KAYSERİ HABER ARŞİVİ
21.11.2016–30.11.2016
Polis, öğrenciler için gezi düzenledi
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal
Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, öğrencilere yönelik gezi düzenledi.
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Farklı okullarda eğitim gören 40 öğrenci, "Tükenmez Kalemle Yazılan Düşler" Projesi
çerçevesinde, Çanakkale, İstanbul ve Ankara gezisine götürüldü.
Proje sorumlularından polis memuru Zübeyde Çorumlu, öğrencilere yeni ufuklar açmayı
amaçladıklarını söyledi.
Çorumlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ankara, İstanbul ve Çanakkale'yi kapsayan geziye daha önce 80 öğrenci katılmıştı. Son
kafile olan 40 kişiyi yolluyoruz. Tarihi ve sosyal bir gezi olacak. Gençlerde milli bilinç
oluşturmayı, vatanımızı daha iyi tanımaya yönlendirmeyi, yeni ufuklar açmalarına katkıda
bulunmayı amaçladık."
Öğrenci velilerinden Suat Kaptan da projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımız
bu gezi sayesinde geçmişlerini öğrenerek geleceğe yönelik daha iyi planlar
yapabilecek. Çocuğum daha önce böyle bir geziye katılmadı. Çanakkale denildiği zaman
insanın kemikleri sızlıyor. Biz de çocuklarımızın tarihini bilmesi açısından bu geziyi
önemsiyoruz ve onları gönderiyoruz. Çocuklarımız kadar biz de çok heyecanlıyız." dedi.
Öğrencilerden Aleyna Genç de gezi öncesi heyecanlı olduğunu belirterek, "Böyle bir gezi
olduğunu polis ağabeylerden duydum Çanakkale, İstanbul ve Ankara'yı kapsayan 5 günlük bir
gezi olacak. Ben de buralara daha önce gitmek istiyordum, onlar da gitmemize vesile oldu.
Bunun için kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar tarafından ailelere gezi hakkında bilgi
verildikten sonra öğrenciler otobüse bindirilerek yolcu edildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20635.html
Erişim Tarihi: 22.11.2016

“Cinsel istismar kanun önergesini CHP
çarpıtıyor”
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
(TBMM) verdiği 'cinsel istismar' suçlarına ilişkin kanun önergesinin Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) tarafından çarpıtıldığını söyledi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer AK Parti İl Başkanlığı tarafından uygulanan
nöbetçi vekil uygulaması kapsamında, vatandaşların sorunlarını dinledi. Öncesinde bir basın
toplantısı düzenleyen Tamer, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. AK Parti'nin TBMM'ye
verdiği 'cinsel istismar' suçlarına ilişkin kanun önergesini değerlendiren İsmail Tamer, önerge
kapsamında mağdur olan 3 bin ailenin mağduriyetlerinin giderileceğini kaydetti. Önergenin
CHP tarafından çarpıtıldığını belirten Milletvekili Tamer, konuşmasını şöyle tamamladı:
"TBMM'de Perşembe günü akşam hükümetimiz tarafından verilen bir önerge vardı. Bu
önergede CHP'nin ve başka partilerin ifade ettiği gibi kesinlikle tecavüzcüyü korumak ile
alakalı bir durum yoktur. Bu önerge yaklaşık 3 bin aileyi kapsayan ve daha önceki aile
bütünlüğünün korunmasıyla ilgili yapmış olduğumuz bir komisyon çalışmasında da
söylediğimiz gibi bu mağdur ailelerin mağduriyetlerini ortadan kaldırmaya yöneliktir.
Türkiye'de 16 yaşını doldurmadan gayri resmi olarak beraberlik yaşamaya başlayan, bir veya
birden fazla çocuk sahibi olan ve daha sonra yasal evlenme yaşını doldurduktan sonra resmi
nikah kıydıktan sonra erkek eş hapse atılıyordu. Ortada bir aile var. Çocuklar var. Burada bu
erkek tecavüzcü konumuna gelip hapis yatıyordu. İşte bu önerge buna benzer 3 bin ailenin
mağduriyetlerinin giderilmesi için verildi. Orada CHP'de bu önergeye çok önem vermişti ve
'Bu insanların mağduriyetini ortadan kaldırılalım' demişlerdi. Bir kaşık suda fırtınalar
kopartıldı. Tecavüzcü korunuyor anlamında yanlış bilgilendirici paylaşımlar yapıldı. AK Parti
hükümetinin tecavüzcüyü koruma gibi bir durumu olamaz. PKK ve FETÖ mağdurları diye
ortaya çıkan bu partiler gerçek mağdurların bunlar olduğunu bilmelidirler. Bunları ortadan
kaldırmaya çalışsınlar. Biz bu tecavüzcü olan insanların hadım edilmesiyle ilgili bir önerge
vermiştik. Bu önergeyi 'İnsan vücudunun bütünlüğünün bozulmasına aykırıdır' diye karşı
çıkan ilk parti CHP olmuştur." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20636.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

SP’de hüzün
Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bayyurt 64 yaşında hayatını kaybetti.

21 Kasım 2016 Pazartesi 09:52

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bayyurt, bir süredir tedavi gördüğü
hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti. Bayyurt'un cenaze namazı öğle namazına müteakiben
Hunat Cami'nde kılındı. Hayatını kaybeden Bayyurt kılınan namazın ardından Gesi-İldem
Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına Mehmet Bayyurt'un ailesi, yakınları, partililer ve
vatandaşlar katıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20637.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Şüpheli valiz paniği
Kayseri'de dün akşam saatlerinde Hastane Caddesi üzerine bırakılan valiz, polis ekiplerini
harekete geçirdi. Şüpheli valizden eşya çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Hastanesi Caddesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi yakınında meydana gelen olayda, bir eczanenin yanında valiz gören vatandaşlar
durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin
bir bölümünü trafiğe kapattı. Meraklı vatandaşları uzaklaştıran polis ekipleri, valizin
çevresine de güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanının incelemesinin ardından şüpheli
valiz bulunduğu yerden alınırken, valizden eşyalar çıktı. Trafiğe kapanan cadde yeniden
trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20639.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Talas trafiği kavşaklarla rahatlıyor
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas'ta yapılan kavşaklar hakkında bilgi verdi.
Palancıoğlu, Talas'a 8 yeni kavşak yapıldığını söyledi.
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Yenidoğan Mahallesi, Mevlana Mahallesi, 5. Etaplar, Tepe Bağlar Caddesi ve Erhan Caddesi
kesişimi, Ağbayır Caddesi, Timuçin Caddesi, Kayabağlar Caddesi gibi trafik yoğunluğunun
fazla olduğu birçok noktaya yeni kavşak düzenlemesi yapıldı. Trafiği rahatlatma açısından
kavşaklara önem verdiğini belirten Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Talas genelinde kavşakları
geliştirdik. Talas'a 8 yeni kavşak kazandırmış olduk. Yolların rahatlamasıyla trafik kazalarının
sayısı da azalıyor. Kavşaklar, trafiği organize etme açısından son derece önem arz ediyor.
Dolayısıyla bu yıl özellikle trafiğin yoğun olduğu Mevlana, Bahçelievler ve Yenidoğan
mahallesi olmak üzere kavşaklarımızı yoğunlaştırdık. Trafiği düzenleme açısından ışıklar
olsun, kasisler olsun vatandaşlarımıza oldukça güzel hizmet sunuyor. Görsel güzelliği
sağlamak için kavşaklarımızı dekoratif taşlarla süsledik. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde
devam ediyor. Talas'ın nezih güzel bir yer olması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20640.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Zehir tacirlerine operasyon
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 642 gram esrar ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
sokak çalışmaları neticesinde M. E.,A. A., E. A., M. İ. ve D. Ş. isimli şahıslar yakalandı.
Ekipler tarafından şahısların araç aramasında 7 gram esrar maddesi ve M. E. isimli şahsın
ikametinde 642 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayın ardından A. A. ,E. A. ,M. İ.ve D. S.
isimli şahısların emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, M. E. isimli

