KAYSERİ HABER ARŞİVİ
19.09.2016–25.09.2016
Welitton atıyor Kayserispor puan alıyor
Kayserispor'un forvet oyuncusu Welitton, önemli karşılaşmalarda attığı gollerle, sarı-kırmızılı
takımın puan almasında önemli rol oynadı.
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Spor Toto Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'un kendi evinde oynadığı Akhisar Belediye
Gençlik Spor karşılaşmasında gol atamayan Welitton Soares Morais, ligin ikinci karşılaşması
olan Fenerbahçe maçında 27. ve 45. dakikada iki gol atma başarısı gösterdi. Welitton'un iki ve
Ufuk Budak'ın attığı gollerle Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanından bir puan alarak evine
döndü.
Ligin üçüncü maçında ise Kayserispor kendi evinde Galatasaray'ı konuk etti. Kayserispor'un
forveti Welitton bu karşılaşmayı da boş geçmedi ve 40. dakikada attığı gol ile takımının bu
zorlu
karşılaşmadan
da
bir
puan
almasında
büyük
pay sahibi
oldu.
Welitton, Ziraat Türkiye Kupası maçında deplasmanda oynanan Orhangazispor
karşılaşmasının uzatmalarında attığı gol ile Kayserispor'un tur atlamasında pay sahibi oldu.
WELİTTON'UN KARİYERİ
Welliton, profesyonel kariyerine 2006 yılında Goiás'da başladı. 29 maçta 10 gol attı. Aynı yıl
Ituano kulübüne kiralandı. Welliton, 2. Goiás döneminde 26 maçta 6 gol attı. Ardından
Temmuz 2007 tarihinde Rus takımı Spartak Moskova'ya transfer oldu. Spartak Moskova'da
ilk golünü 25 Ağustos 2007'de Rubin Kazan'a attı. Welliton, Spartak takımında toplam 133 lig
maçında 81 gol attı. 2014 yılına kadar Grêmio, São Paulo ve La Liga ekibi Celta de Vigo'da
kiralık oynayan Welliton, Ağustos 2014'te Mersin İdman Yurdu ile 2 yıllık sözleşme
imzaladı.
Adı Eskişehirspor ve Bursaspor gibi takımlarla da anılan Welliton, transferden sonra Serkan
Balcı ile yaptığı imza töreninde "Mersin'e geldiğim için mutluyum. Sahada elimden gelenin
en iyisini yapacağım." ifadelerinde bulundu. İlk maçına 20 Eylül 2014 tarihinde Rizespor
karşısında çıkan Welliton, ilk golünü ise 24 Eylül 2014 tarihinde Türkiye Kupası maçında
Kemer Tekirovaspor'a attı. Süper Lig'de ise ilk golünü 8 Kasım 2014 tarihinde Balıkesirspor'a
attı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19282.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

En güzel 4 boyutlu bebek fotoğrafı
Kayseri’den çıktı
TÜRK Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) tarafından Mayıs ayında başlatılan ‘2 ve 4
boyutlu Ultrason Fotoğraf Yarışması’nın Ağustos ayı birincisi Kayseri Memorial
Hastanesi’nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Gökalp Öner oldu.
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Eylül ayında sona erecek olan ve Türkiye çapında en iyi 2 veya 4 boyutlu ultrason
görüntülerinin yarıştığı yarışmada Ağustos ayı birincisi Kayseri’den çıktı. Mayıs ayında
başlayan ve Eylül ayında sona erecek olan yarışmanın sonucunda, her ayın seçilen fotoğrafı 59 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan 14. Ulusal TJOD Kongresi’nde
sergilenecek.
Aynı zamanda ayın kazanan hekimleri arasından birinci seçileceğini belirten Doç. Dr. Gökalp
Öner, “Birinciler 14. Ulusal TJOD Kongresi’nde yapılacak olan seçimde belirlenecek ve
2017’de gerçekleşecek 15. Ulusal TJOD kongresine katılım hakkı kazanacak. Bende anne
karnında şirin bir bebeğimizin o güzel anını yakaladım ve Ağustos ayı birincisi oldum. Anne
karnında bebekler en güzel pozlarını aileleri ve doktorlar için vermeye devam ediyor. Bizler
de anne ve babalar için de çok özel olan o anları en iyi şekilde fotoğraflamak ve güzel bir anı
olara geleceğe taşınması için gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19283.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Nüfusun yüzde 14,7’si yoksulluk sınırının
altında
En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay 2015 yılında yüzde 46,5'e yükseldi.
Nüfusun yüzde 14,7’sinin de yoksulluk sınırının altında kaldığı açıklandı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması
sonuçlarını açıkladı. Buna göre, en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay 2015
yılında yüzde 46,5'e yükseldi.Hanehalkı kullanılabilir gelirinin, hanehalkı büyüklüğü ve
kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hanehalkı büyüklüğüne bölünmesi ile elde
edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik
grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 46,5, en düşük
gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak yüzde 6,1 oldu. Buna göre;
toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı şeklinde
hesaplanan P80/P20 oranı 7,4'den 7,6'ya yükseldi. Gelir eşitsizliği bir önceki yıla göre 0,006
puan arttı Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir
dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. 2015 yılı
sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,006 puan artış ile 0,397 olarak tahmin
edildi. Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla
göre yüzde 13,5 artarak 14 bin 553 TL’den 16 bin 515 TL’ye yükseldi. Toplam eşdeğer
hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içerisinde en yüksek pay yüzde 49,7 ile maaş ve ücret
gelirlerine ait iken, ikinci sırayı yüzde 20 ile sosyal transferler, üçüncü sırayı ise yüzde 18,8
ile müteşebbis gelirleri aldı. Sosyal transferlerin yüzde 92’sini emekli ve dul-yetim aylıkları,
müteşebbis gelirlerinin ise yüzde 73,4’ünü tarım dışı gelirler oluşturdu. Nüfusun yüzde
14,7’si yoksulluk sınırının altında kaldı Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin
yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla
göre 0,3 puanlık düşüş ile yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate
alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan
artarak yüzde 21,9 oldu. Hanehalkı tiplerine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan
gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek
kişilik hanehalklarının yoksulluk oranının bir önceki yıla göre 0,9 puan artışla yüzde 8,1,
bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranının 0,1 puan artışla yüzde 4,8,
bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranının ise 0,3 puan düşüşle yüzde 18,1
olduğu görüldü. Okur-yazar olmayanların yüzde 27,2’si, yükseköğretim mezunlarının yüzde
1,6’sı yoksul Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate
alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar olmayanların yüzde 27,2’si, bir okul
bitirmeyenlerin yüzde 23,7’si yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde 12,8, lise ve
dengi okul mezunlarında ise yüzde 5,6 oldu. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 1,6 ile
yoksulluk oranının en düşük gözlendiği grup oldu. Dört yıllık panel veri kullanılarak
hesaplanan sürekli yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin
yüzde 60’ına göre son yılda ve aynı zamanda önceki üç yıldan en az ikisinde de yoksul olan
fertleri kapsamaktadır. Buna göre, 2014 yılında sürekli yoksulluk oranı yüzde 15,1 iken 2015
yılında bu oran yüzde 15,8 oldu. Konuta ilişkin en önemli problem izolasyondan dolayı
ısınma sorunu oldu Nüfusun yüzde 43’ü konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu
yaşarken, yüzde 39’u sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve yüzde
20,6'sı odaların karanlık olması veya yeterli ışık almaması gibi sorunlar yaşadı. Nüfusun,
yüzde 68,5’i yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını ekonomik nedenlerle
karşılayamadığını, yüzde 67,9’u konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya
borçları olduğunu ve yüzde 23,2'si konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan
etti. Maddi yoksunluk oranı yüzde 30,3 oldu Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden
maddi yoksunluk; çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliği,
beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri,
iki günde bir et, tavuk, balık içeren (veya vejetaryenler için eşdeğer yiyecekler) yemek ve
evin ısınma ihtiyacının ekonomik olarak karşılanamaması şeklinde tanımlanmaktadır.
Yukarıda belirtilen dokuz maddenin en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak
tanımlanan ciddi maddi yoksunluk oranı 2014 yılında yüzde 29,4 iken 2015 yılında yüzde

30,3’e yükseldi. Bu göstergelerden, evden uzakta bir haftalık tatili karşılayamayanların oranı
yüzde 71,4, iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren (veya vejetaryenler için eşdeğer
yiyecekler) yemek masrafını karşılayamayanların oranı yüzde 35,8 ve beklenmedik
harcamaları karşılayamayanların oranı yüzde 32,6 oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19284.html
Erişim Tarihi: 20.09.2016

Sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Ankara ve İstanbul başta olmak
üzere yurdun bir çok yerinde sağanak yağış bekleniyor.
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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney
ve doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu
Anadolu ile G.Antep, Kilis, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu
Karadeniz kıyıları, Adana'nın doğusu, K.Maraş'ın Andırın ilçesi, Osmaniye ile Hatay
kıyılarında kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli
olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey
kesimlerde hissedilir derecede (4-8 derece) olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde
azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey, iç
ve batı kesimlerde kuzey ve batı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı
yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa),
Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çok kuvvetli ve yer yer kısa süreli
fırtına şeklinde(50 - 90 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
tahmin ediliyor 24
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü
sağanak yağışlı 26
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
(Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 32
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
(Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
(Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 25
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak
yağışlı 29
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19285.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

"Ayşegül'e atılan tekme, insan haklarına
atılmıştır"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kolları üyeleri, İstanbul'da toplu taşıma aracında şort
giydiği için bir erkek tarafından şiddet gören Ayşegül Terzi'ye yapılan saldırıyı kınadı.
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Konuyla ilgili olarak parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasının sözcülüğünü, CHP İl
Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kibar Akçay yaptı. Giydiği kıyafet yüzünden bir erkeğin
saldırısına uğrayan Ayşegül Terzi'ye yapılan saldırının, kadın haklarına yapıldığını kaydeden
Kibar Akçay, "Ayşegül Terzi, mevcut hükümetin kadını ikinci sınıf gören söylemlerinden ve
uygulamalarından cesaret alarak kadına şiddetin doğal ve meşru olduğunu düşünen zihniyetin
son kurbanlarından biridir. Hayatımızın her alanına damgasını vuran, yaşam alanlarımızı
daraltan otoriter zihniyet, toplumun demokratikleşmediği, hukukun sağlanamadığı bu ortamda
şiddetin yapısallaşmasının örneklerini her gün her gün ayrı yerde, farklı biçimlerde
göstermektedir. Kadını her alanda esir alan bu anlayış bu kez otobüsün içerisinde kendisini
göstermiştir." diye konuştu. CHP olarak, inançların ve fikir özgürlüklerinin siyasete alet
edilmesine karşı olduklarını belirten Kibar Akçay, "Biz Atatürk devrimlerinin uygulayıcısı ve
savunucusu kadınlar olarak kadın-erkek eşitliği temelinde mücadelemizi sürdürmeye, başı
örtülü veya açık tüm kadınlarımızın haklarını sonuna kadar aramaya kararlıyız. Kadınların
toplumda, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamalarının önündeki her türlü engel bizim
mücadele alanımız olacaktır. Ayşegül'e atılan tekme laikliğe, özgürlüğe ve insan haklarına
atılan tekmedir. Adalet önünde, hak arama yolunda yalnız değilsin Ayşegül." ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19286.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

33 YILLIK ARKADAŞLARDAN
KAHRAMANIMIZA ZİYARET
İzmir’de 1983 yılında beraber askerlik yapan 45 kişi, Şehit Ömer Halisdemir’in mezarı
başında buluştu.
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1983 yılında İzmir’in Şirinyer ilçesinde askerlik yapan 45 kişi birbirlerine telefonla ulaşarak
33 yıl sonra 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci generali vurarak şehit olan Ömer
Halisdemir’in Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında buluştu Asker arkadaşları aynı
zamanda o zamanki komutanları Teğmen Mecdi Seyfi Seyfettin’in de bulunduğu ziyarette
duygu dolu anlar yaşadı. Asker arkadaşları Şehit Ömer Halisdemir için dua ettikten sonra
beldeden ayrıldı. 33 yıl sonra Ömer Halisdemir'in mezarı başında buluşan 45 kişi bundan
sonra her yıl buluşmayı kararlaştırdıklarını, önümüzdeki yıl ise Çanakkale’de toplanacaklarını
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19287.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Şehit Aileleri Derneği’nden ‘Fırat Kalkanı’
operasyonuna tam destek
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunu desteklediklerini ve yapılan
operasyonun Türkiye’nin menfaatine olduğunu söyledi.
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Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Yavuz, Suriye’de
bir güvenlik koridorunun oluşturulması gerektiğini söyledi. Yavuz, “Gelen 2 şehit haberi ile
yıkıldık. Şehit haberlerinin gelmesi ile beraber evlerimize ateş düştü. Ciğerlerimiz yanıyor.
Vatanımızın birliği, bekası ve bölünmez bütünlüğümüz için bu şehitlerimiz olacak ama
amacına uygun olarak olması Türkiye’mizin birliği için önem taşıyor. Suriye’de Türkiye için

bir güvenlik koridoru oluşturulması için çok önemlidir. Orada PYD terör örgütü ile Türkiye
arasındaki bağı koparmak ve Amerika’nın PYD’ye destek vermesi ile Avrupa ülkelerinin
ikiyüzlülüğünü gösteriyor. Terör örgütlerine destek vererek amaçları Suriye’den sonra
Türkiye’yi karıştırmaktır ama amaçlarına ulaşamayacaklar. Onlar nasıl Çanakkale’de
derslerini aldılarsa, 15 Temmuz darbe girişimin de derslerini aldılarsa bu Suriye’de de
derslerini alacaklardır. Yeter ki Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde hareket etsin”
ifadelerini kullandı. Şehit aileleri olarak Fırat Kalkanı operasyonunu desteklediklerini
kaydeden Başkan Yavuz, konuşmasını şöyle tamamladı: “Çünkü en çok acıyı o bölgeden
çektik. Terör örgütü en çok bölgeden sızıyor. Suriye’de ki iç karışıklıklardan dolayı
Türkiye’ye geçen milyonlarca Suriyeli var. Bunların hepsi masum değil. Terör örgütü üyesi
olduğu halde kendisini masum olarak gösterip sızan insanlar var. Bu sızan gruplarda Türkiye
içerisinde canlı bomba olarak kendi patlatarak yüzlerce insanı katlediyorlar. Bunlarda göz
önünde bulundurularak orada devam eden Fırat Kalkanı operasyonunun sonuna kadar
gidilmesini, o bölgenin güvenli bir bölge oluşturularak Suriye’den gelen mültecilerin Türkiye
topraklarına girmeden o topraklarda misafir edilmesini istiyoruz. Bu operasyonlar
Türkiye’mizin menfaati uğruna yapılan operasyonlardır. Herkesin bu operasyonları
desteklemesini istiyoruz.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19288.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

71 yaşındaki babasını av tüfeği ile vurarak
öldürdü
Kayseri'de 71 yaşındaki babası Sefa S.'ni çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldüren 41
yaşındaki Kenan S., yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre dün gece Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde meydana
gelen olayda, 41 yaşındaki Kenan S. ile 71 yaşındaki babası Sefa S. arasında bilinmeyen bir
nedenle tartışma çıktığı öğrenildi. Çıkan tartışmada Kenan S.'nin av tüfeği ile ateş ederek
babası Sefa S.'ni vurduğu bildirildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ve
155 ekipleri, Sefa S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrasında Kenan S. yakalanarak
gözaltına alındı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19289.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Umudun ve barışın "ana şehri"
Kilis 130 bine yakın Suriyeliye kucak açan Kilis, bu örnek davranışıyla Nobel Barış Ödülü'ne
de aday gösterildi. Duyarlılık ve fedakarlık örneği bu davranışın Türk ve dünya kamuoyuna
duyurulması amacıyla Kilis Belediyesi tarafından T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun
katkılarıyla 'Ana Şehir' adlı reklam filmi hazırlandı.
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Suriye'de yaşanan iç savaş yüzünden son 5 yıl içinde milyonlarca Suriyeli vatanlarını terk
etmek zorunda kaldı. Sınır komşusu olarak hükümetin başlatmış olduğu seferberlik ile iki
buçuk milyon mülteciye kapılarımızı açtık. Türkiye bu özverili misafirperverliğiyle örnek bir
ülke olurken Kilis, sınır tanımayan iyilik çabasıyla tüm dünyanın takdirini topladı. Suriye
sınırında yer alan ve resmi kayıtlara göre 90 bin nüfusu olan Kilis, 130 bine yakın Suriyeliye
kucak açtı. Kilis halkı, misafirlerinin kendilerini evlerinde hissetmeleri için her türlü
fedakârlığı yaptı. Bugün iki halkın huzur ve barış içinde yaşadığı, kayda değer asayiş
sorunlarının görülmediği Kilis, bu örnek davranışıyla Nobel Barış Ödülü'ne de aday
gösterildi. Duyarlılık ve fedakarlık örneği bu davranışın Türk ve dünya kamuoyuna
duyurulması amacıyla Kilis Belediyesi tarafından T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun
katkılarıyla 'Ana Şehir' adlı reklam filmi hazırlandı. Suriye geneline hızla yayılan iç savaş,
milyonlarca Suriyeliyi vatanlarını terk etmeye mecbur bırakırken, sınır komşusu Türkiye
onlara ilk kucak açan ülke oldu. Hükümetin başlattığı seferberliği yerel yönetimlerin de aynı
hassasiyetle sahiplenmesi sayesinde ağırlığı yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık iki
buçuk milyon mülteci insanî koşullarda yaşama imkânına kavuştu. Yaklaşık beş yıllık süreçte
T.C. Hükümeti, Kilis Valiliği ve Kilis Belediyesi, ani nüfus artışı karşısında alt yapı
hizmetleri ve sosyal politikalar konusunda üstün bir başarı sergileyerek Suriyeliler' in şehre ve
hayata en kısa sürede adapte olabilmesini sağladı. Mültecileri şefkatiyle bağrına basan şehir İç
savaşın yıktığı umutları onarmanın sevgi ve şefkatle mümkün olabileceğini kanıtlayan Kilis,
bu düşünce ve davranışını dünya kamuoyuyla paylaşıyor. Kendi nüfusundan daha fazla
Suriyeliyi bir anne şefkatiyle bağrına basan Kilis, Türkiye'nin vicdani göçmen politikasının
arkasındaki duygu ve düşünceyi Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla "Ana Şehri"
adlı bir reklam filmi hazırladı. Filmde, Suriyelilerin yaşadığı acılar, annesini kaybeden küçük
bir Suriyeli kız çocuğu üzerinde n anlatılıyor. Halep'te bir bombardımanda annesini kaybeden
küçük kız, Suriyeli bir kâfile ile geldiği Kilis'te, Kilisli bir kadını ölen annesine benzetiyor.
Annesi olmadığını anlayınca bir hayal kırıklığı yaşamasına rağmen Kilisli anne ona gerçek
annesi gibi kucak açıyor. Aslında Kilis, tüm Suriyelilere aynı şefkatle kucağını açıyor. Kendi
nüfusundan fazla göçmen Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara "Ana Şehir" filmiyle ilgili
yaptığı açıklamada "Türkiye'nin göçmen politikası muhalefet tarafından çok eleştirildi. Dünya
basınında da Türkiye sınırından terör örgütleri mensuplarının geçtiği iddiaları yer aldı. Oysa
bu göç hareketinin merkezinde bulunan sınır şehri Kilis dramatik gerçeği en acı haliyle gördü
ve yaşadı. Türkiye'nin Suriyeli göçmen siyaseti tamamen vicdan ve merhamet üzerine
kuruludur" dedi. Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kilis kendi nüfusundan fazla göçmeni kabul
etmekle kalmadı, aynı zamanda bu şehirde yaklaşık beş yıldır Türkler ve Araplar barış içinde
yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Hem de Suriye tarafından provokasyon amaçlı atılan
füzelere rağmen. Kilis halkı Suriyeli misafirlerini bir anne şefkatiyle kucakladı ve 'anaşehir'
ünvanını kazandı. Filmimiz bu olguyu bütün samimiyeti ve gerçekliğiyle Türk ve dünya
kamuoyunun gözlerinin önüne sermektedir." FİLMİN KÜNYESİ Film Adı: Ana Şehir
Reklam veren: Kilis Belediyesi Reklam veren Yetkilileri: Cuma Özdemir, Mahmut Selçuk,
Hüseyin Erkmen Reklam Ajansı: Genna Istanbul Öykü: A. Selim Tuncer Kreatif Yönetmen:

Nilüfer Gülata Senaryo: Nilüfer Gülata Kreatif Grup: Gökhan Üstünel, Şahin İnan, Ayşegül
Kayıkçı, Hüseyin Güleç Müşteri İlişkileri: Arzu Yaraş, Derviş Esen Prodüksiyon Şirketi: Milk
Productions / IFP Istanbul Film Productions Yapımcı: Mert Canatan Yönetmen: Eduardo
Vieitez Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan, R.G.C. Müzik: Yücel Arzen Ses Tasarım:
Suat Onur Ayaş Post Prodüksiyon Şirketi: Cherry Cherry VFX Post Prodüksiyon Süpervizörü
Ve Renk: Tony Landai s Medya Ajansı: Media Store (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19290.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Erciyesspor kupaya yine el salladı
Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Kademede evinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından
Yeni Amasyaspor ile karşılaşan Kayseri Erciyesspor maçtan 1-0 mağlup ayrılarak kupaya
veda etti.
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Spor Toto 2. Lig kırmızı grupta kelimenin tam anlamıyla hayatta kalma mücadelesi veren
Kayseri Erciyesspor kupada da tutunamadı. Acıların çocuğu haline gelen mavi-siyahlılar
Bölgesel Amatör Lig’de 4. Grupta mücadele eden Yeni Amasyaspor’a kendi evinde boyun
eğmek zorunda kaldı. Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da oynanan mücadeleye
mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Kayseri Erciyesspor, bir hayal kırıklığı daha yaşadı. Maçta
adeta yokları oynayan temsilcimiz, zayıf rakibine 45’de yediği golle 1-0 mağlup oldu ve
kupaya erken veda etti. Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19291.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Çiçek yürekli adam
Seyyid Burhaneddin Türbesi çevre ve bahçe düzenlemesi sorumlusu Celal Çavuş kendi
çabasıyla türbenin nizamiyesini çiçek bahçesine çevirdi. Çavuş, Büyükşehir Belediyesi’nden
aldığı çiçek tohumlarını terlik, ayakkabı, çizme ve plastik borular içine ekerek türbe girişine
renk kattı.

