, “2016 yılında yayınlanan bazı çalışmalarda kahvaltı yapan 5-18 yaş arası çocuklarda
akademik başarının daha yüksek olduğu görülüyor. Çalışmanın detaylarına bakıldığında
kahvaltıda ‘junk food’ olarak adlandırılan pastane ürünleri ve şekerli besinler yerine yumurta,
peynir, süt, ekmek ve çiğ sebzeden oluşan kahvaltı tüketen çocukların daha başarılı oldukları
gözlenmiş” diye konuştu.
Kahvaltı obezite riskini azaltıyor
Akademik başarının yanında sağlıklı büyüme ve gelişme için de besin öğelerinin dengeli
alınmasının önemli olduğuna dikkat çeken Köse, “Bu da günün ilk öğünü olan kahvaltılının
düzenli tüketimi ile başlar. Kahvaltının diğer bir avantajı da okuldayken hazır paketli
yiyeceklerin tüketiminin azaltılmasıdır. Kahvaltı yapan çocuklarda okuldan besin tüketiminin
azaldığı araştırmalarca kanıtlanmıştır. Böylece kahvaltı tüketimi ile beraber obezite riski de
azaltılmış olacaktır” dedi.
Yumurta şart!
Sabah kahvaltısında mutlaka yumurta tüketilmesi gerektiğini belirten Gizem Köse, “Sabah
kahvaltısının vazgeçilmezi hem tok tutan hem de protein içeren yumurtadır. Yumurtanın
içerisindeki demirin iyi emilimi için yanında maydanoz ya da yeşilbiber tüketilebilir. B
vitamini zengini olan ekmek her hafta çeşit değiştirilerek tüketilmelidir. Çavdar, tam buğday,
beyaz, tam tahıl gibi farklı ekmekler denenebilir. Hem yetişkinler hem çocuklar için
geçerlidir. Kaliteli bir C vitamini kaynağı olan sebzeler kesilmeden ya da doğranmadan
tüketilirse C vitamini ölmeden yararlanılabilir. Ya da kesilecekse tahta bıçak kullanılabilir.
Eğer mide bulantısı gibi bir sorunu yoksa sabah kahvaltılarının sonunda 1 bardak süt

tüketilmesi tokluk süresini uzatmaya yardımcı olur” tavsiyesinde bulundu.
Sağlıklı beslenme çantası
Çocukların yanlarında götürdükleri beslenme çantalarının içinde de sağlıklı gıda ve
atıştırmalıkların bulunması gerektiğini belirten Köse, beslenme çantasında mutlaka bulunması
gerekenleri de şöyle sıraladı:
- Her gün mutlaka 2-3 porsiyon meyve tüketmeleri gerektiği için 2 porsiyon meyve
- Kuru meyvelerin tüketimi daha kolay olabilir bu yüzden 20 gram kuru meyve
- Süt ürünleri grubundan süt ya da ayran
- Çiğ sebze vitaminler açısından zengin olduğundan 1 orta boy çiğ sebze
Beslenme çantaları her gün yıkanmalı!
Gizem Köse, beslenme çantalarının her gün düzenli olarak iyice yıkanmalı ve kuruduktan
sonra malzemelerin yerleştirilmesi gerektiğini de hatırlatarak “Sebze ve meyveler çiğ
tüketileceğinden iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Paketli besinler yerine evde yapılan
besinler tercih edilmelidir” tavsiyesinde bulundu.
Bağışıklık sistemini balıkla güçlendirin
İçinde bulunduğumuz sonbaharda grip gibi bulaşıcı hastalıklara karşı da bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesi gerektiğini belirten Gizem Köse, “Bağışıklık sisteminin gücü vitamin
ihtiyaçlarından geliyor. Yapmanız gereken hem çocuklarımız hem de kendimiz için meyve ve
sebze tüketimini arttırmak gerekiyor. Sadece günde 3 meyve ve 2 porsiyon tüketerek
bağışıklık sistemini korumanız mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken meyve ve sebzelerin
tüketim şekli. Yani meyveleri meyve suyu ya da meyve nektarı olarak tüketmek hiçbir yarar
sağlamıyor. Özellikle de meyve suyunu taze sıkıp bütün vitaminleri aldığınızı düşünüyorsanız
yanılıyorsunuz. Bağışıklık sistemini güçlendiren şeylerden biri de omega-3’tür. Haftada iki
kere balık tüketerek hem kalp ve damar sistemi korunabilir hem de bağışıklık sistemi
güçlendirebilir” önerisinde bulundu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19965.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

ERÜ’de kanser iddiasına ceza
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümünde görevli, 12 röntgen
teknisyeninin troid kanserine yakalandığı iddiasında sıcak gelişmeler var. Türk Sağlık Sen
Üniversite Temsilcisi Kenan Çil’in sorumlu tutulduğu iddianın yalan olduğu, bu nedenle Çil’e
memuriyetten atılmanın bir alt cezası olan ‘aylıktan kesme’ disiplin cezası verildiği
belirtiliyor.
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İddia sahibi sendika temsilcisi
Kamu-Sen’e bağlı Türk Sağlık-Sen tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
yapılan başvuruda, 12 röntgen teknisyenine hastanenin “Kulak, burun, boğaz” hastalıkları