şahsın ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' sucundan işlem yapılarak gözaltına alındığı
bildirildi. M. E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20641.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erciyes dünyaya açıldı
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in tanıtımı için hem yurt
içinde hem de yurt dışında çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Nerede bir potansiyel
varsa oraya gidip Erciyes’i anlatmaya gayret ediyoruz" dedi.
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, sezon öncesinde
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaz sezonunda bütün teknik bakımların yapıldığı
Erciyes Dağı'nda, sezon öncesinde de daha fazla turist ağırlamak için tanıtım çalışmaları
devam ediyor. Sezon öncesinde Erciyes'te bulunan otellerde ciddi bir rezervasyon yapıldığını
kaydeden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Tüm Türkiye’den ve tüm
dünyadan insanları bu sene daha yoğun bir şekilde Erciyes’te ağırlamayı planlıyoruz. Şu anda
otellerimize çok ciddi bir rezervasyon talebi var. Dağdaki otellerimiz Erciyes’ten azami
derecede istifade ediyor ama Kayseri şehir merkezindeki otellerimizde özellikle hafta sonları
hemen hemen yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Cumartesi ve Pazar günleri şehir merkezinde
bir otele baktığınız zaman oradaki misafirlerin çoğunu kayak elbiseli olarak görürsünüz.
Otellerimiz de kendi misafirlerine Erciyes’e servisler koyarak ve burada kendi misafirlerinin
yemek ihtiyaçlarını gidererek önemli ölçüde gayret serf ediyorlar. Her geçen gün
Kayseri’mizin ve bölgemizin Erciyes’ten istifade etme oranı daha da yükseliyor. İnşallah bu
senede bunlardan bir tanesini yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Cıngı, "Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nin bu kadar büyük yatırım yapmasının sebebi, dağımızın ve bölgemizin buradaki
turizm ve spor potansiyelinden istifade etmesidir. Yabancı turistin gelmesini de çok
önemsiyoruz. Şimdiye kadar sosyal ve sportif alt yapımızı önemli derecede bitirdik.
Konaklamalarda eksikliklerimiz olsa dahi şehir otellerimiz bu noktada imdada yetişiyor ve
Kayseri merkezle Erciyes’in çok yakın olması, otoban kalitesindeki yollarda geliyor olmamız
bu dezavantajı ortadan kaldırıyor" şeklinde konuştu. Yurt dışında da önemli tanıtımlar
yaptıklarını kaydeden Başkan Cıngı, konuşmasını şöyle tamamladı: "Daha ziyade operatörlere
ve turizm acentelerine Erciyes’i ve bölgemizi anlatarak onların kendi programlarına Erciyes’i
paket halinde almalarını ve Erciyes’e yurtiçinden ve yurtdışından kendi misafirlerini
getirmelerini tavsiye ediyoruz. Nerede bir potansiyel varsa oraya gidip Erciyes’i anlatmaya
gayret ediyoruz. Rutin olarak yapmış olduğumuz dağ işletmeciliğinin yanında aynı zamanda
pazarlama ve PR çalışmaları da yoğun yer işgal ediyor. İnşallah bu yıl yeni yeni tanıtım
vesileleri ile hem Türkiye halkına, hem dünya insanlığına Erciyes’i daha fazla anlatacağız ve
önümüzdeki yıllar içerisinde çok önemli yatırımlar yapmış olacağız." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20642.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kimyasal petek temizliği ile yüksek
faturalara son
Sera Dizayn Mühendislik A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaca, doğru bir petek
temizliği ile yüzde 30’a kadar yakıt tasarrufu sağlanabileceğini söyledi.
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Yakıt tasarrufunun tesisatın ömrüne göre değiştiğini belirten Mehmet Karaca, “Tesisatınız 3
yıllık ise yüzde 10-15, 5 yıllık ise yüzde 20, 7 yıllık ise yüzde 25, 10 yıllık ve üzeri ise
yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlayabilirsiniz. Bu da çok ciddi ve değerlendirilmesi gereken bir
rakam. Bu tesisat temizliği sonunda ısı verimi de artıyor. Isımız arttığından dolayı yakıtı daha
az kullanma ihtiyacı duyuyoruz.” dedi.
“Milli ekonomiye de katkı sağlayacak”
Bu bakımı yaptıranın kendisi tasarruf sağladığı gibi komşusuna da katkı sağladığını kaydeden
Karaca, “Bir diğer katkısı da milli ekonomiye… Çünkü biz doğalgazı tamamen dışarıdan
alıyoruz. Bu işlem dışa bağımlılığı azaltıyor. Dolayısı ile bu işlemi yaptıran kullanıcı sayısı
arttıkça dışa bağımlılığımız daha da azalıyor.
Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki bey ile görüştük. Bize yardımcı
oldular. Bizi dinleyerek gerekli mercilere konu iletildi, görüşüldü. Bakanlıktaki gerekli
mercilerle de bu işlemin gerçekten yaygınlaştırılması için gerek tüzel gerekse özel olarak
neler yapılabileceği üzerine tartıştık. Konu ile alakalı görüşmelerimiz devam ediyor.
Kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
“Rakibimiz artsın istiyoruz”
Bu işi yapanların çoğalmasını istediklerini söyleyen Karaca sözlerini şöyle sürdürdü,
“Rakibimiz çoğalsın istiyoruz. Ticareti bir yana bırakıyorum, vatan aşkından kaynaklı bir
istek bu.
Özellikle resmi dairelere bu işi maliyetine yakın bir ücretle yapıyoruz ki sonuçta devlet
kazanıyor. Devlet kazanınca ülke ve biz kazanıyoruz. Bu düşünce ile yola çıkıyoruz. Şu anda
Kayseri’de bu işi yapan 3-4 firma var.”
“Bildiğimiz her şeyi öğretmeye hazırız”
Petek temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren karaca,
“Temizlikte doğru kimyasallar kullanılmalı. Bizim kimyasallarımız tüm testlerden geçti ve bir
çok kalite belgelerine sahip. Binlerce kez kullanılmasına rağmen herhangi bir zarara neden
olmadı. Bu nedenle kullandığımız kimyasallara güveniyoruz.” şeklinde konuştu.
Petek Temizleme işini yapmak isteyenlere de vatan aşkı için bildiği her şeyi paylaşmaya hazır
olduğunu vurgulayan Karaca, bunu arzu edenlerin kendileri ile irtibata geçmeleri halinde
yardımcı olacağını sözlerine ekledi. Karaca, ayrıca daha detaylı bilgi almak isteyenlere
www.kayseripetektemizlik.com adresini ziyaret etmelerini tavsiye etti. Haber: Fatma Ural
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20643.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Turan’da doğalgaz sevinci
Kayseri genelinde yatırımlarını aralıksız sürdüren Kayserigaz, Melikgazi İlçesi’ne bağlı Turan
Mahallesi’nde Doğalgaz Temel Atma Töreni gerçekleştirdi.

21 Kasım 2016 Pazartesi 09:59

Enerji sektörünün öncü isimlerinden Kayserigaz, altyapı yatırımlarına başlanan Melikgazi
İlçesi’ne bağlı ‘Turan Mahallesi Temel Atma Töreni’ ile doğalgazın mahallelerine
geleceğinin müjdesini verdi. Kayserigaz ve Melikgazi Belediyesi’nin ev sahipliğini üstlendiği
törene başta Turan Mahallesi sakinleri olmak üzere, Kayserigaz Yönetim ekibi ile birlikte,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediye ekibi katıldı. Turan Mahallesi Temel
Atma Töreni’nin açılış konuşmalarını Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve
Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptı. Kayserigaz Genel Müdürü
Hasan Yasir Bora; “Bugün Turan Mahallesi için önemli bir gün doğalgaz ekonomisi,
çevreciliği ve konforu Turan Mahallesi ile buluşmak için ilk adımını atıyor. Biz Kayserigaz
olarak Kayseri’de ilk faaliyetlerimize başladığımız zamanlarda kapı kapı gezerek doğalgazı
tanıtmaya, doğalgazı anlatmaya çalışıyorduk. Kampanyalar yaparak doğalgazın faydalarını
herkese birebir ulaştırmayı hedefliyorduk. Artık buna ihtiyaç yok. Çünkü doğalgaz artık kendi
reklamını yapıyor. Bugün sadece Turan Mahallesi’nden değil Kayseri’nin en uzak
ilçelerinden, köylerinden doğalgaz talebi geliyor. Doğalgaz çevreciliği, konforu ve
ekonomikliği ile kendini ispat etmiş durumdadır. Biz de Turan Mahallesi’nde bugün itibarıyla
altyapı çalışmalarımıza başlıyoruz. Burada 6.500 metre çelik hat, 30 bin metre polieliten hat
yatırımı ile altyapı çalışmalarını yapacağız. Bu sayede 400 haneye doğalgaz hizmeti sunuyor
olacağız. Bu altyapı çalışmaları ise yaklaşık 1,7 milyon TL gibi bir bedele mal olacak.
Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyor şimdiden tüm Turan Mahallesi’ne doğalgazlı sıcak günler
diliyorum” dedi. Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Kayseri gelişiyor ve
güzelleşiyor. Bir marka şehir olarak kendisinden söz ettiriyor. Ama bütün bunların yanında
belediyeler olarak dayanışma içinde olduğumuz gibi aynı zamanda altyapı kuruluşlarıyla
adeta kendi birimimiz gibi birlikte çalışıyoruz. Sizlere getirdiğimiz bu hizmetlerle de
yüzümüz gülüyor. Bizlerin isteklerini kırmayarak zaman kaybetmeden doğalgaz altyapı
çalışmalarını başlatan Kayserigaz’a teşekkür ediyoruz. Altyapı çalışmaları bugün itibarıyla
başlayan doğalgaz, Turan Halkımıza şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Konuşmalarının ardından, altyapı çalışmalarına başlanan alan ziyaret edilerek, doğalgaz
borularının döşeme işlemi yerinde görüldü. Programın ardından orada bulunan Turan
Halkı’na ve katılımcılara Melikgazi Belediyesi’nin aşure ikramı ile son buldu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20644.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gençler camide hoca ile buluştu
‘Hoca camide, gençler camide’ sloganıyla Yedi Hilal Kayseri Şubesi’nce organize edilen
sohbet programı Kurşunlu Camii’nde yapıldı. Programda Abdülmetin Balkanlıoğlu hoca
gençlere hadisin önemini anlattı.
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YediHilal Kayseri Şubesi, cami merkezli bir neslin yetişmesi için çıktığı yolda adımlarını
sağlamlaştırmak için Kurşunlu Camii’de "Hoca Camide, Gençler Camide" adlı sohbet
toplantısı gerçekleştirdi. Akşam namazı sonrasında gerçekleştirilen sohbet buluşmasına çoğu
genç olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen programa konuşmacı olarak
katılan Abdülmetin Balkanlıoğlu hoca gönüllere hitap etti, Balaknlıoğlu, Peygamber
Efendimiz (SAV) ve onun yolunun insanlığa etkisinden bahsederek; “Eğer Allah’a ulaşmak
istiyorsak örnek Rasullullah’tır” dedi. Yoğun katılımın olduğu programda günlük suni
sorunların hadisten ve ihlastan uzak olmaktan kaynaklandığına dikkat çeken Balkanlıoğlu
hoca “Biz Resullullah’ın bir hadisiyle hayat bulabiliriz.” ifadelerine yer verdi. Haber-Foto:
Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20645.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Elmalı’ya eski mesai arkadaşlarından
ziyaret
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’ya, önceki görev yaptığı Kırşehir Milli Eğitim
Müdürlüğü personeli ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
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Misafirlerini çiçekle karşılayan Elmalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Kırşehir ve Kırşehirlileri hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Elmalı, “Öncelikle hoş
geldiniz. 3 yıl sizlerle beraber olduk. Elhamdülillah kırılmadık, incinmedik. Bu sözümün
teyidi olarak sizlerin buraya gelmesi gerçekten beni çok mutlu etti. Dünya göçülen bir yer.
Edirne’den başladık, Siirt, Batman, Kayseri, Kırşehir, tekrar Kayseri. Böyle gidip geliyoruz.
Dünyadan da bir gün göçüp gideceğiz. Allah en sonunda hayırla yad edilen kulları içerisinde
göstersin bizi diyelim. Bu ziyaretiniz benim için büyük bir onur. Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Kırşehir’i, Kırşehirlileri hiçbir zaman unutmayacağız. Sayın valime de selamlarımızı iletin”
ifadelerini kullandı.
Ziyarette konuşan Kırşehir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz ise, Elmalı’ya
Kırşehir’e verdiği emeklerden dolayı teşekkürlerini ileterek, “Osman müdürüm gene bu
mevsimlerde 3 yıl önce Kırşehir’de göreve başladı. 3 yıl sonra da nasip buraymış. 3 yıllık bir
hatırası kaldı Kırşehir’de. Kırşehir, eğitim-öğretim açısından değerlendirildiğinde Türkiye’nin
en iyi illerinden biri. Buna da Osman hocam gibi önceden gelip koşturanlar vesile oldu.
Geçen 3 yıl zarfında geçen emekleri için teşekkür ediyorum. Sonuçta kendi döndü geldi ama
emeği orada kaldı. Kendisine teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ziyaretin anısına misafirlerini çeşitli hediyeler
takdim etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20646.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