22 Eylül 2016 Perşembe 09:38

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde 36 yıldır bahçıvan olarak
çalışan 66 yaşındaki Celal Çavuş, 16 yıldır görev yaptığı Seyyid Burhaneddin Türbesi
nizamiye girişini çiçek bahçesine çevirdi. Kendi çabalarıyla belediyeden aldığı çiçek
tohumlarını değişik konseptte yetiştirmeye çalışan Çavuş; çocuk ayakkabısı, terlik, çizme,
saksı, plastik boru ve torba saksılara çiçek ekerek nizamiye girişine astı. Türbeyi ziyaret
edenlerin beğenisini toplayan uygulama Çavuş’un çalıştığı kurum tarafından da destek
görüyor. Çiçekleri türbenin görünümüne güzel bir görünüm katmak için yetiştirdiğini belirten
Celal Çavuş,” Seyyid Burhaneddin Türbesi insanımız için oldukça kutsal bir yer olarak kabul
ediliyor. Manevi olarak türbenin bakımlı ve göze hoş gelen bir yer olması gerektiğini
düşündüm. Amirlerimiz de türbenin temizliği ve çevre bakımı konusunda hassas
davranıyorlar. Elimizden geldiği kadar türbe ve çevresinin düzenlemesi ve temizliğine önem
veriyoruz. Normal çalışmalarımız dışında türbe nizamiye girişinin de güzel bir görünüm
kazanması için elime geçen çiçek tohumlarını saksılara ekerek buralara yerleştirdim. O an
elimde saksı ve benzeri ekecek bir şey bulamadığımda çiçek tohumlarını atık malzemelere
ekmeye başladım. Elime geçen terlik, ayakkabı, çizme gibi malzemelere ektim. Görüntü güzel
olmaya ve beğeni görmeye başlayınca, kendi bütçemden pazardan aldığım terlik ve
ayakkabıların içine de çiçek ekmeye başladım. Bu durum türbeyi ziyaret edenler tarafından
memnuniyetle karşılandı. Hatta bu çiçekleri satın almak isteyenler oldu. Ancak buradaki
çiçeklerin hiçbir satılık değildir. Sadece Seyyid Burhaneddin Türbesi için yapıyoruz” dedi.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19292.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Erciyes’e ikinci kar
Erciyes Dağı'na mevsimin ikinci karı yağması kayak sezonunun erken açılması konusunda
umutları artırdı.
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Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, dün şehir merkezinde etkili olan yağışların,
Erciyes Dağı'nın 3 bin 400 metre yüksekliği ile zirve arasında kar şeklinde olduğunu bildirdi.
Cıngı, kar yağışlarının kendilerini sevindirdiğini belirterek, kayak sezonunun erken açılması
için de umutlandıklarını söyledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19293.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Özhaseki’den İzmir’e dönüşüm çıkarması!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karabağlar’da yapılması planlanan kentsel dönüşüm
dün akşam start aldı. Bakanlık 100 dönümlük alanda ilk kazmayı vururken Çevre ve
Şehircilik Bakanı Özhaseki de bölgeyi ziyaret etti.
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Bakanlığın İzmir’deki en prestijli çalışmalarının başında gelen Karabağlar Cennetçeşme
Kentsel Dönüşüm Projesi’ni incelemek üzere bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki geldi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı
döneminde yaptığı İzmir ziyaretinin ardından resmi olarak kente gelmeyen Özhaseki bakan
olduktan sonra da ilk kez İzmir’de inceleme yaptı. Geçtiğimiz günlerde bakanlığın İzmir’deki
bürokratlarını Ankara’ya çağıran Özhaseki kapsamlı bir İzmir brifingi almıştı. İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında uzun süredir rekabetin
yaşandığı Karabağlar’daki kentsel dönüşüm alanlarındaki çalışmalar hız kazandı. Büyükşehir
Belediyesi’nin Uzundere’deki son yaptığı ihaleyi sonuçlandırmasından sonra bakanlık da
düğmeye bastı. Büyükşehir’in Karabağlar’daki ihalesine Folkart şirketi teklif vererek İzmirli
müteahhitlerin “kazanç yok” gerekçesiyle girmediği sorun da aşılmıştı. Karabağlar’da,
Büyükşehir’in yaptığı çalışmalara çok yakın bölgede bulunan 540 hektarlık alanı “riskli olan”
ilan eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise iki yıldır bölgede mülk sahipleri ile görüşerek

kamulaştırma çalışmalarını hızlandırmıştı. Bakanlık, ilk etapta 102 hektarlık alanda inşaatları
başlatma kararı aldı. Bölgenin fizibilitesi, bina durumu, mülkiyet yapısı ve birçok envanteri
ayrıntılı bir şekilde çıkartıldı. Bakanlık, bölgedeki çalışmalar için şimdiye kadar 100 milyon
TL’ye yakın bir harcama yaptı. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü ile Bakanlık Altyapı
ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün koordineli yürüttüğü çalışmalar sonrasında
bölgede 3 bin adet konutun yapılması planlanıyor. Projede ayrıca müteahhit payı olarak da bin
konut bırakılacak. Müteahhitler de kendilerine kalan konutları daha sonra piyasaya
satabilecek. Bakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aksine müteahhit kar payını daha
yüksek tutarken kendine düşen payı yüzde 35’lere kadar çekti. Büyükşehir ise aynı bölgede,
vatandaş adına oturduğu masada payını yüzde 49 olarak belirtmiş, buna gerekçe olarak da
altyapı hizmetlerini belediyenin yapacak olmasını göstermişti. Yine, proje kapsamında ilk
etapta sorun çıkması halinde bakanlığın diğer etaplar için İller Bankası üzerinden doğrudan
kaynak aktararak projenin inşaat ihalesini de yapabileceği, bu yöntemi de yedek olarak
tuttuğu biliniyor. (Egede Son Söz)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19294.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Yabancı öğrencilere ‘15 Temmuz’
anlatılacak
Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi “Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz” konulu
konferans gerçekleştirecek.
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Uluslararası Öğrenciler Akademisi, öğrencilerini Türkiye’deki darbeler konusunda
bilgilendiriyor. Akademi, güz dönemi 11. hafta etkinlikleri kapsamında “Darbeler Tarihi ve
15 Temmuz” konulu konferans düzenledi. Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi Konferans
Salonunda 24 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlikte Bilgi Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Cemil Koçak konuşmacı olarak katılacak. Konferans saat 15.00’de
başlayacak. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19295.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Konut kredileri KDV’lerinde muhatap
bankalar değil!
KDV'lerle ilgili yaptıkları açıklamanın tüketiciler tarafından yanlış anlaşıldığını belirten
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konut kredilerindeki Katma Değer Vergisi
ile ilgili olarak, muhatabın bankalar olmadığını, kanunun uygulanmasında bir eksiklik
bulunduğunu söyledi.
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Konut kredisinde tüketicilerden KDV alınırken, bankalardan alınmamasının sosyal denge
bakımdan eşitsizlik oluşturduğuna dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut
Şahin, KDV Muafiyetleri Kanunu’nun uygulanmasındaki eksikliklerden dolayı tüketicilerin
mağdur olduğunu ifade etti. “Açıklamamız tüketiciler tarafından yanlış anlaşıldı” Konuya
dair, Birlik olarak yaptıkları açıklamanın, tüketiciler tarafından yanlış anlaşıldığını dile
getiren Mahmut Şahin, tüketicilerin muhatabının bankalar olmadığını vurguladı. Mahmut
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığımız açıklama sonrasında bankalar muhatapmış gibi
algılandı, fakat bankaların zaten KDV muafiyeti vardır. Bankalar kredi verdikleri için KDV
almaz bizden. Biz konut aldığımız kişiye KDV öderiz, dolayısıyla burada sorumlu ya da
muhatap olmamız gereken banka değildir, bankalara da gidilmesi de yanlıştır. Biz öyle bir şey
söylemedik. 2007’den Mortgage Yasasının çıkmasının amacından yola çıkarak, KDV
Muafiyetleri Kanunu’na ek birtakım maddeler de konulmuştur. Ki bunun içerisinde,
tüketicilerin konut alımını kolaylaştırmak için KDV’den muafiyet getirilmiştir. Konut almak
için bankaya başvuranlara kredi faizinin yanı sıra KDV ödemesinin yük olmaması açısından
kanunun çıkarılış maksadı gayet yerinde. Fakat bugüne kadar bu mantık uygulanmadı. Bunun
sadece bankalara has olduğu düşünüldü. Ama zaten bankaların KDV muafiyeti var. Bunun
yanı sıra, kişi bankaya uğramadan konut almak istediğinde KDV’ye tabi oluyor. Bu durumda
mağdur oluyor. Biz de bu yanlış uygulamaya karşı bu açıklamayı yaptık. Eşitlik ilkesi
kapsamında tarafların her ikisine de muafiyet olmalıdır. Bankaya yok, kişiye var gibi bir
ayrımcılık olamaz. Sosyal denge açısından da bankalar bu imkana sahipken, tüketici değil.
Tam tersi bir uygulama olması gerekiyor.” “Kamuoyu ulaştırmayı amaçladık” Söz konusu
açıklamayı yapmalarının nedenini, konuyla ilgili kamuoyu oluşturmak olduğuna değinen
Şahin, “Bizim tüketicilere önerimiz, bu konuyla ilgili açtığımız bir dava var, önce bu
davamızın sonucunu bekleyelim. Şu anda Hakem Heyeti’nde, oradan ret gelirse Tüketici
Mahkemesi’ne gidecek. Bu karar çıktıktan sonra buna dair gelişmeleri ilan edeceğiz zaten.
Ondan sonra elimizde örnek bir karar olacağı için, tüketiciler nereye başvuracağını bilir, biz
de söyleriz” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19296.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Yerli tramvaylar göz doldurdu
Büyükşehir Belediyesi’nin bir süre önce Bozankaya firmasından aldığı ve tamamı Türk
mühendisleri tarafından yapılan yüzde yüz yerli raylı sistem araçları vatandaşlardan tam not
aldı. Yeni araçlar hem konforu, hem güvenliği hem de görünümüyle göz dolduruyor.
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Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 42 milyon euro yatırım yaptığı 30 yeni raylı sistem
aracından bir bölümü seferlerine başladı. Bozankaya’nın Ankara’da üretilen tramvayları,
Türkiye’de en yüksek yolcu kapasitesine sahip. Aynı zamanda Türkiye’de bugüne kadar
gerçekleştirilen satın alma maliyeti en uygun tramvay projesi olmasıyla da önem taşıyor.
Avrupa yerine yerli Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem araçlarını daha önce Avrupa’daki
üreticilerden temin ediyordu. Raylı sistem hattını geliştiren Kayseri, yeni araç alımı için
Bozankaya’nın yerli üretim tramvaylarını tercih etmişti. Tasarımı ve üretimi tamamen
Bozankaya bünyesinde bulunan Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilen bu tramvay,
oldukça modern ve son derece teknolojik bir taşıma aracı. Mayıs ayında test sürüşleri
yapılmıştı Tamamen yerli yapım olan araçların bir kısmı mayısta1 aylık testlere tabi tutularak
deneme sürüşleri yapılmıştı. Yeni tramvaylar şimdilik Cumhuriyet Meydanı-Talas hattında
hizmet veriyor. Vatandaşlar memnun Yeni raylı sistem aracını kullanan vatandaş hem
hizmetten hem konfordan son derece memnun. Bir önceki araçlara göre içinin biraz daha
ferah olduğunu belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Her yönüyle
avantajlı Bozankaya’nın yerli üretim alçak tabanlı ve 33 metre uzunluğundaki çift yönlü
tramvayları, Türkiye’de kendi segmentinde en yüksek yolcu kapasitesine sahip araçlar olma
özelliğini taşıyor. Bozankaya’nın geliştirdiği tramvay, geniş ve ferah iç mekan ile oturan 66
kişi olmak üzere, toplam 392 kişilik yüksek yolcu kapasitesi sunuyor. Her iki tarafta altışar
kapı ile toplam 12 kapıya sahip olan araçlarda bu kapılar sayesinde daha hızlı yolcu iniş-biniş
sirkülasyonu yapılabiliyor. Bojilerde gerçek aks kullanımı ile düşük bakım maliyetleri ve
bakım kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca her motor için bir inverter kullanarak yüksek verimlilik ve
süreklilik sunuluyor. Satın alma maliyetlerinin uygun olmasının yanı sıra yerli üretim ile daha
düşük maliyette ve daha kısa zamanda yedek parça ve servis sunulması gibi avantajları da
sağlanıyor. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19297.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Türk Bayrağı yerde kalmaz
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda 16 Temmuz’dan beri asılı duran Türk Bayrakları dün
akşam yağmur ve fırtına nedeniyle koptu. Yere düşen bayraklara yağan sağanak yağmura
rağmen gençler sahip çıktı. Üç arkadaş ıslanmalarına aldırmadan cadde ortasına düşen
bayrakları arabalar üstünden geçmeden kaldırdı.
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Cumhuriyet Meydanı’na 15 Temmuz FETÖ kalkışması sonrasında Büyükşehir Belediyesi
tarafından asılan Türk Bayraklarının bir kısmı dün akşam kent merkezinde etkili olan yağmur
ve fırtına sonrasında bağlı olduğu ipin kopması sonucu cadde üzerine düştü. Yere düşen
bayrakları gören bir grup genç yağmura aldırış bile etmeden cadde üzerinde yere değen Türk
Bayraklarını topladı. Kimliği belirlenemeyen vatansever gençler bayrakların iplerini yere
değmeyecek yüksekliklerde reklam panosu ve aydınlatma direklerine bağladı. Bayrakları
yerde bırakmayan fedakar gençler ıslanmalarına rağmen görevlerini yapmanın gururu ile
yollarına devam etti. Haber : Ahmet Bolat Foto: Tunahan Kaya
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19298.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

KYK’dan “15 Temmuz” sergisi
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kayseri İl Müdürlüğü, Milli İrade sergisi açtı.
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KYK Erciyes Öğrenci Yurdu kantininde açılan sergiye, KYK İl Müdürü Sakin Terzi, KYK
çalışanları ve öğrenciler katıldı. Sergide, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, tüm yurtta
çekilmiş 50 fotoğrafın gösterime açıldığını belirten İl Müdürü Sakin Terzi, “Milli İrade
Sergisi tüm illerde açıldı. Kayseri’de 50 fotoğraf sergiliyoruz. Fotoğraflarımız Erciyes
Öğrenci Yurdunda 1 hafta kaldıktan sonra diğer 7 yurtta sırasıyla sergilenecek. Daha sonra
fotoğraflar paylaştırılarak yurtlarımızda kalacak.” dedi. 15 Temmuz gecesi, milletin iradesine
şerh konulmak ve ülkenin dış mihrakların da desteğiyle harap edilmek istendiğini belirten İl
Müdürü Sakin Terzi, “Bugün burada, 15 Temmuz gecesi gerçekleşen çok güzel bir olay için
bir araya geldik. O güzel olay, millet iradesinin düşmanlara verdiği yanıttı. O gecede çekilen
fotoğraflar olayın önemini açık ve net biçimde göstermektedir. Fotoğraflarımızı özellikle

