KAYSERİ HABER ARŞİVİ
21.03.2016–27.03.2016
Forum Kayseri’den Dünya Saati’ne Destek
- Forum Kayseri, Cumartesi akşamı ışıklarını bir saat azaltarak, iklim değişikliğiyle
mücadeleye dikkat çekmeyi amaçlayan ‘Dünya Saati’ne bu yıl da destek verdi.
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Kayseri ve çevre illerde yaşayanların alışveriş ve eğlence merkezi Forum Kayseri, 19 Mart
Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklarını azaltarak, dünya çapında
milyonlarca insanın iklim değişikliğine ‘dur’ demesinin sembolik bir örneği olan kampanyaya
destek verdi.
Bu yıl onuncusu hayata geçirilen etkinlik kapsamında, kentleri ve ülkeleri temsil eden anıtsal
yapılar başta olmak üzere binlerce binada ışıklar bir saatliğine kapatıldı. Tüm dünyada büyük
yankı uyandıran Dünya Saati’ne 2015 yılında, Türkiye de dâhil olmak üzere, 172 ülke, 7
binden fazla kent ve 2 milyardan fazla insan katıldı. Dünya Saati’nin önemli sembolleri
arasında kampanya için ışıklarını kapatan 10 bin yapının arasında Paris’teki Eyfel Kulesi,
Londra’daki Buckingham Sarayı, Newyork’taki Empire State Binası, Times Meydanı ve
Mısır’daki piramitler ile ülkemizde Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı ve
Saat Kulesi, Sultanahmet Cami gibi anıtsal yapılar bulunuyor.
Forum Kayseri de dünya çapında gerçekleşen bu etkinliğe katılarak, küresel iklim
değişikliğine karşı duyarlılığını gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16779.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

El Konulan Av Tüfekleri İhale Yolu İle
Satıldı
Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından usule uygun olmadığı için mülkiyeti
kamuya geçen tüfekler, açık artırma ile yeni sahipleri buldu.

21 Mart 2016 Pazartesi 11:44

Geçtiğimiz hafta, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde,
av koruma faaliyetlerinde avlanma usul ve esaslarına uygun olmadığı için Orman ve Su İşleri
Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulduktan sonra mülkiyeti kamuya geçirilen tüfekler,
geçtiğimiz hafta açık artırma ihale yoluyla satıldı.
Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan ihalede, 200 TL ile 2 bin TL
arasında değişen fiyatlarla satışı yapılan pompalı, yarı otomatik ve havalı tüfeklerin satışından
20 bin TL gelir elde edildi. Elde edilen gelir, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Döner
Sermaye Saymanlığı hesabına gelir olarak kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16780.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Eurocup’ta Yarı Final Zamanı
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), EuroCup Women yarı final
ilk maçında Fransız ekibi Tango Bourges Basket’i ağırlayacak.
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EuroCup çeyrek finalinde bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş’ı eleyen kırmızı-beyazlı ekip, bu
sezon Euroleague Women’da aynı grupta yer aldığı Tango Basket ile finale yükselme
mücadelesine çıkacak.
Karşılaşma, 22 Mart Salı günü saat 19.00’da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda
oynanacak.

Rövanş müsabakası ise 25 Mart Cuma günü Bourges kentindeki Le Prado Spor Salonu’nda
oynanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16781.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Solucanlar Sayesinde Hayata Tutundu
“TOPRAK ANA”YI BULDU, “DEVLET BABA” TAKDİR ETTİ: Hayatın kendisini
ıskaladığını düşündüğü bir dönemde kendi deyimiyle “Solucan çobanlığı” yapmaya başlayan
47 yaşındaki Kayserili kadın girişimci Şükran Başdoğan’ın hayatı değişti. Maddi sıkıntıya
düşen ailesini anaç yüreği ve girişimci ruhuyla kucaklayan Başdoğan, evinde solucan gübresi
üreterek aile bütçesine katkıda bulunuyor. “Toprak Ana’yı bulduk” diyen Başdoğan, Devlet
Baba’yı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Türkiye’deki çiftçi kadınları temsilen katıldığı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gördü. Yaptığı iş sayesinde solucanların doğa için ne kadar
faydalı olduklarını anladığını belirten Başdoğan ”Solucanlardan özür diliyorum” dedi.
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Eşinin işlerinin kötü gitmesiyle Tarım Orman ve Köy İşleri Müdürlüğü’nün ‘Kadın Çiftçiler
Tarımsal Yayım Projesine’ katılan Şükran Başdoğan’ın hayatı, kadınlara örnek olacak bir
başarı hikayesini ortaya çıkardı. Kendi deyimiyle “Toprağa girmeyi düşünürken, toprağın
koynunda ana kucağını gördük” diyen Başdoğan, eğitimle çilek, ardından da solucan gübresi
yetiştirerek geçimini kazanmaya başladı. Toprakla uğraşmaktan keyif aldığını belirten 6 yıllık
çiftçi kadın Şükran Başdoğan,”Eşim yaptığı işte iyi niyetinden dolayı maddi sıkıntı içine
düştük. Yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle üzüntüden toprağa girmeyi düşünürken, toprağın
koynunda ana kucağını gördük. Biz öyle bir durumdayken başladık bu işe. Toprak anayı
tanıdık. Toprak ana bize gerçeği gösterdi. Bize anlattığı güzel şeyleri dinlemeye çalıştık. Bu
işe başlamadan önce çiçeğimde bir solucan gördüm. ‘Çiçeğimizin kurumasına sebep olacak’
diye düşünüyordum. Solucan Çobanlığına başladıktan sonra aslında tam tersi bir durum
olduğunu öğrendim. Kötü düşüncemden dolayı solucanlardan özür diliyorum” diye konuştu.
Külliyede Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Külliye ’de verdiği
resepsiyona ‘Türk Kadın Çiftçileri’ temsilen katılan Şükran Başdoğan, yazdığı mektupla
Cumhurbaşkanına çiftçiliğe nasıl başladığını anlattı. Başdoğan, “Türkiye’deki kadın çiftçiler
arasından seçilerek Cumhurbaşkanımızın karşısında olmak bana çok büyük onur
verdi. Resepsiyonda Cumhurbaşkanımız kadın çiftçileri önemsediğini söyledi. Uzun süreli
konuşma fırsatımız olmadı, ancak kendisine Kayseri’den sevgi, saygı ve selamların yanı sıra
bir sepet organik ürünler götürdüm.” dedi.
“Kızım solucanları kıskanıyor”
Çiftçilik yaparken ailesinin desteğini gördüğünü belirten Şükran Başdoğan, kızının
solucanları artık kıskandığını anlattı. Başdoğan,”Solucan gübresi üretiminde ailemin desteği

benim en büyük gücüm. İkisine de teşekkür ediyorum. Ailem bana destek oluyor, ancak 11
yaşındaki kızım ‘anne solucanlara daha çok zaman ayırıyorsun’ diyerek kıskançlığını dile
getiriyor. Ben kızımı ve ailemi çok sevdiğim, onlara gelir temin etmek istediğim için
solucanlara zaman ayırıyorum. Kızımın geleceği için çiftçilik yapıyorum” şeklinde konuştu.
Toprak Ana hayatını değiştirdi
Yaşadığı maddi sıkıntılardan sonra topraktan geçimini sağlamaya başlayan Şükran Başdoğan,
çiftçiliğin hayatını değiştirdiğini söyledi. Başdoğan,”Tarım İl Müdürlüğü’nde 40 kadın
arkadaşımızla eğitim aldık. Eğitimde başarılı olan 9 kadın çiftçiyi Tarım
Bakanlığı Avusturya'ya götürdü. Viyana ve Strazburg'da hem solucan gübresi hem de
organik tarımla alakalı eğitim aldık. Türkiye'ye döndüğümde Tarım İl Müdürlüğü tarafından
bana 1 kasa solucan verildi. O solucanlar 40 gün sonra kendi kendine doğal üreme yoluyla iki
kasa oldu. Şu anda da balkonumda solucan gübresi üretiyorum " şeklinde konuştu.
Kadınlar toprakla uğraşsın
Kadınlara önerilerde bulunan Başdoğan,” Kadınların toprakla uğraşması ve solucan
çobanlığını bilmelerini istiyorum. Kadınlar çok konuşuyor, çeneleri çok çalışıyor. Ellerini
çalıştırsınlar! Biraz analıklarının farkına varsınlar! Gidecek yerleri yok ise, toprak ananın
kucağına gitsinler. Evimizin balkonu ve daha uygun bir yerinde, sadece bir-iki yeşilliği
solucana vererek gübreyi oluşturabilirsiniz. Sürdürülebilir yaşam ve güvenilir gıda için
Solucan Gübresi üreterek temiz topraklara ulaşmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16782.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Medya Yarışmasında Ödüller Sahiplerini
Buldu
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ödüllü Medya
Yarışması ve Vefa Gecesi’nde dereceye girenlere ödülleri verilirken 30 yılını dolduran 35
gazeteciye de plaket takdim edildi.
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Kentte bulunan bir otelde düzenlenen gecenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, son günlerde meydana gelen terör saldırılarında hayatını
kaybedenlere başsağlığı diledi. Basın mensuplarının zor şartlar altında görevini yerine
getirmeye çalıştığını kaydeden Kösedağ, bazı illerde basın mensupları için yapılan TOKİ
konutlarından Kayseri’deki basın mensuplarına da yapılmasını talep ettiklerini söyledi.
Programda konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün de zor şartlar altında çalışan gazetecilerin
çok önemli bir kamu görevi yaptığını hatırlatarak, son günlerde meydana gelen terör
olaylarında biraz daha hassas davranılması gerektiğini vurguladı.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, TÜİK’in geçen Temmuz ayında yayınladığı istatistiklere
göre Türkiye’de 2 bin 307 ulusal yayın yapan dergi ve 182 gazete bulunduğunu ifade ederek
iletişim çağı olarak adlandırılan bu dönemde bilginin dört bir yandan aktığını dile getirdi.
Elitaş, basının sorumluluk sahibi olması gerektiğini vurguladı. Elitaş; “Bakınız son dönemde
ülkemiz bir ateş çemberinin içinden geçiyor. Yazılı ve görsel medyada bazı arkadaşlar sanki
Türkiye’de değil başka bir ülkede yaşıyormuş gibi bu ateş çemberine benzinle yaklaşıyor.
Geçen hafta Ankara'da vatandaşlarımıza yönelik hunharca bir saldırıya uğradık. Bu saldırıda
bakanlığımızdan da özel güvenlikçi Murat Gül kardeşimizi yitirdik. Daha 27 yaşındaydı bu
genç iş arkadaşımız. Olayın daha üzerinden dakikalar geçmeden bazı kanallar failleri bulmuş,
olayı çözmüş, hatta neredeyse azmettiricileri tespit etmişti. Bazı medya kuruluşları daha da
ileri gidip vatandaşlarımızın cansız bedenlerini gösteriyordu. Bu nasıl habercilik anlayışı, bu
ne cüret? Orada ekiplerimiz görevlerini yapıyor, güvenlik görevlilerimiz önlem alıyor. Herkes
zaten şokta. Sen bir de kamerayla gidip röportaj yapmaya çalışıyorsun. Bu nasıl bir mantıktır,
bu nasıl bir aymazlıktır anlamak mümkün değil” dedi.
Konuşmaların ardından 6 kategoride dereceye giren eser sahiplerine ödülleri protokol üyeleri
tarafından verildi. Ayrıca meslekte 30 yılını tamamlamış 35 gazeteciye de plaket takdim
edildi.
YARIŞMADA DERECEYE GİREN MESLEKTAŞLARIMIZ
HABER(YAZILI)
1-Musa ÖZYÜREK
2-Devrim ÇALIŞKAN
3-Cafer ZENGİN
Mansiyon:Yüksel KALKAN
Mansiyon:Nihal BAYRAKTAR
HABER(GÖRSEL)
1-Şahin MORKOÇ
2-Ahmet ÜNAL
3-İsmet KÖZELO
RÖPORTAJ
1-Süleyman KESKİN
2-Güler Ruhsar AKTAŞ
3-Berna UTANGAN
Mansiyon:Ayşenur SARIKAYA
Mansiyon:Şeref KAHRAMAN
SPOR
1-Memduh BORAZAN
2-Ali GÖÇ
3-Hatice BAĞLAMA
FOTOĞRAF
1-Turan BULUT
2-Caner YILMAZ
3-Sercan KÜÇÜKŞAHİN
MİZANPAJ
1-Güven KARAOĞLAN
2-Mehmet SERBEZ
3-Duran URUÇ
Mansiyon:Reyhan ÖZTEMİR

MESLEKTE 30 YILI DOLDURAN MESLEKTAŞLARIMIZ
1-Veli ALTINKAYA
2-Vedat DOĞAN
3-Üstün TUNCER
4-Süleyman KESKİN
5-Süleyman ERCİYES
6-Salih BALCI
7-Rıfat AÇIKGÖZ
8-Recep BULUT
9-Ömer Faruk HAMURCU
10-Oktay ENSARİ
11-Mustafa CENGİZ
12-Mustafa AYDOĞAN
13-Metin SÖNMEZ
14-Mehmet KOCAKAHYAOĞLU
15-Mehmet UĞURLU
16-Mehmet KİRACIOĞLU
17-Mehmet AYDOĞAN
18-Mahmut SABAH
19-Hasan Sami BOL’AK
20-Hüsamettin URFALIER
21-Demet ÖZTÜRK
22-Davut GÜLEÇ
23-Cemil MACİT
24-Bekir DEMİRAĞ
25-Ali CERAN
26-Ahmet ZORLU
27-Ahmet ŞAPÇI
28-Ahmet MÜLAYİM
29-Ahmet ÇINAR
30-Ahmet CENGİZ
31- Zafer IŞIK
32- Mustafa ŞAPÇI
33- İlter SAĞIRSOY
34- Mustafa ERÇALIK
35- Hamdi AKTÜRK
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16783.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

İŞID'li 3 terörist Türkiye genelinde
aranıyor
IŞİD üyesi 3 kişi, istihbarat doğrultusunda Türkiye genelinde aranıyor.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat doğrultusunda terör örgütü IŞİD üyesi 3 kişinin başta
İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde eylem
gerçekleştirmek üzere talimat aldıklarını belirledi.
Söz konusu eylemlerin "canlı bomba saldırısı" şeklinde olabileceği değerlendiriliyor.
SAHTE KİMLİK KULLANIYORLAR
IŞİD'li teröristlerin yakalanmamak için sahte kimlik kullandıkları vurgulandı. Fotoğrafları
basın kurumlarıyla paylaşılan teröristlerin 'Mervan' kod adlı Hacı Ali Durmaz, 'Abdüllaftif
Efe', 'Sarı Yunus' ve 'Muhammet Ali' kod adlarını kullanan Yunus Durmaz ve 'Ebu cihat' kod
adlı Savaş Yıldız oldukları belirtildi.
Kaynak: Ensonhaber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16784.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Koray Avcı Çanakkale şehitlerini unutmadı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde Kayseri’de sahne
alan ‘Sesi Gülen Adam’ lakaplı sanatçı Koray Avcı, ‘Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı’ türküsü
ile dinleyicilere duygulu anlar yaşattı.
21 Mart 2016 Pazartesi 12:53
Koray Avcı, 18 Mart Cuma günü saat 19.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sanat Merkezi’nde konser verdi. İlginin yoğun olduğu konserde sanatçı sevilen parçalarını
seslendirdi. Sahne performansı ile de göz dolduran Koray Avcı Ankara’da yaşanan terör
saldırısı nedeniyle hareketli bir şarkı okumayacağını söyledi. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü olması nedeniyle ‘Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı’
türküsünü seslendiren sanatçı büyük alkış topladı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16785.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

ERÜ İletişim Öğrencilerinden Örnek
Davranış
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Fotoğraf Atölyesi, zihinsel yetersiz çocuklara
fotoğraf atölyesi düzenledi.
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ERÜ İletişim Fakültesi Fotoğraf Atölyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Türkiye
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’ndaki zihinsel yetersiz
çocuklara fotoğraf eğitimi verdi. Öğrenciler, 3 gün süren atölye çalışması sonrasında,
‘Algılıyorum, Doğayı Fotoğraflıyorum’ sloganı ile Ağırnas, Gesi ve Germir’de uygulamalı
dış mekan çekimleri yaptı.
Böyle bir projede yer almanın kendilerini manen tatmin ettiğini dile getiren Fotoğraf Atölyesi
Sorumlusu Okutman Uğur Aydın, “Proje önerisi öğrencilerimizden geldi. Daha sonra ZİÇEV
ile bağlantıya geçtik. Onlar da memnuniyetle kabul ettiler. Projedeki amacımız, ‘zihinsel
yetersiz’ çocuklarımızın gözünden dünyayı göstermekti. Bu bağlamda eğitimimiz 3 gün
sürdü, ancak bundan sonra kendileriyle başka projelerde buluşmak istiyoruz. Fotoğraf eğitimi
sonrasında yaptığımız uygulama çekimlerindeki fotoğraflar da, 6-7 Nisan tarihlerinde,
fotoğraf severlerle buluşacak. Amaçladığımız üzere, sergimizin ziyaretçilerinin, dünyayı
onların gözünden görüp, ‘zihinsel yetersiz’ çocuklarımıza karşı farkındalık geliştireceklerini
umuyoruz.”
ERÜ İletişim Fakültesi Fotoğraf Atölyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Türkiye
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’ndaki zihinsel yetersiz
çocuklara fotoğraf eğitimi verdi. Öğrenciler, 3 gün süren atölye çalışması sonrasında,
‘Algılıyorum, Doğayı Fotoğraflıyorum’ sloganı ile Ağırnas, Gesi ve Germir’de uygulamalı
dış mekan çekimleri yaptı. Böyle bir projede yer almanın kendilerini manen tatmin ettiğini
dile getiren Fotoğraf Atölyesi Sorumlusu Okutman Uğur Aydın, “Proje önerisi
öğrencilerimizden geldi. Daha sonra ZİÇEV ile bağlantıya geçtik. Onlar da memnuniyetle
kabul ettiler. Projedeki amacımız, ‘zihinsel yetersiz’ çocuklarımızın gözünden dünyayı
göstermekti. Bu bağlamda eğitimimiz 3 gün sürdü, ancak bundan sonra kendileriyle başka
projelerde buluşmak istiyoruz. Fotoğraf eğitimi sonrasında yaptığımız uygulama
çekimlerindeki fotoğraflar da, 6-7 Nisan tarihlerinde, fotoğraf severlerle buluşacak.
Amaçladığımız üzere, sergimizin ziyaretçilerinin, dünyayı onların gözünden görüp, ‘zihinsel
yetersiz’ çocuklarımıza karşı farkındalık geliştireceklerini umuyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16786.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Başkan Çelik Çanakkale Çadırı'nda
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri
(BEF) bünyesindeki Genç KAYMEK tarafından, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Çanakkale Müze Çadırı'nı ziyaret etti.
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Vatandaşın ilgi gösterdiği Çanakkale Müze Çadırı'nda sergilenen eşyaları inceleyen Başkan
Çelik, eşyalarla ilgili verilen bilgileri dinledi, öğrencilerin yaptığı tiyatro oyunları ile şiirlerini
dinledi.
Etkinlikleri çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar Çanakkale'deki hatırların en güzel
şekilde canlandırılmasından dolayı Başkan Çelik'e teşekkür etti. Başkan Çelik de
vatandaşlara, Çanakkale'deki mönüsü dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16787.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Bebek Bekleyen Anneler Dikkat!
Yaşam Kordon Kanı Bankası Satış ve Pazarlama Müdürü Serdar Burku, “Bebeklerin kordon
kanı ve kordon dokusunu saklayarak ileride tedavisi güç pek çok hastalığa çare bulunabiliyor.
Türkiye’de yılda 1 milyon 300 bin doğum yapılıyor. Kök hücrenin geleceğin teminatı
olduğunu her anneye ve anne adayına anlatmalıyız” dedi.
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Yaşam Kordon Kanı Bankası, bebeklerin doğumundan hemen sonra alınabilen kordon kanı ve
kordon dokusunu saklayarak ileride tedavisi güç pek çok hastalığa çare bulunmasına imkân
sağlıyor. Ailenin tüm fertleri için sağlıklı bir gelecek anlamına gelen bu imkândan
faydalanılabilmesi adına, ailelere ve kamuoyuna bilgi verilmesi büyük önem taşıyor.
Türkiye’de kurulan ilk aile kordon kanı bankası Yaşam Kordon Kanı Bankası Satış ve
Pazarlama Müdürü Serdar Burku, Avrupa’da her hamileye bu konuda bilgi verilmesinin
zorunlu olduğunu hatırlattı.
Burku, “Türkiye’de 1 milyon 300 bin doğum yapılıyor. Avrupa’da her hamileye bu konuda
bilgi verilmesi Eylül 2012 AB Parlamento Kararına göre zorunlu. Biz uluslararası bir marka
olan FamiCord Group güvencesiyle Yaşam Kordon Kanı Bankası olarak kök hücrenin

geleceğin sağlık teminatı olduğunu doğum yapacak annelere ve planlayan adaylara
hatırlatmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz” dedi.
Kordon kanının kök hücrenin en doğal, en naif kaynağı olduğunu kaydeden Burku, “Bu
kaynak sadece doğum anında alınabiliyor. Bu bir fırsat ve bu konuda bilgi vermek de bizim
sorumluluğumuz. 70 yaşına kadar bir kişinin kök hücreye ihtiyacı olma olasılığı son
çalışmalarda yüzde 1 olarak gözüküyor. FamiCord Group tarafından 120 binin üzerinde
kordon kanı saklanıyor. Ebeveynler bilinçlendikçe kordon kanı bankacılığına talep artıyor”
diye konuştu.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16788.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