"Sevgili Doktor" beğenildi
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri "Sevgili Doktor" adlı oyunla devam etti. Şehir
Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi.
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Neil Simon uyarlamasıyla Anton Çehov'un kısa oyun ve öykülerinden derlenerek yazılan
"Sevgili Doktor" Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir
Tiyatrosu'nda sahneye konuldu. Tiyatro Lika oyuncuları tarafından sahnelenen oyunda sekiz
bağımsız öykü canlandırıldı. Oyunda, insan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü gibi konulara
mizahi bir dille yaklaşıldı. Oyuna büyük ilgi gösteren tiyatroseverler Şehir Tiyatrosu'nu tıklım
tıklım doldurdu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20647.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

UFAD festivale fotoğrafları ile renk kattı
Uluslararası Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD), 3 gün süren Sürdürülebilir Yaşam
Festivali'ne fotoğrafları ile renk kattı.
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Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın tiyatro salonunda düzenlenen
ve 3 gün süren ‘Sürdürülebilir Yaşam Festivali’ne ilgi büyük oldu. Festivale Ulusal Fotoğraf
Amatörleri Derneği de (UFAD) 'At Pazarı' fotoğraf çalışması ile katıldı. UFAD'ın 'At Pazarı'
fotoğrafları festivale katılan vatandaşlar tarafından beğenildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20648.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Çocuk gelinler yasanın çıkmasını bekliyor
Sivas'ta 8 yıl önce kendi rızasıyla dini nikâhla evlenen ve annesinin şikayeti üzerine "cinsel
istismar" suçlamasıyla eşi cezaevine giren 22 yaşındaki Zeynep Duman, dört gözle cinsel
istismar suçlarına yönelik önergenin yasalaşmasını bekliyor.
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Merkez 4 Eylül Mahallesi'nde kayınvalidesiyle yaşayan Duman, 14 yaşında tanıştığı Murat
Duman ile kaçarak imam nikâhı yaptırdığını söyledi. Evlendikten 5 ay sonra, kendisi için
başlık parası isteyen ancak alamayan annesinin şikayeti üzerine yetiştirme yurduna
yerleştirildiğini iddia eden Duman, eşi Murat Duman hakkında da küçük yaşta evlilik
nedeniyle 2008 yılında "nitelikli cinsel istismar" suçlamasıyla dava açıldığını belirtti. Duman,
dava sürerken 2012'de resmi nikahı kıydırdıklarını ancak eşinin 10 yıl 10 ay hapis cezasına
çarptırılarak 2014'te cezaevine girdiğini aktardı. Eşi cezaevine girdikten sonra 2 çocuğuyla
kayınvalidesinin yanına yerleştiğini dile getiren Duman, zor günler geçirdiğini, eşinin
cezaevinden bir an önce çıkması için büyük çaba verdiğini, devlet büyüklerinden yardım
beklediklerini vurguladı. Çocuklarının babasının cezaevinden çıkmasını istediğini ifade eden
Duman, "Yıllardır çektiğimiz artık yetti. Yasaya karşı çıkanlar bizim ne durumda olduğumuzu
bilmiyorlar. Ne durumda olduğumuzu bilmedikleri için böyle yapıyorlar. Ellerini vicdanlarına
koysunlar. Karşı çıkmasınlar bu duruma." dedi. Duman, tecavüzcüler ile aynı kefeye konmak
istemediklerini de aktararak, "Eşim tecavüzcülerle aynı koğuşta yatıyor. Çoğu zaman başına
bir şey gelecek diye uyuyamıyor. Biz bu durumda olmak istemiyoruz. Ben eşimle resmi

nikahla evlendim. Bu durumda yaşamak istemiyoruz. Eşimin biran önce çıkmasını istiyorum.
Tekrar yuvamızı kurmak istiyoruz. Çocuklarımla mutlu bir şekilde yaşamak istiyorum."
şeklinde konuştu. Küçük yaşta evliliğin suç olduğunu bilmediğini ve cinsel istismar suçlarına
yönelik önergenin yasalaşmasını dört gözle beklediğini dile getiren Duman, sözlerini şöyle
tamamladı: "Benim gibi bir çok kişi var. Hepsi de mağdur. Çocuklarımın babasının yanımızda
olmasını istiyoruz. Yasanın biran önce çıkmasını istiyoruz. Bu bize sunulmuş bir fırsat, kimse
karşı çıkmasın, Allah rızası için yardım istiyoruz. Biran önce bu yasanın yürürlüğe girmesini
istiyorum. Ben eşimin tecavüzcüler ile aynı yerde kalmasını, aynı kefeye konmasını, aynı ceza
ile yargılanmasını istemiyorum. Hatta küçük yaşta çocuklara tecavüz edenlerin asılmasını
istiyorum." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20649.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“AB umurumuzda değil”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki “Hür dünyadan kopmaya niyetimiz yok ama
Avrupa Birliği de umurumuzda değil! Sadece oradaki standartları almaya çalışıyoruz. İnsan
hakları konusunda, demokrasi, üretimler noktasında, AB standartlarını almaya çalışıyoruz.”
dedi.
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“AB umurumuzda değil” 0 0 Antalya'da gezi ve incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik
Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Burada, Kasım Ayı Daraltılmış İl Yönetimi Toplantısı'na katılan Özhaseki, AK Parti
hükümetlerinin, sağlıkta, ekonomide, eğitimde, ulaştırmada, adalette, her alanda eski
hükümetlerle kıyaslandığında başarılı çalışmalar yaptığını söyledi. Bakan Özhaseki, eskiden
Türkiye'nin başına bela olan vesayetçi yapının artık ülkede sona erdiğini dile getirdi. Gezi
Parkı olaylarına değinen ve o süreçte yaşananları aktaran Özhaseki, orada başarılı
olunamayınca 17-25 Aralık olaylarıyla hükümeti devirme operasyonuna gidildiğini, birçok
insanın onların gerçek yüzünü gördüğünü anlattı. Bakan Özhaseki, 15 Temmuz olaylarına
ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Rüya gibi birçok arkadaş hala inanamıyor. Senelerce
içimizde bulunup, hoşgörüden, diyalogdan, insanlıktan, hizmetten, himmetten bahsedenler,
bir gecede adeta 'kurt adama' dönüştüler. O gün hiç kimsenin ummadığı şekilde, insanların
üzerine kurşunlar sıktılar, Meclisi bombaladılar, yapabilecekleri en büyük kötülüğü yaptılar
bu millete. Bütün bunlar olduğunda dünya sadece seyretti, biraz da batı alemi özellikle
bildiğimiz ülkeler, 'Ya o kadar şey yapıyoruz, nasıl oldu da başarılı olamadık?' diye üzülmeye
başladılar. Kuzey Afrika ülkelerinde başarılı oldular, Suriye'de, Irak'ta başarılı oldular. Nerede
bu işi denemişlerse başarılı oldular fakat Türkiye'de kaçıncı olaydır yapıyorlar, bir türlü
başarılı olamıyorlar. Moralleri bozuldu. Paris'teki bir patlamada bütün liderler kuyruğa girip,
orada terörü temin ederken, ne yazık ki bugün AB ülkesi dediğimiz ülkeler, ne yazık ki
Amerika, dönüp Türkiye'ye bir kere bile içinde gele gele ciddi bir şekilde geçmiş olsun bile
diyemediler. Şaşırdılar, ne desinler suçüstü yakalandıklarına mı üzülsünler, yoksa

düşündükleri gerçekleşmedi ona mı üzülsünler? Sonra yalancıktan dillerinin ucuyla geçmiş
olsun mesajları ufak çaplı gelmeye başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20650.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Çocuksuz bırakılan babalardan çocuklara
oyuncak
Niğde’de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününde, çocuksuz bırakılan babalar, başka
çocuklara oyuncak dağıtarak çocuk özlemlerini giderdiler.
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Ömer Halisdemir meydanında stand açarak oyuncak dağıtma etkinliği düzenleyen Çocuksuz
Bırakılan Babalar Derneği üyeleri caddeden geçen çocuklara oyuncaklar, yetişkinlere ise
Ebeveyne yabancılaşma sendromu ve Aile Medeniyetinin sonu adlı kitaplar hediye ederek
çocuksuz bırakılan babaların sorununa dikkat çekti. Babalar ellerindeki pankartlarda "Çocuk
haczi insanlık suçudur, Çocuklar Geleceğimizdir " yazılı pankartlarla mağduriyetlerini dile
getirdiler.
Düzenlenen etkinlikte açıklamada bulunan Çocuksuz Bırakılan Babalar ve Çocuk Hakları
Derneği Başkanı Ali Selman Işık, etkinliğin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü nedeniyle
böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Başkan Işık, “Türkiye genelinde bir kampanya başlattık. Bu kampanya “Oyun Her Çocuğun
Hakkıdır” kampanyası. Biz bu kampanyamızı 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları gününe
yetiştirmeye çalıştık. Ülkemizde de çocukların hakları ihmal edilmekte ve görmezden
gelinmektedir. Bu sebeple kendi çocuklarımıza yapamadığımız babalığı, çevredeki çocuklara
babalık yapmak için planladık. Tüm Türkiye’den gelen oyuncakları burada vatandaşlarımıza
ve çocuklara dağıttık. Buradan sonra da Sevgi evlerine giderek orada dağıtım yapacağız.
Çocuklarımıza bir şekilde babalık yapmaya çalışıyoruz. Dağıtımız oyuncakların içerisinde kız
çocuklarımız için bebekler, çantalar vardı. Erkek çocuklarımızın oyuncaklarının içerisinde ise
araba, yapboz, plastik toplar ve sulu boya gibi bu tarz şekildi oyuncaklar vardı. Şuanda
etkinliğimize, Kayseri’den, Adana’dan, Ankara’dan ve Niğde’den olmak üzere toplam 25
baba ve aileleri katıldı. Burada dikkat edeceğimiz husus aslında sadece babalar mağdurluğu
değil, burada babaannelerimiz var, halalarımız var, ablalarımız var etkinliğe katılan,
mağduriyet sadece babalıktan geçmiyor.” dedi.
Cinsel İstismar yasası çarpıtıldı
Meclisten geçen Cinsel İstismar yasası ile ilgili de düşüncelerini söyleyen Başkan Ali Selman
Işık, yasanın çarpıtıldığını dile getirdi.
Başkan Işık, yasa tasarısı ilgili şunları söyledi;“ Çıkarılan yasa geleceği göstermemektedir.
Geçmişe yönelik uygulanan bir yasadır. Yasayı ve önergeyi incelediğinizde bu olay şuradan
çıkmaktadır. Gençler severek kaçmışlar, evlenmişler ve üzerinden uzunca bir zaman geçmiş
çocuk sahibi olmuşlar. Çocuklarını hastaneye götürdüklerinde devlet memurları tarafından