gençlerin görmesi, milli irade şuurunun gençlerimize aktarılması ve o gece yaşananların
unutulmaması için böyle bir etkinlik düzenledik. Allah ülkemize bir daha böyle bir olay
yaşatmasın.” ifadelerini kullandı. İl Müdürü Sakin Terzi'nin konuşmasının ardından,
katılımcılar sergiyi gezdi. Daha sonra, yurt bahçesine, şehit Ömer Halisdemir anısına dikilen
ağaç ziyaret edildi ve tüm şehitler için dua okundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19299.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Seyyid Burhaneddin türbesi restore ediliyor
Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin’in türbesi restore ediliyor. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi yağmur ve kar sularının içeriye sızması sonucu deforme olan türbe üstü, iç
mekanda yenileme çalışması başlattı.
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Yağmur ve kar yağışları nedeniyle iç mekanında su sızıntısı ve rutubet oluşan Seyyid
Burhaneddin Türbesi’nde onarım ve yenileme çalışmaları başladı. İç mekandaki rutubetli
duvarlara Büyükşehir Belediyesi tarafından duvar kaldırması ve raspa çalışması yapıldı.
Restore çalışmaları düzenleme yapılacak bölgelere belediyece asılan levhalar aracılığıyla
duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından
hazırlanan yenileme projesi Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kabul
edildi. Yapı ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen türbenin yenilemesine bir
hafta içinde başlanacağı bildirildi. Daha önce yağmur ve kar sularının türbe çatısında oluşan
çatlaklardan sızarak içeriye girmesi türbe içinde ıslaklık ve nemlenmeye neden olmuştu.
Restore çalışmaları içerisinde, türbenin çatısı çinko ile kaplanacak ve çatıdan su sızıntısının
önüne geçilmiş olacak. Türbe içerisine su sızmaması için çevresel bölümlerde yenileme
çalışmaları içerisinde yalıtım yapılacağı bildirildi. Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19300.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Trafik kazası: 5 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
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Kayseri'den Sivas'a giden Savaş Eryiğit (26) idaresindeki 58 FF 876 plakalı otomobil,
Kayseri-Sivas karayolu Karabulut dinlenme tesisleri önünde, Bekir Ahmet Öztoprak (54),
idaresindeki 58 HE 268 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı
araçtaki babası Muharrem Eryiğit (61), ile hafif ticari araçtaki Raziye (55), Rukiye (37) ve
Niyazi Öztoprak (35) yaralandı. Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan
yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların
sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yoğun yağış nedeniyle sağlıkçı ve polislerin zor
anlar yaşadığı görüldü. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19301.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Sümer’de yollar genişliyor
Büyükşehir Belediyesi Sümer Üst Geçidi yol genişletme çalışmaları için ihale yaptı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sümer'deki adliye, vergi dairesi, bölge adliye ve
okullar bölgesinde yol ve otopark çalışmalarına Kurban Bayramı sonrası başlayacaklarını
açıklamıştı.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Sümer Üst Geçidi yol genişletme çalışmaları ile Abdullah
Gül Üniversitesi Fen Lisesi Yurt Binası çevre düzenleme işi için ihale yaptı. Yaklaşık
maliyeti 1 milyon 99 bin TL olan ihaleye üç firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri
şöyle oldu: Alp İnşaat: 846 bin TL Eryapı İnşaat: 933 bin 845 TL Camtaş İnşaat: 933 bin 941
TL İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19302.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Tapular cepte
Akıllı cep telefonu olanlar için tapu ve parsel sorgulama işlemlerini kolaylaştıran bir
uygulama hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün
hizmete sunduğu uygulamayı telefonlarına indirenler, parsel konumu, tapu alanı ve pafta
bilgilerine hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü MEGSİS olarak bilinen Mekansal Gayrimenkul
Sistemi'ni IOS ve ANDROID'lere taşıdı. Akıllı telefonlara kolaylıkla indirilebilecek olan
uygulama sayesinde vatandaşlar, satın almak istedikleri bir parselin konumunu, tapu alanını,
niteliğini ve pafta bilgilerini görebilecek. Ayrıca uygulama sayesinde yapılan işlemin
görsellerine de ulaşılabilecek. Sistemdeki harita katmanlarının artırılmış olması da dikkat
çeken başka bir özellik oldu. Harita üzerinde sorgu yapılabilmesi sağlanırken, adresten sorgu
seçeneği de uygulamaya eklendi. MEGSİS nedir? MEGSİS, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü tarafından; kadastro müdürlüklerinde bulunan taşınmazlara ilişkin teknik verilerin
tapu bilgileri ile eşleştirilerek, uluslararası standartlarda harita servisleri aracılığıyla bu
bilgilere ihtiyaç duyan vatandaşlara sunulması, kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaşılması
amacıyla hazırlanmış bir uygulama olma özelliği taşıyor. MEGSİS e-devlet'te MEGSİS
kapsamında toplanan kadastro verileri aynı zamanda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla
tapu bilgileri ile birlikte harita servisi olarak e-Devlet kapısından da sunuluyor. Ayrıca bu
hizmet; www.turkiye.gov.tr adresinden sunulan ilk ve tek coğrafi servis olma özelliği taşıyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19303.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Meryem
ihalesi

Ana

Kilisesi'nde

restorasyon

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 24 saat açık kütüphaneye dönüştürülecek tarihi
Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyon ihalesi yapıldı.
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiçikapı Mahallesi'ndeki Meryem Ana
Kilisesi'nin restorasyon ihalesine 19 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon 498 bin lira
olan ihalede, en düşük 1 milyon 889 bin lira, en yüksek 3 milyon 396 bin lira teklif verildi.
İhale sonucu, tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından açıklanacak. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19304.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Doğalgaz’da cep yakan güvence bedeli
Kayserigaz’ın doğalgaz kullanmak isteyen aboneler için “Güvence bedeli” adı altında
uyguladığı fiyat tarifesi adeta cep yakan cinsten. Evinde bireysel kombiden ısınmak ve sıcak
su kullanmak isteyenlerden 479 TL teminat alınıyor.
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Hayatımıza girdiği günden bu yana özellikle ev hanımlarının işlerini bir hayli kolaylaştıran
doğalgaz, faydalarının yanı sıra özellikle dar gelirli ailelerin bütçesini bir hayli sarsıyor.
Nedeni ise “Güvence bedeli” adı altında alınan yüksek teminat. Öyle ki kışın evinde hem
ısınmak hem sıcak su, hem de ocak kullanmak isteyen aboneler bir defaya mahsus olmak
üzere ve geri iadeli 479 TL., sadece sıcak su ve ocak için ise 93 TL ödemek zorunda. Tüm
bunlara ilave olarak hanenize bir de ilk kez doğalgaz bağlatacaksanız “Abone Bedeli” adı
altında bir hesap daha karşınıza çıkıyor. Onun maliyeti ise 425 TL. Vatandaş tepkili Özellikle
evini bir yerden başka bir yere taşıyan vatandaşlar diğer maliyetleri karşılamak için
çırpınırken, bir de karşılarına yüksek doğalgaz kulanım ücretleri çıkınca adeta isyan etme
noktasına geliyorlar. Bedelleri EPDK belirliyor Yetkililerden alınan bilgilere göre fiyatların
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ocak ayında belirlendiği ve yıl

boyunca geçerli olduğu belirtildi. Abone bedeli nedir? Abone Bağlantı Bedeli; Sayaç dâhil
dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol
ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olup, geri ödemesi
yapılmamaktadır. Güvence bedeli nedir? Güvence bedeli, sözleşme işleminiz esnasında peşin
olarak alınır. Gaz kullandığınız yerden ayrıldığınızda, sözleşmenizi iptal etmeniz halinde fesih
işlemini müteakip, varsa, fatura borcunuz tahsil edilerek Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından
açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre
güncelleştirilerek iade edilir. Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19305.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu: 65 kişi
hakkında gözaltı kararı
Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde GESİAD, Kimse Yokmu
Derneği, Bedi Özel Eğitim Kurumları yöneticisi 65 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu
kişilerin ev ve iş yerinde aramalara başlandı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar
Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde yapılan
operasyonda GESİAD, Kimse Yokmu Derneği ve Bedi Özel Eğitim Kurumları yöneticisi 65
kişi hakkında gözaltı kararı olduğu ve gözaltına almaların başladığı öğrenildi. Hakkında
gözaltı kararı bulunan 65 kişinin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldığı bildirildi. Hakkında
gözaltı kararı bulunanlardan 14 kişinin daha önce tutuklandığı, 9 şahsın ise yurt dışında
firarda bulunduğu kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19307.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Erciyes'e mevsimin 3. karı yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na mevsimin 3. karı yağdı.
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Kayseri'de şehir merkezinde 2 gündür yağışlı hava etkisini gösterirken, Türkiye'nin önemli
kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na da mevsimin 3. karı düştü. Şeytan deresi,
Ottoman üst istasyonu ve çoban ini mevkilerine yağan kar, kayakçıların da yüzünü güldürdü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19308.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Uzun Hikaye’nin konuğu M. Ruhi Şirin
22 Eylül 2016 Perşembe 12:21

TVNET’de yayınlanan ve Ali Ayçil ile Turgay Bakırtaş’ın hazırlayıp sunduğu “Uzun Hikâye”
programına bu hafta Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin konuk olacak. Programda
“okuma kültürü, çocuk edebiyatı ve çoklu okuryazarlık” bağlamında oylumlu bir söyleşi
gerçekleşecek. Program, 24 Eylül 2016, Cumartesi günü saat 21:00-22:50 arasında
yayınlanacak. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19309.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

BAKAN ÖZHASEKi HEYBESiNDE
MÜJDE iLE iZMiRE GiTTİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret eden Çevre ve Şehircilik
Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yoldan gelenin heybesine bakarlar” dedi, İzmir’e müjdeyle geldi.
Ziyaretten önce “Büyük Körfez” projesinin ÇED onayını imzalayan Bakan Özhaseki, İzmir
için yapılacak tüm projelerin önünü açacaklarını dile getirdi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nu makamında ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü iki önemli
çevre projesiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Bakan Özhaseki, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile
milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Kuzey Bölgesi Katı Atık Bertaraf Tesisi ile
ilgili yaşanan tıkanıklıkları çözdüklerini söyledi; ufak bir prosedürün kaldığını, ancak
herhangi bir problem yaşanmayacağını açıkladı. İzmir ziyaretinden önce Büyük Körfez
Projesi’yle ilgili ÇED onayını imzalayan Çevre ve Şehircilik Bakanı “Yoldan gelenin
heybesine bakarlar. İzmir’ bir müjdeyle gelmek istedik. Kente değer katacak Büyük Körfez
Projesi’yle ilgili bir sorunumuz kalmadı” şeklinde konuştu. “İzmir için hazırız” İzmir şanslı
bir kent olduğunu, ayrıca Başbakanı olan da bir kent olduğu için büyük bir avantaj sağladığını
belirten Bakan Özhaseki şöyle devam etti: “Karabağlar tarafında yapılacak kentsel dönüşümü
başlatmamız gerekiyor. Doğru bir biçimde yapılacak kentsel dönüşüm, kente müthiş bir fayda
getirir ve arkasından gelecek bütün gelişimler de hızlanır. O yüzden iyi bir planlama yapmak
gerekli. Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte bugün yerinde tespite gittik. Bundan sonra
da Büyükşehir’imizin, ilçelerimizin dönüşümle ilgili ne kadar projesi varsa bir incelemeyle,
biraz yardımcı olarak önlerini açmaya niyetliyiz. Ve İzmir için hazırız. Burada bir kez daha
herkesin önünde ifade etmekten çekinmiyorum. İhtiyacımız var mı? Var. Kentsel dönüşüm
eğer doğru yapılırsa, adil yapılırsa, müthiş bir fayda olarak bize döner. Ama doğru bir
planlama yapılmazsa ve adil davranılmazsa, hepimizin karşısına bir bela olarak döner. Bu
ikilemi bilerek hareket etmek zorundayız.” Bakan Özhaseki’nin ziyaretinden büyük mutluluk
duyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Hem kentimize hem
belediyemize şeref verdiniz. Büyük Körfez projesinin beklenen ÇED raporunu onayladınız.
Onun için de sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda başlar ve İzmir’imizde,
dünyanın en önemli çevre dönüşüm projelerinden bir tanesini hayata geçiririz” diye konuştu.
KAYSERİ GÜNDEM
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19310.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

MHP İlçe Teşkilatlarında Görev Değişikliği
Milliyetçi Hareket Partisi Bünyan, Pınarbaşı, Özvatan ve Felahiye İlçe Başkanlıklarına
atamalar yapıldı.
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Bir süre önce görevden alınan ilçe başkanlarının yerine yapılan atamaları değerlendiren MHP
Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, yapılan atamalarla teşkilatların güçlenerek yoluna devam
edeceğini belirtti. Ersoy, “Bünyan İlçe Başkanlığımıza Mehmet Altıntop, Özvatan İlçe
Başkanlığımıza Osman Duman, Pınarbaşı İlçe Başkanlığımıza Recep Karabörk ve Felahiye
İlçe Başkanlığımıza Turan Biçici getirilmiştir. Devir teslimler bu hafta yapılacak. Görevlerine
başlayan teşkilatlarımıza başarılar diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19311.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Erciyes yeni sezona hazır
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kayak sezonu öncesinde Erciyes'te
çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, kayak sezonu öncesinde
hummalı bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te bulunan tesislerinden vidalarına kadar bütün
bakımların yapıldığını söyledi. Cıngı, "Biliyorsunuz ki dağlar yaşayan organizmalardır. Bu
yüzden özellikle kış sezonunun bitmesiyle beraber bahar yağmurlarıyla toprak kaymalar,
erozyonlar ve seller dağın muhtelif yerlerinde söz konusu oluyor. Bizim her yaz rutin olarak
yaptığımız faaliyetler öncelikle bütün tesislerin cıvatalarına ve vidalarına varıncaya kadar
bakımlarını yaptık. Tamir ekibimiz bütün teleferiklerimizi elden geçirerek sezona
hazırlıyorlar. Biz insan taşıdığımız için riskli bir iş yapıyoruz. Bu hizmetimizi de riskli bir
şekilde yürütmek istemiyoruz. O yüzden yazın öncelikle kayak tesislerinin bakımlarını

yapıyoruz. Bütün hatlarımızı elden geçirdik. Şuanda bir tane kaldı. Onu da bir hafta içerisinde
bitirerek sezona hazır hale getireceğiz." diye konuştu. Her yıl pistlerin durumunu daha da
iyileştirdiklerini de belirten Cıngı, konuşmasının şöyle tamamladı: "Mesela bu yıl taş kırma
makinesiyle pistlerimizde ki taşlarımızı kırdık. Bu bize ileride kar yağdığı zaman karı, kar
ezme makineleri ile ezmemizi ve daha kolay açmamızı sağlayacak. O yüzden pistlerimiz bu
yıl daha verimli çalışacak. Bazı yerlerde pist genişlemeleri yaptık. Bazı yerlerde yeni yeni
pistler oluşturduk. Dolayısıyla pistlerimiz yaz boyu tamir ve bakımdan geçtiler. Özellikle sel
sularının pistlerimizi bozmaması için su kanalları açtık ve drenajlar yaptık. Şuanda da
pistlerimizde kar tutmak için fileleme çalışmalarını yapıyoruz. Bunun yanında Türkiye’nin en
gelişmiş kar üretme sistemi Erciyes’tedir. Kar üretme bizim açımızdan çok önemlidir. Çünkü
sezonu daha erken başlatmak, kar yağmadığı kışlarda insanlara kayak yapma imkanı
sağlamak için pistlerimizi açabilmek ve sezonu daha da uzatmak için kar üretme sistemlerini
yoğun olarak kullanıyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19312.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Buzlanmaya karşın 4 bin ton tuz alındı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, uzun ve sert geçen kış aylarında yollarda
olabilecek buzlanmayı önlemek amacı ile kar tuzu satın alındığını söyledi.
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Kar tuzu temizlik garajın da depolandı. Her yıl şehrimizde seri, güvenli ve sorunsuz bir
ulaşım ağını gerçekleştirmek için kar tuzu alınarak yollara serpildiğini ve buzlanmanın
önlendiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, kar tuzunun yapılan ihaleler ile etap etap
olarak temizlik işleri garajında yer alan alanda stoklandığını kaydetti. 24 saat açık ve
kesintisiz ulaşım için… Kar yağışı ile önce karların yollardan temizlendiğini ancak olabilecek
buzlanmaya karşın da yollara tuz serpme aracı ile yollarda buzlanmayı önlediklerini ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Özellikle şehir içerisinde yolların 24 saat açık ve
kesintisiz ulaşım için çalışıyoruz. Eğimli yollar köprü ve kavşak girişleri ile okul, hastane gibi
kurumların yollarını 24 saat açık bulunduruyoruz. Bu çalışmalar için ekipler oluşturuldu ve
görev çizelgeleri yapıldı. Bu yönden ilçe sınırları içerisinde yapılan çalışma 81 mahallenin
yollarında greyder ve tuzlama araçları 24 saat esasına göre görevlendirildi” dedi. Başkan
Memduh Büyükkılıç, kar yağışlı günlerde sürücüleri dikkatli olmaya davet ederken, özellikle
okul yolu güzergâhlarında hız yapmamalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini
tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19313.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Kocasinan Belediyesi okullarda hijyen
çalışmalarına başladı
Kocasinan Belediyesi ilçe sınırları içindeki 39 okulda temizlik çalışmalarına başladı.

22 Eylül 2016 Perşembe 13:48

‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganı ile Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu ve Ortaokulu’nda
başlatılan temizlik çalışması programının tanıtımına, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu katıldı. Okul Müdürü
Hakan Yüksel’in, Hoşgeldiniz temalı konuşmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz Çandıroğlu, Kocasinan Belediyesi’ne eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
39 okulda her gün 3 ekip çalışacak Daha sonra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, söz konusu programla ilgili bildi verdi. İlçe sınırları içindeki 39 okulda,
‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganı ile başlattıkları hijyen çalışmasının, her gün 3 farklı
ekip tarafından yürütüleceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca bu ekipler haftada 1 gün de mikroorganizmalara karşı hijyen temizliğini yapacak ve
her bir ekipte 4 farklı arkadaş hizmet verecek. Bununla birlikte bu ekiplerin başında
konusunda uzman biyologlar, ziraat mühendisi ve sağlıkçı da bulunacak ve denetim yapacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve benzer birimlerin sertifikasyonunu almış ürünlerle
hizmet sunulacak. Bizler Kocasinan Belediyesi olarak, sizlerin sağlıklı nesiller olarak
yetişebilmeniz ve fiziki ortamlarınızın sağlıklı bir şekilde oluşabilmesi için elimizden gelen
gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.” Fen Lisesi Kocasinan sınırları içine
geliyor Belediye olarak, geçen yıldan bu yana eğitime yapılan katkılarla, ilçedeki genel başarı
düzeyinin yükseldiğine de değinen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere, Fen Lisesi’nin
Kocasinan sınırları içerisine getirileceği müjdesini de verdi. Şehit Ömer Halisdemir adına
sınıf açıldı 15 Temmuz gecesi, FETÖ/PDY terör örgütü eli ile gerçekleştirilen darbe girişimi
ile ilgili olarak öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Genç dimağlarınızı
başkalarına kiralamayın.” diyerek konuşmasını tamamladı. Program, Başkan Çolakbayrakdar
ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz’ın 15 Temmuz anısına açılan sergiyi gezmesi ve
Niğdeli şehit Ömer Halisdemir adına açılan sınıfı ziyaret etmesiyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19314.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Hobi için başlayıp meslek sahibi oldular
Kayseri'de başlangıçta 3 olan branş sayısı zamanla 80'e çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Meslek Edindirme Kursları'na (KAYMEK) katılan kadınlar, hobi için yazıldıkları merkezde
kendilerini geliştirerek aile bütçelerine katkı sağlamaya başladı.
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KAYMEK bünyesinde eğitim alan her yaştan kursiyere çini, Maraş işi, Türk işi, ahşap
boyama, tel kırma, iğne oyası gibi pek çok el sanatının yanı sıra yabancı dil, iletişim,
diksiyon, dış ticaret gibi alanlarda da kurs veriliyor. Kursa kayıt olurken boş vakitlerini
değerlendirmeyi ya da stresten uzaklaşmayı amaçlayan kadınların pek çoğu, kurs sonunda
kazandıkları beceriler ile para kazanmaya başlıyor. KAYMEK Müdürü Mürşide Aslan, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, KAYMEK'in 2004 yılında 3 branşla faaliyete başladığını,
bugün ise 80 branşta 15 kurs merkezinde eğitim verdiğini, 100 binden fazla kişiye
ulaştıklarını söyledi. Aslan, sadece el sanatları alanında değil üniversite öğrencileri için
mesleki anlamda beceri kazandırıcı, istihdamı kolaylaştırıcı kurslar verdiklerini, gençlerin
bunlara ilgi gösterdiğini dile getirdi. Kursların daha çok kadınların nitelikli vakit geçirmesini
sağlamak amacıyla açıldığını ifade eden Aslan, şöyle konuştu: "Belki başlangıçta hobi amaçlı,
ev hanımlarının evlerinden çıkıp üretkenliğe sevk edilmesini sağlamak için kurulsa da bu
kurslar çok daha ötesine geçti. Ev hanımları artık ürettiklerinden aile bütçelerine katkı sağlar
hale geldiler. Kursiyerken kendi atölyesini, butiğini açan çok sayıda arkadaşımız var. Ya evini
atölye haline getiriyor ya da dükkan açıyor. Kendi gelinliğini dikerek bütçesini sarsmayan
kursiyerimiz de var. Bunlar bizim için gurur verici. Özellikle Maraş işinden, iğne oyası, takı
tasarımı, hazır giyim gibi branşlardan bütçelerine katkı sağlıyorlar. Aileleri ile hem nitelikli
vakit geçiriyorlar hem de üreten beyinler yetişmiş oluyor. Bizim de 100 eğitmenimizden 35'i
kursiyerken aramıza katılan mesai arkadaşlarımızdan oluşuyor. Belli bir yaşın üstündekiler ise
hobi olarak katılıyor. Kafalarını dağıtmak istiyorlar. Biz buna meşguliyet terapisi diyoruz."
Aslan, Dünya Ticaret Merkezi'nde yıl sonu sergilerini açtıklarını, bir yıllık çalışmalarını, 4 bin
civarında nadide eseri halkın beğenisine sunduklarını kaydetti. Hazır giyim öğreticisi Dilek
Yengeç de belli bir süre kursa devam eden kursiyerlerinin kısa süre içinde kendi işlerini
kurduklarını aktardı. Yengeç, "Piyasada kendilerine kolayca yer buluyorlar. Butiklerini,
atölyelerini açıyorlar ya da evlerinde özel dikim yapıyorlar." dedi. Çini bölümü öğrencisi
Tülay Yıldız da uzun yıllar bu branşta eğitim gördüğünü, göğüs kanseri nedeniyle 2,5 yıl önce
kemoterapi aldığını, iyileşme sürecinde çiniyle ilgilenmesinin büyük faydasını gördüğünü dile
getirdi. Kurs sayesinde sağlık sorunlarını aştığını vurgulayan Yıldız, "Sağlığıma kavuşmamda
kursun büyük etkisi oldu. Tüm kadınlara bu kursları öneriyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19314.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Metin Kösedağ Serbest Bırakıldı
Dün akşam sahte diploma iddiasıyla gözaltına alınan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Metin Kösedağ serbest bırakılırken, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından konuyla ilgili
açıklama yapıldı.
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Dün akşam polis tarafından sahte diploma iddiasıyla gözaltına alınan Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, yapılan sorgusu sonrasında serbest bırakıldı. Kayseri
Gazeteciler Cemiyeti tarafından da konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "Cemiyet
Başkanımız Metin Kösedağ ile ilgili olarak Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına “Sahte
Diploma ile Basın Kartı aldığı ve Cemiyet Başkanı olduğu” iddiası ile bir şikayet yapılmış ve
buna bağlı bir soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma çerçevesinde Cemiyet Başkanımız
Kösedağ’ın ifadesine başvurulmuştur. Dün akşam Kayseri polisine ifade veren Kösedağ
hakkında herhangi bir gözaltı kararı veya bazı çevrelerin iddia ve isnat ettiği gibi “FETÖ
Soruşturması” söz konusu değildir. Olayla ilgili adli süreç devam etmekte olup, konu yönetim
kurulumuzca da takip edilmektedir. Üyelerimiz bu süreçle ilgili olarak belli periyodlarda
bilgilendirilecektir. Saygılarımızla."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19316.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Kapadokya'da bayram tatili turizmciye
yaradı
Kapadokya'da bayram tatili turizmciye yaradı