birimine sevk edildiği ve bunlara troid (Troid Papiller CA) kanser teşhisi konulduğu ileri
sürülmüştü. Bu iddiayı ortaya atan ise Türk Sağlık Sen’in Erciyes Üniversite Temsilcisi
Kenan Çil’di. Konu ile ilgili daha önce açıklama yapan Çil, “Çalışma Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığına denetim için gerekli evrakları sendika merkezimiz ulaştırdı. Cihazlarda mı
çalışanlarda mı suç var bilemiyoruz. Araştırılması gereken bir kusur olduğu ise çok açık, biz
şu an suçluyu tespit etmekten öte ortaya çıkarmak için bir girişimde bulunduk. Buna uygun
olarak da merkezimize raporu hazırladık. Takipçisi olacağız. Ortada bir kusur var ise
çalışanların tazmin hakkı başta olmak üzere bir daha burada çalışacaklar için aynı sorunun
çıkmamasını sağlayacak bir çalışma yürüteceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
Üniversite yalanlamıştı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru ise
ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında bu iddialarla ilgili şu
açıklamayı yapmıştı; "12 radyoloji teknisyeninin kanser olduğuna ilişkin haberler gerçeği
yansıtmamaktadır.”
Müfettişler üniversiteyi doğruladı
Bu iddiaların incelenmesi adına kuruma bir müfettiş gönderildi. Durumun araştırılması ve
gerekli önlemlerin alınması için gelen müfettişler iddiayı ortaya atan sendikanın üniversite
temsilcisi Kenan Çil’e memuriyetten atılmanın bir alt cezası olan ‘aylıktan kesme’ disiplin
cezası verdi. Çil’e ayrıca üniversitenin itibarını zedelediği için rektörlük ve başhekimlik
tarafından davaların açıldığı ve bu davaların soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.
Aylıktan kesme cezası ne anlama geliyor
Belli bazı fiil ve halleri işlemeleri halinde Devlet memurları hakkında, aylıklarından kesinti
yapılmak suretiyle “aylıktan kesme” disiplin cezası uygulanıyor.
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarına ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 124-136 maddelerinde belirtiliyor. 657 sayılı Kanunda, disiplin cezaları arasında
ağırlık derecesi bakımından üçüncü sırada aylıktan kesme disiplin cezası var. Devlet
memurları hakkında, hem maddi hem de ilerlemelerine yönelik müeyyideleri olmasının yanı
sıra, ilk derece disiplin amirleri tarafından da doğrudan verilebiliyor olması nedeniyle bu ceza
ayrıca önem taşıyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19966.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri’de sulanmadık arazi kalmayacak!
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kayseri’de de dev tesisler inşa etmeyi sürdürüyor. Bakan Prof.
Dr. Veysel Eroğlu, Kayseri’ye 2003’den günümüze 1 milyar 800 milyon TL tutarında yatırım
yaptıklarını kaydederek “Kayseri’de sulanmadık arazi kalmasın diye gayret ediyoruz. Bugüne
kadar yaptığımız muazzam yatırımları yapmaya ve Kayseri’nin bereketli topraklarına bereket
katmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 2003’den bu yana Kayseri’de 27 adet
sulama tesisinin inşaatını tamamlayarak 261 bin dekar zirai araziye su temin eden, 137 bin
dekar arazinin de sulama tesislerini modern hale getiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı 12 adet
sulama tesisinin de inşaatına devam ediyor. Tamamladığı sulama tesisleriyle bölgedeki
çiftçilere yıllık
167 milyon TL ek gelir sağlayan Bakanlık, inşaatı devam eden tesisleri hizmete açarak yine
çiftçilere 444 milyon TL ek gelir sağlamayı hedefliyor.
Pınarbaşı Çerkezsöğütlü Göleti Sulaması, Bünyan Koyunabdal Barajı Sulaması, Sarıoğlan
Ebulhayır Barajı Sulaması ile Kocasinan Sarımsaklı Elagöz ve Hasan Arpa Yas Sulama
Şebekesi projelerinde yüzde 90’ın üzerinde fiziki gerçekleşme sağlayan Bakanlık, diğer
projelerin inşaatlarını da bütün hızıyla sürdürüyor.
1 milyar 800 milyonluk yatırım
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu Bakanlık olarak Kayseri’ye 2003’den
günümüze 1 milyar 800 milyon TL tutarında yatırım yaptıklarını kaydederek şunları söyledi:
“Biz Kayserimize 1 milyar 800 milyon TL tutarında yatırım yaptık ve bunun 1 milyon
700 bin TL’sini DSİ Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla gerçekleştirdik. Toplamda 6 adet barajı
tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Şu an da baraj, gölet ve sulama tesisi
şantiyelerimiz arı gibi çalışıyor ve Kayseri’de sulanmadık arazi kalmasın diye gayret
ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız muazzam yatırımları yapmaya ve Kayseri’nin bereketli
topraklarına bereket katmaya devam edeceğiz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19967.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kültür sanatta yeni sezon yarın başlıyor
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerinde yeni sezonu yarın açıyor. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kültür sanat etkinliklerinin eğitim kadar önemli olduğunu
belirtti ve bu anlayışla güzel bir etkinlik takvimi hazırlandığını kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kültür sanatta yeni sezonun başlaması nedeniyle
bir açıklama yaptı. Açıklamasında 15 Temmuz sürecine değinerek, böyle süreçlerin
yaşanmaması için eğitimle birlikte kültür sanatın da önemli olduğunu ifade eden Başkan
Çelik, "Heyecanlı ve gayretli çalışmalar içerisindeyken, 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı
karşıya kaldık. Tüm hemşehrilerimizle birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbeti
tuttuk. Geçtiğimiz dönemlerde şehrimizde misafir olarak ağırladığımız birçok sanatçı da
Kayseri halkının kendilerine gösterdiği ilgi ve sevgiye karşılık verdi ve demokrasi
nöbetlerimizde bizleri yalnız bırakmadı. Bu vesile ile iki konuda kültür ve sanat
etkinliklerinin önemi netleşti. Birincisi, evlatlarımızı kötü niyetli grupların ve örgütlerin
şerrinden korumak için kültür sanat etkinlikleri de eğitim kadar önemlidir. İkincisi ise

ülkesine, milli ve manevi değerlerine bağlı sanatçıların ve kültür adamlarının değerinin
bilinmesi gerekir. Bu bilinçle kültür sanat etkinliklerimizin yeni sezonunu başlatıyoruz. Geçen
sezona birlik, beraberlik ve barış vurgusunu ön plana çıkararak başlamıştık. Bir yıl boyunca
gördük ve 15 Temmuz darbe girişimiyle bir kez daha anladık ki, birlik ve beraberliğimiz
bizim için hayati önem taşımaktadır" dedi.
Kültür sanat etkinliklerinde yeni sezon yarın (22 Ekim Cumartesi ) "Çizgi Diyarında Bir Gün"
adlı çocuk oyunu ile açılacak. Oyun, Şehir Tiyatrosu'nda saat 12.00 ve 15.00'te iki seans
halinde sahnelenecek. Ekim ayı boyunca ayrıca Heidi, Köstepekgiller, Arı Maya gibi çocuk
tiyatroları ile Fareler ve İnsanlar adlı oyun da sahneye konulacak. Kültür sanat etkinlikleri
kapsamında 23 Ekim Pazar günü ise profesyonel fotoğraf eğitimi kapsamında Develi'ye kültür
gezisi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Kasım ayında da birbirinden güzel oyunlar ile farklı
sahalardaki önemli isimleri Kayserililerle buluşturacak. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19968.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