‘Çanakkale Çadırı’na yoğun ilgi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenip Genç KAYMEK tarafından organize
edilen Çanakkale Zaferi’nin 101. yılı dolayısıyla kurulan ‘Çanakkale Çadırı’ 4. gününde 20
bini aşkın vatandaşı ağırladı.
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Cumhuriyet Meydanı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Deniz
Zaferi’nin 101. yılı dolayısıyla kurulan Çanakkale Çadırı 4. gününde de misafirlerini
ağırlamaya devam ediyor. Gün boyu başta öğrenciler olmak üzere binlerce kişiyi ağırlayan
Çanakkale Çadırı’nda bulunan 24 stantla o dönemde kullanılan malzemeler vatandaşlarla
buluşuyor. Çadırı, 4. gününde 20 bini aşkın ziyaretçinin gezdiğini ifade eden Eğitimci İhsan
Satçioğlu, “Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Genç KAYMEK tarafından
organize edilen gerçek savaş malzemeleri sergimizin bugün 4. günündeyiz. Yaklaşık olarak
günde 5 bin 500 6 bin civarında ziyaretçi sayımızın olduğu sergimiz Kayseri Cumhuriyet
Meydanı’nda sergileniyor. Burada 1915 Çanakkale Cephesi’ne ait kullanılmış gerçek savaş
malzemelerinden oluşan sergimiz. Yaklaşık olarak 24 tane standımız mevcut. Bunların
içerisinde o dönemde kullanılan üniformalar, postallar, bayrak, mermiler, mataralar ve birçok
gerçek savaş malzemelerinin bulunabileceği bir sergimiz” diye konuştu.
Amaçlarının Çanakkale ruhunu vatandaşa yaşatmak olduğunu sözlerine ekleyen Saatçioğlu,
“Bu sergide özellikle Kayseri halkı ve özellikle genç kısma Çanakkale ruhunu yeniden
canlandırmayı, yeniden yaşatmayı planlıyoruz. Çünkü burada sergilediğimiz malzemelerin
tamamını bir rehber eşliğinde anlatıyoruz. O anı yaşatmaya çalışıyoruz. Burada sergilenen her
malzemenin bir şehit hikayesiyle dolu olduğunu vatandaşlara kavratmaya çalışıyoruz. 6 günün
sonunda da inşallah ilçeleri dolaşarak yine Çanakkale ruhunu o ilçelerde de yaşatmayı
planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çadırın 2 gün daha açık kalacağı belirtildi.
Müzeyi Çelik de ziyaret etti
Çanakkale Müze Çadırı'nın ziyaretçileri arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik
de vardı. Vatandaşın ilgi gösterdiği Çanakkale Müze Çadırı'nda sergilenen eşyaları inceleyen

Başkan Çelik, eşyalarla ilgili verilen bilgileri dinledi, öğrencilerin yaptığı tiyatro oyunları ile
şiirlerini dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16789.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Genç iletişimcilerden örnek davranış
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ERÜ İletişim Fakültesi Fotoğraf Atölyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Türkiye
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)’ndaki zihinsel engelli
çocuklara fotoğraf eğitimi verdi. Öğrenciler, 3 gün süren atölye çalışması sonrasında,
‘Algılıyorum, Doğayı Fotoğraflıyorum’ sloganı ile Ağırnas, Gesi ve Germir’de uygulamalı
dış mekan çekimleri yaptı.
Böyle bir projede yer almanın kendilerini manen tatmin ettiğini dile getiren Fotoğraf Atölyesi
Sorumlusu Okutman Uğur Aydın, “Proje önerisi öğrencilerimizden geldi. Daha sonra ZİÇEV
ile bağlantıya geçtik. Onlar da memnuniyetle kabul ettiler. Projedeki amacımız, ‘zihinsel
yetersiz’ çocuklarımızın gözünden dünyayı göstermekti. Bu bağlamda eğitimimiz 3 gün
sürdü, ancak bundan sonra kendileriyle başka projelerde buluşmak istiyoruz. Fotoğraf eğitimi
sonrasında yaptığımız uygulama çekimlerindeki fotoğraflar da, 6-7 Nisan tarihlerinde,
fotoğraf severlerle buluşacak. Amaçladığımız üzere, sergimizin ziyaretçilerinin, dünyayı
onların gözünden görüp, ‘zihinsel yetersiz’ çocuklarımıza karşı farkındalık geliştireceklerini
umuyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16790.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Milli Görüş’ü ve Erbakan’ı bitiremezsiniz
Erbakan Vakfı Kayseri Şubesi tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro
Salonu'nda düzenlenen 'Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma' etkinliğinde konuşan Fatih
Erbakan, "Erbakan'ı öldürseniz de gömseniz de üzerine beton değil kurşun da dökseniz Milli
Görüş’ü ve Erbakan hoca’yı bitiremezsiniz" dedi.
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Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu'nda düzenlenen
etkinlikte, Şaban Fazlıoğlu Kız Meslek ve Teknik Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale
Türküsü işaret diliyle okundu. Öğrencilerin performansı, salondakiler tarafından büyük beğeni
topladı.
Prof Dr. Necmettin Erbakan'ı anlatan sinevizyonun izlenmesinin ardından kürsüye çıkan
Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının
üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Kayseri ve tüm Türkiye ile Avrupa'nın dört bir yanında
anma etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.
Erbakan, "Bu anma programlarını sadece anıları tazelemek ya da nostalji yaşamak için
gerçekleştirmiyoruz. Düzenlenen anma toplantıları ile bütün dünyaya özellikle de Siyonizme,
ırkçı emperyalistlere ve zalimlere bir mesaj veriyoruz. Erbakan hocanın partisini kapatmakla,
siyaset yasağı vermekle partisini parçalamakla 'hareketini böldük üzerine 10 metre
kalınlığında beton döktük diyordunuz' ya! Erbakan'ı öldürseniz de gömseniz de üzerine beton
değil kurşun da dökseniz milli görüşü ve Erbakan hocayı bitiremezsiniz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16791.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Nevruz, Güzel Günlerin Müjdecisi
Kayseri'de 21 Mart Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlama yapılacak alanda güvenlik
önlemi alan polis ekipleri, etkinliği izlemeye gelen öğrencileri aramadan geçirerek alana aldı.
Kutlamada açıklama yapan Rektör Güven, “Ülkemiz bu sıralar sıkıntılı günler geçiriyor. Bu
vesile ile bu bayramın karanlığın giderek kısalıp yok olduğu, güzel ve aydınlık günlerin bir
müjdecisi olmasını ümit ediyorum” dedi.
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21 Mart Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında, ilk olarak Erciyes Üniversitesi (ERÜ)
Nevruz Hatıra Ormanı'na fidan dikildi. Etkinliklerin yapılacağı Sabancı Kültür Merkezi'nde
düzenlenen törene, Vali Yardımcıları Erdoğan Aygenç, Gökhan Azcan, Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili Halil Büyüknalbant, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Kültür ve
Turizm Müdürü İsmet Taymuş, davetliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr.
Muhammet Güven, "Nevruz, bütün Türk coğrafyasında neşe ve şenlikle kutlanan bir
bayramdır. Nevruz, gün dönümünü ve baharın gelişini müjdeleyen, gecelerin kısaldığını,
gündüzlerin uzadığını ifade eden bir bayramdır. Ülkemiz bu sıralar sıkıntılı günler geçiriyor.
Bu vesile ile bu bayramın karanlığın giderek kısalıp yok olduğu, güzel ve aydınlık günlerin
bir müjdecisi olmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç ise, "Güzel bahar günleri anmak ve bu vesileyle hep bir
arada olmak, dostluğu, kardeşliği ve coşkuyu hep beraber yaşamak için insanlar bu bayramı
vücut buldurmuşlar. Bizler de burada hep birlikte coşku içerisinde kutluyoruz." şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından, ERÜ Türk Cumhuriyetleri öğrencileri bayrak gösterisi yaptı.
Düzenlenen program, Nevruz Bayramı dolayısıyla düzenlenen spor turnuvalarında dereceye
girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti.
Daha sonra, Nevruz ateşini yakan protokol üyeleri, ateşin üzerinden atladı ve yumurta
tokuşturdu. Program, Nevruz pilavının dağıtılması ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16792.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Fatiha’yı okuyamayan sahte Hızır’a 2 yıl
hapis
Kayseri'de kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtan ve 65 yaşındaki bir vatandaşı "Sen
sınamayı geçtin, şuan mübarek insan Seyyid Burhanettin yanımızda" diyerek bankadan 5 bin
300 TL para çektirirken suçüstü yakalanan 45 yaşındaki sanık, duruşmada mahkeme
başkanının sorusu üzerine Fatiha Suresi'ni okuyamadı. Yapılan yargılamada sanığa 2 yıl 3 ay
hapis cezası verildi.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık N.Ö. ve mağdur T.T.
hazır bulundu. Sanık N.Ö., mahkemede sorgu ve savunmasında 'Ben Talas'ta peçete, kalem
satarım. Bu amca gelip bana 5 TL verdi, ben dilenci değilim diye kabul etmedim. Bana acıdı,
yardım etmek istediğini söyledi. Daha sonra bankaya gittik. O ara polis geldi ve 'bunlar sahte
Hızır para verme' dedi, kimseyi dolandırmadım" diye konuştu.
"Şuan Seyyid Burhanettin Hz. yanımızda"

65 yaşındaki mağdur T.T. ise ifadesinde 2015 yılı Aralık ayında sanığın bastonu ile yanına
geldiğini belirterek, "Kıyafetlerini gördüm, 5 TL verdim, kabul etmedi. 'İyilik yapacaksan
evimde tüp yok' diyerek 'tüp parası ver' dedi. Ben de önce 50 TL verdim, daha sonra bana
Allah'ın sevgili kullarından olduğunu söyleyerek 'Sen imtihanı kazandın. Allah rızası için
cebindeki tüm paranı verir misin?' dedi. 135 TL cebimde vardı, sözleri ile hep beni etkiledi.
Ben de çıkarıp verdim, evine bırakayım dedim. Kendisini Seyyid Burhanettin Hazretleri
Türbesi'ne bırakmamı istedi. Oraya geldiğimizde araçtan inmedi ve bana 'Zaten o mübarek
burada, şuan yanımızda' dedi. Bana Kur'an'da bazı kıssaları öyle bir anlattı ki, çok etkilendim.
Bir anda benden istediği para 5 bin 300 TL'ye çıktı. Daha sonra bankaya gittim. Bankadan 5
bin 400 TL çektim, o sıra sivil bir polis yanıma gelerek beni uyardı. Daha sonra sanığın
yanına giden sivil polisler bu adamdan şikayetçi olmamı istediler. Kendisinden şikayetçiyim,
benim gibi kaç kişiyi istismar edecek. Hiçbir maddi zararım yoktur" diye konuştu.
Fatiha Suresini okuyamadı
Mahkeme Başkanı sanık N.Ö.'ye dini bilgisinin olup olmadığını sorarak, 'Fatiha' süresini
okumasını istedi. Sanık N.Ö. ise hakime dua bilmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık N.Ö.'ye 'dini inanç ve duyguların istismarı
suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 3 ay hapis, 3 bin 600 TL adli para cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16794.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Ayakta Tedavide Kayseri Açık Ara
Şampiyon
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, bir günde
poliklinik ve acil servislerde ayakta 14 bin hastanın muayenesini yaptıklarını söyledi. Ülke
genelindeki emsal hastanelerde ayakta hasta bakımında açık ara birinci olduklarını belirten
Özcan, yatan hasta sıralamasında ise ilk 5’te olduklarını kaydetti.
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Hastaneye başvuran her türlü hastayı kabul ederek tedavi ettiklerini belirten Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, kentte yaşayan mülteci ve
sığınmacılara karşı sağlık hizmetlerinde kısıtlama yapmadıklarını söyledi. Hastane
çalışanlarının özveri ile tüm hastalara hizmet ettiklerini belirten Doç. Dr. Özcan şunları
söyledi:
“1414 yatak kapasitemiz var”
”Hastanemizde 2014 yılında 3 Milyon 293 bin hastaya sağlık hizmeti verildi. Bunların
bazıları sağlık durumuna göre poliklinik servislerinde ve diğer bölümlerde tedavi
edildi. Hastanemizde günde 14 bin hasta tedavi amaçlı başvurarak ayakta sağlık
hizmetlerinden faydalandı. Ayakta hasta hizmeti ile ülkedeki emsal hastaneler arasında açık

ara birinciyiz. Hastanemizde 1414 yatak kapasitesi var. Yatan hasta bakımından da ülke
çapında 3 ila 5 arasında değişen bir sıralamada olduğumuzu biliyorum.”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16795.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Aşık Veysel Ölümünün 43'üncü Yılında
Anıldı
Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 43'üncü yıl dönümünde Sivas'ın Şarkışla
ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.
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43 yıl önce 78 yaşında hayatını kaybeden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölüm yıl dönümü
nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene, Vali Alim Barut, CHP Sivas
Milletvekili Ali Akyıldız, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, İl Jandarma Komutanı Bektaş
Aslan, İl Kültür Turizm Müdürü Kadir Pürlü, Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu,
protokol üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı.
Vali Alim Barut anma programında yaptığı konuşmada, "Aşık Veysel'in adını duyunca
kulağımda 'Dost, dost diye nice nicesine sarıldım' nağmesi çınlar. İşte 43'üncü yılında ikinci
kapıdan geçmiş sadık yarine kavuşmuş Veysel'in huzurundayız. 'Her kim olursa bu sırra
mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser, gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarim
kara topraktır' diyerek bugünlerimize işaret etmiştir. Her yaratılan gibi bedeni sadık yari kara
toprağa karıştı. Ama ben gidersem sazım sen kal dünyada demişti. Sazı ile sözü ile burada
kaldığına göre Veysel aramızda demektir. Bu aziz millet var oldukça Aşık Veysel bizimle
birlikte olacaktır" diye konuştu.
CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da, "Ülkemizin hatta dünyamızın bugün en çok ihtiyaç
duyduğu o sevgi, barış, dostluk ve muhabbet ortamını yıllar önce gönül diliyle, yüreğinin o
güzel sesiyle o hümanist felsefeyi en güzel anlatan değerli halk ozanımız Aşık Veysel
Şatıroğlu'nun 43'üncü ölüm yıl dönümünde özlemle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.
Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ise dedesinin ölüm yıl dönümü nedeniyle anma
programına gelenlere teşekkür ederek,"Ülkemizin içinden geçtiği dönem zor bir dönem
dedemin şiarı barış, kardeşlik, dostluk ayrım yapılmadan herkese eşit şekilde yaşaması bizim
de düsturumuz olması gerektiğini düşüyorum. Aile olarak bugüne kadar Aşık Veysel'i anmak
için, Aşık Veysel'in mirasına sahip çıkmak için yolu Sivrialan köyünden geçen herkese
minnettarlığımızı iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Törende Aşık Veysel Şatıroğlu için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı. Anma
programının ardından Vali Alim Barut ve Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Aşık Veysel'in
Şarkışla'da yaşayan 82 yaşındaki oğlu Ahmet Şatıroğlu'nu ziyaret etti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16796.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Çelik: Bu Çocuklar Hepimizin Evladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Vekili Gökhan Azcan, ilgili daire
müdürleri, eğitmenler, öğrenciler ve aileler Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü
dolayısıyla Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
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Program kapsamında Down sendromlu öğrenciler, sema, dans gösterileri yaptı, şiir okudu,
şarkılar seslendirdi. Programda Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü de unutulmadı ve önce
İstiklal Marşı okundu, ardından da asker kıyafetleriyle Çanakkale türküsü seslendirildi.
Ardından öğrenciler katılımcılara çiçek takdim etti.
Programın sonunda Başkan Mustafa Çelik, etkinliğe katkıda bulunanlara plaet takdim etti.
Down sendromlu çocukların ailelerine seslenen Başkan Mustafa Çelik, "Bu evlatlar sizin
olduğu kadar bizim de evlatlarımız. Sizin sorumluluğunuz kadar bizim de sorumluluğumuz
var." dedi. Başkan Çelik, Erciyes Üniversitesi karşısında inşa edilecek olan Engelli Yaşam
Merkezi projesinde sona gelindiği ve ayrıca, engelli ailelerinin çocuklarını bırakabilecekleri
‘mola evleri’ adında bir proje yürüttüklerinin de müjdesini de verdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16797.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Solucan Gübresi Ülkenin Geleceğini
Kurtaracak
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, önceleri pek fazla bilinmeyen ancak
son dönemlerde tarımda sık sık gündeme gelen solucan gübresinin önemine işaret ederek;
“Basit bir maliyeti var. Solucan gübresi bu ülkenin geleceğini kurtaracak bir gübre. Daha
fazla önem verilerek yaygın hale getirilmeli” dedi.
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Kırmızı Kaliforniya solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu
meydana gelen solucan dışkısından oluşan gübrenin Türkiye tarımındaki önemine vurgu
yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, “Maalesef ülkemizde organik
madde oranı çok düşük. Amerika’da yüzde 2’nin altına düşünce kriz masası oluşturuluyor.
Bizde ise 10 binde 2 ama kimsenin umurunda olmuyor” diye konuştu.
Söz konusu projeyi 2013 yılında dile getirdiğinden ancak o dönemde pek önemsenmediğinden
yakınan Kayacan; “ Ürettiğiniz gübre faydalıysa önemli bir projedir. 2013’den bu yana
dikkat çektik. Geçen yıl aralık ayında Solucan Çalıştayı yaptık. Yakında da kitabını
çıkaracağız. Bunun yanı sıra dernek kurulacak ve merkezi Kayseri’de olacak. Solucan gübresi
bu ülkenin geleceğini kurtaracak bir gübre” şeklinde konuştu.
Faydaları
Solucan gübresi kullanılan topraklarda toprak eski haline ve doğallığına kavuşur. Bitki
hastalıkları ve zararlıları minimum seviyeye düşer. Ürün artışı ve kalitesi yüksek seviyelere
yükselir. Su kullanımı ve gübreleme maliyetleri minimum seviyeye iner. Yetişen bitkiler
olumsuz hava ve iklim şartlarından minimum seviyede etkilenir. Solucan gübresi ile yetişmiş
bitki ve meyvelerde kimyasal ilaç kalıntıları ve zararlıları bulunmaz. Solucan gübresi suyu
havayı ve toprağı kirletmez, toprağı geri eski haline ve doğallığına kavuşturur.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16798.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Karadelik Etrafında Evrenin En Hızlı
Rüzgârları Keşfedildi
Aralarında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünden Yrd. Doç.
Dr. Nurten Filiz Ak’ın da bulunduğu bir grup astrofizikçi, evrenin şimdiye kadar keşfedilmiş
en hızlı rüzgârlarını bir süper kütleli karadeliğin etrafında gözledi.
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Karadelik etrafında keşfedilen bu rüzgârların hızı saatte 200 milyon km’den daha fazla.
Dünya üzerinde şimdiye kadar görülmüş en güçlü kasırgaların en yüksek hızı saatte 300
km’ye ulaşıyor. Karadelikler etrafında keşfedilen bu rüzgârların hızı ise bunun yaklaşık 1
milyon katı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Sloan Digital Sky Survey teleskobu ve Hawaii ve
Şili’de bulunan Gemini ikiz teleskoplarından alınan mor-ötesi ışınımları inceleyen ekip, süper
kütleli karadelikleri araştırmak için onların etrafındaki rüzgârların dinamiğini inceliyor.
Evrenin bilinen en parlak cisimleri olan bu süper kütleli karadelikler etrafındaki madde ile
beraber kuazar olarak isimlendiriliyor.
Astrofizikçiler, bazı kuazarların etrafında güçlü rüzgârların olduğunu 1960’lı yıllardan bu
yana biliyorlar. Veriler, her dört kuazardan bir tanesinin güçlü rüzgarlara sahip olduğunu
gösteriyor. Kuazarlar, etrafında disk şeklinde gaz ve tozun bulunduğu süper kütleli
karadelikler içeriyorlar. Boyutları güneş sistemimizden daha küçük olsa da, yaptıkları güçlü
ışınım sayesinde gözlenebilen evrenin sınırlarını oluşturuyorlar.
ERÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Nurten Filiz Ak, yaptığı açıklamada, yabancı bilim adamları ile birlikte yürüttüğü çalışmanın
temel amacının, kuazar rüzgârlarının nasıl oluştuğunu ve dinamiğini incelemek ve bu sayede
karadeliklerin nasıl büyüdüğünü ve beslendiğini araştırmak olduğunu söyledi.
Kuazar rüzgârlarını inceleyen çalışma ekibinde kendisiyle beraber Kanada York
Üniversitesinden Dr. Jesse Rogerson, Dr. Patrick Hall, Dr. Paola Hidalgo, Dr. Patrik Pirkola
ile Pensilvanya Eyalet Üniversitesi’nden Dr. W. Niel Brandt’in de yer aldığı ve çalışmanın
Kanada Temel Bilimler ve Mühendislik Araştırma Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri
Ulusal Bilim Fonu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
tarafından desteklendiğini belirten ERÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ak,
“Bu karadelikler güneşin kütlesinden bir kaç milyar kat daha büyük bir kütleye sahipler.
Etraflarında yeterince yakında bulunan her şeyi yutabiliyorlar. Bu yutma süreci de tıpkı bir-iki
yaşında bir çocuğun kendi kendine yemek yemesine benziyor; tabağındakilerden çoğu etrafa
saçılırken, az bir kısmı midesine gidiyor.