ürkiye'nin peribacaları, kayadan oyma mağara otelleri, doğal vadileri ve sıcak hava balonları
ile ünlü turizm merkezi Kapadokya'daki turistik işletmeler 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde
yoğunluk yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19317.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Damadı çatıya çıkaran gelenek düğünlere
renk katıyor
Niğde'nin merkeze bağlı Fesleğen köyünde, üzerine yöresel halı örtülen at üstündeki telli
duvalık gelinin "seymen alayı" eşliğinde çatılara ve duvarlara çıkan damadı selamladığı
gelenek, düğünlere renk katıyor.
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Köyde tarihi oldukça eskiye dayanan "seymen alayı" geleneği, yörenin önemli kültür
değerleri arasında yer alıyor. Damadın evine 4 gün önce genellikle perşembe günleri bayrak
dikilmesiyle başlayan düğün eğlencesinin ilk gününde, çiftin yakınları, direğe yazma ya da
kumaş bağlayarak hediyelerini veriyor. Cuma günü gelin evine çeyiz sandığı götürülmesi,
cumartesi takı töreni ve kına eğlencesinin ardından pazar günü düğün yemeği hazırlanıyor.
Dev kazanlarda hazırlanan et kavurması ve pilav, davetlilere ikram ediliyor. Yemekten sonra
gelen haber üzerine damadın yakınlarınca oluşturulan "seymen alayı", ellerinde bayraklarla
gelini almaya gidiyor. Üzerine yöresel halı örtülerek hazırlanan at, gelinin evinin önüne
getiriliyor. Dayıları tarafından ata bindirilen telli duvaklı gelin, duanın ardından "seymen
alayı" eşliğinde damat evine doğru yola çıkıyor. Smokin giyen damat, geleneklere göre
elindeki tespihle gelini selamlamak için sağdıç ile yol boyundaki evlerin çatısına ya da
duvarların üstüne çıkıyor. Damat ve sağdıç, evin çatısından hafifçe eğilerek gelini selamlıyor.
Oldukça yorucu geçen selamlama, damadın evine kadar devam ediyor. Fesleğen köyünde
evlenen Mustafa (23) ve Mehtap Yılmaz (21) çifti, "Seymen alayı" geleneğiyle düğün yaptı. "Düğün yorucu geçiyor" Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, düğünün yorucu geçtiğini ve
çok sayıda evin çatısına çıktığını söyledi. Yorulmasına rağmen geleneği yaşattığı için mutlu
olduğunu aktaran Yılmaz, unutulmayacak bir düğün yaptığını ifade etti. Damadın amcası
Etem Yılmaz da "Düğünümüzü köyümüzün örf ve adetlerine göre yapmak için burada
gerçekleştirdik. Düğünümüzü gelenek ve göreneklerimize uygun yaptık, tekrar Konya’ya
döneceğiz. Damlarda dolaştığı ve düğün dört gün sürdüğü için damat biraz yoruluyor ama
neşeli geçiyor." dedi. Damadın ağabeyi Rasim Yılmaz da "Zor bir düğün, gelenek ve
göreneklerimiz çok kapsamlı, bu yüzden yoğun geçiyor ama sonu güzel oluyor." ifadesini
kullandı. Fesleğen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı 60 yaşındaki Ahmet
Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşadıklarını, düğünler için Fesleğen'e
geldiklerini belirterek, "Köyümüzde yüz yıldan beri 'Seymen alayı' geleneğimiz devam
etmektedir. Türkiye genelinde yaşayan çok sayıda köylümüz var, düğün yapacakları zaman
buraya gelirler. Yaz aylarında, Ramazan ve Kurban bayramı arasında ve sonrasında
düğünlerimizi geleneklere göre köyümüzde yapıyoruz." şeklinde konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19318.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Korkmaz davası sonrası çıkan olayların 3.
duruşması yapıldı
Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın, Eskişehir'deki Gezi Parkı odaklı eylemde
darbedilerek hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın Kayseri'de görülen karar duruşması
sonrası adliye önünde çıkan olaylara ilişkin 34 sanığın yargılanmasına devam edildi.
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Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık ve
müştekilerden katılan olmadı. Mahkeme heyeti, sanıkların gelmemesi nedeniyle dosyadaki
eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Aralık'a erteledi. Ali İsmail Korkmaz davasının
karar duruşması sonrası adliye önünde toplanan grup, karara tepki göstermek amacıyla polis
barikatlarını yıkarak adliyeye girmek istemiş, çevik kuvvet ekipleri, biber gazı ve TOMA'larla
müdahalede bulunmuştu. Güvenlik güçlerinin çektiği görüntü ve fotoğraflar incelenerek
belirlenen 34 sanık hakkında "görevi yaptırmamak için direnme, güvenlik amirinin dağılma
isteğini düzenleme kurulu üyelerinin yerine getirmemesi, kamu malına zarar verme, kanuna
aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama"
suçlarından dava açılmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19319.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Bir ayda 289 suçlu yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bir ay içinde meydana gelen
asayiş olayları hakkında bilgi verilirken, aranan 289 kişinin yakalandığı, kayıp ihbarı yapılan
79 kişinin ise bulunarak yakınlarına teslim edildiği bildirildi.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 15 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri
arasında meydana gelen 2 adet kasten öldürme, 3 adet kasten yaralama, 1 adet reşit olmayanla
cinsel ilişki, intihara teşebbüs ve intihara yönlendirme olayı olmak üzere 6 olayda 11
şüphelinin Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına

alınanlardan 6'sının tutuklandığı ifade edildi. Gasp Büro Amirliği'nce yapılan çalışmada 1
adet Yağma, 1 adet Cinsel Saldırı, 3 adet Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 2
adet hakaret, 1 adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 1 adet Özel Belgede Sahtecilik ve 1
adet Tehdit olayı olmak üzere işlem yapılan 10 olayda 22 şahsın yakalandığı açıklandı.
Yakalanan şahıslardan 2’sinin tutuklandığı, 6'sına ise adli kontrol kararı verildiği, 14’ünün de
serbest kaldığı kaydedildi. Ahlak Büro Amirliğinin ise 6 adet Adli Fuhuş, 2 adet Çocuğun
Cinsel İstismarı, 1 adet Cinsel Saldırı, 1 adet 5199 Sayılı Kanuna Muhalefet(Hayvanları
Koruma Kanunu), 1 adet Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama olmak üzere toplam
11 olaya adli işlem yaptığı açıklandı. Ahlak Büro Amirliğinin 25 fuhuş olayına idari işlem
yaptığı İdari işlem yapılan fuhuş olayından 55, adli olaylardan 11 şahıs olmak üzere
yakalanan 66 şahıstan 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiği bildirilirken, 64 şahısın
serbest bırakıldığı açıklandı. İkamet, işyeri ve otodan hırsızlık ile diğer hırsızlık olayları
olmak üzere 11 olayda Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 10 kişiden
4'ünün tutuklandığı 6 şahsın ise serbest bırakıldığı kaydedildi. Şehir merkezinde Aranan Büro
Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı
bulunan 289 şahsın yakalandığı, yakalanan şahıslardan 98'inin tutuklanarak cezaevine teslim
edildiği bildirildi. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ise 114 kayıp
ihbarından 79'unun bulunarak ailelerine teslim edildiği, 35 kayıp şahsı bulmak için başlatılan
arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekiplerinin ise çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü, 5 dolandırıcılık, 2 güveni kötüye kullanma,
1 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 1 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olmak
üzere 9 olayda 17 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı bu şahıslardan 2'sinin çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19320.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

19 yönetici FETÖ’den tutuklandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik
soruşturma kapsamında bazı dernek ve özel eğitim kurumlarının 65 yöneticisi hakkında
verilen gözaltı kararı doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi yakalandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,
FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, GESİAD ve Kimse Yok Mu dernekleri ile Bedi Özel
Eğitim Kurumlarının 65 yöneticisi hakkında verilen gözaltı kararı üzerine belirlenen adreslere
eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 19 zanlı, sağlık kontrolü için Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliden 14'ünün örgüte yönelik daha
önceki soruşturmalarda tutuklandığı, 9'unun da yurt dışında firari durumda olduğu belirlendi.
Adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19321.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Kasidef kayyum heyeti göreve başladı
Kayseri Sivaslılar Federasyonuna atanan kayyum heyeti görevine başladı. Kamuoyuna basın
yoluyla yazılı açıklama yapan heyet, görevlerinin tarafsız olarak yerine getireceklerini ve
atamanın FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını bildirdi.
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Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Kayseri Sivaslılar Federasyonu’na atanan Mali
Müşavirler Nevzat Yıldız, Fatih Koçyiğit ve Avukat Şaban Öztürk görevine başladı. Kayyum
heyeti olarak yazılı bir açıklama yaparak görevlerini tarafsız olarak yapacaklarını bildirdi.
Heyet yaptığı açıklamada, “Kayseri Asliye Hukuk Mahkemesinin Kararı ile Kayseri Sivaslılar
Federasyonu’na Kayyum olarak atanmış ve mevcut yönetim kurulu görevden
uzaklaştırılmıştır. Mahkemenin bizlere vermiş olduğu bu görevi hukuken, ahlaken ve tarafsız
olarak yerine getireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın, Mahkemenin bu ataması asla ve
asla FETÖ terör örgütüyle alakası yoktur. Yönetim kurulu kendi arasındaki çekişmeden
dolayı mahkemeye başvurulmuş genel kurulunun ve federasyonun kanunlara uygunluğu
doğrultusunda taraflar mahkemelik olmuşlardır. Yargı aşamasında olup dava sonucunun
hemşehrilerimize hayırlar getirmesini dileriz. Dernek ve Vakıflar bir ülkenin toplumsal barış
için olmasa olmazlarındandır. Dernekler tüzükleri gereği sosyal, ekonomik ve kültürel olarak
hizmet vermelidirler. Siyaset veyahut birilerinin emellerini gerçekleştireceği kurumlar
olmaması gerekmektedir. Tarafsız olunmalı Halka hizmetin hakka hizmet anlayışı içerinde
olunduğu sürece sağlıklı hizmet verilebilir kanaatiyle çalışacağımızı bildirmek isteriz. Her
üyemizin fikrini hiçbir baskı altında kalmadan ifade edebildiği bir kurum olmalıdır. Bizler bu
çerçevede Mahkeme Sonuçlanıncaya kadar Federasyon’u hukuk ve tarafsızlık içerisinde
hizmet vereceğimizi bildirir saygılar sunarız” denildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19322.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Kaçak teyze kaçırdığı yeğenleriyle
Kayseri’de ortaya çıktı
Bipolar bozukluğu olan teyze 11 gün önce yeğenlerini kaçırdı. Tüm Türkiye'de aranan teyze
ve yeğenler Kayseri’de trende ortaya çıktı.
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ATV ekranlarının vazgeçilmez ismi Müge Anlı, Bipolar bozukluğu olan Elif Zar ve yanında
götürdüğü 6 yaşındaki yeğeni Funda'yı canlı yayında buldu. İstanbul'da yaşayan Elif Zar, 10
yaşındaki yeğeni Emre ve 6 yaşındaki diğer yeğeni Funda'yı 10 gün önce yanına alarak gitti.
Yeğenlerini kaçıran Elif Hanım büyük yeğenini Ankara Otogarı'nda bırakarak küçük yeğenini
alıp gitti. Çocukların anneannesi Refiye Melek Güney Müge Anlı'ya sığındı. Çaresiz kadın
kızının bipolar bozukluğu olduğunu, hayatlarından endişe ettiğini söyledi. Müge Anlı o andan
itibaren teyze-yeğeni arama çalışmalarına başladı. Yayına Ankara ve Sivas'tan birçok ihbar
geldi. Müge Anlı, Emniyet güçleriyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na durumu bildirdi.
Elif Zar ve 6 yaşındaki Funda tüm Türkiye'de aranıyordu. Müge Anlı, dünkü yayını "İnşallah
teyze-yeğeni bulacağız" diyerek açtı. Dediği gibi de oldu. Elif Zar ve kaçırdığı yeğeni canlı
yayında bulundu. Müge Anlı'yı izleyen duyarlı vatandaşları teyze-yeğeni Kayseri'de trende
gördü. Programı aradı. Böylelikle Teyze-yeğen canlı yayında bulunmuş oldu. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19323.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

FETÖ bilançosu: 714 gözaltı 431 tutuklama
Kayseri'de 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında
gözaltına alınan 714 kişiden 431'i tutuklandı.
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15 Temmuz'daki darbe girişimini sonrasında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs, Anayasayı İhlal, Yasama Organına Karşı Suç
ve Kasten Adam Öldürme” suçlarından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlarda 62 Askeri

Personel, 210 Emniyet Mensubu, 53 DHMİ, Mali Müşavir, Adliye Personeli, 96 Prof. Doçent,
Öğretim Görevlisi, ERÜ Çalışanı, 31 Mahalli İdareler Çalışanı, 131 MEB-Öğretmen Çalışanı,
45 şahıs Değişik İllerin/Savcılıklarının talebi üzerine, 31 şahıs ilçelerde olmak üzere toplam
659 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 51 Askeri Personel, 156 Emniyet Mensubu, 192
ERÜ çalışanı, öğretmen, belediye çalışanları, ilçeler, mali müşavir, Adliye-Valilik-DHMİ
mensubu olmak üzere toplam 399 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. 215 şahıs
haklarında adli kontrol, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı. 45 şahıs değişik illerin
talebi ile yakalanarak iline veya Kayseri Adliyesine sevk edildi. Ayrıca Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör
örgütüne üye olmak, terörizme finansman sağlamak, örgütün propagandasını yapmak,
anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan
kaldırmaya teşebbüs, bilgi ve belgeleri gizlemek ve yok etmek' suçlarından meydana gelen 2
olayda 100 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. Bu şahıslardan 55'inin
gözaltına alındığı ve gözaltına alınanlardan 2'sinin emniyetteki işlemlerinin ardından
salıverildikleri kaydedildi. Gözaltındaki şahıslardan 21'inin çıkarıldıkları mahkeme tarafından
adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, 32 kişinin ise tutuklandığı bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19324.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Arıkan: ”Vazifeden kaçmam”
Saadet Partisi 30 Ekim’de ‘Büyük Kongre’ye gidiyor. Mevcut Genel Başkan Mustafa
Kamalak’ın aday olmayacağı kongre ile ilgili İl Başkanı Mahmut Arıkan’ın görüşlerini aldık.
Başkan Arıkan’a yönelttiğimiz ‘Genel başkan adayı olarak isminizin ön plana çıkması halinde
görev alır mısınız?’ sorumuza şu cevabı verdi, “Vazife istenmez verilir. Bizim bir talebimiz
yok. Vazife verildiği taktirde vazifeden kaçmayız.
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Saadet Partisi Genel Kurula Genel Başkanı olmadan gidiyor. Partinin genel başkanı için ilk
etapta parti içi istişareler yapılacak. Bu durumda başkanlık için il başkanları potansiyel aday
olarak görülüyor. Delegeler, 1 Ekim’de başlayacak istişare görüşmelerinde genel merkeze
hiçbir etki altında kalmadan Saadet Partisine yeni bir vizyon getirecek ve iktidara taşıyacağına
inandığı 5 ismi bildirecek. Parti geleneğine göre istişare sonucunda en çok zikredilen isim
genel kurulda bütün delegelerin karşısına genel başkan adayı olarak çıkacak. Saadet Partisi
Genel Kurula giderken Gazetemizin sorularını cevaplayan il Başkanı Mahmut Arıkan,
delegelerin partiyi ileriye taşıyacak bir genel başkanı seçeceğini belirtti. 30 Ekim 2016 Pazar
günü yapılacak büyük kongrede parti içi konuşmalarda genel başkan adayları arasında ismi
zikredilen Arıkan, “Görev verildiği takdirde vazifeden kaçmam” dedi. Kayseri Gündem
Gazetesinin sorularını cevaplayan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan,
partisinin gelenekleri, ülke siyasetine bakış açısı, projeleri ve yakın zamanda yapılacak genel
kurulu değerlendirdi. İstişareler 1 Ekim’de Genel Kurula mevcut Saadet Partisi Genel Başkanı