AVM’ye yakın, kültüre uzağız
Kayseri’de şehrin merkezinde birçok alışveriş merkezi olmasına rağmen önemli kültür
faaliyetlerinin ulaşımı zor olan Dünya Ticaret Merkezi’nde yapılması düşündürüyor. Yeni
açılan Kayseri Kitap Fuarı’na zor ulaşılması da “orda bir fuar var uzakta!” dedirtiyor.
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3. Kayseri Kitap Fuarı 14 Ekim’de Dünya Ticaret Merkezi’nde açıldı. Kültür Müdürlüğü ve
Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi,
Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve KOSGEB İL Müdürlüğü
tarafından destekleniyor.
Yazarımız dile getirmişti
Kitapseverlerin en çok şikayet ettiği konu ise fuarın kolay ulaşılabilecek bir alanda
yapılmaması. Gazetemiz yazarı Ömer Faruk Özcan da birkaç gün önce kaleme aldığı bir
yazıda bu konuya dikkat çekmişti. Büyükşehirlerde, kitap fuarlarının genelde ya belediyeler
ya Diyanet ya da üniversiteler tarafından organize edildiğine değinen Özcan, “Kayseri'de ise
kitap fuarını organize etmek özel firmalara kalıyor. Fuar alanları genelde şehir merkezlerinde
rahatça ulaşımı olan yerlerde yapılır. Örneğin Ankara'da Kocatepe'de yapılır ve şehrin her
tarafından tek arabayla ulaşım sağlanabilir. Kayseri'de ise öğrencilerin ve halkın kolayca
ulaşamadığı bir yerde olduğu için çoğunlukla iki otobüs ile ulaşım sağlanmakta ve epeyce de
zaman almakta… Genelde yapılan kitap fuarlarında yer tahsisi ücretsiz olduğu için
yayınevleri kitap kampanyalarını geniş tutar ve ziyaretçiler kitap fuarından elinde kitaplar
yüzünde gülücüklerle ayrılır. Kayseri'de fuar alanı ise yer ücretleri ile hem kitabevlerinin hem
de yayınevlerinin kolayca altından kalkabileceği rakamlarda değil.” ifadelerine yer vermişti.
Öte yandan kültürel faaliyetlere üvey evlat muamelesi yapılırken, şehir merkezi AVM’ler ve

kafelerle donatılıyor. Hal böyle olunca okuyucular da kitaplardan ve kültürden mahrum
kalıyor.
İleri Yayınevine tepki
23 Ekim Pazar akşamına kadar açık kalacak fuarla ilgili sosyal medyada eleştiriler de var.
Fuarda, özellikle Türksolu Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Fırat'ın ve "Kuran-ı Kerim
/ Gerçek" isimli iftira dolu mealin yazarı Ali Rıza Safa’nın kitaplarını yayınlayan İleri
Yayınevinin standının bulunması tepkilerin odağında oldu. FETÖ soruşturması kapsamında
gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Gökçe Fırat dergide kışkırtıcı ve hedef gösteren bir
yayın politikası izlemişti. ‘Tayyip’i Kim Vurmak İster’ ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatından
sonra ‘İyi Bilmezdik…’ kapakları derginin en çok tepki çeken yayınları arasında yer alıyor.
Kayseri gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19969.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

BU CADDEDE “PARK” YAPILIR
Cami Kebir Mahallesi Ulucami Caddesi üzerine araçlarını gelişi güzel park eden sürücüler,
trafiği tehlikeye düşürüyor.
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Hızla artan araç sayısı özellikle şehir merkezinde gündelik yaşamı zorlaştırırken, buna bir de
araç sürücülerinin düşüncesizliği eklenince bu durum içinden çıkılamaz bir çileye dönüşüyor.
Kimi zaman yol ortasına, kimi zaman kaldırımın üzerine, kimi zaman ise engelliler için
yapılan rampaların üzerine park edilen araçlar adeta isyan ettiriyor.
Cami Kebir Mahallesi Ulucami Caddesi’nde insana “Yok artık” dedirtecek bir görüntü hakim.
Bir şeridi gidişe, bir şeridi ise gelişe ayrılarak dubalarla bölünen cadde üzerine park edilen
araçlar hem trafiği tehlikeye düşürüyor, hem de görüntü kirliliği oluşturuyor.
Levha var ama kimin umurunda
Üstelik bu cadde üzerinde 30 metre aralıkla konulmuş 2 adet “Duraklama ve park etmek
yasaktır” levhası bulunuyor. Levha var olmasına var ama dinleyen, gören kim.
Esnaf veryansın ediyor
Yol boyunca sırası ardına sorumsuzca park edilmiş araçlar esnafın da canını sıkıyor.
Esnafların bazıları dükkanının önü kapalı olduğundan gelen ürünleri bile indiremediklerinden
yakınırken, bazıları ise “Yeter artık. Bu işle kim ilgilenecekse ilgilensin. Burası otopark değil.
Şehrin en işlek caddelerinden birisi.” diye veryansın ettiler.
Bizden söylemesi. Yetkililere duyurulur…
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19970.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

27 adrese yapılan baskında 32 kişi gözaltına
alındı
Kayseri polisinin 27 adrese yaptığı uyuşturucu baskınında 32 kişi gözaltına alınırken, çok
sayıda uyuşturucu madde, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin istihbari çalışmaları sonrasında 27 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon
düzenlendi. Operasyonda 32 şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 18 gram
metamfetamin, 11 gram esrar, 24 gram bonzai, 150 gram eroin, 1 kök Hint keneviri bitkisi,
1adet Ecstsay, 15 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve 3 adet uyuşturucu
paketlemesinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.
Evlerde yapılan aramalarda ayrıca 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet
bıçak, 1 adet kama, 1 adet kılıç, 2 adet kurusıkı tabanca, 29 adet fişek, 50 adet av tüfeği fişeği
ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde gözaltına alınan zanlılardan 6’sının ilgili mahkemelerce aramasının
olduğu belirlenirken, gözaltına alınan 32 kişi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19971.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kamuda yeni tasfiye dalgası mı geliyor?
MİT'in Bylock mesajlarını çözdüğü, HTS kayıtlarından yeni isimlere ulaştığı ileri sürülürken,
operasyon kapsamında kamuda yeni bir tasfiye dalgasının başlayacağı iddia edildi.
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FETÖ'nün şifreli iletişim sistemi ByLock'a ilişkin çalışma yapan MİT ve Emniyet, HTS
kayıtlarını incelemeye aldı. Sabah'ın haberine göre, lider kadronun telefon konuşmalarının
HTS raporlarını incelemeye alan istihbarat birimleri, deşifre olmamış FETÖ'cüleri tespit etti.
56 bin isim tespit edildiği ileri sürülürken, cep telefonlarının HTS kayıtlarının 10 yıl geriye
dönük olarak tek tek incelemeye alındığı belirtildi. Lider kadro ile sık sık irtibat sağlayan
kişiler tespit edildi.