şikayet edilerek mutlu bir aileyi parçalanmış bir aileye çevirerek babalar hapse atılmıştır.
Aslında bu yasa onu kapsamaktadır.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20651.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Oğan’dan
cevabı

CHP’li

Erdoğdu’ya

“İsrail”

Katıldığı bir televizyon canlı yayın programında CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ile “İsrail
ile ilişkiler” konusunda sert tartışmaya giren AK Parti MKYK Üyesi ve Sivil Dayanışma
Platformu (SDP) Başkanı Ayhan Oğan bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.
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Oğan yazılı açıklamasında şunları belirtti; “CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun canlı
yayında milyonlarca insanın önünde Türkiye’nin Yahudi lobileri üzerinden İsrail’i finanse
ettiği yönünde ileri sürdüğü asılsız iddialara delil gösterilmesini istemiştik. Aykut
Erdoğdu’nun ve daha sonra Emre Erciş’in de Twitter üzerinden delil olarak yayınladıkları
belgeleri hakkaniyetli bir şekilde inceledik ve bu cevabı bütün Türk Milleti’nin duyması
gerektiğine kanaat getirdik. Aykut Erdoğdu ve Emre Erciş Türkiye’nin İsrail’i Yahudi lobileri
üzerinden finanse ettiğini iddia etmiş ve bu bağlamda çeşitli belgeler yayımlamıştır. Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin ABD'de çeşitli lobicilik faaliyetleri üzerinden İsrail'e 67 milyon dolar
gibi fahiş ve asılsız bir meblağ ile yardım ettiğini beyan ederek yeni bir algı yönetimi
başlatmışlardır. Bu oluşturmaya çalıştıkları algının gayesi milletimizi yanıltmak, devletimizi
yıpratmaktır. Aykut Erdoğdu'nun Gazi Meclis'in duvarına belge diye astığı kağıt parçaları,
ABD Adalet Bakanlığınca ABD Kongresine sunulan kamuoyuna açık raporlardan alıntılar
olup Türkiye aleyhine refleks geliştirmek adına hazırlanmıştır. Şimdi bu raporları
savunanların hangi tarafta olduğuna Aziz Milletimiz karar verecektir. Neticede bu raporların
iddia ettiği durum ve rakamlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Aykut Erdoğdu'nun bu
davranışları kamuoyunu manipüle eden siyasi bir şovdan ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti
hedefleri olan her güçlü ve büyük devlet gibi yurtdışında Amerika’dan Çin’e, Rusya’dan
Güney Afrika’ya kadar stratejik araştırma çalışmaları, lobi faaliyetleri, bölgesel çıkarlar
doğrultusunda networkler kurma ve bunları Devletin çıkarına uygun bir şekilde yönetme
kudretini elinde bulundurmaktadır. Türkiye’nin büyümesine karşı çıkan, tehlikeli bulan, içine
kapanmasını isteyen CHP zihniyeti ve Aykut Erdoğdu gibi siyasetçilerinin Türkiye’nin her
türlü faaliyetlerinden rahatsız olduğu aşikârdır. Siyasetçi ve gazeteci kılıklı ajanlara ve onları
besleyen istihbarat örgütlerine mesajımız var. 15 Temmuzda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
ve Kahraman Milletimizi hafife alanlar, bundan sonra her ihanet girişimlerinde daha fazla
tepki görecekler, daha sert cevaplar alacaklar ve ihanet bertaraf edilinceye kadar da bu
milletin vicdanını karşılarında bulacaklardır. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına engel

olmak isteyenlerin bu beyhude çabaları Büyük Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya
yetmeyecektir.” (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20652.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri yetimlere sahip çıkıyor
Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) protokolü çerçevesinde okullarda
yürütülen “Her Sınıfın Bir Yetim kardeşi Var” projesi Kayseri’de sponsor sayısını her geçen
gün artırıyor. İlimizde de Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri İnsani Yardım
Derneği’nin (İHH) koordinasyonu, Eğitim-Bir-Sen ve İl Müftülüğü tarafından desteklenmesi
ile sponsor sayısı 1143’e ulaşıldı. Melikgazi bölgesindeki okullar ise 462 yetime sahip çıktı.
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HSBYKV projesi Kayseri’de koordinatörlük sistemi ile yürütülüyor. Geçen hafta okul
koordinatörleri, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde toplanmıştı. Cuma
günü ise Melikgazi bölgesinde bulunan okulların koordinatörleri bir araya geldi. Ali Rıza
Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda yapılan toplantıya; il milli eğitim
şube müdürü Mustafa Küçüktepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, ilçe şube müdürü
Mustafa Birgül, Milli Eğitim il Koordinatörü Mustafa Balaban, Kayseri İHH proje sorumlusu
Musa Yılmaz, Kayseri İHH genel koordinatörü Said Naci Çamdalı ve yaklaşık 200
koordinatör öğretmen katıldı.
Kanayan şehirleri görelim
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe yetim olmanın, öksüz olmanın
zorluğunu hissetmemiz gerektiğini belirterek: “Kanayan şehirleri, kanayan yürekleri görelim.
Yetimlere, öksüzlere dokunalım. Onların ihtiyaçlarını giderelim. Yakın zamanda öksüz kalan
biri olarak, zor bir duygu anneyi kaybetmek; ya babayı kaybetmek nasıl da zordur. Peygamber
efendimizde bu duyguları yaşamıştır. Onları anlayalım, yanlarında yer alalım.” dedi.
Yerli yetimler unutulmuyor!
Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir ise: “Kayseri hayırsever bir şehirdir.
Öğretmenler ise bu işin, yetim kardeşlere sahip çıkmanın temsilcileri olmalıdır. Bu proje
kapsamında 86 bin yetime bakılıyor. Biz biliyoruz ki, önce yakınımızdan başlamalıyız. İşte bu
projede 13 bin 500 yerli yetim var. Öğretmenler olarak bireysel, ya da arkadaş grubumuzla da
bir yetime sponsor olabiliriz. Esasında bizler bu proje ile çocuklarımızın paylaşma,
yardımlaşma duygularını kazanmalarını sağlıyoruz. Bu projede onlar aktif olsun” önerilerinde
bulundu. Demir ayrıca misyonerlerin bir kilise bünyesinde binlerce çocuğa baktığını
söyleyerek “bizlerin daha çok çocuğa ulaşmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.
Kayseri İHH Şubesi HSBYKV projesi sorumlusu Musa Yılmaz ise: “Derneğimiz sadece
yabancı yetimlere değil, Türkiye’deki yetimlere de bakıyor. Kayseri’de sponsorluk-hamilik
sistemi ile 550 aileye bakılıyor. Derneğimiz yetimlere, mültecilere sahip çıkıyor. Sadece
yabancılara değil, 56 ülkede seksen bin küsür yetime bakılıyor. Bu sayının yaklaşık 13 bini
Türkiyeli yetimler. Ayrıca aile olarak yetime sponsor olunuyor; bu şekilde 550 aile var.

Bunlara sürekli ve dönemsel yardımlar yapılıyor. Yetim annelerine psikolojik destek
veriliyor. Yetimlere özel programlar düzenleniyor. Eğitimleri, geziler ve eğlenceler organize
ediliyor.” dedi.
Gücümüz şeffaflıkta
İHH Kayseri Şubesi Mali İşler Sorumlusu Said Naci Çamdalı ise bu zor zamanlarda, herkesin
sivil toplum örgütlerine güvenini yitirdiği bir ortamda toplantının kıymetli olduğunu
vurguladı. Çamdalı, projenin mali işleyişi konusunda bilgi vererek şunları söyledi:
“Dernekte her şeyin yasal ve takip edilebilir olduğunu bilin. Makbuzla para alınır, ilgili
yetime partner kurum aracılığıyla yine makbuzla teslim edilir. İsteyen yetimle ilgili süreci
sistemden kendi şifresiyle takip edebilir. Yetimin ana diliyle öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz
mektuplaşabilir.”
Gönüllülük esaslı proje
“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” projesinin amacını ve içeriğini anlatan İl Milli Eğitim
Proje Koordinatörü Mustafa Balaban ise: “Bu proje idareci, öğretmen ve öğrencilerin
gönüllülüğü esası üzerine uygulanmaktadır. Bu proje para toplama kampanyası değildir. Eğer
para toplama kampanyası olsa Diyanet İşleri Başkanlığı paydaşımız. İl müftülüğümüz ayda
bir-iki kere para toplar bu işi bu şekil yapardık. Hiçbir öğrencimiz ebeveyninden bu projeye
katkı için para almayacak, kendi harçlığından vermeyi öğrenecektir. ” dedi.
Plaketler verildi
HSBYKV projesi Koordinatörler İstişare Toplantısı’nda yetim sponsorlukta Kayseri’de en
yüksek performansı gösteren ilçelerden olarak, İlçe Milli eğitim Müdürü Tuncay Demir’e,
proje ilçe koordinatörü Ahmet Kucur’a ve proje paydaşlarından Eğitim Bir-Sen sendikası ilçe
temsilcisi Celaleddin Poscu’ya plaket verildi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20653.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Mesut Uçakan’ın Kayseri temasları
TRT'de yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisinin yapımcısı ve genel yönetmeni olan ünlü
sinemacı Mesut Uçakan hafta sonu Kayseri’deydi. Çeşitli temaslarda bulunan Uçakan son
dizisi hakkında “idealist bir nesli yeni kuşaklara anlatmanın mutluluğu içindeyim.” yorumunu
yaptı.
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Talas Müftüsü Esat Yapıcı’nın davetlisi olarak gelen Uçakan ilk olarak Talas Müftülüğü din
görevlilerine hitap etti. Cumartesi günü öğlen saatlerinde Talas Belediyesi Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen bu söyleşiden sonra aynı akşam Birlik Vakfında konuşan Uçakan
dün sabah da İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesinde Sinema Kulübüne mensup gençlerle
buluştu. Malatya’daki bir konferanstan sonra Kayseri’ye gelen Uçakan İstanbul’a dönmek
üzere öğle saatlerinde şehrimizden ayrıldı. Moderatörlüğünü Talas Müftüsü Esat Yapıcı ve
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük’ün yaptığı din görevlileriyle buluşmasında