Mustafa Kamalak’ın aday olmayacağı yönünde görüş bildirmesi üzerine partinin delegelerle
istişare yapmaya hazırlandığını belirten Mahmut Arıkan, “Genel kurulumuz öncesinde 1
Ekim’de parti içi istişarelere başlayacağız. İstişarelerde delegelere beyaz bir kağıt verilecek ve
Saadet Partisi’nin Genel Başkanı olmasını istedikleri 5 isim yazılacak. Daha sonrasında
gazetecilerle bir araya gelinerek istişareler yapacağız. Milli Görüş’e yakın ve teşkilatı bilen
herkesle istişare yapılacak. Hatta Ak Parti’de daha önce görev alan ve şimdi partinin dışında
olup bize yakın ve teşkilatımız bilen kişilerle de istişare yapılacak. İstişareler parti geleneği
İstişare bizim olmasa olmazımız. Yakında genel kurulumuz için istişare yapacağız. İl
kongrelerimizde de aynı şeyi yaptık. İl delegelerindeki arkadaşlarıma ‘Ben bu görevi bu güne
kadar yapmaya gayret ettim. Ben toplantıdan çıkıyorum. İstişare yapılsın ve sonuç ne çıkarsa
o doğrultuda hareket edilsin’ dedim. Toplantıdan sonra bizim üzerimizde uzlaşma sağlanmış
ve görevimize devam ettik. İslam’ın kurallarından biridir, ‘Vazife istenmez, verilir.’ Vazife
bize verildi ve devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Vazife verilirse hazırım Arıkan’a
yönelttiğimiz ‘Genel başkan adayı olarak isminizin ön plana çıması halinde görev alır
mısınız?’ sorumuza şu cevabı verdi, “Vazife istenmez verilir. Bizim bir talebimiz yok. Vazife
verildiği taktirde vazifeden kaçmayız. İnsanlar istişare edecek ve 5 isim verecek. Bu isimler
arasında bizim ismimiz ön plana çıkarsa vazifeye hazırım. Görevden kaçmam. Genel
Kurulumuzla birlikte, yeni başkanımız ve yeni vizyonumuzla sahalara ineceğiz
çalışmalarımıza başlayacağız. Şimdiye kadar nasıl çalıştıksa aynı tempomuzla gayretimizi
göstereceğiz. 1 Ekim’e kadar isim zikretmek yasak 1 Ekim’e kadar isim konuşmak yasak
bizim teşkilatta. Herkes o gün eteğindeki taşı dökecek. Aklındaki isimleri istişare kuruluna
bildirecek. Teşkilatımızda darılmaca gücenme olmaz. İstişare sonunda Saadet Partisi’ne yeni
bir vizyon, yeni bir yön ve yeni bir heyecan kazandıracak bir isim ile devam edilecektir.
Bizim genel başkanımız donanımlı ve fedakâr bir başkandır. Ancak süreç başkanımızı biraz
yıprattı. Kendisi ‘izin verirseniz bu görevi bırakacağım’ şeklinde partimizin genel merkezine
müracaatta bulundu. Genel merkez de anlayışla karşıladı. Saadet Partisi olarak genel kurulla
birlikte yeni bir başkanla yeni yerlere gideceğiz inşallah.” Yeni vizyon Partisinin yeni bir lider
ve vizyon oluşturduğunda seçmenin alternatifi olacaklarını belirten Arıkan, “Meclis dışında
olmamıza rağmen farklı şeyler söyleyen ve konuşan bir parti olduk. Bunun kanıtı çok yakın.
En son FETÖ hadisesidir. FETÖ 40 yıl boyunca Erbakan ve kadrolarını hiçbir şekilde
etkileyememiştir. 15 Temmuz’dan bu yana toplumdaki en moda cümle ‘Erbakan Hoca
haklıymış’ oldu. FETÖ ile arasına mesafe koydu diye bugüne kadar ikinci bir isim hala
dillendirilmiyor. Bu durum milli görüş teşkilatının farklılığını ortaya koyuyor” şeklinde
konuştu. Cumhurbaşkanı BM konuşması güzeldi Partisinin ortaya koyduğu projeler hakkında
bilgiler de veren Arıkan, “Bugün hangi parti AB karşısında bir proje ortaya koyuyor. Hangi
parti BM’e alternatif ortaya koyabiliyor. Hangi parti Dolar/Euro’ya alternatif koyabiliyor.
Saadet Partisi’nin bunlar ve daha fazlasıyla ilgili çözümleri ve önerileri vardır” dedi.
Cumhurbaşkanının BM’de çok güzel bir konuşma yaptığını kaydeden Arıkan sözlerine şöyle
devam etti, “Kendisini konuşmasından dolayı kutluyorum. Ancak, Anadolu’da bir tabir
vardır. ‘Karnının doymayacağı yere açlığını belli etmeyeceksin’ BM’lerden bugün çözüm
çıkmayacağı anlaşılmış görünüyor. BM’lerin aldığı bütün kararlar Müslümanların aleyhine
olmuştur. Burada olması gereken İslam Birleşmiş Milletleri ve İslam Savunma Paktı’nı
kurmaktır. İslam ortak para birimini kurmaktan geçer. Necmettin Erbakan Başbakanlığı
döneminde İslam dinarını kamuoyuna sunmuştu. 28 Şubat süreci D8 Projesi ve İslam ortak
para biriminin uygulanabilirliğinden rahatsız olan kesimler sonucu ortaya çıkmıştı. Doğru
işleri takdir ediyoruz Parti olarak doğru yapılan işleri takdir etmeye çalışıyoruz. İktidarın
doğru yaptığı işlerde hükümete teşekkür edeceğiz. Toplum kutuplaştı. ‘Benden değilsen
yaptığın bir anlam ifade etmez’ noktasına geldiği için. Yaptığınız teşekkürün dahi altında
başka yorumlar arayabiliyorlar. Kolay olan dağıtmak, zor olan bir arada tutmaktır. Zor olana
talip olmamız gerekiyor. Bugün 15 Temmuz’dan bu tarafa gelen süreçte Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın elinde çok güzel bir fırsat var. Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde yaşanmayan bir
ülke içi birlik beraberlik sağlandı. Bu birlikteliğin devam ettirilmesi gerekiyor. FETÖ
olaylarındaki gözaltılar ve görevden almalarda bazı huzursuzluklar çıksa da, bir an önce
çözülür. Haber ve Foto : Ahmet Bolat /Bünyamin Gültekin Özelll
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19325.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Melikgazi’de kış önlemleri
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kış aylarında yollarda olabilecek
buzlanmayı önlemek amacı ile kar tuzu satın alındığını söyledi.
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Her yıl şehrimizde seri, güvenli ve sorunsuz bir ulaşım ağını gerçekleştirmek için kar tuzu
alınarak yollara serpildiğini ve buzlanmanın önlendiğini hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, kar tuzunun temizlik işleri garajında yer alan alanda stoklandığını kaydetti. 24
saat açık ve kesintisiz ulaşım Kar yağışı ile önce karların yollardan temizlendiğini ancak
olabilecek buzlanmaya karşın da yollara tuz serpme aracı ile buzlanmayı önlediklerini ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Özellikle şehir içerisinde yolların 24 saat açık ve
kesintisiz ulaşım için çalışıyoruz. Eğimli yollar köprü ve kavşak girişleri ile okul, hastane gibi
kurumların yollarını 24 saat açık bulunduruyoruz. Bu çalışmalar için ekipler oluşturuldu ve
görev çizelgeleri yapıldı. Bu yönden ilçe sınırları içerisinde yapılan çalışma 81 mahallenin
yollarında greyder ve tuzlama araçları 24 saat esasına göre görevlendirildi” dedi. Başkan
Memduh Büyükkılıç, kar yağışlı günlerde sürücüleri dikkatli olmaya davet ederken, özellikle
okul yolu güzergâhlarında hız yapmamalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini
tavsiye ettiğini sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19326.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Bekaş inşaat logosunu yeniledi
Yaklaşık 30 yıldan beri inşaat sektöründe ürettiği başarılı projelerle adını duyuran Bekaş
İnşaat, ‘Türkiye markası’ olmak için çıktığı yolda ilk olarak logosunu yeniledi.
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Bekaş İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Karahasanoğlu, Kayseri’de doğan
firmalarının bugün Başkent’in Çiğdem, Ayrancı, Yenimahalle gibi en önemli lokasyonlarında
dev projelere hazırlandığını, İstanbul’da da sektöre ciddi değer katacak çalışmalar üzerinde
yoğunlaştıklarını söyledi. Her büyük firma gibi kendilerinin de bu süreçte yenilenmeye ve
yeni bir enerjiye ihtiyaç duyduklarını belirten Karahasanoğlu, logo değişikliğinin kendileri
açısından olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi. Karahasanoğlu, “Bekaş’ın 30
yıllık kurumsal kimliğine yeni vizyon katacak çalışmalarda sona geldik. Binlerce ailenin
konut sahibi olduğu kırmızı, altında derin çizgi bulunan Bekaş logomuz, renginden taviz
verilmeden yepyeni hatlara kavuştu. Tasarımcı Özlem Nurver imzası taşıyan yeni çalışma tüm
Bekaş ailesi tarafından beğenildi. Yeni logomuzun da verdiği yenilenme enerjisi, sinerjisi ile
ülkemizi ‘Büyük Türkiye’ye ulaşma yolunda bizden de önemli katkı geleceğine inanıyoruz.”
ifadelerini kulandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19327.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Büyükşehir’den dinamik hizmet
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyeye bağlı şirketlerle tek tek toplantılar
yaptı. Şirketlerin yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgiler alan Başkan Çelik, daha
aktif, daha efektif ve daha dinamik hizmetler vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyeye bağlı birimlerle sık sık
yaptığı yatırım toplantılarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi
bünyesindeki Ulaşım A.Ş., İmar A.Ş., Erciyes A.Ş., Spor A.Ş., YAKTAŞ, Kaytur ve
KAYMEK gibi şirketlerin yöneticileriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Şirketler ve
yürütülen hizmetlerle ilgili brifingler alan Başkan Mustafa Çelik, önümüzdeki döneme ilişkin
planlamalar da yaptı. Şirketlerle yapılan toplantılarla ilgili açıklamalar yapan Başkan Çelik,
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'de ilk ve tek olan projeleri hayata
geçirmeye devam edeceklerini belirtti. Büyükşehir hizmetlerinin bir kısmını şirketler
vasıtasıyla yaptıklarını hatırlatan Başkan Çelik, "KAYMEK, Ulaşım A.Ş., Erciyes A.Ş,
KAYTUR, Spor A.Ş., YAKTAŞ, İmar A.Ş. gibi şirketlerimiz vasıtasıyla daha aktif, daha
efektif, daha dinamik hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu şirketlerimizden ayrı ayrı brifing aldık.
Bu şirketlerimizin son durumları, personel durumları, yaptıkları ve yapacakları hizmetler,
atılımlar gibi konulara ilişkin toplantı yaptık. Bu toplantıları sık sık gerçekleştiriyoruz.
Belediye birimlerimiz ve şirketlerimizle birlikte bundan sonra da çok daha farklı, Türkiye'de
ilk ve tek olan hizmetleri hemşerilerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19328.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Sınırlayıcılar zarar verici olmamalı
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu son dönemlerde bahçe korkuluk
demirlerinde yaşanan acı kazalarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmesinde ‘Sivri uçlu
sınırlayıcılar yerine ahşap bariyerle kullanmalıyız’ dedi. Kayseri Gönüllü İnşaat Mühendisleri
Platformu Sözcüsü C. Dündar Selçuk ise ‘Eğer korkuluklar böyle yapılmazsa eve hırsız girer’
önyargısı ile böyle önlemlerin alındığını söyleyerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi
gerektiğini kaydetti.
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“Korkuluklarla yada sınırlayıcılarla ilgili hiç kimseye zarar vermeyen yöntemler
kullanılmalı.” diyen Velibaşoğlu; “Son dönemlerde meydana gelen kazaları bizler de üzülerek
seyrettik. Tabi bunların hiç bir şekilde savunulacak bir tarafı yok. Ama “Kent ve çocuk”
dediğimiz zaman çocuğun kente katılması engelleyemeyeceğimiz bir gerçek. Çocuk olmazsa
kentin ne anlamı var. Ya da yaşayamayacaksak “Neden kentimiz var?” diyeceğiz. Ama
mimari anlamda biraz daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Sınırlayıcıları, zarar
verici sınırlayıcılar değil, gerçekten kullanıma açık peyzaj ile çözebileceğimiz, binayı
bütünüyle ele alabildiğimiz sınırlayıcılarla çözmemiz gerektiğini savunuyoruz. Bunun
yanında “Nasıl olabilir” diye sorulduğunda; sivri uçlu sınırlayıcılar kullanmadan
bariyerlerimizi ahşaplarla yaparak, çocukların yola koşmamasını sağlamamız lazım.
Çocukları da bir şekilde yol ile kaza ile aralarına bir engel çekmemiz gerekiyor. Dolayısıyla
bunu mimarlarla peyzaj mimarlarının ortak çalışmasıyla ele alınması gerektiğini
düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Güvenlik kaygısından kaynaklanıyor Zaman zaman, böylesi

kaza haberlerini üzülerek gördüklerini kaydeden Kayseri Gönüllü İnşaat Mühendisleri
Platformu Sözcüsü C. Dündar Selçuk ise, “Bahçe korkuluklarının, insan sağlığına zarar
verecek şekilde imal edilmesi ihtiyacı, tamamen güvenlik kaygısından kaynaklanmaktadır.
Ancak sadece korkulukların suçluları durduramadığı, bu sebepten ilave güvenlik önlemleri
alındığı da herkesin malumudur. Buradan hareketle korkulukların bu şekilde yapılmasının
sadece bir alışkanlıktan ibaret olduğu kanaatindeyim. Adeta bina sakinlerinde, “Eğer
korkuluklar böyle yapılmazsa eve hırsız girer” şeklinde bir önyargı var. Ne var ki, haberlere
konu olan vahim olaylarda gerek binalarda gerekse okullarda birçok çocuğumuz bu
korkuluklarda yaralanabiliyorlar.” dedi. Kamuoyu bilgilendirilmeli Bunun dışında
çocuklarımızın korkuluklara tırmanmayı bir oyun olarak gördüğünü kaydeden Selçuk, “O
halde çocuklarımıza enerjilerini boşaltmalarına imkân sağlayacak doğru tasarlanmış oyun
alanları sunmak da bu bakımdan önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı. Selçuk,
“Yönetmeliklerimizde bina çevre duvarlarının yüksekliği dışında, imalat şekli açısından bir
bağlayıcı hüküm bulunmamaktadır. Bahçe duvarları ve korkuluklarının imalat şekillerine
sadece mülk sahipleri karar vermektedir. Özel mülkler için hukuki durumu bilemem ama
bilhassa okullarda tehlike arzeden bu türden imalatların yapılmaması gerektiğini
düşünüyorum. Özel mülklere gelince kamuoyunun bu konuda farklı yollarla bilgilendirilerek,
gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ve korkulukların tehlike oluşturmayacak başka tür
imalatlarla değiştirilmesi hususunda ikna edilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyim.”
diyerek sözlerine son verdi. Haber-Fotoğraf: Ramazan Karakuş-Fatma Ural özel haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19329.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Sonbahar hastalıklarına doğal çözüm
Uzmanlar güneşin etkisini kaybetmeye başladığı ve sıcaklığın bir yükselip bir azaldığı
sonbahar aylarında enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığının artığına işaret ederek,
özellikle doğal beslenmeye önem verilmesi gerektiğini söylediler.
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Okulların açılmasıyla birlikte özelikle çocukların toplu olarak bir arada bulunması ve kapalı
alanlarda geçirilen sürenin artması, enfeksiyon hastalıklarının hızla yayılmasına neden
olabiliyor. Sıcaklık, rüzgar, nem gibi faktörlerin mevsimle birlikte değişmesinden olumsuz
etkilenen bağışıklık sistemini güçlendirmek, enfeksiyonlara karşı alınabilecek önlemlerin
başında geliyor.
Uzmanlar sonbahar enfeksiyonlarına karşı alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladılar.
Çocuğunuz okuldan hastalık getirebilir
Sonbahar aylarında grip, sinüzit, larenjit, bronşit, zatürre gibi alt ve üst solunum yolu
enfeksiyonları sıklıkla görülmektedir. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklar kalabalık
alanlarda daha fazla zaman geçirmesi enfeksiyon hastalıklarının görülmesinde artışa neden
olabilmektedir. Damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar çocuklar arasında hızla