ByLock üzerinden yürütülen kamudaki soruşturma ve tasfiyelere bu raporun da ekleneceği
belirtiliyor.
HTS NEDİR?
Hakim ya da Cumhuriyet Savcısı kararı (CMK 135' e göre sadece belli durumlarda, belli
kişilerin, belirli ve sınırlı bir süre) ile Türkiye Telekomünikasyon Kurumundan taleple, belirli
bir numaraya ait iletişim bilgilerinin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasını kapsar. Kayda
alınan bu raporlara HTS denilmekte bunlarında incelenmesi de gerçekten bir uzmanlık
gerektirmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19972.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Arıcılara "Ham propolis satmayın" uyarısı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, bazı hastalıkların tedavisinde yan ürün amacıyla kullanılan
propolisin, kimyasal analizi yapılmadan saf halde satılmaması gerektiğini belirtti.
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Arılar, bitkilerin tomurcuk ve sürgünlerinde bulunan reçineli zamksı sızıntıyı arka ayakları ve
üst çeneleriyle alıp ağızlarında nemlendirdikten ve yumuşattıktan sonra ağızlarından
salgıladıkları bazı enzimleri de katarak propolis üretiyor.
Arıların, kovan temizliği ve yapı malzemesi olarak kullandığı propolis, insanlar tarafından
güçlü antibakteriyel, antifugal, antioksidan özelliklerinin yanında önemli hastalıklarda onarıcı,
tedaviyi destekleyici etkileri dolayısıyla kullanılıyor.
Prof. Dr. Silici, AA muhabirine, propolisin bal arılarının ağaçların reçinelerinden ürettiği çok
değerli ve faydalı bir ürün olduğunu belirtti.
Arıların ağaçtan topladıkları reçineyi içine bal mumu katarak propolis haline getirdiğini
anlatan Silici, bu ürünün kovanda hijyen sağlamak ve yapı malzemesi amaçlı kullandığını
ifade etti.
Propolisin sıklıkla sonbahar aylarında alındığını dile getiren Silici, "Ağaçlar, tomurcuklarını
korumak amacıyla reçine maddesi salgılar. Bu, havalar soğuduğu zaman olur. Bu reçine,
fenolik madde bakımından son derece zengindir. Zaten propolisin sağlık alanında
kullanımındaki en önemli faktör de budur." diye konuştu.
Propolisin tıp alanında kullanıldığını vurgulayan Silici, "Propolisin antioksidan,
antimikrobiyal, antifungal, antikanserojen ve saymakla bitmez faydalı özelikleri sağlık
alanında ispatlandı. Bunun için propolis, kemoterapi alan kanser hastaları, diyabet hastaları ve
sık enfeksiyon geçiren hastalar için bir destek tedavi şeklinde düşünülmelidir."
değerlendirmesinde bulundu.
- "Propolis, kovandan kazındığı gibi kullanılmaz"
Silici, kovandan arıcılar tarafından alınan propolisin kimyasal işlemlerin ardından kullanıma
sunulabileceğine dikkati çekti.

İşlemden geçmeyen propolisin faydadan çok zarar vereceğine işaret eden Silici, "Propolis,
kovandan kazındığı gibi kullanılmaz. Mutlaka bazı işlemlerden geçirilmesi gerekir. Öncelikle
kimyasal yapısının bilinmesi gerekir. Kimyasal analiz yapıldıktan sonra uygunsa saflaştırılır
ve işlenir, sonra kullanılabilir." dedi.
- Propoliste asfalt tehlikesi
Arıcıların kovandan topladığı propolisi alkol içerisinde eritmek suretiyle hastalara
satmalarının çok yanlış olduğunu anlatan Silici, şunları kaydetti:
"Alkol, zaten başlı başına karaciğer enzimlerini yükselten bir faktör olduğu için hastalara
zarar vermekte. Bal arısı, etrafta yeterince kaynak bulamazsa propolis için asfalt, boya gibi
zararlı maddeleri de toplayabiliyor. Eğer kimyasal analizleri yapılmazsa sağlıkta fayda yerine
zarar getirebilir. Bu nedenle arıcılarımızın da bu testleri yapma imkanı olmadığı için sadece
üretmeleri yeterli. Zaten ürettikleri ürünü saf şekilde pazarladıklarında gelir elde ediyorlar.
Hastalar için ürün hazırlamalarını tasvip etmiyoruz çünkü kimyasal analiz yapmadıkları,
doğru formülasyon uygulamadıkları için bu ürünü direkt hastalara satmaları sakıncalı.
'Üreticiden alınan her gıda, doğal ve mükemmeldir' kanısı da yanlış. Bu ürünün mutlaka
kimyasal analiz yapılmalı."
Hastalardan kendilerine şikayetler geldiğini de aktaran Silici, "Propolis kullanan bazı hastalar,
çok fazla fayda sağlamadığını bildirdi. Biz de bunun üzerine arıcılarımıza ısrarla söylüyoruz,
lütfen alkollü formülasyonlar hazırlayıp hastalara vermeyin. Siz hijyenik, doğru ürün üretin,
yeterli." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19973.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Yaşlılar için "Huzur Sokağı"
Kayseri'de, ihtiyaç sahibi yaşlıların ömürleri boyunca ikamet edebilecekleri konutların inşa
edildiği sokağın açılışı yapıldı.
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Palas Mahallesi'ndeki "Huzur Sokağı"nın açılışında konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,
yaşlılığın gençlik döneminde düşünülmek istenmeyen ancak her insanın yaşayacağı doğal bir
süreç olduğunu söyledi.
Yaşlılıktan dolayı fiziksel ya da zihinsel sorun yaşayan yaşlılara hürmet gösterilmesi
gerektiğini ifade eden Kamçı, şöyle konuştu:
"Yaşlılarımızın bakım ve ihtiyaçlarının karşılanması, gerek örf ve adetlerimizde gerekse
inancımızda yer almaktadır. Bu değerlerden yola çıkarak hazırlanan 'Huzur Sokağı Projesi',
2014 yılında başlamıştır. 18 yaşlı vatandaşımıza yeni ev inşa edilmiş, 23 yaşlı vatandaşımızın
da evinde iyileştirme yapılmıştır. Toplam maliyeti 780 bin lira olan projenin hazırlanmasında
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Palas Mahallesi'nde inşa edilen ve kullanıma hazır döşenen müstakil evlere yerleştirilen
ihtiyaç sahibi yaşlılar, ömürleri boyunca bu evlerde ikamet edebilecek.