Türk Sinemasında çizilen imam karakterini irdeleyen Uçakan “Vurun Kahpeye” filminden
yola çıkarak dini ve din adamlarını kötü gösteren zihniyeti eleştirdi. Halen yayınlanan “Sevda
Kuşun Kanadında” dizisi hakkında bilgi veren Uçakan söyleşinin sonunda din görevlilerinin
sorularını cevaplandırdı. Birlik Vakfı buluşması Aynı akşam Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nde
MTTB’li gençlere konuşan Uçakan, Milli Türk Talebe Birliği'nin geçmişi ve Sinema Kulübü
hakkında bilgiler verdi. Uçakan üç saat süren sohbetinde "Milli Türk Talebe Birliği'ndeki
gençler hem fikir planında hem de hal noktasında çeşitli cemaatlerde ve dergahlarda yetişip
piştiler. Müthiş bir donanımla sabırlı yürüyüşleri onları iktidara taşıdı." dedi. Gençlere
nasihatlerde bulunan Uçakan, "Sistem, kendisinin en büyük düşmanının her zaman İslam
olduğunu bilmiştir ve İslam’ı toplumdan silmeye çalışmıştır. Resmi olarak hegemonya
kurdukları ülkelerde medya üzerinden sürekli İslam’ı kötüleyerek bir savaş içerisine
girmişlerdir. Gençlerin artık bu savaşın farkına varması lazım. Bu savaşın en büyüğü de
sanatta oluyor ama siz siyasette zannediyorsunuz." ifadelerini kullandı. İlim Yayma’daki
söyleşi Mesut Uçakan son olarak İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek
Sinema Kulübüne mensup gençlerle bir araya geldi. Başbakanlık Başdanışmanı ve Kayseri
Eski Milletvekili Ahmet Doğan’ın da katıldığı buluşmada son dizisi hakkında “İdealist bir
nesli yeni kuşaklara anlatmanın mutluluğu içindeyim.” yorumunu yapan Uçakan “Diziden
dolayı üniversitelerden ve gençlik kulüplerinden söyleşi teklifleri alıyorum. Ama dizi
çekimlerinin yoğunluğundan maalesef çoğuna ‘hayır’ diyorum.” şeklinde konuştu. Uçakan, şu
ana kadar ülkemizde 800’ün üzerinde dizi yayınlandığını ama çok azının inancımıza uygun
olduğunu söyledi. Samimi bir havada geçen söyleşi Uçakan’ın gençlerin sorularını
cevaplandırması, şube şeref defterini imzalaması ve hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle sona
erdi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20654.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

"Sevgili Doktor" sahnelendi
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri "Sevgili Doktor" adlı oyunla devam etti. Şehir
Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi.
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Neil Simon uyarlamasıyla Anton Çehov'un kısa oyun ve öykülerinden derlenerek yazılan
"Sevgili Doktor" Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şehir
Tiyatrosu'nda sahneye konuldu. Tiyatro Lika oyuncuları tarafından sahnelenen oyunda sekiz
bağımsız öykü canlandırıldı. Oyunda, insan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü gibi konulara
mizahi bir dille yaklaşıldı. Oyuna büyük ilgi gösteren tiyatro severler Şehir Tiyatrosu'nu
tıklım tıklım doldurdu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20654.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erciyes tüm dünyaya tanıtılıyor
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in tanıtım için hem yurt
içinde hem de yurt dışında çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Nerede bir potansiyel
varsa oraya gidip Erciyes’i anlatmaya gayret ediyoruz" dedi.
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, sezon öncesinde
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaz sezonunda bütün teknik bakımların yapıldığı
Erciyes Dağı'nda, sezon öncesinde de daha fazla turist ağırlamak için tanıtım çalışmaları
devam ediyor. Sezon öncesinde Erciyes'te bulunan otellerde ciddi bir rezervasyon yapıldığını
kaydeden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Tüm Türkiye’den ve tüm
dünyadan insanları bu sene daha yoğun bir şekilde Erciyes’te ağırlamayı planlıyoruz. Şuanda
otellerimize çok ciddi bir rezervasyon talebi var. Dağdaki otellerimiz Erciyes’ten azami
derecede istifade ediyor ama Kayseri şehir merkezindeki otellerimizde özellikle hafta sonları
hemen hemen yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Cumartesi ve Pazar günleri şehir merkezinde
bir otele baktığınız zaman oradaki misafirlerin çoğunu kayak elbiseli olarak görürsünüz.
Otellerimizde kendi misafirlerine Erciyes’e servisler koyarak ve burada kendi misafirlerinin
yemek ihtiyaçlarını gidererek önemli ölçüde gayret serf ediyorlar. Her geçen Kayseri’mizin
ve bölgemizin Erciyes’ten istifade etme oranı daha da yükseliyor. İnşallah bu senede
bunlardan bir tanesini yaşayacağız" ifadelerini kullandı. Cıngı, "Kayseri Büyükşehir
Belediyesi’nin bu kadar büyük yatırım yapmasının sebebi, dağımızın ve bölgemizin buradaki
turizm ve spor potansiyelinden istifade etmesidir. Yabancı turistin gelmesini de çok
önemsiyoruz. Şimdiye kadar sosyal ve sportif alt yapımızı önemli derecede bitirdik.
Konaklamalarda eksikliklerimiz olsa dahi şehir otellerimiz bu noktada imdada yetişiyor ve
Kayseri merkezle Erciyes’in çok yakın olması, otoban kalitesinde ki yollarda geliyor olmamız
bu dezavantajı ortadan kaldırıyor" şeklinde konuştu. Yurt dışında da önemli tanıtımlar
yaptıklarını kaydeden Başkan Cıngı, konuşmasını şöyle tamamladı: "Daha ziyade operatörlere
ve turizm acentelerine Erciyes’i ve bölgemizi anlatarak onların kendi programlarına Erciyes’i
paket halinde almalarını ve Erciyes’e yurtiçinden ve yurtdışından kendi misafirlerini
getirmelerini tavsiye ediyoruz. Nerede bir potansiyel varsa oraya gidip Erciyes’i anlatmaya
gayret ediyoruz. Rutin olarak yapmış olduğumuz dağ işletmeciliğinin yanında aynı zamanda
pazarlama ve PR çalışmaları da yoğun yer işgal ediyor. inşallah bu yıl yeni yeni tanıtım
vesileleri ile hem Türkiye halkına, hem dünya insanlığına Erciyes’i daha fazla anlatacağız ve
önümüzdeki yıllar içerisinde çok önemli yatırımlar yapmış olacağız."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20656.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Anadolu’nun en uzun soluklu dergisi 106
yaşında
1910 yılından bu yana değişik aralıklarla çıkan ve Anadolu'nun en uzun soluklu dergisi olma
özelliğini taşıyan Erciyes dergisinin Kasım ayında 467'inci sayısı çıktı.
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Erciyes Dergisinin Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Alim Gerçel, ilk olarak 1910 yılında Türkçü
Gazeteci Yunus Bekir tarafından çıkarılan, 1978 yılı Ocak ayından itibaren de Kayseri Kültür
ve Turizm Derneği adına ara vermeden yayımlanan derginin, Anadolu’nun en uzun soluklu
dergisi olduğunu söyledi.
Anadolu’nun tek hakemli dergisi
Derginin Anadolu’nun tek hakemli dergi olduğuna da dikkat çeken Alim Gerçel, “Erciyes
dergisi ilk olarak 1910 yılında Türkçü Gazeteci Yunus Bekir ve ekibi tarafından yayımlanmış,
dolayısıyla Anadolu’da yayımlanan ilk dergi unvanına sahip. Daha sonra 1930-1940 yılları
arasında Halkevleri, 1940-1950 yılları arasında da Cumhuriyet Halk Partisi adına çıkmış.
1950 ve 1967 yılları arasında iki dönem araştırmacı-yazar Kazım Yedekçioğlu tarafından
'Erciyes ve Yeni Erciyes' olarak yayımlanmış. Uzun bir aradan sonra 1978 yılı Ocak ayı
itibariyle Kayseri Kültür ve Turizm Derneği adına sahibi ve yazı işleri müdürü ben olmak
üzere yayın hayatına başladı. O zamandan bu yana da aralıksız olarak yayın hayatına devam
ediyor” diye konuştu.
Aylık periyotlar halinde yayımlanan ve çeşitli üniversitelerden 27 akademisyenin hakem
olarak yer aldığı dergide, halk kültürü ve edebiyat alanındaki araştırma yazıları ile şiirlerin yer
aldığını belirten Alim Gerçel, Halkevleri ve Cumhuriyet Halk Partisi adına çıktığı dönemlerde
bile siyasi içeriğe yer verilmediğini söyledi.
Yurt dışına da dağıtılıyor
Alim Gerçel, dergide bugüne dek bin 760 şair ve yazarın imzasının yer aldığı ve bunlardan
400’ünün ebediyete intikal ettiğini dile getirdi. Abone sistemi ile yaklaşık bin kişiye ulaşan
derginin, aynı zamanda uluslararası olma özelliği taşıdığını kaydeden Gerçel, “Çoğunluğu
Azerbaycan olmak üzere 100 kadar dergi yurt dışındaki abonelerimize gönderilmektedir.
Ayrıca, dergimiz Kültür Bakanlığına bağlı 200 kütüphanede de yer almaktadır” ifadelerini
kullandı.
Alim Gerçel, derginin Kasım ayında 467'inci sayısının yayımlandığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20657.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Yol uygulamasında esrar ele geçirildi
Kayseri Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya
yolunda yapılan uygulamada 7 kilogram esrar ele geçirildi.
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Alınan ihbar üzerine yapılan yol uygulamasında, 38 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan
A.Ş.’nin çantasında 7 kilogram ele geçirildi. A.Ş. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan
gözaltına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20658.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KÖŞEBAŞI
Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı Köşebaşı meselelere farklı yönlerden
yaklaşmaya devam ediyor.
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BÜROKRASİ TERBİYECİSİ Merkezi Kayseri’de olan Tüketiciler Birliği hantal bürokratlara
karşı ‘ironik’ mücadelesini sürdürüyor. Mahmut Şahin başkanlığındaki genç bir ekiple başarılı
çalışmalara imza atan Birlik, bürokrasiyi de “Kaplumbağa Terbiyecisi” ile adeta terbiye
ediyor. Birlik ilk olarak, Tüketici Hakem Heyeti'nin bir başvuruya tam 16 ayda karar vermesi
nedeniyle Antalya Kepez Kaymakamlığı'na Osman Hamdi beyin ünlü tablosu 'Kaplumbağa
Terbiyecisi’nin kopyasını hediye etme kararı almıştı. Birlik yönetiminin tablo ile
ödüllendireceği (!) yeni kaymakamlıklar ve başvurulara karar verme süreleri ise şöyle;
Çankaya Kaymakamlığı 21 ay, Samsun Alaçam 19 ay, Ürgüp 17 ay. GÜNÜN KARESİ
Hissedilemez yüzey “Hissedilebilir yüzey veya zemin” de denilen “görme engelli yolu”
Develi Belediyemizde de var. Amma velakin yolluk ve paspas daha önemli bulunduğundan
olsa gerek “hissedilebilir yüzey” hissedilemez hale gelmiş. ZURNA Uyuşturan haber Ajans
vasıtasıyla sizlere aktardığımız bir haberin girişinde Kayseri’de yapılan bir operasyonla 642
gram esrar ele geçirildiği yazıyordu. Haberin devamını okuduğumuzda ise bu oranın 635
grama düştüğünü hayretle gördük. Aradaki 7 gramın akıbetini doğrusu biz de merak ediyoruz.
Umarız, haber bize ulaşana kadar birileri denememiştir! TÜYOCUMUZ DİYORKİ Kayseri