yayılabilmektedir. Çocukların enfeksiyon hastalıkları süresince okul, alışveriş merkezi gibi
kalabalık ortamlardan uzak tutulmaları salgın riskini azaltabilmektedir.
Doğal beslenmeye özen gösterin
Bağışıklık sistemini ayakta tutmanın en önemli yollarında biri dengeli ve doğal beslenmeden
geçmektedir. Karbonhidrat ve protein dengesi gözetilerek yoğurt, peynir, yer fıstığı, yulaf gibi
doğal prebiyotik bakımından zengin besinlerin günlük tüketilmesine özel gösterilmelidir.
Dengesiz beslenme vücudun savunma sistemlerini bozabilmekte ve kolayca atlatılabilecek
hastalıklar daha ağır tablolara dönüşebilmektedir.
Ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin
Sonbahar enfeksiyonlarına karşı hijyen kuralları ihmal edilmemelidir. Alınabilecek en basit
önlem ellerin sık sık yıkanmasıdır. Eller kurallara uygun bir şekilde yıkanmalı ve dış
ortamlara temas
ettikten sonra buruna, göze, ağza temas ettirilmemelidir.
Kaliteli uyku sizi zinde tutacaktır
Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini artırmak için kaliteli ve yeterli uykuya
önem verilmelidir. Erişkin bir kişinin gürültüsüz, rahat bir ortamda 7-8 saat uyuması zinde
kalmasına yardımcı olmaktadır. Vücuda yararlı hormon salınımının uyku sırasında artış
gösterdiği unutulmalıdır.
Sonbahar yorgunluğundan su içerek kurtulun
Günlük 1.5-2 litre su tüketimi, vücudun su kaybını önleyeceği gibi vücut ısısını dengelemekte,
solunuma yardımcı olmakta ve besinlerin sindirimine katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte
bahar aylarında yaşanan yorgunluk hissiyle mücadelede yeterli su tüketiminin önemi bir yeri
bulunmaktadır. Toksin atımını ve vücudu canlandırmak için hayati önem taşıyan su tüketimi
solunum yolunun nemli kalmasını da enfeksiyonların daha sık ortaya çıkmasını
engellemektedir.
Soğuyan havalarda egzersizi ihmal etmeyin
Güçlü bir bağışıklık sistemi için egzersiz ve spor her mevsim hayatın içinde bulunmalıdır.
Mevsime uygun kıyafetlerin seçilmesine dikkat edilerek yapılan günlük düzenli egzersiz
bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Erişkin bir kişinin günde ortalama 6-8 kilometre
yürümesi gerekmektedir. Bu faaliyeti açık havada yapmak; ihtiyaç olan direnç, zindelik ve
enerjiyi daha da artırır.
Alınacak önlemler;
-Sonbahar aylarının başında grip ve zatürre aşısı yaptırılabilir.
-Dışarı çıkarken hem üşütmemek hem de terlememek kat kat giyinilmelidir.
-Öksüren, aksıran kişilerle aynı ortamda bulunmamaya dikkat edilmelidir. Özellikle büro, ofis
ve okullarda kalem, kitap, bilgisayar, bardak gibi özel eşyalar başkalarıyla kullanılmamasına
özen gösterilmelidir.
-Gerekirse doktor kontrolünde vitamin desteği alınabilir
-Özelikle enfeksiyon salgınlarının görüldüğü zamanlarda kalabalık ortamlardan uzak
durulmalıdır.
-Mendiller tek kullanımlık olarak tüketmeli, tekrar tekrar kullanılmamalıdır.
-Bilinçsiz bir şekilde çevrenin tavsiyesiyle ilaç özellikle de antibiyotik kullanılmamalıdır.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19330.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Bebeklerin ultrason görüntülerinden
koleksiyon yaptı
Özel bir hastanede görev yapan ve anne karnındaki bebeklerin ilginç ultrason görüntülerini
yakalayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, bin fotoğraflık
koleksiyonunu odasında sergiliyor.
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Öner, yaptığı açıklamada, gebeliğin, evlilik ve doğum gibi özel bir süreç olduğunu belirtti.
Bu dönemde anne adaylarının çok hassas olduklarını ve bebeklerine karşı bağlılık
hissettiklerini vurgulayan Öner, "Çektiğimiz 4 boyutlu ultrason görüntüleriyle bağlılık daha
çok artış gösteriyor. Hatta bebeğin anneye mi yoksa babaya mı benzediği yönündeki
tartışmalara biz de gebeliğin 20. haftasından itibaren katılmaya başlıyoruz. Bebeklerin 4
boyutlu görüntüleriyle biz de ailelerin bu mutluluklarını paylaşıyoruz." diye konuştu.
Öner, yaklaşık 1 yıl önce oluşturmaya başladığı koleksiyonunda, bin ultrason fotoğrafı yer
aldığını belirterek, bunları bebeklerin doğum sonrası fotoğraflarıyla odasının duvarlarında
sergilediğini aktardı.
Bunun hem aileler hem de kendileri için çok güzel anılar olduğunu dile getiren Öner, hasta
sayısı
arttıkça
koleksiyondaki
fotoğraf
sayısının
da
arttığını
söyledi.
Öner, ultrason fotoğraflarının da aile albümlerine girmeye başladığını belirterek, şunları
kaydetti:
"Bu fotoğraflar bize ödül de getirdi. Tüm kadın doğum uzmanlarının üye olduğu Türk
Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) var. Bu derneğin düzenlediği 4 boyutlu ultrason
fotoğrafı yarışmasında, 33 haftalık şirin bir bebeğimizin o güzel anını yakaladık ve ağustos
ayının birincisi olduk. Bu bizi çok mutlu etti. Bu tür ödüller bizi teşvik ediyor. Emeklerimizin
bir şekilde karşılığı oluyor. Akademik kurul tarafından seçilen bu fotoğraflar da 5-9 Ekim
2016 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek 14. Ulusal TJOD Kongresi’nde sergilenecek.
Ayın kazanan hekimleri arasından da yılın birincisi belirlenecek ve 2017’de gerçekleşecek 15.
Ulusal TJOD kongresine katılım hakkı kazanacak."
Bazı hastalıklar tespit edilebiliyor
Bebeklerin annelerin ruh halini hissedebildiğini, bunun da yüz ifadelerine yansıdığını dile
getiren Öner, anne karnında ağlayan, gülen, dil çıkaran bebeklerin görüntüleriyle
karşılaşabildiklerini ifade etti.
Öner, 4 boyutlu ultrason fotoğraflarının bazı hastalıkların ve anomalilerin tespitinde de
önemli olduğuna işaret ederek, "Örneğin down sendromlu bebeklerde burun kökünde basıklık
olur. Bazen yarık damaklı, bazen küçük çeneli bebeklerimiz olabiliyor. 4 boyutlu ultrasonla
biz bunu yüz görünümlerinden tespit etmiş oluyoruz. Bu tür avantajları da var bizim için."
dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19331.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Enerji üretimi barış getirir
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, dünyadaki karışıklık ve savaşların
ancak her ülkenin kendi enerjisini kendisi üretebildiği zaman son bulacağını söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “9. Uluslararası
Sürdürülebilir Enerji ve Çevre Koruma” konferansı başladı.
Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Muhammet
Güven, yenilenebilir enerjinin çok önemli bir konu olduğunu belirterek, “Bugün dünyadaki
yaşanan karışıklıkları, savaşları düşünecek olursak, bunların büyük bir kısmının altında enerji
kaynaklarına sahip olmanın yattığını görüyoruz. Ortadoğu’da asırlardan beri yaşanan
karışıklığın sebeplerinden en önemlisi, bu zenginliklere ve kaynaklara sahip olmaktır. Enerji
kaynaklarına sahip olmanız veya bu kaynakları yönetebiliyor olmanız, dünyada büyük bir güç
olmanız, zengin olmanız ve dünyayı yönetebileceğiniz anlamına geliyor. Her ülkenin çevreye
ve insanlığa zarar vermeden kendi enerjisini kendisi üreterek, gelecek nesillere daha temiz,
daha yaşanabilir bir dünya bırakılabileceğini ve savaşların da bitebileceğini düşünüyorum”
dedi.
Konuşmasında sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir bir yaşamın aynı zamanda barış
içerisinde bir dünya anlamına geldiğini kaydeden Rektör Güven, “Teknoloji geliştikçe
enerjiye bağımlılıkta artıyor. Bugün cebimizde enerjiyle çalışan ürünler taşıyoruz. Bu
anlamda artık hiçbir ülkenin dışarıya bağımlı olmadığı, kendi enerjisini kendisinin ürettiği,
dolayısıyla savaşların çıkmadığı bir dünya diliyorum” diye konuştu.
Enerjinin sürdürülebilir olması önemli
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve
Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Selahaddin Orhan Akansu ise insan yaşamında
vazgeçilmez yeri olan enerjiyi sürdürülebilir yapmanın ve çevreyi korumanın önemli
olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Akansu, “Bu konferans, sürdürülebilir enerji ve çevre koruma ile ilgili sanayi temelli
projeleri görüşmek üzere dünya çapında ülkelerden gelen akademisyenleri bir araya getirdi.
Her yıl düzenlenen bu konferans ilk olarak 2004 yılında Batı İskoçya Üniversitesi
Mühendislik ve Enerji Teknolojileri Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Enerji ekonomisi,
insanların gelişimi, çevre, enerji kaynakları ve bunun kullanımı birbiriyle ilgilidir. Ülkelerin
ekonomik olarak büyümesi onların enerji tüketimine bağlıdır. Türkiye’de hidroelektrik,
biyokütle, jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjisi büyük bir potansiyele sahiptir. Enerji her şeydir
ve enerji olmadan hayat olmaz. Enerji varsa hayat vardır. Enerjiyi sadece tüketmek yeterli
değil. Aynı zamanda bunu sürdürülebilir yapmak ve çevreyi korumakta önemlidir. Umarım bu
konferans bu amaca hizmet edecektir” diye konuştu.

Çok sayıda ülkeden katılımcıların yer aldığı konferansta, enerji, enerji verimliliği,
sürdürülebilir enerji, radyasyon, biyoyakıtlar, enerji depolama, yakıt pilleri, hidrojen
teknolojisi, su yönetimi ve çevre koruma gibi konular ele alınacak. Konferans, 24 Eylül 2016
Cumartesi günü sona erecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19332.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Develi’de iz bırakan Mimar: Süleyman
Unutulmaz (1)
Gazetemiz Yazarı M. Orhan Cebeci bilinmeyen yönleriyle Prof. Dr. Osman Unutulmaz’la,
Nam-ı Diğer Tekkeşin Kalfa’sı Develili Mimar Süleyman Unutulmaz üzerine bir söyleşi
gerçekleştirdi.
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Develi’de “Develi Lisesi” ile özdeşleşen Mimar Süleyman Unutulmaz ile ilgili yeni bilgi
belgeler veren değerli hemşehrim Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekan vekili ve İşletme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Unutulmaz Hocama teşekkür
ediyorum. Develide iz bırakan Merhum Mimar Süleyman Unutulmaz (Nam-ı Diğer Tekkeşin
Kalfa) 1882 tarihinde Develi’de doğdu. Baba Adı: Ahmet, Anne Adı: Fatma hanımdır. 1956
tarihinde doğduğu Develi’de vefat etmiştir. M. Orhan CEBECİ: Araştırmalarımda merhum
Mimar Süleyman Unutulmaz’ın hayatı ve eserleri hakkında detaylı bir bilgiye ulaşamadım.
Develi’de ve çevresinde önemli eserler bırakmış olan dedeniz hakkında kulaktan dolma çok
az bilgi paylaşılmış. Görüşmemizde yanlış bilgilere dikkati çekerek beni bilgilendirmiştiniz.
Ben de bunları bizimle paylaşır mısınız? Osman Hocam demiştim. Merhum Mimar Süleyman
Unutulmaz ile ilgili bilgileri Develi Kültürüne katkı olmasını düşünerek kayıt altına almak
istedim. Dedenizle ilgili yeni bilgi ve belgeleri gün ışığına çıkardınız. Bir yanlışı düzeltmek,
onu tanıtmak ve yâd etmek için sizinle bu söyleşiyi yapmak istedim. Dedeniz Mimar
Süleyman Unutulmazı bize tanıtır mısınız? Prof. Dr. Osman UNUTULMAZ: Bana böyle bir
fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ailesinin tek çocuğu olan Süleyman Unutulmaz
Develi’de ikamet eden ailesinden ayrılarak büyük bir cesaretle küçük yaşta okumak için
İstanbul’a gitmiş. O günün şartlarında herhangi bir maddi destek alamadığından bir taraftan
okula giderken, bir taraftan da hayatını idame ettirmek için bir marangoz yanında çalışmaya
başlamış. Hayat şartları çocuk yaşta onu zorlamış olacak ki Rüştiye ikinci sınıfta iken okuldan
ayrılmış. Bu arada marangozluğa devam etmiş. Bu meslekte ilerleyen Süleyman Unutulmaz
Abdülhamit Han döneminde saray marangozhanesine girmeyi başarmış ve bir müddet orada
çalışmış. Daha sonra babası Ahmet Bey İstanbul’a giderek Kayseri’ye dönmesi için kendisini
ikna etmiş ve bu şekilde Kayseri’ye dönmüş. M.O.C.: Türkiye’nin birçok yerinde okul, köprü,
menfez inşa etmiş, yol güzergâhlarının belirlenmesinde önemli rol oynamış. Develi Lisesi ve

eski hamam dışında eserinin olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Yaptığı diğer eserleri anlatır
mısınız? Prof. Dr. O. U.: Cihan harbi ve İstiklâl harbi yıllarında Kayseri askerî
imalâthanesinde bulunmuş, askerî kışlaların tamirat ve marangozluk işlerini üstlenmiş. 1923
yılında Çorum Valisinin daveti üzerine Çorum’a gidip ilin merkezinde milli eğitime o
zamanki adıyla Maarife ait bir okul inşa etmiş. 1933’te Kars’ta; Ardahan–Yalnız çam yolunun
köprü ve menfezlerini yapmış. Develi-Yavaş, yolunun ve Develi-Tomarza yolunun güzergâh
belirme işlerini gerçekleştirmiş. Yahyalı’da bir yatılı okul inşa etmiş. Yahyalı çarşısının
yolları köprülerinin inşa ve tamir işlerini yapmış. Ayrıca İncesu’da bir okul inşa etmiştir.
M.O.C.: Develi Lisesinin mimarı Süleyman Unutulmaz’ın eseri tüm ihtişamıyla dimdik
ayakta, gereği gibi korunduğunu düşünüyor musunuz? Prof. Dr. O. U.: Bu kadar bakımsızlığa
rağmen halen dimdik ayakta kalmış olan Develi’deki lise binasının yol genişletme çalışmaları
sırasında bahçe duvarları yıkılarak zevksiz bir şekilde tekrar yapılmış ve bu nedenle de
binanın mimari bütünlüğü tamamen bozulmuştur. Lise bahçesinin kuzey çevre duvarı eski
süslü taşları yerine bir kısmı briketle bir kısmı da beton bloklarla yükseltilmiş olup gayet
çirkin bir görünüm arz eder hale getirilmiştir. Ayrıca, bina girişindeki iki taraflı yükselen taş
merdivenlerin basamakları aşındığı için bina ile hiç de uyum sağlamayan mozaik basamaklar
yapılmıştır. Buna ilave olarak bu lise binası çevresine hiç de yakışmayan girişteki bir kısmı
yıkılmış nerede ise metruk bir kontrol odası ve oldukça çirkin bir giriş kapısı bulunmaktadır.
O güzel tarihi esere bakılırsa girişte buraya çirkin levhaların asıldığı gözden kaçmaz. Binanın
mimarisine uygun levhaların çirkinlik oluşturmayacak şekle getirilmesi gerektiği
kanaatindeyim. Ülkemizin birçok ilinde benzeri bulunmayan; gizli çatısı, çatıya çıkış
merdiveni, asma kemerleri ve süslemeleri ile kendisine has bir mimarisi olan bu eser; bu
kadar bakımsızlığa rağmen, nerede ise doksan yıla yakın bir zaman diliminde sapasağlam,
dimdik ayakta durmayı başarmıştır. İnsanlar araştırmadan çalakalem yazılar yazıyor. Yakın
zamanda bir yazı okudum orada lise bahçesindeki havuzun sonradan yapıldığını yazıyorlar.
İnsanlar araştırmacı değil. Daha çevre düzeni yapılırken çekilmiş bir fotoğrafta mimarî
güzelliğe uygun oldukça zarif bir havuzun ne zaman yapıldığı da açıkça görülmektedir. O
zaman yapılan havuz şimdilerde yok artık. Ne yazık ki o eser de ortadan kaldırılmış. Bazı
insanlar araştırmadan yoksun kitaplar yazıyorlar. Bunlardan birisinin yazarı; Develi Lisesini
anlatırken dedem Süleyman Unutulmaz’ı “Bu binanın Mimarlığını yapan Tekkeşin Kalfa,
Develi’ye yerleşen Bulgar muhacirlerinden çalışkan ve sanatının eri bir kişidir.” diye
bahsediyor. Hâlbuki nüfus kayıtlarında mevcut olan gerçek; baba adı Ahmet ve anne adı
Fatma olan Süleyman Unutulmaz’ın. 1882’de Develi’de doğduğu şeklindedir. Bu müellif aynı
eserde Lise binasının 1933’te yapıldığından bahsediyor. Hâlbuki Develi belediyesince 29
Nisan 1930 dedeme verilen yeterlik belgesinde lise binasının mimarı olduğu yazılıdır. Bunları
araştırmadan yoksun hayal ürünü bilgilerin doğruymuş gibi aktarılmasından duyduğum
endişeyi yansıtmak için söylüyorum. İnsan göçmen de olabilir. Göçmen olmak bir kusur ya da
bir eksiklik değildir. Kaldı ki Bulgaristan’da Osmanlı toprağının bir paçası idi ve orada da çok
sayıda Türk yaşamakta idi ve halen de yaşıyor. Ayrıca aynı yazarın lise ile ilgili bir törende
babasının isminin değil de Mimarı Süleyman Unutulmaz’ın isminin anıldığı için üzüldüğünü
de müşahede ediyoruz. Şunu unutmamak lazımdır ki eserler mimarları ile anılır. M. O.C.:
Eski Develi Çarşı Camii ve şadırvanı da dedenizin eseri. Ama şimdi yerine yeni camii yapıldı.
Camiinin yıkılması doğru muydu? Eski camii ve şadırvan korunup yeni Çarşı Camii eski
pazar yerine, yani merkezi başka bir yere yapılması daha doğru değil miydi? Prof. Dr. O.U.:
Develi çarşı camii ve şadırvanı korunarak merkezi bir yere daha büyük bir camii yapılabilirdi.
Ancak bu tarihi camii yıkılarak yerine daha büyük bir camii yapılmış gerçekten bir sanat eseri
olan şadırvanı başka bir yere taşınabilecek iken ne yazık ki yüksek tarihi eser şuuru ile yok
edilmiştir. M.O.C.: Develi’de eski tarihi binaların çoğu korunamadı, yıkıldı. Eski Maarif
binası, Körün Kahvesi, Belediye Gazinosu, eski hamamda bunlardan biri. Hamam ile ilgili
birçoğumuzun anısı var. Hamam neden yıkıldı bunu hala anlamış değilim. Hamamın dış

kapısından içeri girince büyük bir hole açılan iki katlı soyunma odalarını, ortadaki mermer
havuzunu, karşı duvardaki mermer üzerindeki şu yazıyı hatırlıyorum. Belediye Başkanı Hadi
Erdoğan zamanında Mimar Süleyman Unutulmaz tarafından yapılmıştır. Gündüz bayanlara,
gece erkeklere hizmet veren hamamın mimarisi çok güzeldi. Hamamın ikinci girişinde solda
kurnalı bir oda, sağ tarafında tuvaletler vardı. Sıcaktan bunalanlar buraya çıkardı. Yüksek
kubbeli hamamın tavanında yuvarlak pencereler vardı. Hamamın girişinde büyük bir
göbektaşı, sağda ve solda iki küçük tek kurnalı oda ve mermerden kurnalar vardı. Peştemal
asılan her kurnanın başındaki askıları da unutmamak gerekir. İlave ücret verdiğiniz zaman
kese yapan (Tellak)bulunurdu. Hamamla ilgili sizin ilave etmek istedikleriniz var mıdır?
Prof.Dr.O.U.: Çocukluk yıllarımdan hatırladığım kadarıyla; Develi hamamı da mimari değeri
olan bir eser idi. Hamama girdiğinizde ruhunuzu rahatlatan, şırıl şırıl su sesleri ile sizi
karşılayan mermer bir havuz fıskiyesi ve alt haznesinde orta büyüklükte rengârenk Japon
balıkları karşılardı. Giriş holünün iki tarafında iki katlı oldukça zarif minik soyunma odaları
bulunurdu. Siz teferruatlı bir şekilde hamamın yapısına değindiniz. Ancak hamam ile ilgili bir
hatırayı da nakletmeden geçemeyeceğim. Dedem Süleyman Unutulmaz çok araştırmacı bir
insan idi. Develi hamamını yapmadan önce İstanbul’a giderek oradaki hamamları incelemiş
ve daha sonra Develi hamamını yapmış. Bir tarihi eser olan bu hamam da ne yazık ki hiç
anlamsız bir şekilde yıkılarak ortadan kaldırılmıştır. Söyleşimizin ikinci bölümüyle yarın
karşınızda olacağız.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19333.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15
kişi yaralandı.

23 Eylül 2016 Cuma 13:22

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören mevkiinde meydana gelen trafik
kazasında, 23 HT 323 plakalı yolcu otobüsünün, yoğun yağış nedeniyle sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattığı öğrenildi.
Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans gönderilirken, kazada
yaralanan 15 kişi Pınarbaşı Devlet Hastanesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel
hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, yetkililer, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19334.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Kayserigaz abonelerine kolaylık sağlıyor
“Müşteri Memnuniyeti”ni tüm süreçlerinin odağına alan Kayserigaz, abonelerine birçok
hizmeti bir arada sunuyor.

23 Eylül 2016 Cuma 13:58

Abonelerine verdiği hizmetlerde pratik çözümler üreten Kayserigaz, olası vakit kayıplarını en
aza indiriyor. Birbirine entegre edilen son teknolojiye sahip uygulamalar tek bir çatı altında
toplanarak bir bütünsellik içinde hizmet veriyor. Mevcut altyapı kapsamında E-Fatura
Hizmeti, Online Abonelik Randevu, Online Tahsilat, Akıllı Vezne Noktaları, TC kimlik
numarası ile fatura ödenebilmesi, müşteriye “Direkt Bağlan” ayrıcalığı, sosyal medya gibi
alanında yenilik içeren birçok hizmeti profesyonel ve güler yüzlü ekibiyle abonelerine
sunuyor. Kullandığı üstün teknolojik altyapısı ile kaliteli hizmete verdiği önemi vurgulayan
Kayserigaz, yenilikçi faaliyetleriyle doğalgaz sektörünün nabzını her daim canlı tutmayı
başarıyor. Doğa dostu doğalgazın Kayseri çapında 440 bin BBS abone tarafından kullanılıyor
olması ve bu büyük potansiyelin ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verilebilmesi, Kayserigaz’ın
abonelerine verdiği önemi özetliyor. Abonelere sunulan hizmetlerin sonucunda, bağımsız
kuruluşların gerçekleştirdiği anketlerde %98’lere ulaşan memnuniyet oranlarına ulaşan
Kayserigaz, zirvede ki yerini korumanın haklı gururunu yaşıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19335.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Sokakta mendil satan çocukların ailelerine
ceza
Kayseri'de halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik
yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para isteyen, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 13
çocuğun ailesine adli işlem yapıldı.