- 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı
Huzur Sokağı'nın açılışının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan
dikim töreni düzenlendi.
Vali Kamçı törende yaptığı konuşmada, 3 ay önce 241 vatandaşın şehit düşmesiyle
sonuçlanan hain darbe girişimi yaşandığını anımsattı.
"Bu aziz vatan için canlarını Allah'a teslim eden şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde bugün
burada olduğumuzun iyi bilinmesini istiyorum." diyen Kamçı, şunları kaydetti:
"İnanıyorum ki onlar fedakarlıklarının karşılığını Allah katında fazlasıyla aldılar. Millet
olarak şehitlerimize vefa ve minnet borcumuzu ödemek ancak emanete sahip çıkarak mümkün
olur. Bugün 15 Temmuz şehitlerimizin anısına hatıra ormanı oluşturmak ve onların isimlerini
yaşatmak için buradayız. Her bir şehidimizin adına 10 çam fidanı dikeceğiz. Tüm
şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum."
Konuşmanın ardından, hatıra ormanına fidan dikildi.
Program öncesi Kamçı, Palas Mahallesi 75. Yıl Anadolu Lisesinin pilav şenliğine de
katıldı. Kamçı, öğrencilere pilav ve ayran ikram etti.
Törene, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Sarıoğlan Kaymakamı Hasan Doğan ve
vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19974.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Otomobil ile çarpışan araç yan yattı
Kayseri’de bir otomobil ile çarpışan araç yan attı. Maddi hasarlı kazada, olay yerinde
vatandaşların araçtan akan yakıta aldırış etmeden sigara içmeleri dikkat çekti.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki bir kavşakta, S.K.'nın
kullandığı DO LU 9357 yabancı plakalı otomobil ile 38 UL 754 plakalı araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle S.A.'nın kullandığı 38 UL 754 plakalı araç yan yatarken, iki araçtan da
dumanlar yükseldi. Kaza sonrasında meraklı vatandaşlar olay yerine koşarken, yapılan ihbar
ile kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlara müdahale etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak
bilgi almaya çalışırken, meraklı kalabalık ise kazayı cep telefonları ile görüntülemeye
çalıştılar. Bazı vatandaşların, yakıt sızıntısının devam etmesine aldırış etmeden araçların
yanında sigara içtiği görüldü.
Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kazada, polis ekiplerinin kaza ile ilgili bilgileri
toparlamasının ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.
Öte yandan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19975.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Wikipedia, teröristbaşına ömür biçti
Wikipedia Fethullah Gülen'in ölüm tarihini 13 Nisan 2017 olarak verdi.
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Dünyanın en çok kullanılan internet ansiklopedisi Wikipedia FETÖ lideri Fetullah Gülen’in
ölüm tarihini verdi. Wikipedia Gülen’in ölüm tarihini 13 Nisan 2017 olarak verdi.
GÖNÜLLÜLER YAPIYOR
Wikipedia’nın editörlüğünü ‘gönüllüler’ yapıyor. Yani bir madde hakkında ‘geliştirme’ ya da
‘oluşturma’ yapmak istendiğinde Wikipedia’ya üye olarak editörlük yapılabiliyor.
Deneyimli editörler de ‘denetleme mekanizmasını’ oluşturuyor. Gülen hakkındaki bu ölüm
tarihinin de denetim dışı yapıldığı tahmin ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19976.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

ERÜ’de kanser iddiasına ceza
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümünde görevli, 12 röntgen
teknisyeninin troid kanserine yakalandığı iddiasında sıcak gelişmeler var. Türk Sağlık Sen
Üniversite Temsilcisi Kenan Çil’in sorumlu tutulduğu iddianın yalan olduğu, bu nedenle Çil’e
memuriyetten atılmanın bir alt cezası olan ‘aylıktan kesme’ disiplin cezası verildiği
belirtiliyor.
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İddia sahibi sendika temsilcisi
Kamu-Sen’e bağlı Türk Sağlık-Sen tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na
yapılan başvuruda, 12 röntgen teknisyenine hastanenin “Kulak, burun, boğaz” hastalıkları
birimine sevk edildiği ve bunlara troid (Troid Papiller CA) kanser teşhisi konulduğu ileri
sürülmüştü. Bu iddiayı ortaya atan ise Türk Sağlık Sen’in Erciyes Üniversite Temsilcisi
Kenan Çil’di. Konu ile ilgili daha önce açıklama yapan Çil, “Çalışma Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığına denetim için gerekli evrakları sendika merkezimiz ulaştırdı. Cihazlarda mı
çalışanlarda mı suç var bilemiyoruz. Araştırılması gereken bir kusur olduğu ise çok açık, biz
şu an suçluyu tespit etmekten öte ortaya çıkarmak için bir girişimde bulunduk. Buna uygun
olarak da merkezimize raporu hazırladık. Takipçisi olacağız. Ortada bir kusur var ise

çalışanların tazmin hakkı başta olmak üzere bir daha burada çalışacaklar için aynı sorunun
çıkmamasını sağlayacak bir çalışma yürüteceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.
Üniversite yalanlamıştı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru ise
ERÜ Gevher Nesibe Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında bu iddialarla ilgili şu
açıklamayı yapmıştı; "12 radyoloji teknisyeninin kanser olduğuna ilişkin haberler gerçeği
yansıtmamaktadır.”
Müfettişler üniversiteyi doğruladı
Bu iddiaların incelenmesi adına kuruma bir müfettiş gönderildi. Durumun araştırılması ve
gerekli önlemlerin alınması için gelen müfettişler iddiayı ortaya atan sendikanın üniversite
temsilcisi Kenan Çil’e memuriyetten atılmanın bir alt cezası olan ‘aylıktan kesme’ disiplin
cezası verdi. Çil’e ayrıca üniversitenin itibarını zedelediği için rektörlük ve başhekimlik
tarafından davaların açıldığı ve bu davaların soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.
Aylıktan kesme cezası ne anlama geliyor
Belli bazı fiil ve halleri işlemeleri halinde Devlet memurları hakkında, aylıklarından kesinti
yapılmak
suretiyle
“aylıktan
kesme”
disiplin
cezası
uygulanıyor.
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezalarına ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 124-136 maddelerinde belirtiliyor. 657 sayılı Kanunda, disiplin cezaları arasında
ağırlık derecesi bakımından üçüncü sırada aylıktan kesme disiplin cezası var. Devlet
memurları hakkında, hem maddi hem de ilerlemelerine yönelik müeyyideleri olmasının yanı
sıra, ilk derece disiplin amirleri tarafından da doğrudan verilebiliyor olması nedeniyle bu ceza
ayrıca önem taşıyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19977.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

“ Türk basını 15 Temmuz'da tarihi bir iş
başarmıştır ”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk basınının, eli kanlı terör örgütüne karşı
oluşan kitlesel reflekste, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara çağıran
mesajının etkili bir şekilde milyonlara ulaştırılmasında, alçak darbe girişimi boyunca
gösterdiği "baskı tanımaz duruş" sayesinde ve girişimin püskürtülmesinde çok büyük ve tarihi
bir iş başardığını belirtti.