nereye doğru gelişiyor? Şehri yöneten muhafazakar zümrenin bir araya geldiği bir toplantıda
şehrin Bünyan’a doğru gelişeceği/genişleyeceği söylenmiş. Bunun için bu kadar kafa
yormalarına gerek yok ki! Şehir her halükarda kendilerine doğru genişlemiyor mu? Hurma
etkisi Medya sektöründe kısa bir süre önce ihya edilenlere Ankara’da hesap soruluyormuş.
Dün yenilen hurmaların etkisidir o! Malum bıldır yediğin hurmalar, şimdi bir yerini tırmalar.
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20659.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

FETÖ’nün askeri ayağına ikinci dalga
operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) askeri okullara öğrenci
yetiştiren ve askeri okulların giriş sınav sorularını veren yapısının sivil ve askeri ayağına
yönelik olarak Elbistan merkezli 21 ilde yapılan ikinci dalga operasyonda 42 kişi daha
gözaltına alındı.
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Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, geçen
hafta yapılan ilk operasyonda tutuklanan 18 kişiye ek olarak 47 ayrı adreste toplam 42 şahıs
hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemi yaptı. FETÖ/PDY’nin askeri okullara öğrenci
yetiştiren, askeri okulların giriş sınavlarının sorularını veren aralarında 'örgüt imamı' subay ve
astsubayların da bulunduğu yapısına ikinci kez operasyon düzenlendi. Elbistan Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, Elbistan
merkezli olarak Gaziantep, Hatay, Van, Nevşehir, Kastamonu, Adana, Samsun, Malatya,
Adıyaman, Osmaniye, Bursa, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, İzmir, Kayseri, Ankara
Diyarbakır, Çanakkale, Ordu ve Muş illerinde toplam 47 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 50 kişiden 8’inin tutuklu ve yurtdışında
olduğu tespit edildi. Toplam 42 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı. Elbistan Cumhuriyet
Başsavcılığı, örgütün bu kanadına yönelik olarak başlattığı ikinci dalga operasyonla,
yapılanmanın ulusal çaptaki işleyişinin ortaya çıkarılması için büyük bir adım atmış oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20660.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Türbe yollarında geçen ömür
Kayserili türbedar Hamdi Sarp, 41 yıldır kentin dört bir yanında yer alan türbeleri gezerek,
bakım, onarım ve temizlik işlerini yapıyor.
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Kayseri'de, Seyyid Burhaneddin Tirmizi, Zeynel Abidin, Melik Mehmet Gazi, Hunat Hatun
gibi kentin manevi ve tarihi kişiliklerinin mezarlarının bulunduğu türbe ve kümbetlerin her
türlü bakım ve temizlik işlerini 64 yaşındaki Hamdi Sarp yapıyor. Henüz 23 yaşındayken bu
tür mekanlara ilgi duyan Sarp, kentteki 39 türbenin bakımını gönüllü olarak üstleniyor.
- Her perşembe sandukaların içine su bırakıyor
Sanduka örtülerini temizleyen, türbeleri süpürüp tozunu alan Sarp, her perşembe de
sandukaların içine su dolu bir sürahi bırakıyor.
İşini severek yaptığını anlatan Sarp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yaşındayken
Tutak Mescidi'nde kentin eski türbedarı Mehmet Ünlü ile tanıştığını ve onun vesilesiyle bu işe
gönül verdiğini anlattı. Ünlü'nün hayatını kaybetmesinin ardından bu görevi tek başına
üstlendiğini belirten Sarp, şöyle konuştu: "Sabah namazımı Cami Kebir'de kılarım. Türbeleri
teker teker gezerim, etrafından hep şişeler olur, onları temizlerim. Sonra yardımcılar gelir,
beraber temizliği yaparız. Her gün üç tane türbe temizleriz. Sonra bir öğlen yemeği yapar
beraber yeriz. Perşembe günü de türbelerin sürahilerine su doldururum. Bu işi kimseye
bırakmam, kendim yaparım. Gelecek perşembe bakarım sular bitmiş. Bu işi yaptığımdan bu
yana çok huzurluyum. Türbelerde, kümbetlerde huzur buluyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20661.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Telefonlar neden çekmiyor? Vodafone
hücresel ağ problemi!
Türkiye'de Vodafone, Avea (Türk Telekom), Turkcell operatörleri en çok kullanılanlar
arasında. Bugün sabah saatlerinden itibaren Vodafone hat sahiplerinin telefonlar çekmemekte.
Vodafone sim kartı takılı olan telefonlar neden çekmiyor? Vodafone büyük şikayetler alıyor.
Vodafone tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte ayrıntılar...
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Vodafone çöktü mü? Telefonlar neden çekmiyor? Vodafone niçin çekmiyor? soruları son
birkaç saattir merak konusu oluyor. Büyük şikayetler alan Vodafone henüz bir açıklama
yapmadı. Vodafone hat üzerinden arama yapmak isteyenler "hücresel ağ kullanılamıyor"
hatası alıyor. İşte ayrıntılar... Vodafone, ilginç bir sorun ile gündeme geldi. Türkiye genelinde
Vodafonehat sahipleri şebekelerinin olmadığını ve arama yapamadıklarını dile getiriyor.
Twitter, Facebook ve ekşi sözlük'te yer alan şikayetlere göre Vodafone, Türkiye'de yaklaşık
2-3 saattir hizmet verememeye başladı. Vodafone hat üzerinden arama yapmak isteyenler
"hücresel ağkullanılamıyor" hatası alıyor. Ancak arama yapılamamasına rağmen internet
hizmeti çalışıyor. Henüz konu ile ilgili Vodafone cephesinden bir açıklama gelmiş değil.
Sorunun neden kaynaklandığına dair bir bilgi de bulunmuyor. Gelişmeler yaşandıkça sizleri
bilgilendirmeye devam edeceğiz.. Yenişafak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20662.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri’de uyuşturucu operasyonlarında
son 1 ayda 214 şahıs gözaltına alındı
Kayseri polisi, 15 Ekim ve 15 Kasım tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda, uyuşturucu
tacirlerine göz açtırmadı. Operasyonlarda 214 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Ekim ve 15 Kasım tarihleri arasında yapılan
operasyonlarda, izinsiz Hint keneviri yetiştirmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak,
uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından dolayı 214 şahsın yakalanarak
haklarında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Haklarında yasal işlem yapılanlardan 27 şahsın
çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandığı, 9 şahsın ise adli kontrol kararı ile serbest
bırakıldığı kaydedildi.
Operasyonlarda ayrıca bir Hint keneviri, 237.27 gram kubar esrar, 179 gram eroin, 117,38
gram metamfetamin, 123.25 gram bonzai ve 587 adet extacy hap ele geçirildiği bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20663.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Eski emir subayı adliyeye sevk edildi
15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminde, Eski Hava
Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’e rapor verdiği tespit edilerek gözaltına alınan eski emir
subayı Ali Ü., adliyeye çıkarıldı.
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Kayseri’de düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe
girişiminde yakalanan ve tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün Kayseri
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görev yaparken emir subaylığını yapan ve asker
kadrosundan emekli bulunan Ali Ü., 10 gün önce Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince
gözaltına alınmıştı. Ali Ü.'nün 15 Temmuz gecesi telefonla Akın Öztürk’ü arayarak
Kayseri’deki gelişmeleri aktardığı tespit edilmişti.
Üstünel, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye
çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20664.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erciyesspor ipten döndü
Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Kayseri Erciyesspor’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul’un
ardından Nuhkan Rüzgar başkanlığında yeni yönetim kurulu oluştu. Bu gelişmenin ardından
mavi-siyahlı kulüp kapanmanın eşiğinden döndü.
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Kayseri Erciyesspor’da gergin bekleyiş sona erdi. Bir süredir yaşanan yönetim
belirsizliğinden dolayı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalan mavi-siyahlı kulüpte,
gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından yönetim kurulu şekillendi. 14 Kasım’da
yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan genel kurul bu
kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirildi. Ertelenen Olağanüstü Genel Kurul, Kayseri
Erciyesspor Kulüp Tesisleri’nde yapıldı. Divan başkanlığını Kulüp Müdürü Bülent Dener’in
yaptığı genel kurula Nuhkan Rüzgar’ın başkanlığındaki liste verildi. Liste okunarak oylamaya