24 Eylül 2016 Cumartesi 10:55

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin caddelerinde, kavşaklarda
yayaları ve sürücüleri para vermeye zorlayan 13 çocuk tespit edildi.
Çocukların ailelerine, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan
Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali fiilinden adli işlem yapıldı.
15-18 yaş aralığındaki 32 çocuğa ise Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden cezai işlem
uygulandı.
Çocukların geleceğini teminat altına almak, eğitimlerini devam ettirmek, toplumun huzur ve
güvenliğini sağlamak, için kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarına devam
edileceği belirtildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19336.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Final Okulları 15 Temmuz şehitlerini andı
Kayseri Final Okulları tarafından İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, 15
Temmuz demokrasi şehitleri anıldı.

24 Eylül 2016 Cumartesi 10:56

Kayseri Final Okulları Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, okul öğrencileri şiirler
okudu ve gösteriler düzenledi. Program hakkında bilgiler veren Kayseri Final Okulları
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş, “Okulların her eğitim öğretime başladığı ilk
haftada İlköğretim Haftası etkinlikleri düzenleriz. Bu haftayı coşkuyla kutlarız. Ancak bu yıl
ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı bunu Final Eğitim Kurumları
olarak daha anlamlı bir kutlama haline getirdik” dedi.
Karataş, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın da istekleri doğrultusunda öğrencilerimizde demokrasi
şuurunu geliştirmek, çocuklarımıza bu vatanın nasıl elde edildiğini bir kez daha hatırlatmak
için güzel bir program düzenledik. Velilerimizin de katılımı ile coşkulu bir 15 Temmuz
şehitlerimizi ve gazilerimizi anma programı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19337.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

KAYSO Meclis Başkanlığına aday var
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkan Yardımcısı Abidin Özkaya, meclis başkanlığı
görevine aday olduğunu duyurdu.

24 Eylül 2016 Cumartesi 10:56

FETÖ soruşturmasından dolayı tutuklu olan KAYSO Meclis Başkanı Nureddin Okandan’ın
yerine aday olduğunu açıklayan Abidin Özkaya, 15 Temmuz’dan sonra ülkenin geçirdiği zor
zamanlarda sanayicilere önemli görevler düştüğünü ve bu konuda elini taşın altına koymak
istediğini söyledi. Özkaya, “Ülkemizin bu zor günleri en kısa sürede atlatması için, bizler
sanayiciler olarak daha çok üretip daha çok istihdam yaratmaya gayret edeceğiz. Yatırımlara
devam etmenin asli vazifelerimizin başında olduğunun bilincindeyiz. Şu ana kadar olduğu
gibi bundan sonra da devletimizin, milletimizin ve sanayicilerimizin hizmetinde olmaya
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19338.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Ordu toplu taşımada Kayseri’yi örnek
alıyor
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz toplu taşımayla alakalı Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’ni örnek aldıklarını söyledi.

24 Eylül 2016 Cumartesi 10:58

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman
Mahallesi'nde bulunan Dolmuşçular Kooperatifi'ne gerçekleştirdiği ziyarette dolmuşçuların
talep ve sorunlarını dinledi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’ı Bolaman Dolmuşçular Kooperatifi
Başkanı Hasan Serdaroğlu ve yönetimi karşıladı.
Ziyarette ilk olarak Bolaman Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı Hasan Serdaroğlu, Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz’a talep ve sorunları iletti.
Görüş alışverişinde bulundu

Başkan Serdaroğlu güzergah üzerindeki eksik yolcu durakları, Anadolu Lisesi kavşağındaki
durak yerinin Büyükşehir İmar İşleri Müdürlüğü tarafından yer tespiti araştırılarak en uygun
yere koyulması, köfteci yanındaki durak sorunu, Bolaman merkezde araçların gelişi güzel
park edilerek görüntü kirliliği oluşturmaması için otopark yapılması, bu oto parkın kayık
çekeğinin içerisinde duvar kenarına doğru dizilerek kayıkçılara zarar vermeden düzenlenerek
hizmete sunulması konusunda isteklerde bulundu. Karşılıklı görüş alış verişi, çay sohbeti
şeklinde geçen ziyaret kooperatif üyeleri açısında oldukça olumlu geçti.
Kayseri’yi örnek alıyoruz
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise toplu taşımayla alakalı Kayseri
Büyükşehir Belediyesi’ni örnek aldıklarını belirterek, “Bununla alakalı bir üniversiteden
teknik ekip görevlendirdik. Kimseyi mağdur etmeden toplu taşımayı her kooperatifin yolcu
sayısına göre bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Tüm kooperatif çalışanları, yöneticileri,
şoförler odası başkanlarıyla beraber koordineli bir çözüm üreteceğiz” dedi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19339.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Ekonomide sanayicilerimizin önemi büyük
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB) çelik kapı üreticilerine yönelik ‘Metal
Fabrikasyon Ürünler-URGE Birinci Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıda konuşan-KOSB
Yönetim Kurulu Başkanvekili Şeref Özdemir, “Ekonomimizin bugünlere gelmesinde
sanayicilerimizin önemli yeri var” dedi.

24 Eylül 2016 Cumartesi 10:58

Endüstriyel Tasarım Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan KOSB
Yönetim Kurulu Başkanvekili Şeref Özdemir, düzenlenen toplantıların önemli olduğunu
söyledi. Özdemir, “KOSB yönetim kurulu olarak sanayicilerimizin ihtiyaçları ve beklentileri
doğrultusunda muhtelif seminerler, konferanslar ve seminerler düzenlemekteyiz. Bugün
burada devlet, sanayi, özel sektör ve ilgili kurum temsilcilerinin bir araya gelmesiyle birlikte
ortak akılla hareket edilmesi önemli sonuçlar sağlayacaktır. İş dünyasının temsilcileri olarak
bunun gibi toplantıların devamının sağlanması en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.
Özdemir ayrıca, “KOSB olarak çelik kapı üreticileri için hazırladığımız proje, desteklenmeye
uygun bulunmuştur. Türkiye’nin dünyada sözü geçen büyük ve güçlü bir ülke olmasında,
ekonomimizin bugünlere gelmesinde girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin önemli olduğu
tartışılmamalıdır. Hükümetimizin belirtmiş olduğu 2023 hedeflerini yakalamak, kalkınma ve
gelişmemizi daha ön plana taşımak için yatırım, üretim, istihdam, ve ithalata dayalı
büyümenin kaçınılmaz olduğu muhakkaktır” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19340.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

AGÜ’de Oryantasyon Günleri
Oryantasyon günlerinde Abdullah Gül Üniversitesi’ne yeni katılan öğrencilere hem
üniversite, hem de Kayseri tanıtılıyor.

24 Eylül 2016 Cumartesi 10:59

Abdullah Gül Üniversitesi’ne (AGÜ) bu yıl katılan öğrenciler ile uluslararası öğrenciler için
oryantasyon günleri düzenlendi.
Öğrenci Dekanlığı tarafından organize edilen ve Sümer Kampüsü’nde başlayan oryantasyon
günlerinde öğrencilere, üniversitenin misyonu, vizyonu ile akademik ve idari birimler
tanıtılıyor.
Oryantasyon günlerinde üniversiteye bu yıl katılan yeni öğrenciler ve uluslararası öğrencilerin
hem birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını hem de öğretim elemanlarıyla tanışmalarını sağlamak
amacıyla aralarında oyunlar, grup çalışmaları, akran rehberliği gibi etkinliklerin de yer aldığı
çeşitli sosyal etkinlikler de gerçekleştiriliyor.
Üniversitenin fakülte ve bölümlerinin tanıtımlarına da yer verilen oryantasyon günlerinde,
öğrencilerin hem üniversiteye hem de Kayseri’ye kolay adapte olmaları amaçlanıyor.
Öğrencilere ayrıca kulüpler, spor faaliyetleri, öğrenci köyü ve lisans yönetmeliği hakkında
bilgiler de veriliyor.
Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da öğrencilerle biraraya gelerek, üniversitenin felsefesini,
hedef ve amaçlarını anlatarak, AGÜ’de öğrenim görürken hangi nitelikleri elde edeceklerini,
nasıl bir birey olarak yetişmeleri gerektiğini, iş dünyasının gençlerde aradığı nitelikleri anlattı.
Artık günümüzde iş dünyasının mesleki yetkinlik ve akademik başarıların yanısıra güçlü
iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına uygun bireyler aradığını belirten Rektör
Sabuncuoğlu, öğrencilerden bu konularda üniversite yaşamları boyunca kendilerini
geliştirmelerini istedi.
Prof. Dr. Sabuncuoğlu öğrencilere takım çalışması ve güçlü iletişim becerilerine sahip
olmalarının yanısıra, mesleklerine tutkulu olmalarını da önerdi.
Oryantasyon günleri, haftasonu düzenlenecek Kayseri şehir turu ve tanıtımı ile sona erecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19342.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Eğitime akıllı yatırım
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eğitimin ve eğitimcinin her zaman
yanlarında olduklarını ve bunu da gerçekleştirdikleri yatırım ve hizmetler ile kanıtladıklarını
söyledi.

24 Eylül 2016 Cumartesi 11:01

8 eğitim binası yaptırarak eğitimin hizmetine sunduklarını ve ayrıca 6 okul inşaatın devam
ettiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, okul yaptırmak isteyenlere de ayrıca bedelsiz
arsa tahsisi yaparak okul yapımını teşvik ettiklerini kaydetti.
Eğitimin kalitesini yükseltmek için spor salonları, açık alan spor sahaları, internet odaları, ısı
yalıtımı, öğretmenler odası yaptıklarını TEOG ve YGS kursları açtıklarını belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi Belediyesi eğitime büyük önem vermektedir. Çünkü imarlı gelişimi ve planlı
kentleşmenin odağı insan odaklıdır. Eğitimli birey ve toplum gelişmişliğin en önemli
unsurudur. Bu amaç ile eğitim hizmetlerine yardımcı oluyor ve yatırım yapıyoruz.
Öğretmenlere özel odalar tahsis ederken öğrenciler içinde spor salonları, toplantı salonları ve
bahçe düzenlemeleri yapıyoruz. Belediyemiz sosyal ve spor tesislerinde yer alan sınıflarda
kullanılmak üzere 9 adet İ5 İşlemcili, çerçeveli, Akıllı Tahta satın aldık. Bu akıllı tahtaları
sınıflara eğitim yuvalarına yerleştireceğiz. Amacımız daha etkin ve verimli bir eğitim ile
çocuklarımızı geleceğe hazırlamaktır ”
Akıllı Tahtaların ihale ile alındığını ve önce tespit edilen sınıflara yerleştirildiğini ifade eden
Başkan Memduh Büyükkılıç, eğitime ve eğitimciye yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam
edeceğini sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19343.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Arıkan, “Vergi sistemi değişmeli”
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan Türkiye’deki vergi uygulamasının zengini
de fakiri de mağdur ettiğini söyledi. Arıkan, “Az kazanan için de çok kazanan için de vergi
sistemi doğru değil” dedi.
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Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin’in ülke genelinde ses getiren konut kredileriyle
ilgili açıklamasına Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan da değerlendir me yaptı. Arıkan
yaptığı değerlendirmede, “Vergi konusu Türkiye’de başlı başına ele alınması gereken bir
konu. Haksız vergiler ve alt kademedeki alınan vergiler ciddi sorun yaratıyor. Zengin
kesimden alınan vergilere bakıldığında az kazanan alt kesimden alınan vergilere bakıldığında
arada bir uçurum olduğu gözleniyor. Aşağısı içinde yukarısı içinde uygulanan vergi sistemi
doğru değildir. Orta yolun bulunması gerekir. Bugünkü uygulamada 150 metrekare ev alırken
yüzde bir vergi alınırken, evi yapmak için kullandığınız çimento, tuğla gibi malzemeler
alırken yüzde 18 KDV ödüyorsunuz. Burada yüzde 17 gibi bir kayıp söz konusu. Gelir
vergisini devlet yüzde 20 olarak alıyor ve ticaret yaptığınızda yüzde 18 vergi ödüyorsunuz.
Bu gün bir vergi yüzde 38’den başlıyor. Bunlar baştan itibaren düzenlenmesi gereken bir
konu. Saadet Partisinin kongresinden sonra vergi konusunu halkımızı rahatlatacak şekilde ele
alacağız. Saadet Partisini yıllardır ilkesi olan ‘Adil Düzen’ i faaliyete geçireceğiz. Bu Adil
düzen ’de faize, konut kredilerine, vergilere, toplumsal hayat yaşamları konusunda da çareler
var. Bunların hepsini kamuoyuyla paylaşacağız. Mesajımızı ulaştıracağımız her kesime
ulaşacağız” görüşlerine yer verdi. Haber ve Foto :Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19344.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Mağdur müracaatları titizlikle incelenmeli
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş 15 Temmuz silahlı darbe kalkışmasından
sonra ilan edilen OHAL tedbirleri çerçevesinde darbeye destek verdikleri şüphesiyle çok
sayıda kamu personeli ve sivil vatandaşın görevlerinde uzaklaştırıldığını hatırlattı. Taş, bazı
mağduriyetlerin önlenmesi için valiler başkanlığında kurulun komisyonlara gerçekleştirilen
başvuruların adil bir şekilde ve titizlikle incelenmesi gerektiğini söyledi.
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MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş 15 Temmuz silahlı darbe kalkışmasından
sonra ilan edilen OHAL tedbirlerinin yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, “Bu tedbirler
çerçevesinde darbeye destek verdikleri şüphesiyle çok sayıda kamu personeli ve sivil vatandaş
ya açığa alınarak ya da görevine son verilip tutuklanarak haklarında soruşturmalar başlatıldı”
dedi.
İlerleyen zaman içinde haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerin bir kısmı hakkında
asılsız ve gerçek dışı ihbarların yapıldığı, bunlar hakkında hukuksuz uygulamaların
başlatıldığı iddiasının kamuoyuna yansımaya başladığını kaydeden Taş, “Konuyla ilgili olarak
hükümetin! İllerde valiler başkanlığında komisyonlar kurularak mağdur olduklarını iddia
edenlerin müracaatları halinde durumlarının yeniden görüşülerek varsa mağduriyetlerinin
giderileceğinin bildirilmesi kamuoyunda büyük yankı buldu.
Şu anda mağdur olduğunu, hakkındaki iddiaların ve şahsı ile ilgili uygulamaların asılsız,
hukuksuz ve belgesiz olduğunu, haksız yere görevden alındığını, gözaltına alındığını,
tutuklandığını iddia eden şüpheliler illerde oluşturulan inceleme komisyonlarına itiraz
müracaatlarını yapmaya başladılar.
MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak! 15 Temmuz 2016 silahlı darbe kalkışmasından
sonraki süreçte mağdur edildiklerini iddia ederek müracaat edenlerin müracaatlarının hak,
hukuk, adalet ve insan hakları çerçevesinde durumlarının ilgili komisyonlar tarafından
titizlikle ve zaman geçirmeden gözden geçirilmesi, eldeki belgeler, hukuki sınırlar ve kamu
vicdanına uygun sonuçların kısa zamanda ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Aksi halde geciken
adaletin toplumda ve millet vicdanında derin yaralar açacağını hatırlatıyor verilecek adil
kararlar konusunda komisyon yetkililerine kolaylıklar diliyoruz.” şeklinde konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19345.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Başkan Büyükkılıç Antep’te ‘referans
belediyeciliği’ anlatacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin 23-25 Eylül
tarihleri arasında Anadolu Buluşması Kapsamında yapılacak olan Gaziantep Bölge
Toplantısında Melikgazi Belediyesince başarı ile uygulanmış projelerin anlatılacağını bildirdi.
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Gelecek nesillere bırakılacak tarihi yapılar
Melikgazi Belediyesi olarak Çağırağası Konağı, Bağpınar Tarihi Köprü ile Çeşme, Kiçikapı
Konağı, Jandarma Konağı, Gesi ilköğretim Okulu gibi toplam 12 tarihi yapının koruma altına
alındığını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi yapı ve binaların koruma altına
alındığını belirterek gelecek kuşaklara miras olarak devredildiğini söyledi.
12 yapıda onarım, 16 yapıda çalışma
Kayseri tarihi varlıkları içerisinde yer alan Çağırağası Konağı, Bağpınar Köprüsü, Gesi
Evleri, Gesi Kuşevleri, Hisarcık Eski Bağ Evleri, Jandarma Konağı, Germir ve Tavlusun Sit
Alanları, Kayseri İpek Yolu Güzergâhı Islah Projesi çalışmalarının anlatılacağını ifade eden
Başkan
Memduh
Büyükkılıç,
konu
ile
ilgili
olarak
şunları
kaydetti:
"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapılara önem veriyoruz.
Bu yapılar Kayseri’nin olduğu kadar Anadolu’nun bir kültür mirası ve tapusudur. Bu neden
ile koruma planları oluşturuyor sonra da aslına uygun olarak onarıyor ve günümüze
kazandırarak hizmete sunuyoruz. Örneğin Çağırağası Konağını restore ettik ve Erciyes
Üniversitesi bilim araştırmalarına sunduk. Şu anda Anadolu bilimine hizmet eden bir tarihi
yapı olarak gezilebilen mekân haline geldi. Gelecek kuşaklara örnek gösterilecek miras
bırakıyoruz. Uygulaması tamamlanmış projelerimiz Tarihi Kentler Birliğinin Gaziantep İli
toplantısında slaytlar eşliğinde anlatılacaktır. Ayrıca bu toplantı da Tarihi Kentler birliğinin
Birlik meclis Toplantısı gerçekleştirilecektir.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19346.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

15 Temmuz şehitlerini unutmayacağız
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK sergisi pek çok yönüyle olduğu gibi
Demokrasi Şehitlerimiz için hazırlanan köşeyle de dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, hainlere karşı canlarını ortaya koyan şehitlerimizin asla unutulmayacağını
söyledi.
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20 Eylül'de açılışı yapılan Geleneksel Yılsonu Büyük KAYMEK sergisinin girişinde yer alan
Demokrasi Şehitleri köşesi ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehitlerimiz için hazırlanan köşeyi serginin açılışında Vali
Süleyman Kamçı ve diğer katılımcılarla birlikte gezmişti. Geleneksel KAYMEK sergisinin
girişinde yer alan Milli İrade Fotoğraf Sergisi ve 242 demokrasi şehidimizin isimlerinin yer
aldığı köşenin tüm vatandaşlarımızca görülmesi gerektiğini belirten Başkan Mustafa Çelik,
"15 Temmuz ve sonrasında yaşananları bu millet asla unutmayacaktır. Yüzyılın ihaneti; aziz
şehitlerimiz, canlarını ortaya koyan gazilerimiz ve milletimizin dik duruşu ile yüzyılın
zaferine dönüşmüştür. Bizleri büyük bir faciadan kurtaran aziz şehitlerimizi asla
unutmayacağız. KAYMEK sergisinde olduğu gibi her fırsatta onları anmaya devam edeceğiz.
Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19347.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Fayton Büfe
Talas Belediyesi birçok yöresel lezzeti vatandaşlara sunduğu Mevlana Restoran’dan sonra
şimdide Fayton Büfe’yi hizmete açtı.
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Talas Belediyesi teknik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleriyle de göz
kamaştırıyor. Feyzioğlu Konağı, Yamandede Konağı, Osmanlı evi, Selçuklu evi, Esma Hanım
Tesisleri, Mevlana Restoran gibi hizmete kazandırılan mekanlara Fayton Büfe uygulamasıyla
farklı bir hizmeti daha eklediklerini belirten Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,

ilçenin sosyal hayatına renk kattıklarını söyledi. Daha önce sözünü verdikleri bir projeyi
hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Palancıoğlu, “Yenidoğan
Mahallesi Toki yanındaki Anneler Parkı içerisinde açtığımız Fayton Büfe belediyemiz
tarafından hizmet verecek. Kayseri’nin en meşhur yemekleri arasında gelen sucuk ve köfte
ekmeği vatandaşlarımıza sunacağız. Nezih bir ortam hazırladık. Fayton Büfemizin hemen
yanı başında yeni nesil oyun gruplarının bulunduğu çocuk parkı bulunuyor. Aileler bu
mekanda yemeklerini yerken çocuklarda rahatlıkla parkta vakit geçirebilecek. Buranın en
önemli özelliği Kayseri’de ve Türkiye’de bir ilk olması. Bir belediye tarafından böyle bir
uygulama yapılıyor. Gece saat 02.00’ye kadar bu hizmeti vereceğiz. Talas, üniversite ve genç
nüfusun yoğun olduğu bir yer. Burası üniversitenin hemen yanında olması nedeniyle
gençlerimize güvenli ve uygun fiyatlarla kaliteli hizmet sunmuş olduk. Bütün
vatandaşlarımızı bu güzelim ortamda sucuk ekmek ve köfte ekmek yemeye davet ediyorum”
dedi. Yenidoğan Mahallesi Toki yanındaki Anneler parkı içerisinde açılan Fayton Büfe’nin
açılışında vatandaşlara belediye personeli tarafından özenle hazırlanan sucuk ve köfte ekmek
ikram edildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19348.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