Kuazarlar da etraflarındaki maddeleri yutarken güçlü rüzgarlar oluşuyor ve bu rüzgarlar
sayesinde maddenin bir kısmını etrafa saçıyorlar. Biz de bu rüzgârları inceleyerek
karadelikleri anlamaya çalışıyoruz. Bu kuazarda şimdiye kadarki en hızlı rüzgârı keşfettik,
ayrıca çok daha yavaş olan bir başka rüzgarın da yeni oluştuğunu gözlemledik. Yeni oluşan
rüzgarın hızı yaklaşık 140 milyon kilometre. Daha sonra neler olacağını görmek için bu
kuazarı gözlemeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16799.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Yasa Hazırlığı Devam Ediyor
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı bu haftaki koordinasyon toplantısına Mehmet
Özhaseki’nin Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya yerel yönetimler başkan
yardımcıları katıldı.
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Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yerel yönetimler için yasa tasarısı ile ilgili
çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
En kısa zamanda yasa tasarısını Meclis’e getireceklerini vurgulayan Mehmet Özhaseki, “Yasa
çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımızda, yerel yönetimlerin sorunlarını gidermeyi ve
hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflediğimiz son düzenlemelerden sonra TBMM’de süreç
başlayacak. Belediyecilik, halka hizmet alanıdır. O yüzden tüm siyasi partilerimizden bu
konuda desteklerini bekliyoruz.” dedi.
Yasa çalışmaları içeriği hakkında detaylı bilgi veren Özhaseki, “Dünya standartlarında bir
yasa yapmak için çalışıyoruz. Yasa çalışmalarımızdaki amacımız; ülkemizi geleceğe taşıma
yönünde belediyelerimizi çok daha güçlü hale getirmek ve belediyelerimizin halkımıza
hizmet etmesi anlamında yollarını açmaktır. Bu yasa ile belediyelerin yetkilerini güçlendirici,
öz kaynaklarını artırıcı ve karşılaşılan sorunların hızlı bir şekilde çözülmesini sağlayacak
birçok konuda düzenleme yapıyoruz.” dedi.
Her zaman hizmet belediyeciliği yapacaklarını dile getiren Özhaseki, “Bizler AK Parti olarak,
memleketimizi ihmal etme değil, imar etme hareketi olduk. Milletimize hadim olmayı ve
hizmet etmeyi en şerefli bir vazife bildik. Ülkemize hizmet gayesi ile çıktığımız bu yolda
dava arkadaşlarımızla birlikte daha güçlü Türkiye için çalışmalarımıza hız kesmeden devam
edeceğiz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16800.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

“Kayseri Çiftçimiz Çok Mağdur Oldu”
Kayseri’de havaların erken ısınmasıyla çiçek açan kayısı ağaçlarına, havaların tekrar
soğumasıyla don vurdu. Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş konu ile ilgili
yaptığı açıklamada; “Çiftçilerimiz çok mağdur oldu" dedi.
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Kayseri’de havaların erken ısınmasıyla çiçek açan kayısı ağaçlarını, tekrar soğuyan hava
nedeniyle soğuk aldı. Son 3 yıldır kayısı ağaçlarını soğuk aldığını söyleyen Kocasinan Ziraat
Odası Başkanı Abdülkadir Güneş; çiftçilerin zor durumda kaldığını söyledi. Elmaları da
soğuk almasından endişe ettiklerini ifade eden Güneş; Bu sene erken gelen yalancı bahardan
dolayı il ve ilçelerimizde kayısılar erken çiçek açtı. Ondan dolayı Kayseri’de kayısı bahçeleri
ve ağaçlarının tamamını soğuk aldı. Geçen yıl da almıştı, 2014 yılında da kayısılarımızı soğuk
almıştı. Geçen yıl da elmaların yüzde 80’ini don vurdu, ondan önceki yıl da. Bundan dolayı
Kayseri çiftçilerimiz çok mağdur oldu. Özellikle Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerimizde
ticari amaçlı yapılan meyvecilik 2 yıldır zarar görüyor. Kayısılarımızı soğuk aldı ama inşallah
elmamızı almaz diye bekliyoruz. Elma şuanda tomurcuk dönemine girdi, tomurcuk
döneminden sonra günden güne açmaya başlar. Tabi ki risk devam ediyor. Mart sonuna kadar
bu risk devam eder. İnşallah elmalarımız, kirazlarımız, vişnelerimiz ve şeftali ağaçlarına zarar
gelmez. Eğer gelirse son 3 yıldır Kayseri’deki meyve ağaçlarının tamamını soğuk almış
oluyor” ifadelerini kullandı.
Çiftçilerin mağdur olduğunu ve Tarım Bakanlığı’ndan yardım beklediklerini kaydeden
Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş sözlerine şöyle devam etti;
“Tarım Bakanlığı ve devletimiz bize ödeme yapmadı. Bazı illerde elmadan dolayı ödeme
yapıldı dekar başı 100 TL, bu paradan Kayseri çiftçisi yararlanamadı. Biz sayın vekillerimize
ve bakanımıza konuyu ilettik, çiftçimizin mağdur olduğunu söyledik. Bir de çiftçimizin
sıkıntısı tomurcuk dönemini sigorta kapsamıyor. Oysaki elma, kayısı yetiştiren çiftçilerimiz
bahçelerini sigorta yaptırıyor. Vatandaş primini yatırdığı halde tomurcuk döneminde soğuk
alırsa sigortadan parayı alamıyoruz tomurcuk dönemini kapsamadığı için.”
Çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Güneş; “Cenab-ı Allah’tan gelen bir şey, havaların
erken ısınmasıyla çiçekler erken açtı, soğuk da erken vurdu. Çiftçimize geçmiş olsun, inşallah
böyle don afeti yaşamayız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16801.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Acıbadem Kayseri Hastanesi 7 Yaşında
Orta Anadolu’nun sağlığı için hizmet veren Acıbadem Kayseri Hastanesi, tarihi binasında
düzenlediği etkinlikle 7. yaşını kutladı.
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Acıbadem Kayseri Hastanesi’nin 7. Yıldönümü Kutlama etkinliğine hastane yöneticileri ve
çalışanları katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Acıbadem Kayseri Hastanesi Direktörü ve
Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz şunları söyledi: “7 yıldır Acıbadem Kayseri Hastanesi olarak
Kayseri ve bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışıyoruz. Orta Anadolu’nun bu
güzel kentinde sağlık hizmetlerinde Acıbadem’in sunduğu hizmetlerin niteliği, her anlamda
hissediliyor. Acıbadem, hem Kayseri hem de Orta Anadolu’daki diğer illerde yaşayanları
nitelikli sağlık hizmetiyle tanıştırdı. Grubumuzun bu anlayışı, Kayseri’de de sağlık
hizmetlerindeki çıtayı yükseltti. Tüm hizmetlerimizde ayrım yapmadan, robotik cerrahi gibi
ileri teknolojiye yaptığımız yatırımlarla Anadolu - İstanbul farkını ortadan kaldırdık. Sağlıkta
dünya standartlarında birçok ilki Kayseri ve çevre illerdeki halkın hizmetine sunduk. Geçen
her yılda, bu nitelikli hizmeti daha fazla sayıda Kayserili ve yöre halkı ile buluşturuyor
olmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Sağlık alanında yapacağımız yeniliklerle, daha nice
yıldönümlerimizi hep birlikte kutlamayı diliyorum”
Dr. Ömer Akbeyaz’ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen kokteylde 7. yıl pastası kesildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16802.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Tramvayda Cinsel Tacize 6 Yıl 8 Ay Hapis
Kayseri'de tramvayda 15 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklu
yargılanan 26 yaşındaki üniversite öğrencisi, 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum oldu.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık N.G. ile avukatı hazır
bulunurken, 15 yaşındaki mağdure H.B.D. ise duruşmaya katılmadı.
"İSTEMEYEREK HERKES BİRBİRİNE FİZİKSEL TEMASTA BULUNUYOR"
İşletme fakültesi öğrencisi ve bekar olduğunu söyleyen sanık N.G. tramvaya bindiklerinde
çok kalabalık olduğunu, istemeyerek insanların birbirine fiziksel temasta bulunduğunu

söyledi. N.G. "Tramvay hareket ettiği sırada dengemi kaybedip, genç kıza temasta bulunmuş
olabilirim. O anda kızın tepkisiyle şok oldum. Sivil polis olduğunu söyleyen birisi geldi ve
beni emniyete götürdü. Polis bana suçunu itiraf et, 'Nefsime yenik düştüm' dersem,
kurtulacağımı söyledi. İlk ifademi o yüzden o şekilde verdim. Kesinlikle üzerime atılı suçu
kabul etmiyorum" diye konuştu.
"HEM CİNSEL ORGANIYLA, HEM DE ELİYLE TACİZ ETTİ"
Mağdure H.B.D. ise önceki celse duruşmaya katılarak sanığın kendisini üç kez hem cinsel
organıyla hem de eliyle taciz ettiğini belirtmişti. Mağdure H.B.D. ilk ifadesinde olayı şöyle
anlattı: "Aralık ayında sabah saat 08:00 gibi okula gitmek için Fuzuli durağından tramvaya
bindim. Sanık da benimle birlikte bindi. Tramvay kalabalıktı, ilk olarak cinsel organını
belimde hissettim, hemen kendimi iki adım geri çektim. Daha sonra yine yanıma doğru geldi
ve bu sefer kalçama organı ile dokunduğunu hissettim. Çevremdeki insanlar da rahatsız
olduğumu anladı. Kalabalık olduğunu ve art niyet olmadığını düşündüm ve bir kez daha
yanından uzaklaştım. Üçüncü kez yanıma geldi ve eliyle kalçamı sıkınca bağırdım ve orada
sivil bir polis varmış. Bu sanık suçsuz olduğu için değil, ben bir kez daha bu travmayı
yaşamamak için şikayetçi olmak istemiyorum."
6 YIL HAPİS ALAN SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI KARAR VERİLDİ
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, sanığa 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun basit
cinsel istismarı' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar
verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16803.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Zabıtaya Mevzuat Eğitimi
Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim
seminerleri kapsamında, hafta sonu zabıta personeline yönelik mevzuat eğitimi semineri
verildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde görevli zabıta personelinin katılımıyla
gerçekleştirilen hizmet içi eğitim semineri Nevşehir-Kozaklı'da yapıldı. Türkiye Belediyeler
Birliği'nden uzmanların katıldığı seminere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Ahmet Darendelioğlu da iştirak etti.
Zabıta Mevzuatı konulu seminerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları denetimi, zabıtanın
belediye ve toplum içerisindeki konumu, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimi
gibi konularda bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16804.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Tekden Öğrencileri Fidan Dikti
Özel Tekden Ortaokulu Öğrencileri ‘Diktiğin Ağaç Seninle Büyüsün’ projesi kapsamında 60
fidan dikti.
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Özel Tekden Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri ‘Diktiğin Ağaç Seninle Büyüsün’ projesi
kapsamında 60 çam, kestane, meyve ve çınar fidanı dikti. Etkinlikte konuşan Genel Müdür
İbrahim Orhan, her yıl gerçekleştirdikleri ağaç dikme çalışması ile öğrencilere çevre
duyarlılığını aşılamayı amaçladıklarını söyledi. Öğrencilerin diktikleri ağaçlarla birlikte
büyüyeceklerini dile getiren Orhan, çalışmalarına destek olan Erciyes Üniversitesi’ne de
teşekkür etti. Orhan, “Her yıl 5. sınıfta okuyan öğrencilerimiz çevre duyarlılığı kapsamı
içerisinde ‘Diktiğin Ağaç Seninle Büyüsün’ sloganı içerisinde bir proje gerçekleştiriyorlar. Bu
yıl da yine proje kapsamında 5. sınıfta okuyan öğrencilerimiz üniversite ile işbirliği içerisinde
ağaç dikme çalışması yaptılar. Üzerlerine kendi künyelerini taktılar, isimlerini koydular.
Aradan zaman geçtikçe bu ağaçlara gelip bakacaklar, onlarla birlikte büyüyecekler. Her yıl
yapmış olduğumuz bu etkinlikte bu zaman diliminde üniversite ile birlikte yaptık.
Üniversitedeki park ve bahçeler müdürü arkadaşımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz.
Bu ortamı hazırladıkları ve öğrencilerimizle böyle bir çalışmaya ortak olduğu için
üniversiteye teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizle birlikte inşallah ağaçlarımız büyüyecek
sağlık, sıhhat içerisinde. Buradaki en önemli şey çevre duyarlılığı. Çünkü bizim anlayışımız
içerisinde her halükarda etrafımızı yeşillendirme, ağaçla güçlendirme anlayışı içerisindeyiz.”
ifadelerini kullandı.
Öğrenciler, fidan dikiminin ardından fotoğraf çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16805.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Eleştiri Kültürü ve Tahammülsüzlük
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“Devri adalet” olarak bilinen Hz. Ömer’in hilafet döneminin böyle isimlendirilmesindeki en
büyük etken şüphesizki ortaya koyduğu duruş ve tavırlarıdır. Meşhur bir anlatımdır Hz.

Ömer’in olaylara bakış açısını anlamlı kılan “ölüm ve sonrasının” korkusu. Taşımış olduğu
büyük sorumluluğun altında adeta ezilmesini, küçülmesini, kaybolmasını sağlayan bu duygu,
yaşamının vazgeçilmez bir düsturu olarak ilkeselleşmiştir. Hani Hilafet görevi kendisine tevdi
edildiğinde birini sürekli kendisine bu acı gerçeğin hatırlatıcısı kılması; “Ölüm var ey Ömer”
diye. Daha sonra fizyolojisindeki değişim bu gerçeği haykırmaktadır bir uyarıcının uyarısına
ihtiyaç duymaksızın… Saçına ve sakalına aklar düşmüştür yaşamın ebedi kılınmadığını ve bir
şekilde son bulacağına adeta haykırırcasına… İşte bu duygu olsa gerek ki Ömer’e devletin
mumu (kamu malı) ile kişisel mum (bireysel mülkiyet) tercihini nasıl yapması gerektiğini
salık veren.
Asrı Saadet dönemimiz vardır iftihar sayfaları ile doldurulmuş tarih ve siyer yazarlarımızca.
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve 6 aylık kısa süreci bulunan Hz. Hasan
dönemi. Bunları diğer yönetimlerden ve uygulamalardan farklı kılan şeyler neler diye
baktığımızda önce ağır bir yükü yüklenmiş hamalın pozisyonu gibi adeta dizleri kırılma
noktasına kadar bükülmüş bellerini görürüz manevi anlamda bu kişilerde. Tek kuruş dahi olsa
haram lokmanın kendilerinin ve mükellef kılındıkları aile bireylerinin midelerine inmemesi
için çırpınışlarını, yürek sızılarını görürüz. Liyakat sahipleri ile çalıştıklarını ve bunları çok
sıkı bir denetime tabi tuttuklarını görürüz. Tebdili kıyafetlerle dolaşırlardı şehirlerinin
sokaklarında aç, açıkta, ihtiyaç sahibi dul ve yetimlerin hallerini görmek için. En önemlisi de
seküler zihniyete ve laik yaşam dayatmalarına meydan okurcasına her an kendilerine ölüm
gerçeğini hatırlatacak hasbi dostları ile mescit/camiden yönetirlerdi halklarını. Kâşaneler,
malikâneler, şatolar, saraylarda aramazlardı gücü/adaleti/ihtişamı/itibarı.
Modern dünyanın tüm değerlerde oluşturduğu yıkım “eleştiri” kültürümüzü de etkilemiş ve
içini boşaltarak anlamsızlaştırmıştır. Hayat adeta İblis’ in Hz. Âdem ve eşine fısıldadığı
“Melekleşme ve ebedileşme” duygusuyla yasaklı ağacın meyvelerini Âdem’in evlatlarına
sürekli yedirir hale getirmiştir. Bırakın ölümün hatırlatıcısının uyarıcı kılınmasını, kişinin en
yakınının ölümü dahi uyarıcılığını yitirmiş, hadiseyi sıradanlaştırmıştır. Diğer kavramlarımız
gibi ölüm de ekranların kirletmesi ile anlamsızlaşmış, sıradanlaşmış, içi boşaltılarak
değersizleştirilmiştir. Her gün ekranlarının başında modern dünyanın zalimleri elleri ile
kurgulanmış ve yapılmış olan savaş sanayisinin her türlü mühimmatı ile toplu katliamlar ve
yok edilişler uygulanarak öldürülen insanların cesetleri teşhir edilerek verilmesi gerekenden
farklı mesajları verirler izleyenlere
Seksenli/doksanlı yılların saf, temiz, berrak, hasbi İslamcılığımızın tiyatro oyunları ve dergi
yazıları vardı topluma ilahi mesajları anlatmada aracı olarak kullanılan. İmkânsızlıkların
içinde imkânlar oluşturulmaya çalışılarak yapılırdı bu oyunlar ve yazılar kitlelere ulaştırılması
için. O dönemin “İnsan dergisi” isimli bir neşriyatında Muammer Özkan isimli bir
ağabeyimizi “Mezar Notları” diye yazıları çıkardı soğuk olan ölümü sürekli hatırda tutmak,
dünyevileşmemek, zalimleşmemek, hesabi olmamak için… Toplumun değişik profillerinin
ölümü, öncesi ve sonrasını anlatırdı bir yaşamsal kurgu olarak. İranlı yazar Muhsin
Mahmelbaf'ın “Başkasının Ölümü” adlı tiyatro eseri kapalı gişe oynardı şehirlerimizin
tiyatrolarında Ulvi Alacakaptan ağabeyimizin muhteşem oyunu ile… Başkasının ölümü
üzerinden bize hatırlatılırdı ölümün o soğuk yüzü ve zorluğu. Üstelik sürekli “öldürme emri”
veren bir komutanın ölüm ile yüzleşmesi anındaki tavır ve hareketleri ile verilmeye çalışılırdı
bu anlamlı ve güzel mesajlar. Maalesef günümüz İslamcılığı da sentezlendi, soslandı,
hesabileşerek ne olduğu belli olmayan bir evreye sürüklendi. Evler/meskenler, ebedi bir
dünyanın kalıcı konutlarına dönüştürülürken yaşam merkezleri kapital dünyasının mabetleri
oluverdi hepimizin zihin ve yaşam dünyasında. Meskenler ve kullanageldiğimiz eşyalar
yaşamın basit birer aracı olmaktan çıkarılarak ömür boyu mücadelesi verilerek elde edilen
amaçlara dönüşüverdi. Yaşamın çok kısa ve geçici olduğu ve ölüm realitesinin acı gerçeği
gündemlerimizden çıktı. Ta ki vaki oluncaya kadar…

İnancımızın hayata taalluk eden önemli değerlerindendir “emri bil maruf nehyi anilmünker
(iyiliği emredip – kötülükten sakındırmak)”. Müminler kendi aralarında bu ilkeyi
yaşamlarının en önemli felsefesi kıldığı, ayakta tuttuğu dönemlerde adaletin, erdemin, insanca
yaşamın, paylaşımın, kardeşliğin tezahürlerini görmüşler ve göstermişlerdir zalim devlet
adamlarına ve tebaalarına. Önce zihinlerinde ve nefislerinde gerçekleşmiştir devrim. Adaleti,
iyiliği, erdemi, insanca yaşamı ve paylaşımı kendi nefsinde, kendi yaşamında uygulayarak
güzel örneklikler teşekkül ettirmişlerdir. Haramdan sakınıp helal ve temiz olanlara yönelmiştir
kendisinden razı olunan olmak için. Dünyayı oyun ve eğlenceden ibaret görmüş ve olması
kadar değer yüklemiştir zihin ve yaşam mefkûresinde. Gerçek mutluluğun başkalarının
mutluluğundan, kurtuluşundan, esenliğinden geçeceğine inanarak anlamlandırmıştır nefes
alıp/vermelerini. Yeryüzü sathının kendisi için bir imtihan kılınmışlık olduğuna inanmış ve
başta eşya olmak üzere kadına, ziynete, güzel ev ve arabalara, kısaca tüm unsurlara bundan
öte bir anlam yüklememiştir. Yarım hurma ile de olsa infak ve paylaşım duygusunu diri
tutmuştur, kardeşinin namerde muhtaç olmaması için. Böylece korumuştur kendisini ve
kardeşini yakıtı taşlardan ve insanlardan oluşacak elim bir azabın mekânı olan ateşten.
Gösterişten, şovdan uzak tutarak sağ elin verdiğini hissedememiştir sol el. Allah’ın hakkı
başta olmak üzere korkmuştur kul hakkından, kamu hakkından, kâinat hakkından, diğer
canlıların hakkından.
Eleştiri insanın mükemmelliğe yolculuğunun adıdır. ‘İnsan nisyan ile matuftur’ sözü göz
önünde bulundurulduğunda unutulan ve terkedilen güzel hasletlerin hatırlatılmasından, sehven
veya kasten yapılan yanlış davranışların terki yapıcı eleştirilerle sağlıklı ve doğru istikamete
evrilir. Allah Azze ve Celle başta peygamberleri olmak üzere tüm müminlere yanlış
istikamete ve davranışlara sevk olmamaları noktasında sürekli uyarı ve ikazda bulunmaktadır.
Hz. Âdem yasaklı ağacın imtihanında yenik düştüğünde, Hz. Yunus görev yerini terk
eylediğinde, Hz. Peygamber ama (kör) Abdullah İbn. Mektum’a ilgi göstermediğinde
uyarılmışlardır. Rabbimiz rahmetinin bir tecellisi olarak içimizden seçtiği temiz, ahlak ve
erdem sahibi elçileri vasıtası ile de bizleri sürekli uyarılanlar kılmıştır. Onların yaşamlarının
ve ahlaklarının güzel örnekliklerinden istifade etmemizi istemiştir.
Eleştirinin yapılması kadar yapılış şekli de çok önemlidir. Tahkir edici, küçük düşürücü, onur
kırıcı, aşağılayıcı, hakaret dolu sözlerle yapılan eleştiri pozitif bir eleştiri değil tam tersi
negatif bir eleştiridir. Eleştiren için kibir, eleştirilen için ise onur/gurur meselesi
yapılacağından dolayı tüm müminler bundan şiddetli bir şekilde sakındırılmışlardır. Hz.
Peygamber en yakını başta olmak üzere ashabından hiç kimseye karşı yaptıkları hataları
yüzlerine vurmaz, toplum içinde onların küçük düşmelerine ve mahcubiyet hissedecekleri
pozisyonla karşı karşıya kalmalarına asla izin vermez ve bunu kendisi de kesinlikle yapmazdı.
Yapılan yanlışları ve hataları veya yapılmasını arzu ettiği eylem ve söylemleri genele hitap
ederek “… Sizlere ne oluyor ki… Şöyle şöyle yapıyorsunuz… Veya amellerin en faziletlisi
şunu yapmaktır” gibi genel eksikliğini hissettiği davranışı oraya ekleyerek dillendirmesi ile
teşvik ve tavsiye ederdi. Dolayısıyla buradan herkes kendi hissesine düşeni alırdı.
İnsanoğlu hangi makam ve mevkide olursa olsun fark etmez çok çabuk kuşatılır etrafı şayet
iktidar/güç sahibi ise. Bunların bir çoğu iş bitirmek, rant elde etmek, hava basmak, caka
satmak için yanaşanlarca kuşatılmışlardır övücü ve yükseltici yağ damlayan cümleler ile.
Yaptığınız her işi/eylemi/söylemi yüceltirler “sen neymişsin be abi” diyerek hayrete
dönüşmüş jest ve mimiklerin kapladığı yüz ve vücut hatları ile. Bunlara yancı/yağcı denir
toplum kesimlerince. İyi yâ da kötü -hayırlı veya hayırsız- helal veya haram fark etmez sizin
yaptığınızın nerede durduğu ve nasıl olduğu bu tipler için size övgüler/methiyeler dizmesi
için. Bunların birçoğu siz o iktidar imkânlarını elde edemediğiniz ve sade bir insan olarak
yaşam sürdüğünüz dönemlerde uzak durmuşlardır sizlerden, yakın durmuştur bugün için
iktidarı elinden alınmış rakiplerinizin yanında. Kesinlikle bunlar size yanaşan
yancılar/yağcılardır. Bir de tüm samimiyeti ile size doğruları söylemekten çekinmeyen,