21 Ekim 2016 Cuma 17:14

Özhaseki, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, çoğulcu ve
katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında
basın kuruluşlarının etkin ve işlevsel bir rol oynadığını vurguladı.
Halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi, toplumun genel menfaatleri ile ilgili konularda
kamuoyu oluşturulmasında medyanın son yüzyılda yeri doldurulamaz bir güç haline geldiğine

dikkati çeken Bakan Özhaseki, bu gücü halkından yana kullanan, objektifini halkının üzerine
değil, halkının ulusal varlığını tehdit edenlere karşı çeviren, kendi toplumunun sesi ve
sağduyulu tepkisi olan basın kuruluşlarının, ülkelerini ileriye taşımayı başarabildiklerini
kaydetti.
Mehmet Özhaseki, Türkiye'deki basın kuruluşlarının 15 Temmuz'da çok önemli bir
imtihandan geçtiğine değinerek, "Türk basını, eli kanlı terör örgütüne karşı oluşan kitlesel
reflekste, Cumhurbaşkanımızın halkımızı meydanlara çağıran mesajının etkili bir şekilde
milyonlara ulaştırılmasında, alçak darbe girişimi boyunca gösterdiği 'baskı tanımaz duruş'
sayesinde ve girişimin püskürtülmesinde çok büyük ve tarihi bir iş başarmıştır. 21 Ekim
Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle, o gece ve sonrasında haberleriyle, objektifleriyle
kahramanca mücadele veren, manşetleriyle postallara ve tanklara direnen gazetecilerimizi bir
kez daha kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19978.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayseri’ye yeni Milli Eğitim Müdürü
Kayseri Milli Eğitim Müdürü değişti. Yeni Milli Eğitim Müdürü, Kırşehir İl Milli Eğitim
Müdürü olarak görev yapan Osman Elmalı oldu. Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise bakanlıkta
müşavir olarak görevlendirildi.
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Osman Elmalı kimdir?
1957 yılında Kayseri Büyük Toroman´da doğdu. İlkokulu Büyük Toraman İlkokulunda,
ortaokul ve liseyi Kayseri İmam Hatip Lisesi´nde 1977 yılında tamamladı. 1981 yılında
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1982 yılında Edirne Lisesi´nde öğretmen
olarak göreve başladı. Askerliğini Yedek Subay olarak tamamladıktan sonra Siirt İmam Hatip
Lisesi’nde öğretmen ve Müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.
1988-1992 yıllarında Batman İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, 1992-1997 yılları arasında
Kayseri Develi İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü yaptı.
2003-2013 yılları arasında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü, Müdür
Yardımcılığı ve İl Milli Eğitim Müdür Vekilliği yaptıktan sonra 24/12/2013 tarihinde Kırşehir
İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Evli ve 5 çocuk babasıdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19979.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

CHP HEDEF BÜYÜTTÜ
Gazetemizi ziyaret eden CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin hedef büyüttüklerini belirterek “İlk
genel seçimde ortalama yüzde 12,5 olan oyumuzu yüzde 20’ye, yıllardır 1 olan milletvekili
sayımızı da ikiye çıkartacağız. Ülke çapında da artık yüzde 35’i bulacağımıza inanıyorum.”
dedi. Keskin, belediye seçimlerinde de iddialı olduklarını kaydetti.
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CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Kayseri’den artık 2 milletvekili çıkartacaklarını söyledi. İl
Sekreteri Nihat Ersoy, İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil Gültekin, İl Eğitim Sorumlusu, Eğitim
Sekreteri Sabri Nasuhoğlu ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Duran Teke’den oluşan bir heyetle
gazetemizi ziyaret eden Keskin hedef büyüttüklerini belirterek “İlk genel seçimde ortalama
yüzde 12,5 olan oyumuzu yüzde 20’ye, yıllardır 1 olan milletvekili sayımızı da ikiye
çıkartacağız. Ülke çapında da artık yüzde 35’i bulacağımıza inanıyorum. Bu yüzden telaşa
giren AKP yönetimi anketlerin çoğunu kamuoyundan gizliyor.” dedi.
“Belediyelerde de iddialıyız”
Yerel seçimlerde de iddialı olduklarını söyleyen Keskin sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biliyorsunuz 1994’e kadar Büyükşehir Belediye Başkanı bizdeydi. Ama maalesef şu anda
Büyükşehir Meclisinde dahi tek üyemiz var. O da Sarız Belediye Başkanımız. Niyetimiz
seçimde artık meclis grubu oluşturabilmek… Merkez ilçelerden bir tanesini ve taşra
ilçelerinden bazılarını kazanmayı hedefliyoruz. Zira partimize büyük teveccüh var. MHP’den
hatta AKP’den bir kısım oylar bize yöneliyor.”
Başarılı olmak için çok gayret gösterdiklerini kaydeden Keskin “Yeni dönemde tüm
teşkilatlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Adeta evlerimizi partiye taşıdık.
Şehrimizde sosyal demokratların zaten yüzde 20 civarında bir oy potansiyeli var. Bu
potansiyele çok rahat ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Zaten sosyal demokrasi farklı inanç ve
görüşleri, STK’ları güvencesi altında buluşturan bir şemsiyedir. 7 Haziran’da da büyük,
somut projeler ortaya koyduk. Bu gayretlerimiz sonucunda başarılı olacağımıza, Kayseri’de
çıtayı artık daha da yükselteceğimize inanıyorum.” dedi.
FETÖ mağdurları
15 Temmuz sınavından CHP olarak başarıyla çıktıklarını belirten Başkan Keskin, FETÖ ile
mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini ancak yeni mağdurlar oluşmasını istemediklerini
belirterek “şu ana kadar bize başvuran mağdur memur sayısı 1200’ü buldu. İl yönetimi olarak
varsa haksızlıkların giderilmesi için uğraşıyoruz.” diye konuştu. Keskin, FETÖ’nün siyasi
kanadına hala ulaşılamadığının da altını çizdi.
Belediyelere eleştiri
Belediyelere de çeşitli eleştirilerde bulunan heyet mensupları “havaalanına, hastaneye,
terminale uğramayan bir raylı sistem olur mu?” dediler. Kayseri yollarının çok parçalı
olduğunu belirten heyettekiler, trafik ışık sisteminin de yetersiz olduğunu söylediler.
Objektif habercilik

Feyzullah Keskin, samimi bir havada geçen görüşme sırasında gazetemizle ilgili, görüşlerini
de açıklayarak “Özellikle son dönemde gerçekleştirdiğiniz objektif haberciliği takdirle
karşılıyor, yenilenmeyi ve değişimi fark ediyoruz.” dedi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19980.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