sunuldu. Listenin kabul edilmesinin ardından Başkanlığa Nuhkan Rüzgar seçilirken, kulüp
kapanmaktan kurtuldu. Kongrede konuşan Kulüp Müdürü Bülent Dener, seçilen yönetim
kuruluna yeni görevlerinde başarılar dileyerek, kulübün kapanmaması için verdikleri
mücadeleden dolayı teşekkür etti. Dener, “14 Kasım 2016 tarihinde yapmış olduğumuz
kulübümüzün olağanüstü kongresinde çoğunluk sağlanamadığından ertelenmişti. İnşallah
kulübümüze hayırlı olur. Yeni yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Yeni görevinde başarılar
temenni ediyoruz. Kulübün kapanmaması için uğraş verdiklerinden dolayı çok teşekkür
ediyoruz” dedi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Dayıoğlu ise, kulübün
kapanmaması için ellerini taşın altına koyduklarını ifade ederek, “Amacımız kulübün
kapanmamasıydı, onu başardık. Bizim elimizde sihirli değnek yok. Bize destek verenlere çok
teşekkür ediyoruz. Diğer büyük ilçe belediye başkanlarımızın da kulübe destek vermelerini ve
sahip çıkmalarını istiyoruz.” şeklinde konuştu. Daha önce aday çıkmaması üzerine
kendilerinin yönetim kurulu oluşturarak aday olacağını açıklayan eski kulüp dernek başkanı
Mehmet İncialan ise başka bir yönetim kurulu listesi geldiği için adaylıktan çekildiğini
söyledi. Kayserililerin bu takıma sahip çıkması gerektiğini belirten İncialan, herkesi maddi
manevi desteğe davet etti. Kayseri Erciyesspor’un yeni yönetim kurulu şu isimlerden
oluşuyor: Nuhkan Rüzgar (Başkan), Rıfat Dayıoğlu, Şahin Göksu, Furkan Milli, Yavuz Soner
Coşkun, Gökhan Göksu, Oğulcan Karahan, Selahattin Sözduyar ve Serkan Göksu. Denetim
Kurulu asil üyeleri ise Dr. Ahmet Selim Hasözler, Musa Çetin ve Kadir Uslu. Haber-Foto:
Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20665.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Abdullah Gül’ün ayakkabısını
çıkarttırmışlar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın
önderliğinde düzenlenen “Beyoğlu Sohbetleri” buluşmasına katıldı. Çavuşoğlu'nun
açıklamalarını Vahap Munyar Hürriyet'teki köşesine taşıdı.

21 Kasım 2016 Pazartesi 15:48 A

Çavuşoğlu, "AB ülkelerinin Türkiye’ye karşı olumsuz tutum içerisinde olduğu" görüşünü
savunurken, 2011 yılında İngiltere'ye giden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yaşadığı bir
olayı örnek verdi. Gül’ü havalimanında uçağa binerken aradıklarını söyleyen Çavuşoğlu,
"Ayakkabısını çıkarttırdılar. Sen Cumhurbaşkanımın ayakkabısını nasıl çıkarttırırsın?" diye
sordu. Bu olaydan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye geldiğini belirten
Çavuşoğlu, "Diyaloğumuz gayet iyi. Çok güzel bir görüşme yaptık. Dönüşünde talimat
verdik, havalimanında ayakkabısı çıkartıldı, çoraplarına kadar arandı. Sen benim
Cumhurbaşkanıma yaparsan, ben de sana yaparım" dediğini aktardı. Bakan Çavuşoğlu,
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AB ile üyelik müzakerelerinin sonlandıracağı yolundaki

referandum mesajına ilişkin olarak, "İktidara geldiğimizde AB konusunda halk desteği yüzde
80’di. Yüzde 50’nin altına da hiç düşmedi. Bugün yüzde 20’nin de altı görünüyor.
Referandum olursa yüzde 80 'AB’ye hayır' çıkar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20666.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Böbrek taşı düşürmek için at kaçırdı
Kayseri'de özel bir rehabilitasyon merkezinde otistik çocukların gelişimi için yararlanılan
"Hazal" isimli atı çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konaklar
Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde, otistik çocukların
rehabilitasyonu için faydalanılan atın, merkezin arkasındaki ahırdan çalınmasıyla ilgili
yürüttükleri soruşturmada, atı çalanın, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde
arazide atla görüldüğü bilgisine ulaştı. Zanlının kimlik bilgilerine ulaşılması üzerine,
Melikgazi'de ikamet eden M.G, gözaltına alındı. M.G'nin emniyetteki ifadesinde, "Doktor
tavsiyesi üzerine böbrek taşlarını düşürmesi amacıyla binmek için atı çaldığını ve olayın
basına yansıması üzerine yakalanacağından korkarak araziye bıraktığını" söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekiplerin, "Hazal" adlı atı bulmak için arama
çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20667.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Baro’dan “cinsel istismar önergesi”ne tepki
Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, TBMM'ye sunulan cinsel istismar önergesine tepki
gösterdi.
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Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, düzenlediği basın toplantısıyla cinsel istismar önergesine
tepki gösterdi. Baro Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Dursun,
"Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin hukukta yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de suç
ve ceza siyasetinde istikrarsızlık, açık veya örtülü aflar, torba ve paket kanun yapma şekli,
kanunlarda sık sık yapılan değişiklikler ile kanunların sistematik ve ruhunun bozulması,
suçların önlenmesi ve caydırıcılık konusunda yaşanan toplumsal inanç yetersizliğidir. Kanun
koruyucunun farklı saiklerle kanunlaştırma konusunda yaşadığı gelgitlerin faturası çok ağır
olabilir ve olmaktadır" ifadelerini kullandı.
Dursun, "Bekli kanun koyucunun masum bir gerekçe gibi gösterip yalnızca birkaç bin failin
yararlanabileceği örtülü bir af gibi gösterdiği son önerge, toplumda farklı şekilde algılanacak,
mağdur çocuklar ve kadınların korunmadıklarını düşünmelerine sebep olacak ve cinsel
istismar ile cinsel saldırı suçlarını işlemeyi hedefleyenleri de cesaretlendirecektir. Bu suçları
işleyenleri de bir anlamda ödüllendirecektir. Kanun koyucu bu tür hatalı amaçlara hizmet
eden geçici veya kalıcı yasal düzenlemeler yapmamalıdır" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20668.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Efsane Mustang görücüye çıktı
Klasikleşmiş bir efsane olan, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile tüm dünyaya ün
salmış Mustang, Ford’un “Efsane Şehrinizde” projesi kapsamında Ünal Motorlu Araçlar Ford
Bayisi’nde Kayserililerle buluştu. Mustang zarafetiyle adeta göz kamaştırdı. Ford Ünal
yetkilileri yeni Ford modellerini yakından incelemek isteyen Kayserilileri 26 Kasım
Cumartesi günü düzenlenecek özel aktiviteye davet etti.
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Ford Mustang Türkiye’de farklı şehirlerde tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. 50 yıldan
sonra tekrar Avrupa ve Türkiye’de satışa sunulan Ford Mustang, kendine özgü tasarım
detayları arasında alçak ve geniş tavan, dik eğimli ön ve yan camlar, üç boyutlu, üç çizgi
halindeki stoplar, kaslı gövde dizaynı, köpekbalığı burnu şeklindeki gövde ve ön ızgara
üzerinde bulunan eşsiz logosu yer alıyor. İlk gün yoğun ilgi vardı Ford Mustang’in Ünal
Motorlu Araçlar Ford'daki ilk gününde yoğun bir ziyaretçi akını yaşanırken, firma yetkilileri
ilgiden bir hayli memnun kaldılar. Ford Mustang, Fastback ve Convertible olmak üzere 2
farklı gövde tipi ile 2.3 lt Ecoboost 317 PS ve 5 lt V8 421 PS motor seçenekleri ile manuel ve
otomatik şanzıman ile sunuluyor. Avrupa’da satılan seri üretim Ford modelleri arasında
gelmiş geçmiş en hızlı model unvanına sahip olan Ford Mustang V8, 0-100 km/s hızlanmasını
4.8 saniyede tamamlarken, Ford Mustang 2.3 EcoBoost, 0’dan 100 km/s hıza 5.8 saniyede
ulaşıyor. Mustang, 50 yılın ardından Avrupa ve Türkiye yollarında rüzgar gibi esiyor.
Meraklıları Mustang’i 21-26 Kasım tarihleri arasında Anbar Mahallesi Osman Kavuncu
Caddesi No: 498’de faaliyet gösteren Ünal Motorlu Araçlar Ford bayisinde görebilirler. Bir
diğer model Edge Ünal Motorlu Araçlar Ford'da Mustang kadar ilgi toplayacak bir diğer

otomobil ise Ford’un en büyük SUV modeli Edge. Yeni Ford Edge, güçlü yapısı ve sofistike
tasarımı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş ve modern bir iç mekana sahip olan yeni
Ford Edge, açılabilir panaromik cam tavanı, yüksek kaliteli ve özenli işçiliği ve ergonomik iç
mekanıyla göz alıcı bir duruşa sahip. Yeni Ford Edge, ileri teknolojileri ile sınıfının
standartlarını yeniden belirliyor. 2.0 lt TDCi motoruyla 210 PS güç ve 450 Nm tork değerine
sahip olan Edge’nin 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi ise 5.8 lt. Özel aktiviteye davet Ünal
Motorlu Araçlar Satış Müdürü Sema Karacaoğlan, en yeni Ford modellerini yakından
incelemek isteyen Kayserilileri, 26 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek özel aktiviteye davet
etti. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20669.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kaçak kazıya suçüstü
Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak kazı
yaptıkları belirlenen 12 kişi çok sayıda alet ile birlikte suçüstü yakalandı.
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,
Jandarma Arama Kurtarma ile Özvatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Zırha
Kalesi bölgesinde operasyon yapıldı. Birinci derecede Arkeolojik SİT alanında kaçak kazı
yapan 12 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yanında kazıda kullandıkları 1
adet jeneratör, 1 adet matkap, 2 adet balyoz, 1 adet çekiç, 3 adet murç, 1 adet kürek, 1 adet
manivela, 25 metre seyyar kablo, 1 adet piknik tüpü, 50 metre tırmanma ipi ve muhtelif
yaşam malzemeleri ele geçirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20670.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Öğrencilere TEOG motivasyonu
Melikgazi Belediyesi’nce organize edilen ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik TEOG kursların
devam ettiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurslara iştirak
edenlere sınav hazırlığı, stres ve motivasyon eğitimi verildiğini söyledi.
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Bu kurslara iştirak eden öğrencilere yönelik yarın ve Perşembe günü yapılacak TEOG sınavı
ile ilgili olarak motive etmek istediklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, TEOG
öğrencilerine yönelik verilen bu eğitim ile öğrencilerin sınav kaygılarının giderilmeye
çalışıldığını kaydetti. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak Bel-Sin Sosyal ve Spor
Tesisleri'nde programın düzenlendiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi
Belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu, destekleyicisi ve yatırımcısıdır. Bunu her fırsatta her
yatırım ve hizmette sergilemektedir. Nitekim 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile lise son sınıfta
okuyan öğrencilere hem sınavlara hazırlık hem de temel dersler ile ilgili olarak kurslar
düzenlemektedir. 23-24 Kasım günleri yapılacak olan TEOG sınavına iştirak edecek olan
öğrencilerimize Rehberlik ve Psikolojik Danışman Betül Bacıoğlu tarafından ‘sınav hazırlığı
ve motivasyon etkinliği' programı ile sınav desteği sağlanmıştır” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nce öğrencilere yönelik bu tür etkinlikler
ile sınavlarda başarı yüzdesinin artırıldığını dolayısı ile Kayseri’nin eğitim başarısına katkı
sağlandığını sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20671.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Cami-i Kebir’de tefsir dersleri sürüyor
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Camii Kebir’de tefsir dersleri vermeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz cumartesi günü saat 11.30’da Cami-i Kebir’de başlayan tefsir dersleri öğle
namazına kadar sürdü. Bakara Suresi’nin 217 - 223. Ayetlerinin tefsirini yapan Müftü Güven,
tefsir dersinin ardından öğle namazını kıldırdı.