iyiliğe/hayra/doğruya teşvik ve tavsiye edenler vardır sayıları yok denecek kadar az olsa da.
Fakat şeytanın aldatılmışlığı altında inleyen insanoğlu duymaz bu güzel uyarıcıların uyarısını,
sıkılır fazla eleştirilmesinden, tenkit edilmesinden…
Bundan yıllar önce TRT de “Cengizhan” isimli bir dizi yayınlanmıştı İngilizlerin çektiği.
Moğol vahşetini ve istilalarını bütün ayrıntıları ile anlatan nadir kaliteli ve iyi irdelenirse
dersler çıkarılacak dizilerden biri idi kanaatimce. Orada bir/iki sahne vardı hiç unutamadığım;
Çin toprakları Moğollarca istila edilmiş başkent Pekin düşmüş, bütün şehir yağmalanmış ve
İmparator başta olmak üzere insanlar katledilmiş bir pozisyonda İmparatorun yakın danışmanı
(Veziri) Tutuklanarak Cengizhan’ın huzuruna getirilir. Vezir hemen Cengizhan’a büyük
övgüler/methiyeler dizer ve kendisinde çok önemli bilgilerin olduğunu ve kendisini vezir
seçerse çok büyük katkılarda bulunabileceğini, daha yeni halkının mücadelesini canı pahasına
ödeyerek veren İmparatoru hakkında da ileri geri konuşmaya başlar. Cengizhan çok net ve bir
o kadar kararlı bir emir verir yanındakilere “Vurun bu hainin boynunu, bugün imparatoruna
ihanet eden, yarın bana da ihanet eder” diye. Bugünün dünyasında dün birlikte olduğu
insanları bugün hiç acımadan çok kolayca satanların baş tacı kılındığını görünce insanın
aklına geliveriyor ister istemez bu sahne. Diğer bir sahne ise; Celâlettin-i Harezmşah, "Biz
zaferle emrolunmadık, seferle emrolunduk!" sözü tarihe geçen Harzem devleti hükümdarının
ortaya koyduğu cesareti ve kararlılığı neticesinde Cengizhan “Bu cesaret yüklü gencin
oğullarımdan biri olmasını ne kadar çok isterdim” diyerek yiğitliğine imrenerek saygı
duyduğu sahnedir. En zalim düşmanını bile imrendirebilecek duruşu sergileyen yiğitlerin
imrendiren mücadelesidir gelecek nesillere taşınabilecek destansı olaylar.
Makam ve mevki sahiplerinin kendilerini yakıtı insanlardan ve taşlardan oluşan elim bir azaba
sürükleyecek yancı ve yağcı tiplemelerinden uzak durup, öncelikle kendi nefsinde/vicdanında
yaptığı işlerin ne kadar Rabbinin rızasına matuf işler olduğuna iyi bakmalıdır. Hiçbir
beklentisi ve çıkarı olmadığı halde sürekli kendisine hayırda destek, şerde engel olacak
kişilerin oluşturduğu halkalara sığınmalıdır. Bu sadece makam ve mevki sahibi kişiler için
geçerli olmamalı elbette. Toplumun her kesimi bu duyarlılığı kendisine şiar edindiğinde hak
ve hakikatin egemen olduğu dünyalar kurulur. Bizler birbirimizi kırmadan/incitmeden/hakaret
etmeden yapmalıyız başta Allah’ın hükümlerinin en yılmaz uygulayıcıları olmak
zorundalığımızın hatırlatıcılığını. Elde etmiş olduğumuz tüm kazanımların öncelikle meşru ve
mübah oluşuna, sonraları ise bunların ahiret yurdu için bizlere emanet bırakılmış azıklar
olduğuna, kalıcı değil geçiciliğine hükmederek paylaşmacı olmalıyız yetimlerle/yoksullarla…
Verilen sözün yerine getirilmesi erdeminin, emanetin korunması gereken çok kutsal bir duygu
olduğunun, yalan sözün riyakâr ve nifak sahiplerinin bir aldatmacası olduğu duygusunun
karşılık bulduğu bedenler olmalıyız kendimize ve nesillerimize güzel örneklikler için… Böyle
elde edileceğine inanmalıyız izzetin ve şerefin… Gerçek dostlukların üçüncüsü Allah kılınan
dostluklar olduğunu yazmalıyız yaşamlarımızın alın yazılarına…
Yüce Yaratıcımız/Rabbimiz gerçek dostların birbirlerine hakkı, doğruyu, iyiliği, güzelliği,
hayrı tavsiye edip – kötülükten, fuhşiyattan, münkerden, çirkinlikten, günahtan
sakınan/sakındıran müminlerin olduğunu bizlere bildirmektedir. Sözlerin ve kelamların en
güzeline sahip Rabbimiz bize bu hakikati Kerim kitabımızın birçok ayeti kerimelerinde
anlatmaktadır. Bunlardan birine seçerek yazımızı tamamlamış olalım.
“-Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah’a, ahiret
gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malını sevgisine rağmen; akrabaya,
yetimlere, yoksullara, yolculara, dilencilere, kölelere ve esirlere veren, namazı dosdoğru
kılan, zekâtı veren, sözleştikleri zaman sözlerini yerine getiren, sıkıntıda, hastalıkta ve savaşta
sabredenlerin durumudur. İşte sadıklar ve muttakiler onlardır.” (Bakara, 177)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16806.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

‘Cansel’in Lisesi’nde Bilimsel Proje
Başarısı
Öğretmeninin cinsel istismarına uğrayarak intihara sürüklenen ‘Cansel’ ile gündeme gelen
Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması’na en fazla proje sunan lise oldu.
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47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması proje sunumları Erciyes
Üniversitesi (ERÜ) Süleyman Demirel Spor Salonu’nda başladı. 3 gün sürecek proje
sunumunun açılışına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Vali Yardımcısı Mehmet
Emin Avcı katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve
TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Ünalan, yarışmaya Kayseri
Bölgesi olarak ifade edilen Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir’den 811 projenin başvurduğunu,
bunların arasından seçilen 100 projenin 3 gün boyunca yarışacağını söyledi.
“Yarışmanın kazananı da kaybedeni de yok”
En fazla proje sunan okulun, öğretmeninin cinsel istismarına uğradıktan sonra intihar eden
‘Cansel’ ile gündeme gelen Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi olduğunu belirten Prof. Dr.
Sebahattin Ünalan, “Bir kişinin yaptığı kötülük okulumuzla ilgili intibaları değiştirmişti. Ama
bu başarının, okulun üzerindeki kötü intibayı ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Okulumuzu
kutluyoruz. Bölgemizde yaklaşık 15 bin lise öğrencisi var. Sizler sadece 200 kişi olarak
buraya geldiniz, çok seçkin ve başarılı bir topluluksunuz. Burada bir yarışma olacak. Bu
yarışmanın kazananı ve kaybedeni olacak. Ama ben şundan eminim ki, bu yarışmanın
kaybedeni olmayacak. Benim tek temennim adilane bir yarışma olması, sonuçta çalışan
kazansın.” diye konuştu.
“Geleceğimizi sizlere emanet ettik”
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven de, öğrencilere proje yazma ve araştırma yetilerini,
bundan sonraki süreçte de bırakmamaları önerisinde bulundu. Prof. Dr. Muhammet Güven,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yarışmayı hepiniz kazandınız. Bir işe başlamak, bitirmek demek. Hepiniz bu yolda adım
atarak bunu kazandınız. Bunun sonucu ne olur, Ankara’ya gidersiniz, orada başkaları birinci
olur çok önemli değil. Önemli olan sizin araştırma ve proje yazma kültürünü edinmiş olmanız.
Umarım bu edindiklerinizi sonraki yıllarda üniversite sınavı temposu ile bırakmaz ve
üniversite yıllarında da bu tempoya devam edersiniz. Çünkü sizde bu araştırma şevki oldukça,
aranızdan çok sayıda bilim insanı, mucit çıkacaktır.

Bu ülkenin geleceği sizlersiniz, biz size emanet ettik, sizler de umarım çocuklarınıza daha iyi
bir gelecek kurarsınız.”
Konuşmaların ardından, kurdela kesildi ve Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ile Vali
Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, stantları tek tek gezerek, öğrencilerden projeleri hakkında
bilgi aldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16807.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kaymek’e Siber Saldırı
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’da “Kaymek Kayseri” ismi altında açılan hesap, terör örgütü
hackerleri tarafından ele geçirildi. Adı geçen adresin profil fotoğrafını değiştiren hackerler,
terör örgütünün propagandası yapan sözde bayrak yerleştirdi. Durumu fark eden sayfa
yöneticileri aynı isimde yeni bir sayfa açarak takipçilerine durumu anlatan bilgiler göndererek
paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (Kaymek)’in
sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde açtığı hesaba dün giren takipçileri gördükleri
karşısında şok yaşadılar. Kaymek’in eğitim programları ve faaliyetlerini takipçileriyle
paylaştığı sayfada terör örgütü propagandası ile karşılaşanlar ne olduğunu
anlayamadılar. Durum sayfa yöneticilerinin şikâyetler üzerine olayı fark etmesiyle ortaya
çıktı. “Kaymek Kayseri” isimli 8 bin 655 takipçisi bulunan adresin terör örgütü hackerleri
tarafından ele geçirildiği anlaşıldı. Durum karşısında hemen harekete geçen sayfa yöneticileri
takipçilerini yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri şeklinde yazılar yayınlayarak uyardı.
Olayı Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine
bildiren yöneticiler Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Aynı isimde yeni
bir sayfa açan sayfa adminleri takipçilerini yeniden toparlayarak ele geçirilen adresin internet
üzerinden şikayet edilmesi konusunda yönlendirme yaptı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16808.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kayseri Yardımseverlikte Her Zaman Önde
“Hayırseverler şehri” olarak bilinen Kayseri, gerek Bayır-Bucak Türkmenleri, gerek Suriyeli
mülteciler, gerekse de ülkemizdeki terör mağdurları için adeta seferber oldu. İl ve ilçe
genelinde başta İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere sivil toplum kuruluşları,
belediyeler ve vatandaşlar tarafından bu güne kadar ihtiyaç sahipleri için yaklaşık 100 tır
dolusu gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildi.
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Zor durumdaki insanlara yardım etmeyi çok iyi başaran kentimiz, son dönemlerdeki
duyarlılığı ile sınıfı geçmeyi başardı.
Seferberlik başlatıldı
Kayserililer özellikle Bayırbucak Türkmenlerinin içerisinde bulunduğu duruma seyircisiz
kalmayarak adeta seferberlik başlattılar. Karışıklığın başladığı günden bu yana şehrimizden
bölgeye neredeyse her gün yardım tırları gönderildi.
Müftülükler arı gibi çalıştı
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın “Şimdi yaraları sarma zamanı” adıyla
başlattığı kampanya dahilinde İl ve İlçe Müftülükleri gece gündüz demeden çalışma yaptılar.
Özverili girişimlerin ardından ise Kayseri genelinde 42 tır dolusu yardım malzemesi toplandı.
OSB’den 12 tır
Yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde iş
adamlarının katkılarıyla toplanan 12 tır yardım malzemesi yine bölgeye gönderildi.
Kayseri Şeker’den 3 tır
Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulu tarafından başlatılan çalışmalar da meyvesini verdi ve
1 tırı şeker olmak üzere toplam 3 tır dolusu ihtiyaç malzemesi toplandı.
Memur-Sen’den un yardımı
Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği de "Bir torba unla sen de katıl" ismiyle başlattığı
kampanya dahilinde Bayır-Bucak'a 11 tır un gönderildi.
Bunların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, Bünyan Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi, Kızılay
Kayseri Şubesi, Verenel Derneği, Kayseri Barosu, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Yardımeli
Derneği gibi bir çok kuruluş tarafından yardım eli uzandı.
Sonuç olarak ilimiz ve ilçelerinden şu ana kadar 100’e yakın tır dolusu malzeme ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.
Yaşananlara bu denli hassasiyet göstererek adeta birbiriyle yarışan Kayserililerin bu tutumu
herkes tarafından takdirle karşılandı.

Şehrimizden son olarak İl Müftülüğü ile Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin girişimleriyle 42
tırlık bir konvoy bölgeye gönderilirken AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri’nin son 15 yılda hayırseverlik
rakamlarına bakıldığında Türkiye’de tek olduğunu vurgulamıştı. Özhaseki 15 yılda
Kayserililerin 1 milyar dolar gibi bir yardım faaliyetinde bulunduğunu ve bundan dolayı da
gurur duyduklarını söylemişti.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16809.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

“Çalışkan Kaymakam” Kayseri Vali
Yardımcısı Oldu
İzmir’in Çiğli ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Dr. Mustafa Arı, Kayseri Vali
Yardımcısı olarak atandı. Kuzeyin Yıldızı Çiğli ilçesinde birçok hizmete damgasını vuran Dr.
Mustafa Arı’nın Kayseri’de vali yardımcısı olması Çiğli’de buruk bir sevinçle karşılandı.
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Çiğli’de buruk sevinç
Çiğli düzeyinde sosyal ve spor alanında birçok hizmetlerde bulunan Çiğli eski Kaymakamı
Kayseri Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Arı, Çiğli Belediyesi Nostalji Turnuvasında Halk Eğitim
Master takımında forvet futbolcu olarak forma giydi, bir çok gol attı birçok gol atılmasına
yardımcı oldu. Çiğli’de fakir fukaraya devletin şefkatli ellerini gösterdi. Çiğli kaymakamlık
binası için önemli bir projeyi başlattı. Kaymakamlık bu yaz kendi binasında hizmet verecek.
Spor konusunda bisiklet sporunda ilçe düzeyinde önemli bir faaliyet başlattı. Sürekli halk ile
beraber ve onların sıkıntılarına sırdaş Kaymakam olarak iz bıraktı. Çiğli’den gitmesi bölge
halkına burukluk yaşatsa da Kayseri Vali Yardımcısı olması ilçe düzeyinde sevinçle
karşılandı.
Halkın kaymakamı
İzmir Çiğli’de faaliyet gösteren Milli Eğitime bağlı okullarda öğrencileri her zaman gözeten,
sık sık ziyaret ve etkinliklerinde birlikte olan, Çiğli halkının adını ‘Halkın Kaymakamı’ olarak
nitelendirmesinin ardından Kayseri Vali Yardımcılığına atanan Kaymakam Arı, Çiğli’de
unutulmayan kaymakam olarak anılıyor. El sanatları konusunda Halk Eğitim Müdürlüğü
düzeyinde Çiğli’de önemli kursların açılmasını sağlayan Dr. Arı, Çiğli de ev hanımları ve
işsiz gençlerin meslek sahibi olmaları konusunda önemli hizmetlerde bulundu. Çiğli ‘ye bir
akıllı devlet hastanesi kurulması için projenin hayata geçmesinde önemli katkıları oldu.
Devlet Hastanesi şimdi hizmete açıldı.
Özgeçmişi
Dr. Mustafa Arı, 1967 yılında Sivas'ta doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'nden mezun olan Kaymakam Arı, Manisa-Gölmarmara ve sonrasında İzmir Çiğli

Kaymakamı olarak görev yaptı. Dr. Mustafa Arı, 28 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanan İçişleri Bakanlığı’nın 2015/398 sayılı Kaymakam ve Vali Yardımcıları
Kararnamesi ile İzmir Çiğli Kaymakamlığı görevinden Kayseri Vali Yardımcılığı’na atandı.
Haber: Fatma Ural-Remzi Yıldırım
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16810.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kültürel Ve Doğal Güzellikler Turizme
Kazandırılacak
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile sosyal
sorumluluk, evsel atıklar, kültürel ve doğal güzelliklerin turizme kazandırılması konularında
gerçekleştirilecek çalışma ve projeler için protokol imzalandığını söyledi.
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Oran Kalkınma Ajansı Kayseri ofisinde gerçekleştirilen ziyarette Genel Sekreter Kamil Taşçı
başkanlığında yapılan toplantı ile çok sayıda çalışma alanında protokol imzaladıklarını
kaydeden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Melikgazi Belediyesi olarak ortak yapılan projeler ile
yapılabilecek projeler hakkında detaylı bir toplantı gerçekleştirdik. Melikgazi Belediyesi
projesi bol olan ve buna uygun olarak yatırımı çok olan bir belediyedir. Çok geniş alanda çok
konumlu bir belediyeyiz. Yani organize Sanayi bölgeleri, Üniversite hastanesi, Özel sağlık
kurumları, büyük alış veriş merkezleri, tarihi mekanların büyük bir kısmı, eğitim kurumları,
doğal ve turistlik merkezler, esnaf siteleri gibi çok geniş bir hizmet alanına sahiptir. Hizmet
yelpazesi geniş olunca bir o kadarda yatırım ve uygulama projesi oluşmaktadır. Ancak önemli
olan yatırım ve hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılmasıdır. Bu açıdan akılcı ve kalıcı
yatırımlar için ORAN ile ortak çalışıyoruz. İmzalanan protokol kapsamında Roman
vatandaşlara, göçmenlere ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal sorumluluk projeleri, evsel
atık toplama ve tasnif projeleri, kültürel ve doğal güzelliklerin turizme kazandırılması gibi
ortak projeleri birlikte gerçekleştireceğiz”
Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil Taşçı ise, Kayserinin en büyük ilçesini yıllardır
başarılı bir şekilde idare eden Melikgazi Belediyesi ile çalışmanın kendileri için de artı bir
değer taşıdığını kaydetti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16811.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Muhsin Yazıcıoğlu İçin Sivas'tan Ankara'ya
Yürüyecek
Yerel Hak-Sen Sivas İl Başkanı Nuri Çayır, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük
Birlik Partisi (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin
ölümünün 7’inci yıl dönümü nedeniyle Sivas'tan, Ankara'ya yürüyecek.
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BBP'li Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin
ardından 7 yıl geçti. Yerel Hak-Sen Sivas İl Başkanı Nuri Çayır, aradan 7 yıl geçmesine
rağmen, olayın aydınlatılamaması nedeniyle Sivas'tan, Ankara'ya 'Adalet İstiyoruz' adlı
yürüyüş düzenlemeye karar verdi. Tek başına kent meydanından elinde 'Muhsin Başkan için
Adalet İstiyoruz' yazılı pankart ve sırtında Türk Bayrağı ile kişisel protestosunu başlatan
Çayır, yalnızca gündüzleri yürüyerek Ankara’ya ulaşmaya çalışacak.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatındaki yerinin kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyleyen Çayır,
"Delikanlılığa yeni adım attığımız yıllarda onun fikirleriyle tanıştık. Onun duruşunu, tavrını
kendimize örnek aldık. Delikanlılığı, adamlığı ondan öğrendik. Şehit olduğuna imanımız tam
olduğu için mekanının cennet olduğuna da şüphemiz yok. Bu yüzden onunla ilgili dualarımız
cennetteki makamının daha yüksek, efendimize komşu olması için ve suikast olayının bir an
önce aydınlanıp suçlularının cezalarını bulması yönünde. Bundan dolayıdır ki bu kutlu günde
Türklerin bayramında Sivas'tan, Ankara'ya Muhsin Başkan ve şehitlerimiz için 'Adalet
istiyoruz' adlı yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu ışık gelecekte bu tür olayların yaşanmaması
için tarih sayfaların yerini alacaktır" diye konuştu.
Yürüyüşü tek başına gerçekleştireceğini belirten Çayır, "Buradan Yıldızeli'ne 47 kilometre
yürüyeceğim. Orada dinleneceğim. Sabah 5'de de Akdağmadeni'ne yürüyeceğim. Orada da bir
dinlenme yaptıktan sonra da Yozgat'a yürüyeceğim. Tabi sağlığımız el verirse yol boyunca
yürüyeceğim, gece yürümeyeceğim. Sağlığımız el verirse devam edeceğiz. Yoksa Yozgat'tan
araçla Ankara’ya, Ankara’dan da 40 kilometre kalası Tacettin Dergahı'na doğru yürüyeceğiz.
Bundaki amacımız bir ışık olmak, farkındalık yaratmak, kamuoyunda dillendirmektir. Hiçbir
siyasi amacımız yoktur. Allah rızası için ve Muhsin başkana sadakatimiz ve vefamız için
bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16812.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Gezgin’den Kayseri’ye Özel Sayı
Aylık Gezi Kültürü Dergisi “Gezgin” Mart 2016 tarihli 109. sayısını “Kayseri özel sayısı”
olarak yayımladı. Türkiye’nin 5. yüksek dağı ve Kayseri’nin sembolü Erciyes Dağı’nı kapak
görseli olarak kullanan dergide usta fotoğrafçılar Ara Güler ile Ozan Sağdıç’ın nostaljik
Kayseri fotoğraflarına da yer verildi.
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Dergide Genel Yayın Yönetmeni Halit Ömer Camcı’nın “Erciyes’in eteklerinde bir Gezgin”
başlıklı giriş yazısından sonra yine Camcı’nın “Zirvelerin şehri Kayseri” başlıklı bir
araştırma-inceleme yazısı yer alıyor. Bu yazı Kayserili fotoğraf sanatçıları Hayrettin Oğuz ve
Yusuf Kartal’ın fotoğraflarıyla desteklenmiş.
“Gezgin’in Gör Dediği” köşelerinde Mehmet Özçelik “Şehrin Işıkları”, Osman Gezginci
“Dağ Gibi Bakabilmek”, Nuri Sert “İnsan da Bir Köprüdür”, Yusuf Kartal “İnsan, Dağ ve
Bekleyiş”, Hüseyin Altan “Dağ ve Masal”, Samet Güler de “Erciyes Bir Rüyadır” başlıklı
yazı ve fotoğraflarıyla yer alıyor.
Mehmet Savaş’ın “Pullarda Bulurum Seni Ey Kayseri!” başlıklı incelemesinden sonra
“Kitaplarda Kayseri” ile “Abdullah Gül ve Erciyes” sayfaları bulunuyor. Bünyamin Veysel
Tanık’ın “Tarih Öncesi Kayseri”, Önder Kaya’nın “Bir Selçuklu Merkezi Olarak Kayseri”,
Fatih Güldal’ın “Osmanlılar Zamanında Kayseri” başlıklı yazılarından sonra karşımıza
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile yapılan bir söyleşi çıkıyor. “Mimar Sinan’ın Kayseri’si”
başlıklı inceleme ise Nuh Alper İnan’a ait. Kayserili tanınmış araştırmacı yazarlardan Halit
Erkiletlioğlu da “Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kayseri” başlıklı araştırmasıyla dergiye zenginlik
katmış.
Hayrettin Oğuz “Kayseri’de Mekan ya da Ruhun İzdüşümleri” başlıklı yazısında Erciyes,
Aladağlar, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı, Yılkı Atları, Soğanlı, Talas ve Gesi Bağları’nı
anlatmış. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’le yapılan söyleşinin ardından
M. Mehdi Öztürk’ün hazırladığı “Necip Fazıl’ın gözünden Kayseri ve Kayserililer” başlıklı
zengin arşiv fotoğraflarıyla süslenmiş bir metin yer alıyor.
Muhteva ve görsellik açısından oldukça zengin olan derginin son bölümlerinde ise “Akif
Emre’nin Kayseri’si”, “Edebiyatımızda Kayseri” ve “Dağ ve İnsan” başlıklı bölümler ile usta
sanatçılar Ozan Sağdıç ve Ara Güler’in Kayseri fotoğrafları yer alıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 2.Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın da
duyurulduğu dergideki tüm yazılar nefis fotoğraflarla bezenmiş.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16813.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Raylı Sistem Filomuz Büyüyor
- Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin alım sözleşmesini yaptığı 30 raylı sistem aracından ilki
Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TCDD Genel Müdürü ile teslim alınan raylı
sistem aracında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, teslim alınacak araçların yüzde yüz
yerli olduğunu söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi'nin alımını yaptığı 30 raylı sistem aracından ilki Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerine geldi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Suat Hayri Aka, TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız, Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da
katılımıyla teslim alınan araçta incelemelerde bulundu.
Kayseri'ye gelecek olan 30 raylı sistem aracından ilkini teslim aldıklarını belirten Başkan
Mustafa Çelik, "Tamamı yerli imalat olan yeni aracımız raylarımıza girmiş durumda. Bu
araçlara teknik olarak sıfırıncı deniyor. Bir ay boyunca testlere tabi tutulacak. Raylar üzerinde
deneme sürüşleri yapılacak. Mayıs ayından sonra da her ay birer ikişer üçer olmak üzere yeni
araçlarımızı teslim almaya devam edeceğiz. Görüldüğü gibi oldukça şık, modern ve son
derece teknolojik bir taşıma aracını alıyoruz. Bu aracın tasarımının tamamı Türk
mühendislerimiz tarafından yapılmış durumda. Bizi sevindiren bir başka unsur da araçların
raylarda yürüyen kısmı olan bojilerin Kayseri Serbest Bölgemizdeki bir firmada üretiliyor
olması" dedi.
Yeni araçların Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Çelik, yeni raylı sistem araçlarının
toplu taşımayı daha da rahatlatacağını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16814.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Hacamat’tan Kara Mizah
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Hacamat Mizah Dergisi “kara mizah” örneği bir kapakla çıktı. 50. sayıya ulaşan haftalık
mizah dergisi “Ankara saldırısına en büyük tepki terör destekçilerinden geldi. Teröristler hariç
herkesten şikayetçiler” başlığıyla yayınlandı. Dergi bu defa teröristleri ti’ye aldı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16815.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Engelliler Erciyes'te Buluşacak
6'ncı Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali 26-27 Mart tarihlerinde Erciyes'te yapılacak.
Geleneksel hale gelen ve bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan festivale Türkiye'nin birçok
şehrinden görme, işitme ve bedensel engelli yaklaşık 200 kişi katılacak.
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Erciyes önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. Erciyes Engelliler Ulusal Kar Festivali
için hazırlıklar tamamlandı. Festivalde, Kuzey ve Alp Disiplini branşlarında engelli sporcular
yarışacak. Yarışmalarda engellilerin kayak sporuyla tanışması ve güvenli bir şekilde kayak
yapabilmeleri için özel olarak tasarlanmış kayak takımları kullanılacak. Yarışmaların yanı sıra
Festival kapsamında, engelliler için çeşitli aktiviteler de düzenlenecek.
Erciyes'in engelliler için hiçbir engel taşımadığını vurgulayan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes Master Planı kapsamında yatırımlar
yapılırken en ince teferruatlar düşünülerek engellilere de hizmet verebilecek şekilde inşa
edildiğini söyledi. Engelli bir kişinin Erciyes'te bulunan birçok imkandan rahatlıkla
faydalanabileceğini ifade eden Cıngı, "Engelli vatandaşlarımızı kayak sporu ile buluşturmak
için Erciyes'te gelenekselleşen Engelliler Ulusal Kar Festivali'ni bu hafta sonu
düzenleyeceğiz. Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda engelli vatandaşımızı Erciyes'te
ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" şeklinde konuştu.
(AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16816.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