ÖĞRENCİLERİN TEHLİKELİ OYUNU
Kayseri'de üst geçidi kullanmayıp yoğun trafiğe ve tehlikeye aldırış etmeden güvenlik
bariyerlerinden atlayan öğrenciler, kazaya davetiye çıkarıyor. Öğrenciler tehlikeye aldırmadan
yaptıkları bu davranışı aralarında şakalaşarak ve gülerek yapıyor.
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Kayseri'de yoğun trafiğin yaşandığı Çevreyolunda Arif Molu Anadolu Meslek ve Anadolu
Teknik Lisesi öğrencileri refüjdeki bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalışıyor.
Öğrencilerin bu tehlikeli geçiş macerası her an bir kazaya davetiye çıkartıyor. Şehir içi ve
şehirlerarası trafiğin yoğun olduğu yolda okuldan çıkan öğrenciler, 100 metre yakınlarındaki
üst geçidi kullanmak yerine refüjdeki insan boyunda olan bariyerleri aşarak tehlikeli bir
maceraya giriyor. Aralarında gülerek ve şakalaşarak karşı yola geçmeye çalışan öğrenciler
yaptıkları
bu
hareketin
kazaya
neden
olabileceğini
düşünemiyorlar.
Üst geçit ters yönde kaldığı için bariyerlerden atlayarak karşıya geçtiklerini söyleyen
öğrenciler, hem kendi canlarını tehlikeye atıyor hem de sürücülere korkulu anlar yaşatıyor.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19981.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

MGV, yayınları ile yeniden halka açılıyor
Yeniden yayın hayatına başlayan Milli Gençlik Vakfı (MGV) Yayınları, 3. Kayseri Kitap
Fuarındaki standında yerini aldı.
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MGV Yayınları, Anadolu Gençlik işbirliği ile kitap satışlarına başladı. Stand açılışında
açıklamalarda bulunan Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Avukat Vacit Kip,
“Fuara ilgi bu sene çok daha yüksek görünüyor. Okumaya olan ilgi gençler arasında
yaygınlaşıyor. Biz de kitaplarımızın tanıtımını yaparak gençlerimizi okumaya teşvik etmeye
gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki iyi ve güvenilir bir gençlik kitap okuyarak gelecektir. Zengin
kültür dünyamızı tanıtmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Gençlerimize çok
önem veriyoruz çünkü geleceğimizin onlar olduğunun bilincindeyiz. Ve onların geleceğe
donanımlı bireyler olarak hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hayatın önemini,
gençliğin kıymetini bilmelerini istiyoruz. Amacımız ticaret değil, nesil yetişmesidir.” dedi.
Yeni nesli geleceğe daha donanımlı yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Vacit
Kip, “Kitap fuarı, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yanında onlara tasarruf
ederek kitap alma alışkanlığını da kazandırmayı hedefliyor. Bugüne kadar biriktirilen paralar
burada faydalı bir amaç için harcanıyor. Bu sevindirici bir durum. Çok yönlü bir gelişim için
cebinden harcayarak kitap alarak okumak önemli bir aktivitedir.” diye konuştu.
Fuar yarın sona erecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19982.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Yabancı öğrenciler Kapadokya’yı beğendi
Kayseri’deki üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrenciler için Kapadokya gezisi
düzenlendi. Geziye, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Çad, Moğolistan, Cezayir,
Fildişi Sahili, Gürcistan, Özbekistan, Tanzanya gibi ülkelerden gelen ve Kayseri’de
üniversitede okuyanlar katıldı.
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Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ile Medeniyetin
Burçları Derneği tarafından düzenlenen ‘Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi’ne
katılan uluslararası öğrenciler, Kapadokya’yı görme fırsatı buldu. Yaklaşık 50 öğrencinin
katıldığı etkinlikte, uluslararası öğrenciler bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri gezdi. Çömlek
yapımını izleyip, peribacalarını gezen öğrenciler, ata binip bölge turu yaptı. Güzel zaman
geçiren uluslararası öğrenciler, gezi sonrası Kayseri’ye döndü.
Geziye, Suriye, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Çad, Moğolistan, Cezayir, Fildişi Sahili,
Gürcistan, Özbekistan, Tanzanya gibi ülkelerden gelen ve Kayseri’de üniversitede okuyanlar
katıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19983.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Sahabiye siyasetin merkezi oldu
Birçok farklı milletten insanı bünyesinde barındıran Sahabiye Mahallesi, iktidar ve muhalefet
partileri il binalarının da yer almasıyla “Kayseri’de siyasetin merkezi” haline geldi. Mahalle
ayrıca kentteki medya kuruluşlarının çoğunun yer alması sebebiyle “Kayseri’nin Bab-ı Ali’si”
olma özelliğini de halen koruyor. Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, yeni taşınacak AK Parti il
binası ile mahallelerine daha fazla hizmet gelmesini umduklarını söyledi.
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Sahabiye Mahallesinde halen Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Cumhuriyet
Halk Partisi il başkanlıkları bulunuyor. Son olarak AK Parti Hastane Caddesi’nden buraya
taşınıyor. Parti isminin büyük harflerle boydan boya yazıldığı binada halen iç temizlik
çalışmaları devam ediyor. İktidar Partisi, yakın bir zamanda yeni binasında hizmet vermeye
başlayacak. Ak Parti’nin de buraya taşımasıyla mahallede 4 siyasi parti bulunmuş olacak.
İktidar, ana muhalefet ve muhalefet partileriyle Sahabiye Mahallesi siyasetin en çok
konuşulduğu, siyasilerin en fazla ziyaret ettiği merkez haline dönüşecek.
İktidarla hizmet gelir
Bu duruma en çok mahalle muhtarı Alim Gerçel seviniyor. Çünkü Gerçel, iktidar partisi
hizmet binasının mahallesine taşınmasıyla Kocasinan Belediyesi’nden daha fazla hizmet
alabileceklerini düşünüyor. Gerçel, “Buradaki siyasi partiler mahallemize değişik bir renk
katıyor. Seçimlerde mahallemiz oldukça hareketli ve renkli görüntülere sahne olur. Ancak
merkezi bir yerde olmasına rağmen mahallemizin ana cadde ve sokaklarının asfalt yolları
uzun zamandır bakımsız. Maalesef hak ettiğimiz hizmeti alamıyoruz. AK Parti’nin
mahallemize taşınmasına bu bağlamda çok seviniyorum. Umarım bu sayede belediyemiz
mahallemize daha iyi hizmet verir” dedi.
Kayseri’nin Bab-ı Ali’si
Ticari işletmelerin ve konutların bir arada olduğu Sahabiye Mahallesi Kayseri’nin ileri gelen
medya kuruluşlarının da sınırları içinde olması nedeniyle “Kayseri’nin Bab-ı Ali’si” olarak
anılıyor. Mahallede, yerel ve ulusal yayın yapan 8 gazete, aylık ve haftalık 4 dergi, bir haber
ajansı ve 1 radyo yer alıyor.
Haber ve Fotoğraf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19984.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