6 günde parasını çekmeyen yandı
Geçici iş göremezlik ücreti; hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresi
için ödenen paralar hak sahibinin bankaya yattığı tarihten itibaren 6 gün içerisinde
çekilmemesi üzerine SGK hesabına geri gönderiliyor.
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Geçici iş göremezlik ücreti; sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması
ya da hastalık ve hamilelik durumlarında, yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu
raporlarında belirtilen istirahat süresi için ödeniyor. Sigortalı, hastaneden aldığı rapor
nedeniyle, geçici olarak çalışamadığı için aylık ya da haftalık olarak gelir kaybı yaşıyor. Bu
gelir kaybının telafisi, geçici iş göremezlik ödeneği ile sağlanıyor. İstirahat raporunun bitim
tarihini takip eden gün itibarıyla geçici iş göremezlik ödeneğine ait ödeme işlemleri başlatılıp,
anlaşmalı bankaya sigortalının TC kimlik numarasına tanımlanarak gönderiliyor. İşçi adına
banka hesabına yatırılıyor Ancak son zamanlarda iş göremezlik ödeneği alınmasında, yetkili
banka hesabından 6 gün içerisinde çekilmediği takdirde 3 aya varan gecikmeler yaşandığı
belirtiliyor. Her ayın 8 ile 14'ü arasında çekilmek üzere, iş göremezlik ödeneği işçi adına
banka hesabına aktarılıyor. Paranın çekilmemesi halinde SGK hesabına geri gönderiliyor
Ancak çeşitli nedenlerle paranın banka hesabından bu tarihler arasında çekilmemesi halinde,
hak edilen ödenek emanete alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına geri gönderiliyor.
Ücret geri gönderildiğinde ise SGK'ya tekrar başvuru yapılması gerekiyor. Bu tarihten sonra

da işlemlerin tamamlanması ve paranın tekrar bankaya aktarılmasının zaman aldığı belirtildi.
SGK'nın her bir şubesinin ayda ortalama 7-8 bin iş göremezlik ödeneği işlemi yaptığı
belirtiliyor. 2 hafta için 'asgari' 512 TL Bir günlük iş göremezlik ödeneği için rapor tarihinden
önceki 3 aylık brüt kazanca bakılıyor. 3 aylık brüt kazanç, 90'a bölünerek, günlük brüt kazanç
hesaplanıyor. Çıkan rakamın 3'te 2'si günlük iş göremezlik ödeneği dikkate alınıp raporlu gün
sayısıyla çarpılıyor. Asgari ücretli işçi için brüt 1647 liradan günlük ücret 54.9 lira çıkıyor. Bu
rakamın 3'te 2'si olan 36.6 lira günlük ödenek oluyor. İki hafta çalışamayan işçi için yatırılan
ödenek ise 512 lira. (haberturk.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19349.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Yatırımın olmadığı bir ülkede kalkınmayı
konuşamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz faiz oranlarını ne kadar yüksek tutarsanız o ülkede bir defa
yatırımı o denli ortadan kaldırırsınız. Yatırımın olmadığı bir ülkede kalkınmayı
konuşamayız." dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programda ekonomiye ilişkin
soruları yanıtladı. Merkez Bankasının faizleri indirmesiyle ilgili soruya Erdoğan, bankanın
yaptığı faiz indirimini istikrarlı, dikkatli ve muvazeneli bir indirim olarak gördüğünü belirtti.
Şiddet içerecek ve ekonomide bir deprem etkisi yaratacak şekilde ne iniş ne çıkışların doğru
olmadığını, ama bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmenin faydalı olacağını dile getiren Erdoğan,
şu anda Merkez Bankasının yeni yönetiminin göreve geldiğinden bu yana özellikle hükümetin
faiz politikalarını dikkate alarak bir indirimin de onlarca yürütüldüğünü kaydetti. Bunun
yatırımcılar için özellikle çok önemli bir sinyal olduğuna inandığını ifade eden Erdoğan
"Temenni ediyorum ki diğer bankalar, Merkez Bankasının vermiş olduğu bu sinyali onlar da
önemsesin ve buna göre de yatırımcıların önünü açsınlar." dedi. Faiz kadar düşerse enflasyon
da o kadar düşer Erdoğan, "Burada bir şey söyleyeceğim... Ben enflasyon ile faizi ters orantılı
olarak görmüyorum, tam aksine enflasyon ile faizi doğru orantılı olarak görüyorum. Faizi ne
kadar yükseltirseniz enflasyon da o kadar yükselir. Faizi ne kadar düşürürseniz enflasyon da
onunla beraber düşmeye başlar." dedi. Faizin dünyanın bir ülkesinde farklı, bir başka
ülkesinde farklı olarak değerlendirilmesi halinde yanlış yapılacağını dile getiren Erdoğan, "Şu
anda ABD'deki faiz oranlarına bakalım. ABD'deki faiz oranlarına baktığımızda 0,50 gibi
buralarda dolaşıyor. Avrupa'ya bakıyorsunuz 1, 1,5, Japonya eksi faizde. Bu ülkeler bakıyoruz
da bu kadar düşük oluyor da faiz Türkiye'de ne için 13, 14, 15 olsun. Siz faiz oranlarını ne
kadar yüksek tutarsanız o ülkede bir defa yatırımı o denli ortadan kaldırırsınız. Yatırımın
olmadığı bir ülkede bir defa kalkınmayı konuşamayız. Yatırımların olduğu bir ülkede
kalkınmayı konuşabiliriz. Bizim bu kadar zorlamamıza rağmen şu anda yatırımlarda halen

istediğimiz bir istikrar veyahut hız yok. Halbuki faiz düşük olmuş olsa ben inanıyorum ki
yatırımcı hemen bu konuda kredisini çekecek ve yatırımını yapacaktır." değerlendirmesinde
bulundu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19350.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Avrupa yıkıyor biz para verip yapıyoruz
Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, her zaman karşı çıktıkları iki katlı
yollara dönüldüğünü söyleyerek, “Avrupa’da bunlar tamamen yıkılıyor. Bunların yıkılması
için para harcanırken biz de yapılması için para harcanıyor. Şu an yapılan çift katlı yollar
kullanılışlı mı? Hayır. Trafik daha da vahim bir hal aldı” dedi.
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Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu özellikle son yıllarda bir hayli artan
dikey yapılanmanın belirli noktalarda yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ancak bunun her
bölgeye yaymanın doğru olmadığını vurguladı. “Özellikle yoğunluğun fazla olduğu iş
merkezlerinde dikey yapılanma yapılabilir. Ama özellikle çocukların güvenliği anlamında
baktığımızda dikey değil yatay yapılanmayı her zaman için tercih ediyoruz.” diyen
Velibaşoğlu şunları söyledi: “Kayseri’de çok fazla yatay yapılaşma göremiyoruz ama
özellikle yurt dışındaki uygulamalarda dikey yapılaşmanın belli bölgelerde verildiği, şehrin
genelinin yatayda ilerlediğini görüyoruz. İnşallah Kayseri’de yeni açılan bölgeler yatay
yapılaşma olarak inşa edilir. Bunun böyle olması gerektiğini savunuyoruz. Bu konuda her
zaman Belediyelere önerilerde bulunuyoruz. Belirli yerleri dikeye açmak zorunda mıyız? Tabi
ki zorundayız. Ama bu şehrin tümüne yayılamayacağı net bir tavır. “ Projeler kente değer
katmalı Sahabiye projesi ve çift katlı yolların kente değer katmadığını aksine daha da
karmaşık hale getirdiğine değinen Başkan Velibaşolu; “Kentsel dönüşüm diyoruz. Belirli
alanlarda tabi ki lazım. İnsanlar kötü yapılarda otursun demiyoruz. Ama bunu yaparken, acaba
örnekleri gerçekten doğru inceliyor muyuz? Ada bazında mı almalıyız? Tabi ki parsel parsel
kentsel dönüşüm yapılamaz. Bu bina yapma şekli değildir. Bir alanı bütünleştirmektir.
Sahabiye projesi bu mantıkta bütünü ele aldığı için doğru olabilir ama bu kadar yüksek katlı
verilmesi, mevcuttaki yapının buna nasıl hitap edileceği, yol bağlantılarının ve benzeri
şeylerin; hani “Otopark ihtiyaçları için şehrin altına ineceğiz” deniliyor. Ama bu Eskişehir
dediğimiz bölgede yapılıyor. Ulaşım diyoruz. Her zaman karşı olduğumuz iki katlı yollara
döndük. Avrupa’da bunlar tamamen yıkılıyor, yıkılması için para harcanırken biz de
yapılması için para harcanıyor. Şu an yapılan çift katlı yollar kullanılışlı mı? Hayır. Trafik
daha da vahim bir hal aldı. Bunların hepsi ile ilgili sempozyumlar düzenledik. Geçen dönem 3
kez düzenledik. Birincisi kentsel dönüşümle ilgili, ikincisi ulaşım, üçüncüsü ise göç
konusundaydı. Çünkü ciddi bir göç alıyoruz. Bunların kente kaynaştırılması gerekiyor.
Dolayısıyla kentle ilgili bir karar alınırken, halk ne kadar katılıyor. Bunun tartışılması
gerektiğini düşünüyorum. Sahabiye olsun, diğer kentsel dönüşüm çalışmaları olsun, kente

değer kazandıran yapılar olmalı. Yüksek katlı binaları yaparak çevresini de park olarak
gösterip bırakacaksak bunun kente ne kattığını ciddi anlamda sorgulamamız gerekiyor. “
şeklinde konuştu. Ortak çalışma yapmaya hazırız Velibaşoğlu Mimarlar Odası olarak her
zaman ortak çalışmaya açık olduklarını belirterek, “Çalışmaya hazırız. Biz sadece eleştiri
yapalım demiyoruz. Bizde çalışmaların içerisinde olalım. Üzerimize ne düşüyorsa her zaman
yapmaya hazırız. Kent hepimizin kenti. Dolayısıyla bu kent için de en iyisini yapmak
istiyoruz. “ dedi. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19351.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

İki kişiden biri ‘kalpten’ gidiyor!
Yapılan araştırmalara göre, dünyada yaşanan ölümlerin bir numaralı nedeni kalp ve damar
hastalıkları olurken, ülkemizde ise her iki kişiden birinin kalp ve damar hastalıklarına bağlı
olarak hayatını kaybettiği tespit edildi.
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Çoğunlukla yüksek kan basıncı, fazla kilo, tütün kullanımı, hareketsiz yaşam ve diyabet gibi
risk faktörlerinin kalp ve damar hastalıklarını tetiklediği belirlenirken, Türk insanının
Avrupalılara göre daha erken yaşta kalp ve damar hastalıklarına yakalandığı ve Avrupa
ülkeleri içinde 50 yaşın altında kalp krizinin en sık görüldüğü ülkenin Türkiye olduğu
saptandı. Ayrıca erkeklere göre daha geç yaşta ortaya çıksa da kalp ve damar hastalıklarına
bağlı ölümlerde riskin kadınlarda daha yüksek olduğu vurgulandı.
Medya Takip Ajansı Interpress’in “Dünya Kalp Günü” nedeniyle üç bine yakın ulusal,
bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan incelemesine göre, yılbaşından bu yana yazılı
basına kalp ve damar hastalıkları ile ilgili 13 bin 320 haber yansırken, bu haberler içinde kalp
krizi ile alakalı ise yazılı basında 3 bin 146 haber yayınladığı tespit edildi. Kalp sağlığına
kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla her yıl Eylül ayının son Pazar günü olarak belirlenen
” Dünya Kalp Günü” hakkında da yazılı basında 400’e yakın haber çıktığı belirlendi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19352.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

3 yaşından önce diş macunu kullandırmayın
Ebeveynlerin, firmalar tarafından çocukların dikkatini çekecek biçimde ürettikleri diş
macunlarına kanmaması gerektiğinin altını çizen Özel Dünyam Hastanesi Diş Hekimi Zahide
Genç, 3 yaşından küçük çocuklara kesinlikle diş macunu kullandırılmaması gerektiğini ifade
etti.
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Genç, “3 yaşından önce alışkanlık kazandırmak için elbette çocuklara diş fırçası verilmeli ama
diş macunu kesinlikle kullandırılmamalıdır. O yaştan sonra da, onların yaşına uygun
üretilmiş, Sağlık Bakanlığı ya da FDI (Dünya Diş Hekimleri Birliği) onaylı diş macunları
kullandırılmalıdır” diye konuştu.
Sağlık Bakanlığı ve FDI onaylı diş macunları kullanılmalı
Ayrıca, diş macunlarındaki florür maddesinin özellikle beyne zararlı olduğuna dair
söylentilerle ilgili bilgi veren Genç, florürün ancak fazla kullanımda zararlı etkiler ortaya
çıkaracağına dikkat çekti. Florürün diş çürüklerine karşı etkili bir madde olduğunu belirten
Genç, “Florür içerikli diş macunları belirli oranda kullanıldığı sürece hiçbir zararı yok. Tam
tersine çürükten koruma etkisi var. Ama miktar fazlalaşırsa her madde gibi tabi ki zararlı
olabilir” dedi. Florür içeriği sektör standartlarına uygun olan Sağlık Bakanlığı ve FDI onaylı
diş macunu kullanılmasını öneren Genç, merdiven altı diye tabir edilen ve içeriğinde hangi
maddenin ne oranda kullanıldığına dair bilgi olmayan diş macunlarının kullanılmaması
gerektiğini vurguladı.
Diş beyazlatıcılar doktor eliyle kullanılmalı
Diş Hekimi Zahide Genç, diş beyazlatıcıların kullanımı ile ilgili bilgiler de verdi. Market ve
eczanelerde satılan diş beyazlatıcı toz ve macunların diş minesine zararlı olduğunu söyleyen
Genç, “Bu, bir kişinin evde uygulayacağı bir yöntem değil. Çünkü tozlar mine yüzeyini
çizebilir ve daha fazla aşındırıcı özellik yarattığı için bir süre sonra diş yüzeyinde
renklenmeler görülür. Bu nedenle mutlaka hekim kontrolünde ve hatta hekim tarafından
uygulanmalıdır. Yani kendi başımıza gidip bir diş beyazlatma tozu alıp bunu dişlerimize
sürdüğümüz zaman mutlaka o dişler zarar görecektir” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19353.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Erciyes Üniversitesi dünya sıralamasına
girdi...
Times Higher Education (THE) kuruluşunun 2004 yılından beri yayınladığı dünya
üniversiteler sıralaması açıklandı.
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Geçen yıl sıralamada 799 üniversite yer alırken bu yıl 978 üniversite yer aldı. Türkiye’den ise
THE Dünya Üniversiteler Sıralamasında geçen yıl 11 üniversite yer alırken bu yıl 18
üniversite yer aldı. Atılım Üniversitesi THE Dünya Üniversiteler sıralamasında 401-500
aralığında bulunarak Türk üniversiteleri içinde 4. sırada yer almayı başardı. 2016-2017 THE
Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Türkiye’den listeye giren üniversiteler ise şöyle: Koç
Üniversitesi 251-300 aralığında, Sabancı Üniversitesi 301-350 aralığında, Bilkent Üniversitesi
351-400 aralığında, Atılım Üniversitesi 401-500 aralığında, Boğaziçi Üniversitesi 401-500
aralığında, İstanbul Teknik Üniversitesi 501-600 aralığında, Doğu Akdeniz Üniversitesi 601800 aralığında, Hacettepe Üniversitesi 601-800 aralığında, İstanbul Üniversitesi 601-800
arasında, İzmir Teknoloji Enstitüsü 601-800 aralığında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 601800 aralığında, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 601-800 aralığında, Anadolu
Üniversitesi 801+ aralığında, Ankara Üniversitesi 801+ aralığında, Erciyes Üniversitesi 801+
aralığında, Gazi Üniversitesi 801+ aralığında, Marmara Üniversitesi 801+ aralığında ve Yıldız
Üniversitesi 801+ aralığında yerini aldı.
THE Dünya sıralamasında kullanılan kriterlerin konu başlıkları arasında yüzde 30 eğitim,
yüzde 30 araştırma, yüzde 30 atıflar, yüzde 7,5 uluslararası görünüm ve yüzde 2,5 endüstri
geliri bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19354.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Şehidimiz var
Diyarbakır Lice’de, terör örgütü PKK ile meydana gelen çatışmada şehit olan Kayserili
Piyade Komando Uzman Çavuş Arda Şen, yarın memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak.
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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Malak Köyü doğumlu olan Piyade Komando Uzman Çavuş Arda
Şen, Diyarbakır Lice’de terör örgütü PKK ile meydana gelen çatışmada şehit düştü. Şehit
Arda Şen, yarın öğle namazını müteakip, köyünde düzenlenecek olan cenaze namazının
ardından defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19355.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Kayserili şehit, Kurban Bayramı'nda
nişanlanmıştı
Diyarbakır Lice'de terör örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade
Komando Uzman Çavuş Arda Şen'in acı haberi Kayseri'deki baba evine ulaştı. Şehidin
Kurban Bayramı'nda nişanlandığı öğrenildi.
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristerle girilen çatışmada şehit olan Komando Uzman
Çavuş Arda Şen'in acı haberi memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi bağlı Malak köyünde
yaşayan baba Hayrettin Şen ve anne Asalet Şen'e verildi. Şehit haberini alan yakınları eve
akın ederken, mahalle Türk bayrakları ile donatıldı. 4 kardeş olduğu öğrenilen şehit Arda
Şen'in Kurban Bayramı'nda nişanlandığı öğrenildi.
Şehit Arda Şen'in cenazesi yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının
ardından köyünde toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19356.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Şehit Uzman Çavuş Şen Diyarbakır’dan
Kayseri’ye törenle uğurlandı
Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Şen'in
cenazesi, Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci'nin de katıldığı törenin ardından memleketi
Kayseri'ye uğurlandı
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman
Çavuş Arda Şen için tören düzenlendi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla 7. Kolordu Komutanlığında
düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu
ve dua edildi.
Yüzbaşı Mehmet Halef Çelikkollu, törende yaptığı konuşmada, bölücü terör örgütünün ülkede
huzur ve güven ortamını bozarak halk üzerinde korku yaratmak maksadıyla çukur kazarak,
barikat kurarak kahpece ve sinsice saldırdığını söyledi.
Teröristlerin vatandaşı silah zoruyla canlı kalkan gibi kullandıklarını belirten Çelikkollu,
"Teröristler, araç yakıp, yol kesip seyahat özgürlüğünü engelleyerek, masum insanları ve
beşikteki bebekleri dahi bombalamak suretiyle öldürerek maskesini düşürmüş ve kirli yüzünü
tekrar göstermiştir." dedi.
Çelikkollu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü mensuplarının amaçlarına ulaşmasını
engellemek ve kanun hakimiyetini sağlamak amacıyla görevlerine inanç ve kararlılıkla devam
edeceğini vurguladı.
Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Ebubekir Bal, 7.
Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil,
8. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş ve Diyarbakır Cumhuriyet
Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin de katıldığı törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa
verilmek üzere memleketi Kayseri'ye uğurlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19357.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