“Kayseri Türkiye'nin E-Ticaret Merkezi”
Başkan Memduh Büyükkılıç: “Kayseri Serbest Bölgesi’nin Kayseri ve İç Anadolu Bölgesi
için bir şanstır. Ekonomiye katkısının yanında, sağlamış olduğu istihdam bunun en güzel
göstergesidir.”
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Kayseri Serbest Bölgesi Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest
Bölgesinin artık dünyanın ilgisini çeken bir üretim merkezi olduğunu ve gelecekte ticaretin
merkezi olacağını söyledi.
Türkiye ile Çin arasında ilk kez gerçekleştirilecek olan İpek Yolu e-ticaret anlaşması için
Kayseri Serbest Bölgesi şu anda aday gösterildiğini belirten Kayseri Serbest Bölgesi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka, TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Erdem
Direkler, TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Murtazaoğlu,Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Karayolları 6. Bölge Müdürü Mustafa Karademir ve TOBB
Başkan
Danışmanı
Sarp
Kalkan
ile
toplantı
gerçekleştirildiğini
kaydetti.
Kayseri Serbest Bölgesi 7 milyon m2 alan üzerinde kurulu
Kayseri Serbest Bölgesi'nin sadece Kayseri için değil İç Anadolu için büyük bir kazanç
olduğunu ifade eden Serbest Bölgesi A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanıMemduh Büyükkılıç
“Kayseri Serbest Bölgesi artık kendini aşan bir üretim merkezi olmuştur. Çünkü hem dünya
teknolojileri ile yarışacak olan üretim tesisleri birer birer hizmete açıldığı gibi bu tesisler bir
dünya markası olma yolundadır. Teknolojiye yatırım yapılmaktadır. 115 firma tarafından 216
milyon $ ‘lık yatırım yapılmıştır. 2014 yılında 806.459 $ ile, Kayseri ihracatın % 16 Serbest
Bölge şirketlerince gerçekleştirilmiştir. Bu çok büyük bir orandır. Bu avantajlar dünya
ekonomisin dikkatini çekmiş olup, Çin ile yapılacak ticarette e- ticaretin merkezi olacaktır. Bu
Kayseri için değil Anadolu ve Türkiye için bir kazançtır “ dedi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Suat Hayri Aka yaptığı
açıklamada “Kayseri serbest bölgesi vasıtasıyla kobilerin e-ticaret ile ihracat yapmasının
sağlanacağını ve ayrıca belediye katkıları ile oluşturulan lojistik merkezin Kayseri için bir
kazanç olduğunu bundan dolayı da Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç’a
teşekkür ettiklerini söyledi.
Dünya merkezi olması yönünde çalışmalar
Serbest Bölge Yönetim Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Serbest Bölgesine özel
demiryolu ağı, lojistik merkez ve depolar inşa edilerek avantaj sağlandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16817.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

“Hedefimiz 5 Yıldızlı Otel Konforunda
Sağlık Hizmeti”
Kayseri Eğitim ve AraKayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim
Özcan “hedefimiz 5 yıldızlı otel konforunda nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek” dedi.ştırma
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan “hedefimiz 5 yıldızlı otel konforunda nitelikli
sağlık hizmeti sunabilmek” dedi.
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Kayseri Gündem’e açıklamalarda bulunan Özcan, vatandaşların giderek artan oranda
teveccühlerini, hastanenin fiziki imkansızlıkları nedeniyle tam olarak karşılayamamanın
üzüntüsünü yaşadıklarını, ancak yeni yapılan Şehir Hastanesi ile 5 yıldızlı otel konforunda
nitelikli sağlık hizmeti sunacaklarını söyledi.
620 hekim ve 3 bine yakın personel
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin şehrimiz ve civarına hizmet veren Kayseri’deki tek Sağlık
Bakanlığı yataklı tedavi kurumu olduğunu hatırlatan Özcan açıklamasında şu bilgileri verdi:
“35 profesör ve doçentin içinde bulunduğu 620 hekim, 3.000’e yakın sağlık personeli ile yılda
3.293.000 ayaktan hastaya; 94.000 yatan hastaya tedavi imkanı sağlayan, yılda 71.000
ameliyatın yapıldığı bir kurumuz.
Ayrıca 82 erişkin- çocuk yoğun bakım ve 69 yenidoğan yoğun bakım ünitesinde toplam 151
yoğun bakım yatak kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Toplam yatak kapasitemiz ise 1414.”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16818.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

“EVAR ve TEVAR” Ameliyatı Hayat
Kurtardı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde göğüs ve karın
duvarındaki ana damarında genişleme olan 71 yaşındaki Fevzi Acar, ölüm riski yüksek
hastalara uygulanan EVAR ve TEVAR ameliyatı aynı anda uygulanarak sağlığına
kavuşturuldu.
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Niğde’de tedavi amaçlı geldiği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde EVAR
(EndoVascular Aneurysma Repair) ve TEVAR ( Thoracic EndoVascular Aneurysma
Repair) ameliyatı olan Fevzi Acar, sağlığına kavuştu. Göğüs ve karın duvarında yer alan ana
atar damarında genişleme bulunan Acar, Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde tıpta nadir
kullanılan ameliyatlar sayesinde iki gün içerisinde taburcu oldu.
Zor bir ameliyatı başarı ile sonuçlandırdıklarını belirten Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği sorumlusu Prof. Dr. Alper Sami Kunt, ”Her iki
damarında riskli genişlemesi bulunan hastanın tek olan böbreğindeki damarlardan birisi de
tıkalıydı. Daha önce farklı illerde tedavi görmüş fakat böbreğindeki rahatsızlıktan dolayı
ameliyatı riskli bulunarak herhangi bir işlem yapılmamış. Hasta bize geldiğinde
değerlendirdik ve ameliyat risklerini anlattıktan sonra ikinci gün hastanemize yeni kurulan
periferik anjiyo ünitesinde ameliyata aldık. İlk olarak göğüs duvarındaki damarına TEVAR
daha sonra ise karın damarına EVAR uygulaması yaptık. Ertesi gün ise hastamızı şifa ile
taburcu ettik” dedi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde EVAR ve TEVAR yöntemiyle ameliyatlara daha
önce başlanıldığını fakat bu iki yönetimin aynı anda uygulanmasının pek rastlanmadığını
belirten Prof. Dr. Kunt, “Normal şartlar altında bu tip hastalar 10-15 gün yatarak tedavi
görmesi gerekirken bu yöntem ile iki günde taburcu oluyorlar” diye konuştu.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16819.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

İzmir Halkı Afişle Alışverişe Davet Edildi
Ankara ve İstanbul’daki son terör olaylarının ardından İzmir merkezde de halkın kendini
evlere kapatmasının ardından Sivil Toplum kuruluşları çareyi afiş bastırmakta buldu.
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Ankara ve İstanbul’daki son terör olaylarının ardından İzmir merkezde de halkın kendini
evlere kapatmasının ardından Sivil Toplum kuruluşları çareyi afiş bastırmakta buldu. İzmir
Torbalı ilçesi Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, AVM’lerin ziyaret edilmesi ve çarşıpazarda alışveriş yapılması için afiş bastırarak halkı sokağa çağırdı.
İzmir’de canlı bomba paniği halkı eve kapattı. Esnaf siftah yapamamanın endişesini yaşıyor.
Durum böyle olunca Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, çareyi afiş
bastırmakta buldu. İzmir halkını sokağa çıkıp alışveriş yapmaya davet eden Başkan afişleri
ilçenin dört bir yanına astırdı.
Haber: Remzi Yıldırım
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16820.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Bünyan Doğalgaz Projesi Başladı
19 milyonu aşan bütçesiyle Bünyan’a yeni bir soluk getirecek olan doğalgaz yatırımına
kesilen kurban ve yapılan dualar ile başlandı.
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Bünyan’ı yeniden bir cazibe merkezi haline getirecek olan yatırımlardan biri olan Bünyan
Doğalgaz Projesinin bu yıl tamamlanarak yıl sonunda ilçeye doğalgaz verilmesi planlanıyor.
Dev proje İnönü Caddesi’nden başladı. Çalışma öncesi Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe Kayserigaz yetkilileri ve
vatandaşların katılımıyla kurban kesilerek dua edildi.
Yıl sonunda doğalgaz kullanılabilecek
Geçen yıl Mehmet Özcan Caddesi ve TOKİ mahallelerinde alt yapı çalışmalarının
tamamlanarak evlere sayaç bağlanacak duruma getirildiğini hatırlatan Bünyan Belediye
Gülcüoğlu, ”Doğalgaza ilişkin alt yapı çalışmaları şehrimizin hemen girişinden başladı.
Kazasız belasız bir sezonla İnşallah bu hizmetin Bünyan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Daha önce de kamuoyuyla paylaştığımız gibi İnşallah bugün itibariyle başlayan alt yapı
çalışmaları şehir merkezinde üç - üç buçuk ay içerisinde tamamlanıp bitirilecek ve inşallah bu
yıl içerisinde Bünyan’ımızda ev ve iş yerlerimizde doğalgazı kullanmaya başlayacağız. Bu
yatırım eski para birimiyle 19 trilyon lira civarında bütçeye sahip olan bir yatırımdır.
Önümüzdeki dönemde 6360 sayılı yasayla ilçemize bağlanan mahallelerimizde bu tür
çalışmaları yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah ilerde yeniden gündeme getireceğiz” dedi.
2015 bütçesinin yüzde 47’si yatırıma gitti
Gülcüoğlu hem borçların ödendiği hem de hizmet ve yatırımların yapıldığını ifade ederek,
”Belediyemizin 20 milyona varan 2015 bütçesinin yüzde 47 gibi bir oranının yatırım ve
hizmete kullanıldığını görüyoruz. Bu gerçekten oldukça sevindirici bir rakam, geçmişle
mukayese edilecek olursak hatırı sayılır bir rakamın yatırıma yöneldiğini Bünyanı’mıza
müjdelemek istiyorum. İnşallah bu yılda bu rakamın çok daha üzerine çıkarak alt ve üst
yapıda vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere yatırıma yönlendireceğiz. Bağlanan belde
ve geçmiş yıllara ait Belediyemizin kendi borçlarıyla birlikte neredeyse 20 milyona yaklaşan
bir borç stoku vardı. Bununda aşağı yukarı yüzde 50’sini ödedik. Hem borcumuzu ödeyeceğiz
hem de yatırım ve hizmetleri vatandaşlarımıza hediye etmeye devam edeceğiz” şeklinde
konuştu.
“Emeği geçen herkese teşekkür”
Gülcüoğlu bir başka dev yatırım olan Bünyan İçme Suyu projesine ilişkin malzemelerin
Bünyan’a gelmeye başladığını ve kısa süre sonra bu projenin de başlayacağını belirterek
;”Buradan Doğalgaz firmamızın Genel Müdürü Hasan Yasir Bora Beye, Yönetim Kurlu
Üyelerine, Genel Müdür Yardımcılarına, EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz Beye, Önceki
Enerji Bakanımız Taner Yıldız Beye, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcımız
Mehmet Özhaseki Beye, Ekonomi Bakanımız Mustafa Elitaş Beye ve emeği geçen tüm
Milletvekillerimize ilçemize göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı memleketim
hemşehrilerim ve şahsım adına tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16821.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Amaçları OSB’yi Yıpratmak
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, OSB’de
faaliyet gösteren sanayici Mustafa Özgür Kılıçarslan’ın bir grup sanayici adına yaptığı ve
OSB yönetimini hedef alan açıklamalarına cevap verdi. Nursaçan, yapılan açıklamaların,
kurumu yıpratmak ve kamuoyunu yanlış yönlendirmek maksadıyla yapıldığını bildirdi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, yaptığı yazılı
açıklamasında, “Bölgemizde faaliyet gösteren bir firma sahibi tarafından 22.03.2016 tarihinde
basına bazı açıklamalarda bulunulmuştur.
25.03.2016 Cuma günü yapılacak olan 14. Olağan Mali Genel Kurul münasebetiyle
Bölgemizce hazırlanan ve Genel Kurul Üyelerimize önceden gönderilen ‘Faaliyet Raporu’
içeriği ile ilgili olarak;
Kurumumuzu yıpratmak, kamuoyunu yanlış ve bilinçli olarak yönlendirmek için maksatlı bir
şekilde yapılan açıklamalar tamamen gerçek dışı bilgilerden oluşmuş ve Faaliyet Raporu
içerisinde yer alan mali tabloların analizinden tamamen yoksun, kasıtlı olarak saptırılmış ve
kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir” ifadesinde bulundu.
“Ortak aklı öne çıkardık”
Nursaçan yazılı açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Göreve geldiğimiz 04.05.2015 tarihinden itibaren Kayseri OSB tarihinde ilk kez yürütmekte
olduğu hizmetleri ‘Bağımsız Denetim Kurumu’na incelettiren, iş ve işlemlerinde tamamen
açık, şeffaf ve ortak aklı öne çıkaran bir anlayış ve sorumluluk bilinci ile hareket eden
Yönetim Kurulumuz, söz konusu Bağımsız Denetim Kurumu’na OSB’nin son 5 yılına ait iş
ve işlemlerini de denetlettirmiş, hazırlanan rapor gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlığa
iletilmiştir.
Mali kurulda iddialara cevap verilecek
Keza göreve geldiğimiz günden bu güne kadar kendi dönemimizde yapılan tüm faaliyetler,
Bağımsız Denetçi Kurula denetlettirilmiştir.
Bu duyuru ve açıklamalar, eldeki bilgi ve belgelerin yanlış yorumlanarak, mesnetsiz ve
maksatlı iddiaların, kamuoyunda yanlış anlamalara sebebiyet vermesini önlemek adına
yayımlanmıştır.
İddia edilen konulara ilişkin detaylı ve ispatlı açıklamalar 25.03.2016 tarihinde yapılacak olan
14. Olağan Mali Genel Kurul’unda Genel Kurul Üyelerimizin bilgisine sunulacaktır.
Durumu başta Genel Kurul Üyelerimiz ve kamuoyunun bilgilerine ve takdirine sunarız.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16822.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Tarım Süt’ten Türkiye’de Bir İlk
Merdoğlu Şirketler Grubu bünyesindeki Tarım Süt, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 5
litrelik cam kavanozlarda günlük yağlı pastörize süt üretti. Öncelikli misyonlarının insan
sağlığı olduğunu dile getiren Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Merd, “Maliyeti biraz
fazla olsa da cam şişelerde piyasaya ürün sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Kârımızdan
fedakarlık yapıyoruz. Çünkü bizim için insan sağlığı paradan daha kıymetli” dedi.
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Üretim tesislerinin günlük süt kapasitesi 120 ton olan Tarım Süt, temmuz
ayında Mimarsinan OSB’de 10 bin metrekare alanda yaklaşık 10 milyon dolarlık bir
yatırımla ikinci bir tesisini kuracak. Firma bu sayede üretim kapasitesini de 250 tona çıkarmış
olacak.
Süt ve süt ürünleri deyince şehrimizde ilk akla gelen isimlerden olan Tarım Süt, insan
sağlığına verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Kurulduğu günden bu güne kalitesinden taviz
vermeyen firma, bundan sonraki dönemde de yeni ürünleri piyasaya sunmaya hazırlanıyor.
Türkiye’de ilk
Farklı ve katkısız ürün çeşitleriyle ilklere imza atan Tarım Süt, Türkiye’de ilk defa 5 litrelik
cam kavanozlarda yağlı pastörize süt üreten firma olmayı da başardı.
Biz de Kayseri Gündem Gazetesi haber ekibi olarak Merdoğlu Şirketler Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Sabri Merd’i ziyaret ederek faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgiler aldık.
“Hiçbir şey insan sağılığından önemli olamaz”
Merdoğlu Şirketler Grubu’nun 1978 yılında Kayseri’de kurularak değişik sektörlerde hizmet
ettiğini belirten Sabri Merd, sonrasında ise uzun yıllardır hayalleri olan Tarım Süt’ü
kurduklarını anlattı. “Öncelikli misyonumuz insan sağlığı” diyen Merd, “İşlediğimiz her 1 ton
sütte 50 kilo sütümüz heba oluyor. Ama kârımızdan fedakarlık yapıyoruz. % 10 yerine % 5
kazanıyoruz. Bu sayede daha kaliteli yapmış oluyoruz. ‘Önce insan’ diyoruz. Çünkü insan
bizim için paradan daha kıymetli. Ülkemizdeki bütün insanları seviyoruz. Türkü, Kürdü,
Alevi’yi Sünni’yi herkesi seviyoruz. ‘Ne yapabiliriz?’ diye düşündükten sonra bir karar aldık
ve olmayan bir şeyi gerçekleştirelim istedik. Bunun için de sütü cam şişeye koymayı
hedefledik ve gerçekleştirdik. Sokak sütçüleri de bizim kardeşimiz. Lakin şöyle bir şey var.
Köyden sütü plastik kaplara koyup getiriyorlar ve aynı kabı belki 100 kere kullanıyorlar.
Bizdeki sistem Türkiye’de 2-3 firmada belki vardır. Sütü 115 derecede kaynatıyoruz. ‘Cam
şişe sağlık’ anlayışıyla sütümüzü 5 litrelik kavanozlara koyduk. Hedefimiz 1 litrelik cam şişe
sütlerini iadesiz şekilde yapmak. Bizim sütümüzün bir diğer özelliği de aynı çiftlikten olması.
Dolayısıyla toplama sütlerle yapmıyoruz. Türkiye’de 20’den fazla ilde süt üretim tesisleri var.
Bu firmalar on binlerce insandan süt topluyor. Bu süt ne kadar sağlıklı olabilir. Ama bizim
sütümüz toplama olmayıp tek bir çiftlikten geldiği için ve de gıda mühendislerimizin
kontrolünde olduğu için daha güvenilir. Tarım Süt olarak şu anda kaymak, tereyağ, cam
şişede süt, peynir üretiyoruz. İnşallah Mayıs ayı gibi de ayranımız yoğurdumuz piyasada
olacak. Her şey cam şişede olacak. Ayranımız cam şişede olacak. Sütümüz cam şişede olacak.
Yoğurtla ile ilgili de çok değişik bir projemiz var. Hem ambalajıyla hem tadıyla farklı bir
lezzet sunacağız” şeklinde konuştu.
Tereyağ ve kaymak çömleklerde
Tereyağını ve kaymağı ise çömleklerde üreterek tüketiciye sunduklarını aktaran Merd,
“Genelde kaymaklar sütten alınan kremadan yapılır ama bizim makinamız çok değişik, hiçbir
katkı maddesi konmadan yapılıyor. Çok lezizdir. Tamamen doğal. Ürünlerimizi
insanlarımızın sağlığını her şeyin önünde tutarak cam şişelerde ve çömleklerde sunuyoruz.
İnsanlarımız öyle alıştırılmış ki; sütleri, yoğurtları plastik kaplarda alıp tüketiyor. İnsan
sağılığı düşünülmemiş. İnşallah Kayseri ile başlayıp sonrasında Ankara, İstanbul gibi
metropol şehirlere, doğuya, güneye her yere açılmayı düşünüyoruz. Hedefimiz 2020 yılına
kadar ürün ağımızı bütün Türkiye’ye yaymak. Devletimizden hiçbir katkı almadan kendi
imkanlarımızla bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz” dedi.
Peynir çeşidi artacak
2016 yılındaki projeleri arasında 7-8 çeşit peynir üretimi olduğunu belirten Merd açıklamasını
şöyle sürdürdü:
“Artık insanlar fabrikasyon peynirler, beyaz peynir, kaşar peynir gibi buna benzer peynirler
tüketiyor. Bir çeşit peynirin içerisinde 20-25 kadar katkı maddesi var. Bitkisel olmayan şeyler
var. Biz bitkisel maddelerle yola çıkacağız. Mesela bir süte katkı maddesi katacaksak yine