15 TEMMUZ ÖNCESi SATMAK MI
iSTEDiLER?
Boydak Holding’in, 15 Temmuz öncesinde grubun satışı için Zorlu Holding ile masaya
oturduğu ortaya çıktı. Görüşmeler, bayiler ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle olumsuz
sonuçlandı.
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FETÖ'ye mali destek sağladığı gerekçesiyle ağustos ayında kayyum atanan, eylülde
ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Boydak Holding'in, 15 Temmuz
darbe girişimi öncesinde tüm grubu satışa çıkardığı belirlendi. 2015 sonundan itibaren ünlü
bir avukatlık firması ile anlaşan ve şirketi satışa hazır hale getiren Boydak Holding
yöneticileri, 2016 şubat ayı itibarıyla büyük grupların kapısını çalmaya başladı.
İLK GÖRÜŞME ZORLU'YLA YAPILDI
Bu gruplardan ilki, Kayseri'de de önemli enerji yatırımlarını hayata geçiren Zorlu Holding
oldu.
Zorlu Holding ile Boydak Holding arasındaki görüşme trafiğini ise Kayseri Ticaret Odası'nın
eski başkanlarından olan bir isim yürüttü. Ünlü hukuk bürosu, Boydak Holding'in
taşınmazlarından bayilik ağlarına kadar tüm mal varlığı için bir değer belirledi. Fakat
görüşmeler bayilik ağı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle olumsuz sonuçlandı.
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Boydak Holding'i bayiler hariç
olarak almak istedi. Ürünlerin satışında ilk başta kendi bayilerini kullanmak isteyen Zorlu,
iddiaya göre daha sonra da sıfırdan bir bayilik sistemi kurmayı planladığını iletti. Zorlu'nun
bu şartının altında yatan en önemli nedenin Boydak Holding bayilerinin FETÖ ile olan
bağlantılarının belirsizliği olduğu ifade edildi. Zorlu'nun "Bu işte kendi bayilerimi
kullanırsam varım, yoksa yokum" mesajını ilettiği öğrenildi. Boydak Holding yöneticileri de
Zorlu'ya "Düşünmek için zamana bırakalım" mesajı yollayarak satış görüşmelerini rafa
kaldırdı.
TÜSİAD KANALINI KULLANDI
Memduh Boydak, TÜSİAD ilişkilerini kullanarak Koç Holding'e de daha cazip tekliflerle
gitti. Ancak, Zorlu görüşmelerinde yaşanan bayilik krizi burada da patlak verdi.
TMSF SATACAK
Yakın bir süre sonra ise 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Boydak Holding, önce kayyuma
ardından da TMSF'ye aktarıldı. TMSF tarafından satışa çıkarılacak olan gruba kimler talip
olacağı henüz belirsiz. SABAH'a konuşan TMSF kaynakları, şu an için herhangi bir grupla
satış görüşmeleri yaşanmadığını ifade etti. Ancak gelen bilgiler Kayseri'de bir an önce bu
konunun netliğe kavuşturulacağı yönünde. Halk arasında Zorlu'ya özel mektuplar yazıldığı ve
grubun
bu
konuda
yeniden
alıcı
olmasının
istendiği
ifade
ediliyor.
SABAH
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19986.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Mustafa Boydak: Böyle bir görüşme olmadı
Sabah’ta yer alan haberde Boydak Holding’in, 15 Temmuz öncesinde grubun satışı için Zorlu
Holding ile masaya oturduğu iddiasına Mustafa Boydak cevap verdi.
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Böyle bir görüşme olmadı
Kişisel sosyal medya hesabı twitter üzerinden iddialara cevap veren Boydak, “Bu sabah yine
grubumuzla ilgili doğru olmayan haberlerle uyandık. Hiçbir grupla Boydak grubu satışı
konusunda görüşülmedi.” İfadelerini kullandı.
TMSF yetkililerine sorulabilir
“Ne 15 Temmuz öncesi ne sonrası asla kimseyle satış ima edici dahi bir toplantımız,
görüşmemiz mümkün değildir. Varsa çıkarılsın orta yere.” diyen Boydak sözlerine şöyle
devam etti, “Zaten grubun tüm şirketleri devletin yetkililerin yönetimindedir. Doğru bilgiye
TMSF yetkililerinden ulaşılabilir. Yalan haber yakışmıyor.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19987.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Yeni Milli Eğitim Müdüründen ilk açıklama
Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri Milli Eğitim Müdür Vekilliğine atandı.
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Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Kayseri Milli Eğitim Müdür Vekilliğine atandı.
Elmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atama kararının dün eline ulaştığını belirterek,
pazartesi günü itibariyle Kırşehir'den ilişiğini keseceğini söyledi.
Memleketinin Kayseri olduğunu ve Kayseri Milli Eğitim Müdür Vekili olarak görev yaparken
yaklaşık 3 yıl önce Kırşehir'e atamasının yapıldığını belirten Elmalı, tayinin kendisi için de
sürpriz olduğunu dile getirdi.
Kırşehir'e en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ettiğini anlatan Elmalı, şunları kaydetti:
"Burada çok güzel ve uyumlu bir şekilde çalıştık. İnşaatların başlaması, okulların açılması
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi. TEOG ve üniversite sınavlarında başarılı olduk. 23
devam eden okul inşaatımız var. Milletvekillerimizle, valimizle ve belediye başkanımızla

uyum ve diyalog içinde çalıştık, iyi sonuçlar aldık. Ankara'dan istediğimiz ödenekleri aldık.
Tekli eğitime geçmek için çalışmalarımızı yürütüyorduk. Herşey mükemmel gitti. Kayseri'de
de hizmet etmeye devam edeceğim." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19988.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

Kayserispor, deplasmanda 6 maç sonra
güldü
Süper Lig'de son olarak geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda 3 puan sevinci yaşayan
Kayserispor, Gaziantepspor'u yenerek 6 maç aradan sonra dış sahada galibiyetle tanıştı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, dış sahada 6 maç aradan sonra 3 puan sevinci
yaşadı.
Ligde, deplasmanda oynadığı maçlarda geçen sezonun 29. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1
mağlup ettikten sonra Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Kasımpaşa'ya yenilip, Akhisar
Belediyespor ve Fenerbahçe ile berabere kalan sarı-kırmızlı ekip, dünGaziantepspor'u 2-1
yenerek dış sahadaki kötü gidişatı sonlandırdı.
Gaziantep temsilcisini Deniz Türüç'ün golleriyle mağlup etmeyi başaran Kayserispor, hem
puan cetvelinde üst sıralara tırmandı hem de deplasmandaki 6 maçlık 3 puan özlemine son
verdi.
Kayserispor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Gaziantep deplasmanında çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.
Haklı bir galibiyet aldıklarını dile getiren Yıldız, "Teknik heyet ve futbolcularımızı
galibiyetten dolayı kutluyorum. Geriye düşmemize rağmen mücadeleden vazgeçmeyerek
rakibimizi mağlup etmeyi başardık. Bu galibiyetle deplasmanda kazanamama hasretine de son
verdik. Kayserispor'un ligde ilerleyen haftalarda daha da iyi noktalara geleceğine yürekten
inanıyoruz." dedi.
Yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlardan takıma desteklerini artırmalarını da istedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19989.html
Erişim Tarihi: 24.10.2016