aynı sütten yapılan maddeyi katarak yola çıkacağız. Örneğin tereyağı yapıyoruz. Türkiye’de
en kaliteli tereyağı %80-85 oranında yağ içeriyor. Bizdeki tereyağında hiçbir katkı maddesi
olmadan % 100 sütle yapıyoruz ve % 100 tereyağı. Biz Türkiye’de tereyağında da bir ilki
gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra hiçbir katkı maddesi olmadan kaymak yapıyoruz.”
200 hanıma iş imkanı
KOSGEB’in desteğiyle Kayseri’de 200 hanıma hiç para almadan işyeri açacaklarını da dile
getiren Sabri Merd, “Süt ve süt ürünleri, organik yumurtalar, organik reçellerin olacağı Tarım
Süt’ümüzün satış noktalarını açıyoruz. Bakanlıktan onay aldık. Şu anda KOSGEB 60 bin
lirası 3 yıl faizsiz, 40 bin lirası hibe olmak üzere 100 bin lira her hanım arkadaşımıza iş sahası
kuracak. Hedefimiz 2016-2017 döneminde 200 şube açmak. Daha sonra ise sayıyı ne kadar
artırabiliriz onun çabası içeresinde olacağız. Bu projeyi Türkiye geneline yaymayı
düşünüyoruz” diye konuştu.
Sokak sütüne dikkat çekti
Sokak sütündeki tehlikeye değinerek “Tamamen sağlıksız” diyen Merd şunları söyledi:
“100 bin çeşit bakteri var. Bizde dezenfekte üniteleri var. Süt önce soğutuluyor, sonra
bakterilerden arındırılıyor. İçerisindeki yararlı bakteriler kalıyor, zararlı bakteriler ise yok
ediliyor. Normalde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın talimatı gereği maksimum 80
derecede kaynatılması gerekirken biz 115 derecede kaynatıyoruz. Çünkü 80 derecede
kaynatıldığında az da olsa bakteri kalıyor. Biz de bu kötü bakterilerin ölmesi içen sütte % 6
gibi bir fire vermemiz pahasına, insan sağlığı misyonu ile yola çıktığımız için 115 derecede
kaynatıyoruz. “
Mimarsinan OSB’ye dev tesis
Üretim tesislerinin günlük süt kapasitesi 120 ton olan Tarım Süt, 2016 yılının 7.
ayında Mimarsinan OSB’de 10 bin metrekare alanda yaklaşık 10 milyon dolarlık bir
yatırımla ikinci bir tesisini kuracak. Firma bu sayede üretim kapasitesini de 250 tona çıkarmış
olacak.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16823.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Develi’de 200 Kuzu Telef Oldu
Kayseri'nin Develi ilçesinde hayvancılık yapan Nail Çobanoğlu, bir günde 200 kuzusu telef
olunca, sakat kalmamaları için başvurduğu veterineri suçladı. Çobanoğlu, veterinerin yanlış
iğne kullanmasından dolayı kuzularının telef olduğunu iddia etti. Veteriner Ali U. İse
kuzulara sadece vitamin karışımlı iğne yaptığını söyledi. Savcılığa intikal eden olayda
kuzulardan ve ilaçlardan alınan numuneler incelemeye alındı.
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Kayseri'nin Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Nail Çobanoğlu,
kuzuların doğum sonrası sakat kalma ihtimali üzerine serbest çalışan Veteriner Ali U.’dan
destek istedi. Kuzuların vitaminsiz olduğunu belirten veteriner Nail Çobanoğlu’nun 15-20
günlük kuzularına vitamin karışımından oluşan iğne vurdu. Birkaç saat sonra ahıra giden
Çobanoğlu, kuzuların normal dışı hareketler sergilediğini gördü. Sıklaşan kontrollerinde
kuzulardan bir kaçının öldüğünü gören Nail Çobanoğlu, telefonlarına cevap vermeyen
veterinerin evine giderek durumu anlattı. Çobanoğlu,”Gece yarısı ahıra gelerek kuzuları
kontrol ettiğimde, kuzular kendilerini yerden yere vuruyordu. Sabaha karşı 03.00'da yeniden
kontrol ettiğimde kuzulardan birkaçı ölmüştü. Veterineri aradım ancak cevap vermedi.Evine
gittim. Kuzuların kendini yerden yere vurduğunu ve ölmeye başladığını söyledim. Ne
yapacağımızı sorduğumda 'hemen kalp takviyesi yapalım' dedi bana. Ahıra geldik ve kuzulara
dediği gibi kalp takviyesi yapmaya başladı. Ancak kuzuların ölümü bu takviye sonrasında
hızlandı. Veterinerin iğne yaptığı kuzu öldü. Kuzular teker teker ölünce ben de acı içinde
kıvranıyordum" dedi.
Nail Çobanoğlu, kuzuların ölmeye başlamasıyla birlikte veteriner Ali U.'nun da
dayanamayarak iğne yapmayı bırakıp gittiğini, kuzuların akıbetini sormadığını ifade etti.
Olayı Develi İlçe Jabdarma Komutanlığına bildiren Çobanoğlu Veterner Ali U.'dan davacı
oldu. Cumhuriyet Savcılığına intikal edilen olayda Develi İlçe Tarım Müdürlüğü rapor
tuttarak veterinerin kullandığı ilaçlara el koydu. İlaç ve kuzulardan alınan numuneler
incelemeye alındı.
Telef olan kuzular Jandarma ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde üzerlerine kireç
dökülerek toprağa gömüldü. Kuzuların imhalarından önce kuzu sahiplerinin telef olan bazı
kuzuların postundan faydalanmak amaçlı derisini yüzdüğü gözlendi.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16824.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

30 Yeni Tramvaydan İlki Kayseri'de
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin alım sözleşmesini yaptığı 30 raylı sistem aracından ilki
Kayseri'ye geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve TCDD Genel Müdürü ile teslim alınan raylı
sistem aracında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, teslim alınacak araçların yüzde yüz
yerli olduğunu söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi'nin alımını yaptığı 30 raylı sistem aracından ilki Büyükşehir
Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesislerine geldi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Suat Hayri Aka, TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız, Kayseri Ticaret Odası

Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da
katılımıyla teslim alınan araçta incelemelerde bulundu.
Kayseri'ye gelecek olan 30 raylı sistem aracından ilkini teslim aldıklarını belirten Başkan
Mustafa Çelik, "Tamamı yerli imalat olan yeni aracımız raylarımıza girmiş durumda. Bu
araçlara teknik olarak sıfırıncı deniyor. Bir ay boyunca testlere tabi tutulacak. Raylar üzerinde
deneme sürüşleri yapılacak. Mayıs ayından sonra da her ay birer ikişer üçer olmak üzere yeni
araçlarımızı teslim almaya devam edeceğiz. Görüldüğü gibi oldukça şık, modern ve son
derece teknolojik bir taşıma aracını alıyoruz. Bu aracın tasarımının tamamı Türk
mühendislerimiz tarafından yapılmış durumda. Bizi sevindiren bir başka unsur da araçların
raylarda yürüyen kısmı olan bojilerin Kayseri Serbest Bölgemizdeki bir firmada üretiliyor
olması" dedi.
Yeni araçların Kayseri'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Çelik, yeni raylı sistem araçlarının
toplu taşımayı daha da rahatlatacağını kaydetti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16825.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

"Çanakkale Savaşı Devam Ediyor"
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Çanakkale Zaferini ve
Şehitlerimizi Anma Programı'nda konuşan Baro Başkanı Fevzi Konaç, Türkiye'nin zor
süreçlerden geçtiğini söyleyerek, "Eğer Çanakkale’yi 101 yıl öncesinde kaldı zannediyorsak,
bugün geldiğimiz nokta itibariyle aldanıyoruz demektir. Çanakkale bir başka cephede, bir
başka şekliyle ve bir başka yüzü ile bu ülkede devam ediyor." dedi.
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ERÜ İlahiyat Fakültesi tarafından Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla
'Çanakkale Zaferini ve Şehitlerimizi Anma Programı' düzenlendi. İlahiyat Fakültesi
Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa
konuşmacı olarak katılan Baro Başkanı Fevzi Konaç, gençlere sahip çıkılması gerektiğinin
altını çizdi. Konaç, "Birçok hüznü bir arada yaşayan bir mesleğin icracısı olarak da bugün
sizlerle dertleşmenin gelip geçtiği günleri yaşadığımızı düşünüyorum. Bugün Türkiye’nin
içerisinden geçtiği süreçlere bakıldığında sokaklarında şiddetin kol gezdiği, terörün her gün
canımızı yaktığı, kadına şiddetin ve çocuklara cinsel istismarın, suçların zirvelere çıktığı,
ilkokul seviyesine inen sigara ve bonzainin konuşulduğu bir ülkede birilerinin çıkıp bu sokağa
dur demesi lazım. Bu gidişata dur demesi lazım ve bunu dert edinmesi lazım. Bunun vebalini
taşıdığımızı düşünen insanlar olarak hepimizin gece uykularında rahat etmemesi lazım. Bu
anlamda kendimin ve hepimizin teyakkuz halinde olması gerektiğini söylemek istiyorum."
ifadelerini kullandı.
Çanakkale'nin bugünlerde de başka bir yüz ile yaşandığının altını çizen Baro Başkanı Konaç,
"Çok yakın zamanlarda canlı bomba dehşetini yaşadık. Son yaşanan hadiselerde anlaşılan o

ki, bu cinayetlerde kullanılan gençlerin kimliklerine baktığınız zaman çoğu üniversite mezunu
gençler. Dolayısıyla Türkiye şimdi öyle bir hadise ile karşı karşıya ki, artık cahil insanların
kullanıldığı terör eylemlerden çıktı, sokaklarımız üniversite mezunu gençlerin kullanıldığı
eylemlerle ilgili artık bu ülke büyük bir bedel hale geldi. Vatanımız, bayrağımız ve toprağımız
büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Eğer Çanakkale’yi 101 yıl öncesinde kaldı
zannediyorsak, bugün geldiğimiz nokta itibariyle aldanıyoruz demektir. Çanakkale bir başka
cephede, bir başka şekliyle ve bir başka yüzü ile bu ülkede devam ediyor." şeklinde konuştu.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16826.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

TYB’nin Yeni Başkanı Musa Kâzım Arıcan
Türkiye Yazarlar Birliği'nin yeni başkanı Musa Kâzım Arıcan oldu.19. genel kurulunu yapan
Türkiye Yazarlar Birliği'nin yeni yönetim kurulu toplanarak iş bölümü yaptı.
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Genel Başkanlığa Musa Kâzım Arıcan seçildi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim
üyelerinden olan Arıcan'ın Spinoza Felsefesi Üzerine, Spinoza’nın Tanrı Anlayışı, Kültürel
Dini Farklılık ve Ebu Hanife, Dini Tekelcilik ve Teolojik Politik İnceleme gibi kitapları var.
Yönetim kurulu başkan yardımcılıklarına Osman Özbahçe ve Ferhat Koç'u, Genel
Sekreterliğe Mahmut Erdemir'i, Mali sekreterliğe A.Fatih Gökdağ'ı, genel sekreter
yardımcılıklarına da Murat Erol, ve M. Enes Kala'yı seçildi. Üyeler ise Salih Yılmaz, Mustafa
Orçan, Mehmet Kurtoğlu ve Tarkan Zengin oldu.
TYB Yönetim Kurulu, 38 yıllık geçmişiyle ülkemizin kültür ve sanat hayatına yaptığı
katkıları yeni faaliyetlerle zenginleştirmek için çaba sarf edecek. Önümüzdeki ilk faaliyet
Türkiye'de ilk defa yapılacak olan Genç Yazarlar Kurultayı. 30 Yaş altı 40 genç yazarın 10
tecrübeli yazarla buluşup yazarlık alanı ile ilgili konuları tartışacağı toplantı 31 Mart 2 Nisan
tarihleri arasında Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek. Nisan ayında şubeler toplantısı,
geleneksel yılın yazarları ödül töreni ve danışma kurulu toplantıları var.
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın özgeçmişi
1970 yılında Hatay Dörtyol’da doğdu. İlk, İmam-Hatip orta ve lise öğreniminin ardından
1994 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı Üniversitenin Sosyal
Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında yüksek lisansını 1996’da ve
doktorasını 2003’de tamamladı. 1994-95 yılında MEB’de (Ergani İmamHatip Lisesi)
öğretmenlik yaptı. 1995 yılında araştırma görevlisi olarak girdiği Din Felsefesi Anabilim
dalında, 2003-2010 yılları arasında da yardımcı doçent olarak çalışmalarını sürdürdü.

Nisan 2010’da doçent oldu. Mayıs 2015’te Profesörlüğe atandı. 17.01.2012 tarihinden itibaren
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Türk
İslam Düşüncesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk
babasıdır.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16827.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Elitaş Geliyor
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş bazı programlara katılmak üzere yarın şehrimize geliyor.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Kayseri programı dahilinde ilk olarak saat 10.00’da Radisson
Blu Hotel’de Basın Yayın Enfermasyon İl Müdürlüğü’nün düzenlediği ”Bölgesel Medya
Buluşması”nda sabah kahvaltısına katılacak.
Elitaş, Ahievran Cami’nde Cuma namazı kıldıktan sonra 13.45’de Yeni Sanayi esnafı ile bir
araya gelecek.
Mimarsinan Mahallesi’nde yaptırılan Semt Polikinliği’nin temel atma törenine katılacak olan
Bakan Elitaş, akşam 18.00’da ise Ommer Otel’de Organize Sanayi Bölgesi’nin Olağan Mali
Genel Kurulu’na katılacak.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16828.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Down Sendromu’nun Farkında Olamadık
Ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılan 21 Mart Down Sendromu Farkındalık
Günü'ne resmi kurumların haricinde halk ve medyanın gösterdiği ilgi oldukça az görünüyor.
21 Mart’ta ‘down sendromunu’ konu alan resmi kurumların servis ettiği haberlerin haricinde
farkındalık haberi yer almadı. Her ne kadar ülke gündemi oldukça yoğun ve karışık olsa da,
farkındalık amaçlanan bu özel günde basının ilgisizliği akıllara "Ne kadar farkındayız?"
sorusunu getiriyor.
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Birleşmiş Milletler'in 10 Kasım 2011'de aldığı karar ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down
Sendromlular Günü olarak tanımasının ardından dünyada yapılan çeşitli etkinlikler bu genetik
farkındalığın artırılmasına yardımcı oldu. Bu farkındalığın 21 Mart gününde olmasının sebebi
de kendileri kadar özel, 21.kromozomlarının 2 yerine 3 tane olması takvimlerde 21 ve 3
rakamlarını özel kılıyor.
Down Sendromu nedir?
İnsan vücudunu oluşturan kromozomlardan 23 tanesi anneden 23 tanesi babadan gelmektedir.
Down Sendromu'na sahip bireylerde 21. Kromozomdan 3 tane vardır ve bunun sonucu olarak
toplam kromozom sayısı 46 yerine 47 olmaktadır.
Ülke, millet, sosyo ekonomik statü farkının olmadığı down sendromu, ortalama her 800
doğumda bir görülüyor. Down Türkiye'nin verileri tüm dünyada yaklaşık 6 milyon civarında
down sendromlu bireyin yaşadığına işaret ediyor. Türkiye'de ise yaklaşık 100.000 kişinin
down sendromlu olduğu tahmin ediliyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16829.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Çok Konuşuyoruz
Türkiye'de geçen yıl telefonlar kulaktan düşmedi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) verilerine göre; söz konusu dönemde sabit hat ve mobil cihaz abonelerinin 233,9
milyar dakika telefon görüşmesi yaptığı, 100,7 milyar kısa mesaj attığı ortaya çıktı. Kurumun
yıllık verileri, konuşma ve SMS’lerde her geçen yıl gözle görülür artış kaydettiği gözlendi.
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Konuşuyoruz ama ‘ne’ce’ konuşuyoruz. Konuşuyoruz ama dinlemiyoruz. Konuşuyoruz
bom boş. Elimizden telefonlar düşmüyor, görgü kurallarını dahi hiçe sayarak her yerde
konuşuyoruz. Akıllı cep telefonları çıktıktan sonra konuşmalar her geçen yıl artıyor. BTK
verilerinden yapılan hesaplamalara göre, sabit ve cep telefonlarından yapılan konuşmalarda
toplam trafik miktarı 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 233,9 milyar dakikaya
ulaşırken, bu trafiğin yüzde 95'ini mobil araçlarla yapılan konuşmalar oluşturdu.
Toplam konuşma trafiğinin dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı
artarken, sabit aramalarda trafik miktarının düştüğü görüldü. Mobil cihazlardaki teknolojik
gelişmeler sabit hatların kullanılmamasına ve hatta özellikle konutlarda abonelik iptallerine
kadar gitti. 2015'te sabit trafik miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 19,2 azalarak 11,3 milyar
dakika olarak gerçekleşti.
Geçen yıl atılan kısa mesaj (SMS) miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 19 gerileyerek 100
milyar 683 milyon oldu. SMS'e göre oldukça düşük seviyelerde olan multimedya mesaj
(MMS) sayısı da söz konusu dönemde 83 milyon civarında gerçekleşti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16830.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8
gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı
tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

24 Mart 2016 Perşembe 12:11

8 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 5 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından
mahkemeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları belirlenen 8 kişiyi takibe
aldı. Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile B.K., M.D., M.A., V.Y., M.Y., H.Ö.,
Z.A. ve L.Ç.'yi gözaltına alırken, şahısların evlerinde yaptıkları aramalarda ise 2 paket halinde
1.10 gram metamfetamin, 0.72 gram sentetik kannabionid (bonzai), 2 gram sigaraya sarılı
tütünle karışık bonzai, 1 adet ecstasy hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca buldu.
Emniyetteki ifadelerinin ardından H.Ö., Z.A. ve L.Ç. serbest bırakılırken, B.K., M.D., M.A.,
V.Y., M.Y. ise geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16831.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kayseri İl Jandarma Komutanlığından
esrar operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1.100 gram esrar
ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre İl jandarma Komutanlığı'na bağlı İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı
ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Niğde-Kayseri karayolunda bir otobüste inceleme yapıldığı

öğrenildi. Yapılan incelemelerde bir yolcuya ait valizde 1.00 gram esrar maddesinin ele
geçirildiği bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16832.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Develi'de nevruz kutlaması
Develi'de Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği Nevruz
Programı Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.
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Programa Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,
Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, Emniyet Müdürü İbrahim Korkmaz, Milli Eğitim
Müdürü Ali Arslan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, kutlama programında yaptığı konuşmasında, "Baharla
birlikte doğada yaşanan hareketlilik, ortaya çıkan renk şöleni, bir bütünü oluşturan
farklılıkların gözler önüne serdiği manzara, doğayla insan bütünleşmesini, çeşitliliklerin
toplumsal hayata kattığı zenginliği de temsil etmektedir" dedi. Kaymakam Başıbüyük,
konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Dolayısıyla Nevruz, huzur içinde, kardeşçe ve şenliklerle kutlanması gereken, tüm insanlık
için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatan bir bayramdır. Dünya tarihinin
en eski mevsimlik bayramlarından olan yeni yılın başlangıcı olan Nevruz gece ile gündüzün
eşitlendiği 21 Mart ile birlikte insana hayat veren dört unsurun (su, ateş, hava ve toprak)
ısınması, uyanması çiçekler ve tüm canlıların da yeniden canlanmasıyla baharın da başladığı
günlerdir. Bütün bu güzel duygular yanında Nevruz, yeni ve umut dolu günleri, baharı, bolluk
ve bereketi müjdeleyen, birlik ve kardeşlik duygularının güçlenerek pekişmesini sağlayan bir
bayram, bir şenlik günüdür.
Bayramlar toplumun dini ve milli inanışları ile geleneklerinden oluşmakta olup, ait olduğu
kültürün toplumsal değerlerini yansıtır. Farklılıklarımız ve çeşitliliklerimiz, ortak kültür
mirasımızı oluşturan zenginliğimizdir. Geçmişimizden günümüze büyük bir gururla
taşıdığımız bu zenginlik, milletimizin birlik ve bütünlüğünü güçlendiren temel unsurlardan
birini oluşturmaktadır.
Aynı gök kubbenin altında dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin yaşayan kadim bir milletin
evlatları olan bizler, tabiatın uyanışını gönüllerin ve zihinlerin de uyanışına vesile olarak
görmeli, medeniyetimizin farklı renk ve dokularını sevgi ve hoşgörü ortamında
yakınlaştırarak birliğimizi güçlendiren Nevruz geleneğini gelecek kuşaklara aktarmalı,
geçmişi birlikte oluşturduğumuz gibi, geleceğimizin de birlikte inşa edilmesini sağlamalıyız.
Unutulmamalıdır ki; bir kültür mozaiği olan coğrafyamızdaki farklılıklarımız ve kültürel
çeşitliliğimiz, aramızdaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışmayı kuvvetlendiren
zenginliklerimizdir."

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Baharın müjdecisi olan Nevruz’un Türk
Kültüründe çok önemli bir yeri bulunmaktadır. İçinden geçtiğimiz şu zor günlerde milletçe
Nevruz Bayramının tekrar gönüllerimizi ısındırıp bizlere kardeşliğimizi bir kez daha
hatırlatmasını ümit ediyorum” diyerek, Nevruz’un amacının hasıl olduğu, kin, nefret ve terör
musibetlerinin arındırıldığı bir coğrafyaya tekrar kavuşulması temennisinde bulundu.
Program Kazakistan'dan gelen Türksoy Derneği oyun ekinin gösterileriyle devam etti.
Türksoy Derneği oyun ekibinin yaptığı gösteriler izleyicileri mest etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16833.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

200 kuzusu telef olan çobana geçmiş olsun
ziyareti
Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Garnizon
Komutanı Erdoğan Mutlu, Emniyet Müdürü İbrahim Korkmaz, Milli Eğitim Müdürü Ali
Arslan yanlış aşıdan 200 kuzusunu kaybeden Nail Çobanoğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde
bulundu.
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Yaşananlar hakkında Nail Çobanoğlu'ndan bilgi aldılar.
Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, "Öncelikle Nail kardeşimize büyük geçmiş olsun
diyoruz bir şey söylemek için adli süreci beklemek gerekiyor" dedi
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Nail kardeşimizin 200 kuzusu ölmüş onun için
geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Nail kardeşimizin mağdur olmaması için Develi
Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16834.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Özhaseki, Ak Parti yerel yönetim
başkanları’na seslendi!
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 81 ilin
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanları ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir analiz toplantısı
gerçekleştirdi.
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Toplantıda Özhaseki, yerel yönetimler başkanlarına Genel Merkez’in geleceğe dair vizyonunu
anlattı ve onlardan gayretli çalışmalarına devam etmelerini istedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti teşkilatlarında Yerel
Yönetimler Başkanlığı görevinde bulunan 81 ilin Yerel Yönetim Başkanları ile bir
değerlendirme toplantısı yaptı.
Yerel yönetimlerde işi baştan sıkı tuttuklarını belirten Mehmet Özhaseki, “Yerel yönetim
başkanlarından bulundukları illerde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldık. ‘Yerel
seçimlere daha çok var!’ demeden, rehavete kapılmadan, şimdiden her türlü gayreti
göstermeliyiz.” ifadesinde bulundu.
Yerel yönetimler başkanlarının bulundukları görevin ehemmiyetini vurgulayan Özhaseki,
“Şunu unutmayalım: ‘Biz ayakta olursak, Türkiye koşacak; biz diri olursak, Türkiye iri ve
büyük olacak.” değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti’nin kurulduğu günden beri yerel yönetimleri önemsediğini belirten Özhaseki, “AK
Parti’nin yerel yönetimlerde uyguladığı politikalar; belediyeciliğin gelişmesine de doğal
olarak devrim niteliğinde büyük katkılar sağladı. Yerel yönetimler; AK Parti’nin hizmetleri
sayesinde hayat buldu adeta yeniden canlandı. Dolayısıyla AK Parti’nin kaderi; Türkiye’nin
kaderi haline geldi. AK Parti güçlü ise, belediyelerimiz de güçlü oluyor ve vatandaşlarımıza
daha kolay hizmet götürebiliyor.” dedi.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda yerel yönetimler başkanlarına
çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özhaseki, Yerel yönetim başkanları aracılığıyla bütün
illere selam gönderdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16835.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Rüzgârın saatteki hızı 80 kilometreye kadar
çıktı
Kayseri'de etkili olan rüzgar, saatte 80 kilometre hıza kadar ulaştı.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren
etkili olan rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreye kadar çıktığı, ataklarla 80 kilometre hıza
kadar ulaştığı öğrenildi. Saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle bir çok
binanın çatısı uçarken, araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Araçlarında maddi hasar
meydana gelen sürücüler, polis çağırarak tutanak tutturdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16836.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Mehmet Filiz istifa etti
Bir süredir ismi paralel devlet yapılanmasıyla anılarak adli mercilerce soruşturma kapsamına
alınan ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kayseri Ticaret Odası Meclis
Başkanı Mehmet Filiz görevinden istifa etti.
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Ticaret Odası’nda başta Mahmut Hiçyılmaz olmak üzere bazı meclis üyeleri tarafından
kendisine bir süredir istifa etmesi yönünde baskılara maruz kalıyordu. Mart ayı meclis
toplantısının gündeminde yine Mehmet Filiz’in istifası ile ilgili tartışmalar yaşandı. Meclisin
ilerleyen dakikalarında ortam iyice gerilince basın mensupları solan dışına çıkarıldı.
Toplantının sonunda Meclis Başkanı Mehmet Filiz sinirli bir şekilde salondan çıkarak basın
mensuplarına istifa ettiğini duyurdu.
Filiz, basın açıklaması yaptı
Konuşmasına basın mensuplarından özür dileyerek başlayan Mehmet Filiz istifa kararıyla
ilgili şunları söyledi:
“Bunu ticaret odamızın saygınlığı ve aile mahremiyeti için yaptım. Gelinen noktada benim
istifa etmemin daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Ama yapılanlar hiç şık olmadı. Mahmut

Hiçyılmaz’ın seçilmek için omuz omuza verdiğimiz arkadaşlarla yemekli toplantıda bir araya
gelmesi ve onlara imza atırması hiç iyi olmadı. O imza atan arkadaşlardan bazıları bana
telefon ederek “Başkanım biz mecburen imzaladık. Kusura bakma. Özür dilerim” dediler.
Yani böyle olmamalıydı. Ben bu milletin şerefli bir evladıyım. 200’den fazla çalışanım var.
Birçok ülkeye ihracat yapıyorum. Ben buraya hizmet için geldim. Hakkımda bir soruşturma
olabilir. Buna mahkemeler zaten karar verecek. Dediğim gibi buraya hizmet için geldim. Ama
son 1 yıldır açıkçası keyif almıyordum. Oylamaya gerek kalmadan kendim istifa ettim”
Filiz, Hiçyılmaz’ı da istifaya davet etti
Mehmet Filiz kendisi için ortaya atılan suçlamalarda Mahmut Hiçyılmaz’ın da adının
geçtiğini iddia ederek, “Aynı konulardan Mahmut Hiçyılmaz için de suçlamalar var. Ben de
kendisini istifaya davet ediyorum. Benim ki mahkemeye intikal etmiş, onun ki etmemiş. Fark
bu. Dolayısıyla onunda istifa etmesi lazım.
KTO’yu ele geçirmeye çalıştılar
Mahmut Hiçyılmaz ise yaptığı açıklamasında “Bizler karar mercisi değiliz. Hakkındaki
suçlamalar doğru demedik hiçbir zaman. Biz sadece KTO’nın isminin böyle bir şeyle
anılmasından dolayı duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik defalarca kez. Bununla birlikte
Mehmet Filiz’in istifa etmesinin hem kendisi için hem de oda için hayırlı olacağını
söylemiştik. Israrla buna yanaşmamıştı. Bu günde doğru bir davranış sergilemiş oldu” dedi.
Hiçyılmaz, Mehmet Filiz’in kendisine yapmış olduğu istifa çağrısına ise “Ben istifa ediyorum.
Yönetim Kurulu başkanı da istifa etsin demek ne kadar geçerli olur, insanlar tarafından ne
kadar değerlendirilir bunu kamuoyuna bırakıyorum” yorumunda bulunarak şunları söyledi:
Ticaret odasını ele geçirmek istediler
“Öyle bir durumla karşı karşıyayız ki. İnsanlar birbirlerini suçlamak için elinden geleni
yapıyor. Paralel devlet yapılanmasıyla biz 17-25 Aralıktan önce muhatap olduk. KTO’yu tabir
yerindeyse ele geçirmeye çalıştılar. Bunu da yapamayınca hırçınlaştılar. Biz bunlara direndik.
Ama biz bunları dışarıda anlatmadık. Eğer anlatsaydık son iki yılda yapmış olduğumuz
icraatları yapamazdık.”
KTO’nun Kayseri’nin en büyük sivil toplum kuruluşu ve Türkiye’deki Ticaret Odaları
arasında da çok saygın bir yeri olduğunu dile getiren Hiçyılmaz, KTO’sını üyelerimize açtık.
Şimdiye kadar 25 bin üyeyi odaya davet ettik. 1500 talepten 800 kadarını çözdük. Hızlı bir
tempoyla KTO diğer odalara örnek olacak şekilde çalışıyor. Bundan sonraki süreçte bu tür
tartışmalara mahal bırakmadan KTO üyelerine hizmet verme noktasında şimdiye kadar
olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarına devam edecek” diye konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16837.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Bazıları tarih yazar, bazıları bozar!
Birçok medeniyetten izler taşıyan Kayseri tarihi eser açısından zengin bir şehir. Ecdadımızın
adeta tarih yazarak inşa ettiği birçok eser yüzyıllara meydan okuyarak günümüze kadar
gelmiş. Özellikle Selçuklulardan kalma kümbetler şehrimize damgasını vurmuş durumda.
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Ancak atalarımız tarih yazarken onların bazı torunları da tarih bozuyor. Başta surlar olmak
üzere birçok tarihi kümbet ve çeşmenin üzerlerine yazılan çirkin yazılar sebebiyle kötü bir
görünüm oluşuyor.
Sahabiye sahipsiz mi?
Bu görüntü kirliliğinden en çok nasibini alan mahallemiz ise Sahabiye. Mahalledeki duvarlar,
kitabeler, tarihi eserler ve aklınıza gelebilecek çoğu yer gençlerin hışmına uğramış durumda.
Gençler üzerinde kitabeleri bulunan tarihi eserleri hiçe sayarak yazılarıyla adeta ‘Aşk
duvarına’ çeviriyorlar. En çok mülteci barındıran mahalle olması hasebiyle farklı dillerden
duvar yazılarına da rastlanıyor.
Halk arasında “Sazgeldi Türbesi” ve “Dede Kümbet” adı verilen Ulu Hatun Türbesi de
görüntü kirliliğinden etkilenmiş durumda. İçinde üç kardeşe ait bakımsız mezarların yan yana
bulunduğu, kitabesinden de 1363/64’de yapıldığı anlaşılan bu tarihi esere uygulanan hoyratça
davranışlar mahalle halkının tepkisini topluyor.
Alim Gerçel’in üzüntüsü
Bu durumdan büyük üzüntü duyan Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel “bu kötü tablo
şehrimizin imajını bozuyor. Özellikle yerli ve yabancı turistler ile araştırmacılar karşılaştıkları
vahim tablodan üzüntü, bizler de utanç duyuyoruz. Bu konuda yetkililerin gerekli temizliği
yapmalarını ve bundan sonra kirletilmemeleri için tedbir almalarını istiyoruz” diyor.
Haber ve fotoğraf : Ahmet Bolat-Rıfat Yörük
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16838.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Girişimciliği ile engelleri aştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen istihdam için Koordinasyon ve Eğitim
Projesi (İSKEP) kapsamında düzenlenen Girişimcilik Eğitimi'ne katılan Cihan Şahin market
açılışı gerçekleştirildi. Doğuştan çocuk felci hastalığı nedeniyle bedensel engelli olan Şahin,
girişimciliği ile engellilere örnek oldu.
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Dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması için işgücü piyasasına
erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla yola çıkan İSKEP meyvelerini almaya
başladı.
İSKEP tarafından 2015 Eylül ayı içerisinde Kayseri büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen Girişimcilik Eğitimi'ne katılan, yine İSKEP tarafından verilen danışmanlık
hizmetiyle projesini hazırlayan Cihan Şahin Talas Mevlana Mahallesi'nde kendi ismini
verdiği marketi hizmete açtı. Açılışa Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Talas
Kaymakamı Zekeriya Güney, İSKEP Koordinatörleri Yusuf Koçak ve Tuğba Evli katıldı.
Cihan Şahin’i kurs arkadaşları da yalnız bırakmayarak açılışta yer aldı.
“Engeller hendekte değil kafada”
Bedensel Engelli Cihan Şahin’in ricası üzerine market açılış kurdelesini kesen Vali
Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, ”Engelleri hendeklerde veya başka yerde aramayın, asıl engel
kafadadır. Kafalardaki engelleri aştığımız zaman başaramayacağız iş yoktur. Engelleri
aştığımız sürece kendimiz dahil herkesle barışık yaşarız” dedi.
Açılışa katılan arkadaşlarına teşekkür eden Cihan Şahin, “Büyükşehir Belediyesinin
desteklediği projeye katılarak aldığım eğitim beni iş yeri açmamı sağladı. İSKEP projesin
koordinatörleri Yusuf Koçak ve Tuğba Evli’nin çok desteğini gördüm. Engelli arkadaşlarıma
girişimcilik konusunda örnek olduğumu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” dedi.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16839.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kayseri fırtınaya teslim oldu
Sabah saatlerinden itibaren saatte 80 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar ve fırtına çatıların
uçmasına, ağaçları yerinden sökülmesine neden oldu. Kentteki insan ve araç hareketlerini
kısıtlayan fırtınanın yerinden söktüğü ağaç bir otomobilin üzerine düşerken, fırtınadan bazı iş
yerleri de zarar gördü.
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Gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kentte bulunan birçok binanın çatısı uçarken,
çatılardan kopan parçalardan da otomobiller zarar gördü. Havaalanı yolu Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı üzerinde ise park halinde bulunan 38 ZZ 084 plakalı otomobil ise saatteki hızı 80
kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle yerinden sökülen ağacın altında kaldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen polis inceleme yaparken, Büyükşehir
Belediyesi ekipleri de ağacın altında kalan otomobili kurtarma çalışması yaptı. Ekiplerin
çalışmasıyla ağaç kesilerek otomobil kurtarılırken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bir iş yerinin camları da fırtına nedeniyle
kırıldı. Şans eseri sadece maddi zararın geldiği olay sonrasında iş yeri çalışanları cam
kırıklarını temizleyerek önlem aldı.
Kent merkezi ve ilçelerde çatıların uçtuğu fırtınada Erciyes Üniversitesi kampus alanındaki
ağaçlardan bazıları devrildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16840.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Bekir Yıldız’dan gazetemize ziyaret
KEPSAŞ (Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı, Kocasinan eski
Belediye Başkanı Bekir Yıldız gazetemize bir nezaket ziyaretinde bulundu.
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Gazetemizin yeni yayın dönemini ve 21. kuruluş yıldönümünü kutlayan Yıldız, Genel Yayın
Yönetmenimiz Rıfat Yörük’e de görevinde başarılar diledi.

Bekir Yıldız, gazetemizin fahri muhabirleri olan Ahıskalı üniversite öğrencileri Cemile
Dursunova ve Javair Davrusheva ile de sohbet ederek ülkemize yerleşen Ahıska Türklerinin
durumları hakkında bilgi aldı.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16841.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Meclis teröriste mesaj vermek için
kullanılamaz
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, terör örgütü PKK’ya yapılan operasyonların devam
edeceğini kaydederek, “Kürsü mahrumiyeti var tamam ama TBMM kürsüsü teröriste, canlı
bombaya mesaj vermek için kullanılamaz” dedi.
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Bir dizi ziyaret için Kayseri’ye gelen Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Başbakanlık Basın
Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yerel ve Bölgesel Medya
Buluşması'na katıldı. Kayseri, Sivas, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir’den gelen gazetecilere
seslenen Elitaş, terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonları değerlendirdi. Bakan
Elitaş, “Bugüne kadar terör örgütüne yapılan en kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Terör
örgütü Kürt kardeşlerimize zulüm ediyor, onları katlediyor. Daha önce Kürtler haklarını
alamıyor diye ortaya çıkmışlardı. Şimdi de bu coğrafyada yaşayan herkes gibi
Güneydoğu’daki Kürt kardeşlerimizin devletle birliğini bozmak için oradaki kardeşlerimize
işkence yapmaktadır. Hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçimlerinde milletimizden aldıkları
oylarla Meclis'e giren bir partinin maalesef büyük bir kısmı TBMM’de terör örgütünün
temsilcisi gibi davranmaktadır. Bugün daha da saygısızca kendisini seçen millete yaptığı
ihanet çerçevesinde TBMM’de faaliyet göstermektedir. Kürsü mahrumiyeti var tamam ama
TBMM kürsüsü teröriste, canlı bombaya mesaj vermek için kullanılamaz” ifadelerini
kullandı.
Milletvekilliğinin suç işleme özgürlüğü olmadığını kaydeden Elitaş, “Terör örgütü ile beraber
hareket etme özgürlüğü değildir. Seçilen milletvekili 78 milyon insanı temsil eder. Bu şekilde
terör örgütünün destekçiliğini yaptığınız sürece Kandil'dekiyle Meclis'tekinin ne farkı vardır.
Terör örgütleri beslenmedikleri sürece büyüyemezler. Bunların hepsi beslemedir. Bölgede
yaşayan kardeşlerimiz terör örgütünü desteklemiyor ve bunun için zulüm görüyorlar. Terör
örgütü oralarda kiralık katil olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu örgüt maddi imkanlarını
başka yerlerden aldığı sürece, diğer devletler de bu örgütü beslemeye devam ettiği sürede
terör örgütleri kendilerini de vuracaktır. IŞİD ilk çıktığında gözlerini yumanlar, bugün IŞİD’in
devasa bir noktaya geldiğinin farkındadırlar. Onun için kendilerine yalakalık yapan ülkelere
sesleniyorum. Yarın bu terör örgütü size geri dönüp sizi de vurabilir. Buradan güvenlik
güçlerimize başarılar diliyorum. Ümit ediyorum en yakın zamanda terör belası ile

mücadelemiz en yakın zamanda bitecektir diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.
2008 krizi ile beraber dünyanın çok farklı sürece gittiğinin altını çizen Bakan Elitaş, “2008
krizi ile birlikte dünya çok farklı sürece gitti. Dünyanın da en büyük ekonomisinden biri olan
ABD’deki saldırının artçıları devam ediyor. Son 2 yılda ABD’deki düzelme ile birlikte az
gelişmiş ülkelere de yansıdığını görüyoruz. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan
Çin’deki büyümenin de çift hanelerden yüzde 6’lara düşmesinin dünya ekonomisini geriye
götürdüğünü görüyoruz. Bizim ticaret yaptığımız ülkeler içerisinde petrol zengini ülkelerdeki
petrol fiyatlarının azalması bizim ticaretimizi daraltma noktasına getiriyor. Bunu daha önce
öngören Ekonomi Bakanlığı yeni yeni piyasalar araştırmak üzere yeni pazarlar, yeni gidilecek
alanlar bulmak için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
İhracat rakamlarını da değerlendiren Bakan Elitaş, “İhracatımızın belli bir hedeflere
geleceğini hesap ediyoruz ama ne olursa olsun hesabı farklı şekillerde yapmamız gerekir.
2014 yılında Türkiye’nin ihracatı 157.6 milyar dolardı. 2015 yılında dünyanın 15.2 trilyon
dolar, Türkiye’nin ihracatı ise 143.9 milyar dolardı. 2015 yılında 2014 yılına göre biraz
iyileşti” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16842.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Kayseri’deki ticaret hacmi heyecan verici
JETRO Kıdemli Genel Müdürü Yasuyuki Murahashı, Kayseri’de ticaret hacminin kendisini
heyecanlandırdığını belirterek ilerleyen dönemlerde dış ticarette ortak çalışmalara imza
atacaklarına inandığını söyledi.
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Japon Dış Ticaret Teşkilatı JETRO, Japonya ile ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için Kayseri
Ticaret Odası'nı ziyaret etti.
Ziyarette, Kıdemli Genel Müdür Yasuyuki Murahashı ile JETRO Dış Ticaret Uzmanı Emine
Göncü'yü, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Kamil Taşçı ile KTO yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
JETRO Kıdemli Genel Müdür Yasuyuki Murahashı ise, "Erciyes'i gördüğümde, Fuji dağına
benzettim. O nedenle kendimi Kayseri'de evimde gibi hissettim. Buradaki ticaret hacmi bizi
heyecanlandırdı, umuyoruz ki, dış ticarette ortak çalışmalar gerçekleştirebileceğiz" ifadelerini
kullandı.
Japonya’nın teknolojisinden faydalanmak istiyoruz
KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise Kayserinin, bölge ekonomisinde önemli bir kent
olduğuna vurgu yaptı ve Japonya ile olan ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi. Kentin,
yalnızca ticarette değil; Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'e yapılan Master Planı ile
turizmde, dört üniversitesi ile eğitimde bölgeye hizmet veren bir konumda olduğuna dikkat
çeken Başkan Mahmut Hiçyılmaz, "JETRO'yu ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Japonya ile dış

ticaretin gelişmesini ve Japonya'nın teknolojisinden faydalanmayı isteriz. Kayseri, ticarette
olduğu kadar, sanayide de gelişmiştir. Bu nedenle Organize Sanayi Bölgemizi de görmenizi,
sanayi ile ilgili dış ticaret işbirliklerine dair değerlendirmelerinde de bulunmanızı arzu ederiz"
dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16843.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Uzdent’ten öğrencilere diş taraması
Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Atlas Koleji öğrencilere diş taraması yaptı. Bazı
öğrencilerin dişlerini göstermekte çekindiği uygulamada öğrencilere, “Cesaret Belgesi” ve
“Kahramanlık Belgesi” verildi. Uzdent Diş Hekimi Faruk Tanrıverdi, ilkokul çağlarında
çocukların diş bakımlarının öğretilmesinin önemli olduğunu söyledi.
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Atlas Koleji 2,3,4,5 ve 6. Sınıf öğrencileri diş taramasından geçti. Uzdent tarafından yapılan
taramada öğrencilere muayene öncesinde sağlıklı diş bakımları konusunda uzman diş
doktorları tarafından bilgiler verildi. Öğrencilerin ağız ve diş sağlığına bakan Uzdent Diş
Hekimi Faruk Tanrıverdi, çocukların özellikle bu yaşlarda ağız ve diş bakımını öğrenerek
alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini söyledi. Tanrıverdi,”Aileler çocukların süt dişlerini
‘yerine yenisi çıkacak’ ve ya ‘yeniden çıkar’ düşüncesiyle önemsemiyorlar. İlerleyen yaşlarda
süt dişi bakımı olmayan çocuklarda sorunları gidermek kolay olmuyor. Cerrahi müdahale
gerekebiliyor“ dedi.
Diş taramasında öğrencilere dişleri fırçalama teknikleri, ağız ve diş bakımının önemi, ‘diş
sağlığını kaybederse iç organlara nasıl zarar verir?’ konulu bilgiler aktarıldı. Muayene
sırasında ağzını açmakta zorlanan ve muayeden korkan öğrenciler de oldu. Uzdent’in uzman
hekimleri tarafından ikna edilerek muayene olan öğrencilere, “Cesaret Belgesi”, muayene
sonrasında dişleri bakımlı ve çürüksüz olan öğrencilere de “Kahramanlık Belgesi” ve diş
macunu Uzdent Halkla İlişkiler Müdürü Ergün Sezer tarafından verildi. Muayene sonrasında
dişlerinde sorun olan öğrencilere ise ailelerine verilmek üzere tedavi şeklini anlatan bilgiler
gönderildi.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16844.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Avrupa’da özerkliğe izin verilir mi?
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Fransa'nın Strasbourg şehrinde düzenlenen
Avrupa Konseyi (AK) Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde yaptığı konuşmada,
"Avrupa ülkelerinde bizdekiler gibi hendekler kazılsa, masum insanlar öldürülse, kamuya
zarar verilse, kısacası özerklik istense buna izin verilir mi?" diye sordu.
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Konseyin Yerel ve Bölgesel Yönetimler 30. Genel Kurulu, Brüksel ve İstanbul'da yaşanan
terör saldırıları kınanarak ve ölenler için saygı duruşuyla başladı. 47 ülkenin temsil edildiği
konseyde Türkiye, 2016 yılında 18 asil üye ile temsil edilen 6 ülkeden biri oldu. Bununla
birlikte Türkçe, konseyin ana dili olarak kabul edildiği için Türkçe tercüme imkanı olan 8
ülkeden biri konumuna geldi.
Türkiye'yi konseyde temsil eden heyette yer alan Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, genel kurulda "Kültürlerarası Toplumlar Oluşturmada Büyüyen Sorunlar" ve
"Avrupa Konseyi Üye Devletlerinde Bölgeselleşme" konularında konuşma yaptı. Palancıoğlu,
sözlerine Türkiye ve Brüksel'de meydana gelen terör saldırılarını kınayarak başladı.
Mülteci sorununa dikkat çekti
"Dünya olarak teröre karşı birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz"
diyen Palancıoğlu, "Türkiye'nin şuana kadar Suriyeli sığınmacılar için yaptığı harcama 8
milyar doları geçmiştir. Suriye'den gelen sığınmacı sayısı ise 3 milyonu geçmiştir. Ancak bu
sığınmacıların 1,5 milyonunun 18 yaşından küçük çocuklar olduğunu düşündüğümüzde
yapacak çok işimiz olduğunu belirtmek isterim. Sadece benim şehrim Kayseri'ye 50 bin
Suriyeli gelmiştir. Merkezi hükümet ile birlikte belediyeler Suriyeli sığınmacılara her türlü
desteği vermektedir. Barınma, eğitim, sağlık, yiyecek, giyecek gibi tüm ihtiyaçlar
karşılanmaktadır." diye konuştu.
Avrupa savaş alanına çevrilse ne yapardınız?
Palancıoğlu, konuşmasında ayrıca ülkemizdeki terör faaliyetleriyle ilgili şu ifadelere yer
verdi: "Türkiye'nin bir anayasası vardır ve hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince bu anayasaya
göre hareket edilmektedir. Ancak Türkiye'nin güney doğusunda özerklik ilan ederek yönetime
el koymak isteyen, yasal olmayan faaliyetler meydana gelmiştir. Hendekler kazılmış, yollara
patlayıcılar döşenmiş, sivil vatandaşlara ve resmi görevlilere silahlı saldırılarda bulunulmuş,
okullar, hastaneler ve kamu binaları yakılmıştır. Bütün bunlar kabul edilebilir bir durum
değildir. Bu nedenle olaylara Türkiye Cumhuriyeti müdahale etmiş ve edecektir. Hiçbir
ülkenin bu tür durumlar karşısında farklı davranması düşünülemez. Mesela şuanda Avrupa
ülkelerinde farklı ülkelerden vatandaşlar yaşamaktadır.

Bu kişiler Fransa'da, Almanya'da, Avusturya'da veya herhangi bir Avrupa ülkesinde ellerine
silah alıp insanları öldürse, okulları ve hastaneleri yaksa, özet olarak şehirleri savaş ortamına
çevirse, siz ne yapardınız? Bu nedenle tüm taleplerin hukuk çerçevesinde yapılması
gerektiğini düşünüyorum. Şiddetle hiç bir yere gidilemeyeceğini vurgulamak istiyorum."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16845.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Türkiye 2 milyon İranlı bekliyor
Ekonomi Bakanı Elitaş, 2015'te İranlı turistlerin 1 milyar 750 milyon dolarlık döviz
bıraktığını belirterek, bu yıl İran'dan 2 milyon turistin gelmesini ümit ettiğini söyledi.
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Rusya ile yaşanan krizin, Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi bulunduğunu ancak bu etkinin
söylendiği kadar fazla olmadığını belirterek, “2015’te Türkiye’nin Rusya'ya ihracatı 3,7
milyar dolar oldu. 2015’teki toplam ihracatımızın ancak yüzde 2,5’i Rusya ile yapıldı.
İhracatçılarımız başka pazarlara yönelerek Rusya’dan azalan kısmı telafi etmek için gayret
gösteriyorlar” dedi.
Türkiye’nin Afrika, Güney Amerika, Çin, Hindistan, Japonya gibi alternatif pazarlara
yöneldiğini belirten Elitaş, şunları söyledi.
“Pakistan ile yaptığımız Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) sebeplerinden biri de bu.
Rusya, Türk mallarını almayarak Türkiye’yi cezalandırdığını zannediyor ama Türk mallarını
almayarak kendi halkına zulmettiğinin farkında değil. Ben aklıselime davet ediyorum. İki en
yakın ülke ticaretlerini aynı şekilde devam ettirmeli diye düşünüyorum.”
İran’a ambargonun kaldırılması
Elitaş, İran’a uygulanan ambargonun kaldırılmasının Türk ekonomisine etkilerine dair, "İran
80 milyonu nüfusu olan, doğal kaynakları bulunan, 450 milyar dolara yakın gayrisafi yurtiçi
hasılası, 80 milyar dolar ithalatı, 80 milyar dolara yakın da ihracatı olan bir ülke. Altyapı
yatırımları da had safhaya ulaşmış durumda" diye konuştu.
"Türkiye ile İran’ın ticaretlerini iyi bir noktaya götüreceklerine inanıyorum" diyen Elitaş,
“İran temaslarında alınan kararlar doğrultusunda, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı
Nimetzade ile yüz yüze ya da telefonla görüşerek iki ülke arasındaki ticaretin üst noktaya
götürülmesini arzu ediyoruz” dedi.
Elitaş, İran ile tercihli ticaret anlaşmasının 2015 Ocak ayında hayata geçirildiğini hatırlatarak
“Bu ticaret anlaşmasının aksayan yönlerini tespit edip çözmek ve STA’mızın kapsamını
genişletme hedefimiz var” ifadesini kullandı.
Müteahhitlik hizmetlerinin İran’da çok müsait bir imkan bulabileceğine değinen Elitaş,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yine Sayın Ruhani ve Cihangiri’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’nin kendi
vatandaşları için çok uygun bir turizm destinasyonu olduğunu ilan ettiler. 2015’te 1 milyon
750 bin İranlı turist, 1 milyar 750 milyon dolarlık döviz bırakarak ülkemizi ziyaret ettiler.

Ümit ediyorum, 2016’da İran’dan 2 milyon civarında turist gelecek. Rusya’nın telafi edici
etkisi sanırım buradan çıkacak.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16846.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Gün birlik ve beraberlik günüdür
Kayseri OSB’nin 14. Mali Genel Kurulu Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın katılımıyla
yapıldı.
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Genel Kurul, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nurşaçan’ın selamlama
konuşmasıyla başladı. Selamlama konuşmasının ardından Bakan Elitaş, konuşma yapmak için
kürsüye davet edildi. Türkiye’nin bölgesinde büyümeye ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakan
Elitaş, “1983 Baharında Kayseri OSB’de 6 fabrikanın temelini attık. 2002 yılı ile Türkiye’ye
huzur ve istikrar geldi. OSB’de bu huzur ve istikrardan nasibini aldı” dedi.
Ardından Nursaçan tekrar kürsiye gelerek: ”Gün birlik ve beraberlik günüdür. Karşılıklı saygı
ve sevgi günüdür. Eleştiriye açığız ama iftira boyutuna gelirse bizim de söyleyeceklerimiz
vardır” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16847.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Yıkım nöbeti
Bekir ve Şerafettin Arslan kardeşler, Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı’nda bulunan dükkanlarının
belediye tarafından istimlak bedeli ödenmeden yıkılmaya çalışıldığını iddia etti. Öyle ki
yetkililer tarafından dükkanlarının habersiz bir şekilde yıkılacağı konusunda endişe
duyduklarını söyleyen Arslan kardeşler gece gündüz nöbet tutmaya başladı. Konu ile ilgili
görüştüğümüz belediye yetkilileri ise istimlak bedelini ödediklerini ama bazı mülk
sahiplerinin anlaşmaya yanaşmadıklarını ileri sürdü.
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Kocasinan Belediyesi’nin Erkilet Bulvarı’nın genişletilmesi için başlatmış olduğu istimlak
çalışmaları bir süredir devam ederken söz konusu bölgedeki dükkanların birer birer yıkıldığı
görüldü.
Bazı dükkan sahipleri belediyenin zorla veya habersiz bir şekilde dükkanlarını yıkarak enkaz
halindeki bir arsa gibi gösterdiğini iddia ettiler.
Bir çok dükkan sahibinin mağdur edildiği yönünde iddialar ortaya atılırken, bölgede dükkanı
ve evi olanlardan Bekir ve Şerafettin Arslan kardeşler, toplam 641 m2 alanda 4 dükkan ve 1
evlerinin olduğunu söyledi.
Arslan kardeşlerin iddiasına göre belediye daha önce kendilerine tebligat göndermeden 3 gün
içerisinde dükkanları boşaltmalarını istedi. Dükkanların rızalarının olmadığı bir şekilde
yıkılmaya çalışıldığını ve bununla birlikte de değerinin düşürülmek istendiğini anlattılar.
Anlaşmaya hazırız
Dükkanların ve arsaların gerçek değerini vermeleri halinde yetkililer ile anlaşmaya hazır
olduklarını ifade eden Arslan kardeşler, hiçbir zaman bu yola başvurulmadığını iddia ettiler.
Gece gündüz bekliyoruz
Bekir Arslan dükkanların yıkılması korkusuyla gece gündüz nöbet tuttuğunu belirterek, “Biz
hakkımız olan bir şeyi istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Anlaşmaya hazırız” dedi. Olayın
sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getiren Bekir Arslan hukuki süreç başlattıklarını
söyledi.
Mülk sahipleri anlaşmaya yanaşmıyor
Konu ile ilgili görüştüğümüz belediye yetkilileri ise söz konusu mevkide yol genişletme
çalışması yapılacağını söylediler. Mülk sahiplerine istimlak bedelini ödeyeceklerinin altını
çizen yetkililer, “Mülk sahipleri anlaşmaya yanaşmıyor. Ücretini alamayan kimse
belediyemize ulaşsın” ifadelerini kullandılar.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16848.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Terör alışveriş kültürünü değiştiriyor
SANAL ALIŞVERİŞ ARTTI: Terör olayları yüzünden alışveriş merkezleri ile çarşı pazar
boşalırken, ihtiyaçların internet üzerinden karşılanması sayesinde sanal alışveriş siteleri kar
oranlarını artırdı. Çarşı-pazar ve AVM’lerde ise esnaf adeta ‘sinek avlar’ duruma geldi.
Sokağa çıkmaya korkan vatandaşın tercihi haline gelen sanal alışveriş, alışkanlık yaparsa
gelecek günlerde alışveriş kültürünün de değişmesine neden olacak gibi görülüyor.
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Vatandaş terör belası yüzünden alışveriş kültürünü değiştirmeye hazırlanıyor. Ülkede peş peşe
gelen terör olayları ve fısıltı gazetesi ile dolaşan söylentiler vatandaşın rutin hayatında
değişikliklere neden oldu. Sosyal yaşamını kısıtlayan vatandaşlar, alışveriş şeklini de
değiştirdi.
Yapılan araştırmalara göre terör olaylarının artmasıyla AVM'lerde ziyaretçi sayısı ile cirolar
yüzde 50-60 oranında azalırken, yemek yeme katlarında bu oranın yüzde 80'lere ulaştığı
görüldü. AVM'lerin yanı sıra Kayseri’de ticaretin kalbi olarak bilinen İnönü Bulvarı, Millet
Caddesi, İstasyon Caddesi, Sivas Caddesi, gibi merkezlerden de uzak duran vatandaşlar,
ihtiyaçlarını sanal pazarlardan karşılama yoluna gittiler.
Bir ‘tık’ la nakit paralar kazanıyorlar
Bu durum esnafı ve AVM’lerdeki dev mağazaları zor duruma düşürürken, sanal alışveriş
sitelerinin satışlarını arttırdı. Evlerinden çıkmayan vatandaş internet üzerinden kredi kartları
ve teslimde ödemelerde alışveriş yapmaya başladı. Araştırmalara göre online alışverişlerin
gıdada yüzde 40, kitapta yüzde 26, giyimde yüzde 20, kozmetikte yüzde 10, elektronikte ise
yüzde 7 arttı.
Son yıllarda çıkışa geçen online alışveriş siteleri, yaşanan son olaylarla daha çok tercih edilen
alışveriş şekli oldu. Online alışveriş sitelerinin ciroları ciddi miktarlarda arttı. İnsanlar bu
dönemde online alışverişin avantajlarını, konforunu da keşfettiler. İnternet üzerinden bir
‘tık’la istediği ürünü online satın alarak kapısına kadar getirtmenin keyfini yaşayan vatandaşın
online alışverişe ilgisinin, terör korkusunun sona ermesinin ardından da sürecek olması
esnafın büyük korkuları arasında yer alıyor.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16849.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Bekir Yıldız’ın abisi vefat etti
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KEPSAŞ (Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanı, Kocasinan
Belediyesi eski Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bekir Yıldız’ın ağabeyi
Ömer Yıldız 76 yaşında vefat etti. Yıldız’ın cenazesi bugün Cami-i Kebir’de öğle namazını
müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16851.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Sivas'ta üç “paralel” şirkete kayyum
FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağladıkları öne sürülen 3 eğitim şirketine kayyum
atanmasına karar verildi.
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Sivas'ta faaliyet gösteren 3 eğitim şirketine, "Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)"
finansman desteği sağladığı ve işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla kayyum atandı.
Alınan bilgiye göre, Sivas Sulh Ceza Hakimliğince Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili
maddesi gereğince kayyum olarak atanan kişiler, polis ekipleri eşliğinde Sultan Murat Eğitim
Kurumları, Selçuk Fen Eğitim Hizmetleri AŞ ve Gökkuşağım Eğitim Danışmanlık, Basın
Yayın, Pazarlama ve İnşaat Turizm AŞ'ye ait binalara geldi.
FETÖ/PDY'ye finansman desteği sağlandığı ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla
atanan kayyumlar, mahkeme kararını göstererek binalara girdi ve çalışmalarına başladı.
Bu arada, kayyum kararı öncesi birçok klasör, çek ve seneti gece yarısı kaçırmak isteyen 6
kişi, polisin tedbir alması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince
"hayırseverlerin dini duyguları istismar edilerek arsalarının Paralel Yapı'ya kazandırılması,
imam hatiplere ayrılmış arsa ve okulların kumpas yoluyla FETÖ/PDY'ye yakın kuruluşlara
tahsis edilmesi" iddiaları üzerine 11 Aralık 2015'te Sivas merkezli Ankara, İstanbul ve
Erzincan'da düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen

zanlılardan 11'i tutuklanmış, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Mahkeme, 2 zanlı hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.
(Dünya Bülteni)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16852.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Dolandırıcılarda yöntem bitmiyor
Sosyal Paylaşım ağı Facebook üzerinden adına sahte hesap açılarak arkadaşlarının
dolandırıldığını söyleyen Salih Karakuzu, başka mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli
tedbirlerin alınmasını istedi.
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Olay ile ilgili gazetemize bilgi veren Karakuzu, “Facebook sosyal paylaşım ağı üzerinden,
adımı kullanarak oluşturmuş olduğum profilimin bir benzerini profilimdeki resimleri de
kullanarak gölge profil açmışlar. Adımı taşıyan bu gölge profil vasıtasıyla tüm yakınlarım
arkadaş olarak eklenmiş. Bunlarla iletişim kurularak telefon numaraları istenmiş.
Yakınlarımın benim ismime olan güvenlerini kullanıp numaralarını aldıkları kişilere otomatik
olarak bir mesaj göndermişler. Gelen mesajı “Evet” olarak yanıtlayanların hattından otomatik
olarak 82,5 TL kesilmiş” ifadelerini kullandı.
‘Ben ve çevrem mağdur olduk’
Dolandırıcıların ‘Joygame.com’ internet sitesi üzerinden mağdurlara gelen şifreyi kullanarak
kendi hesaplarına bu paranın aktarıldığını kaydeden Karakuzu “Yaşanan bu olay neticesinde
gerek kendi mağduriyetim gerekse çevremin mağduriyeti söz konusu olmuştur. Bu mesajlara
itibar edip zarara uğratılmışlardır. Adıma açılan gölge profili Facebook üzerinden şikayet
üzerine kapattırdım. Lakin yukarıda ismi meçhul taraflarca bu dolandırıcılık
gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen eylemi gerçekleştirerek Türk Ceza Kanunu’nda tanımlı suçu
işleyen kişi ve kişilerin daha başka mağduriyetlerin önüne geçilmesi için bu internet siteleri ve
kurumlara karşı gerekli soruşturma ve tedbirlerin alınmasını talep etmekteyim” dedi.
Haber/Fotoğraf: Rukiye Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16853.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Öğrencilerden kitap okuma farkındalığı
Erciyes Üniversitesi öğrenci grupları kampüs içerisinde bir araya Türkiye’deki kitap okuma
alışkanlığının azlığına, pankartlarla dikkat çekmeye çalıştılar. Topluma kitap sevgisi aşılamak
için her hafta toplanmayı amaçlayan öğrenciler Eğitim Fakültesi önündeki çimlere oturarak
kitap okudu.
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Erciyes Üniversitesi öğrencileri, Kayseri Gençlik Merkezi ve Gema Kulübü Türkiye’deki
kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için Eğitim Fakültesi önünde pankartlı eylem yaptı.
Türkiye’de az sayıda kitap okunduğunu belirten öğrenciler, kitabı “İyilik ağacı” olarak
gösteren ve “Kitap Hayattır” yazılı pankartlar açtı. Baharın gelişiyle kitap okumanın
farkındalığını artırmak istediklerini belirten öğrenciler, amaçlarının toplumda az sayıda kitap
okunduğunu belirterek herkese kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu
söylediler.
Öğrenciler eylemlerini ellerinde tuttukları pankartlarla Eğitim Fakültesi önündeki yeşil alanda
kitap okuyarak bitirdi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16854.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Midibüs devrildi: 14 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, Kırıkkale'den Gaziantep'e giden midibüsün devrilmesi
sonucunda 14 kişi yaralandı.
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Kırıkkale'den, Gaziantep'e türbe ziyaretine giden Adem D. yönetimindeki 06 DM 6643
plakalı midibüsün, Pınarbaşı ilçesine bağlı Aşağıbeyçayır mahallesinde direksiyon
hakimiyetinin kaybolması sonrasında devrildiği öğrenildi.
Kaza nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş yolu trafiğe kapanırken, kazada yaralanan 14 kişi,
olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık

durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16855.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

3 bin fidan toprakla buluşturuldu
Melikgazi Belediyesi, Orman HaMelikgazi Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla 3 bin fidanı
toprakla buluşturdu. ftası dolayısıyla 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.
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Melikgazi Belediyesi tarafından Organize Sanayi alternatif yolu olarak bilinen Fatih Sultan
Mehmet Bulvarı İnecik Mevkii'ndeki yarmanın sol tarafındaki alan kademeli olarak, 2012 yılı
Sonbaharında ağaçlandırılmıştı. Şu anda yapılan çalışmada ise yolun sol taraftaki alanı
ağaçlandırılıyor ve 3 bin adet 2 metreden büyük olan çam, akasya, dişbudak, mahlep türünden
ağaçlar toprak ile buluşturuyor.
50 bin fidan dikilecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ”Önümüzdeki haftadan itibaren Kıranardı,
Hisarcık, Gesi, Turan, Bürüngüz, Mimarsinan ve Gürpınar’da daha önce tespit edilen
alanlarda ağaçlandırma çalışması yapılacak olup, bu çalışmalarımız sonucunda 50.000 adet
fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Halkımızın da katılımını sağlayacağımız şenliklerle “Daha
yeşil bir Kayseri, daha yeşil bir Melikgazi“ için çalışmalarımız sürecek.” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16856.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

Çetin Arık’a fezleke
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hakaret iddiasıyla fezleke düzenlendi. Fezleke Arık’ın 1 Kasım genel seçimlerine hazırlık
çalışmaları sırasında yaptığı bir açıklama nedeniyle olduğu öğrenildi. Fezlekeyi değerlendiren
Arık hesap vermekten korkmadığını söyledi.
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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık hakkında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hakaret iddiasıyla fezleke düzenlendi. Fezleke Arık’ın, 1 Kasım 2016 seçimleri öncesinde
“Cumhurbaşkanlığı tarafından PTT kanalıyla bazı kişilere 5 ila 7 bin lira arasında değişen
miktarlarda ödeme yapıldığını” iddia ederek yaptığı konuşmasından dolayı olduğu öğrenildi.
Hakkında düzenlenen fezlekenin şaşırtıcı olmadığını belirten Çetin Arık, “Çok şükür bizim
hesabını veremeyeceğimiz bir durum yok. Biz hesap vermekten korkmuyoruz. Hesap
vermekten korkanlar utansın. Bu milletin bir vekili olarak bu paraların ne amaçla verildiğini,
kimlere verildiğini sormak en doğal hakkımız. Bir kez daha soruyoruz” dedi. (Kurumsal
Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16857.html
Erişim Tarihi: 28.03.2016