Tefsir derslerine halkın ilgisi yoğun oldu. Her Cumartesi saat 11.30’da Cami-i Kebir’de
devam edecek olan tefsir dersleri TV Kayseri tarafından canlı olarak yayınlanıyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20672.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ülkü Ocakları’ndan ‘Gülümset’en
kampanya
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı’nın başlattığı "Gülümset" kampanyası kapsamında
ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabileceği mağaza hizmete açıldı.
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Elbise, ayakkabı, oyuncak ve daha birçok eşyanın yer aldığı ihtiyaç mağazası ile ilgili
açıklama yapan Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Aytaç Gezici “Ülkü Ocakları olarak çeşitli
zamanlarda Irak ve Suriye Türkmenleri için tır dolusu yardım kampanyası düzenledik. Şimdi
de Kayseri’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım amacıyla 10 gün sürecek bir mağaza açtık.
Burada ihtiyaç sahibi herkes kendi ya da ailesinin elbise ihtiyacını görebilecek” dedi.
Mağazanın açıldığı gün beklenenden fazla bir rağbet görmenin kendilerini mutlu ettiğini
söyleyen Gezici 300 civarı ailenin ihtiyacının karşılandığını kaydetti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20673.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Bakan Ağbal'dan "yapılandırmada son 5
gün" uyarısı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı alacakların yapılandırılmasında başvuru için 5 gün kaldığı
uyarısında bulunarak, fırsatı kaçırmamak için başvuruların 25 Kasım'a, ilk taksit veya peşin
ödemelerin ise 30 Kasım'a kadar yapılması gerektiğini bildirdi.
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Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada, 19 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6736 sayılı
"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" ile milyonlarca mükellefi
ilgilendiren trafik cezası, vergi ve prim borcu, idari para cezaları, öğrenim ve harç kredileri,
vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları,
gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel
sağlık sigortası prim borçları gibi birçok borç ile bunların her türlü faiz, zam, gecikme zammı,
gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezalarının yeniden yapılandırıldığını hatırlattı.
Kanundan yararlanmak için son başvuru süresinin, 31 Ekim 2016 olarak belirlendiğini, ancak
bu süreyi 25 Kasım 2016'ya kadar uzattıklarını anımsatan Ağbal, vatandaşların kanunun
getirdiği imkanlara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kanun kapsamına girip de başvuruda
bulunmayan kimsenin kalmamasını istediğini vurgulayan Ağbal, bunun için çok geniş bir
tanıtım kampanyası yürüttüklerini ifade etti. Naci Ağbal, toplumun her kesimini ilgilendiren
ve tarihi fırsatlar sunan uygulamada başvuru için son 5 gün kaldığına dikkati çekerek, "Trafik
cezası, vergi ve prim borcu, idari para cezası, öğrenim ve harç kredileri ve daha birçok alanda
kamuya borcu olan vatandaşlarımız, fırsatı kaçırmamak için başvurularını 25 Kasım'a kadar
yapmalı. Diğer bir önemli nokta da ilk taksit veya peşin ödemelerin 30 Kasım'a kadar
yapılması gerekiyor. Aksi halde, kanunun getirdiği ve başvuru yaparak elde ettikleri tüm
hakları kaybederler." ifadelerini kullandı. "İmkanı olanlara peşin ödemeyi tavsiye ediyorum"
Başvuruların vergi dairesine giderek veya Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesi
(www.gib.gov.tr) üzerinden online olarak yapılabildiğini aktaran Ağbal, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız, başvuru sırasında peşin veya taksitle ödeme seçeneklerinden birini tercih
edebilir. İmkanı olan her vatandaşımıza, yapılandırdıkları borçlarını peşin ödemelerini tavsiye
ediyorum. Çünkü peşin ödeme, taksitli ödemeye göre ekstra imkanlar sağlıyor. Borç,
neredeyse ana paraya kadar düşüyor. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlarımız
ise yapılandırdıkları tutarları 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile de ödeyebilir. Taksitler, iki
ayda bir ödenecek. Ancak hatırlatmakta fayda görüyorum. Kanunun getirdiği fırsatları
kaybetmemek için ilk iki taksitin mutlaka zamanında ödenmesi gerekiyor." "Tüm soruların
cevabı GİB, VİMER ve vergi dairelerinde" Ağbal, kanunla ilgili her türlü sorunun cevabının
GİB'in internet sitesinde yer alan dokümanlarda bulunabileceğini belirtti. Öte yandan,
yapılandırma kanunuyla ilgili özel eğitim verilen uzman personelin de Vergi İletişim
Merkezinde (VİMER) vatandaşlardan gelen soruları cevapladığı bilgisini veren Ağbal,
"Kanundan yararlanmak isteyip de bunu nasıl yapacağını bilmeyen vatandaşlarımız, 444 0
189 numaralı VİMER hattımızı arayabilir ve sorularına cevap alabilir. Ayrıca, vergi
dairelerinde kurulan özel bilgilendirme stantları da yine vatandaşımız için hizmette." diye
konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20674.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gümrükler hızlandı, ihracat maliyeti düştü
Gümrüklerde geçen ay işlem gören ihracat beyannamelerinin yüzde 67'sinin işlemleri 1
dakikada sonuçlandırıldı.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de ticaretin daha
güvenli ve hızlı yapılması amacıyla yapılan düzenlemeler ihracatçıya yaradı, sınır kapılarında
bekleme süreleri kısaldı. Bu çerçevede, süreçleri başladığı andan itibaren ocak ayında ihracat
beyannamelerinin yüzde 64'ünün işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandı. Sınır kapılarındaki
iyileştirmeler ve yapılan düzenlemelerin ardından geçen ay itibarıyla ihracat
beyannamelerinin yüzde 67'sinin işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak, ülkeyi terk
edebilir duruma geldi. Böylelikle ihracat işlemlerine hız kazandırılırken, sınır kapılarında
bekleme nedeniyle oluşan maliyet ve kayıpların da önüne geçildi. "İhracatçımızın rekabet
gücünü artırıyoruz" Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda dış ticaret işlemlerinin daha kısa sürede
yapılmasına mümkün hale getirme noktasında önemli adımlar attıklarına işaret etti. Tüfenkci,
bu kapsamda, "Tek Pencere", "Tek Durak" ve "Yetkilendirilmiş Yükümlü" gibi uygulamaları
hayata geçirdiklerini anımsatarak, "İhracatçı için zaman büyük maliyet. Biz de maliyetleri
düşürdükçe ihracatçımızın rekabet gücünü artırıyoruz. Bürokratik işlemleri azaltarak,
ihracatçımızın önünü açmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20675.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kadın çiftçi eğitimleri sürüyor
"Bir erkeği eğitirseniz, bir adamı eğitirsiniz. Bir kadını eğitirseniz, bir kuşağı eğitirsiniz."
düşüncesinden hareketle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlüğü’nün eğitim
yayım programları kapsamında çiftçi kadınlara yönelik eğitimler 2016 yılında da sürdü.
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İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, tarımsal bilgi ve uygulamaları yaygınlaştırmak,
tarımsal yeniliklerden çiftçileri haberdar etmek, çiftçileri bulundukları koşullarda görüp
değerlendirmek ve birlikte çözüm üretebilmek amacıyla eğitim ve yayım faaliyetlerini
sürdürüyor. Eğitimler sayesinde kadınlara ev işleri, çocuk bakımı ve beslenme gibi sürekli
yaptıkları faaliyetler hakkında eğitim verilmesinin yanında, tarımsal konularda da bilgiler
verilerek çiftçilik yönünün de geliştirilmesi hedefleniyor. İlimizde 2016 yılı itibarıyla Bünyan
Elbaşı, Hazarşah, Koyunabdal, Yahyalı İlçesi Çubuklu, Kocahacılı, Sarıoğlan İlçesi Çiftlik,
İncesu İlçesi Hamurcu, Garipçe, Küllü, Talas İlçesi Çömlekçi, Cebir, Develi İlçesi
Gümüşören, Köseler, Epçe, Çöten, Kocasinan Ebiç mahallelerinde toplam 16 çiftçi toplantısı
düzenlendi. Toplam 252 kişinin katıldığı toplantılarda süt ve süt ürünleri, pastörize sütten
peynir yapımı, ahır hijyeni, sağım teknikleri, mastitis ve korunma yolları, gıda muhafaza
yöntemleri, iyotlu tuz kullanmanın önemi zirai mücadele ilaçlarını kullanırken dikkat edilecek
hususlar, sebze hastalık ve zararlıları ve meyve hastalık ve zararlıları hakkında bilgiler verildi.
Toplantılarda kadın çiftçilere İl Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Münire Canhilal,
Gökçen Saray, Filiz Coşkun, Fatma Turgut ve Teknikerlerden Aysel Gürlek tarafından
bilgiler verildi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ev ekonomisi ve tarımsal konularda
eğitim ve yayım faaliyetleri önümüzdeki süreçte de devam edecek. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20676.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Diş tedavisi korkusuna lazerli çözüm
Güzellik ve sağlık konusunda son yıllarda öne çıkan uygulamalardan biri olan lazer, ağız ve
diş tedavilerinin yeni altın standardı olarak da dikkat çekiyor. Acısız, ağrısız ve anestezi
uygulanmadan daha kısa sürede gerçekleştirilen tedaviler, çocukların diş hekimi korkusu
önlemeye de yardımcı oluyor.

22 Kasım 2016 Salı 09:58

Memorial Ataşehir Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Dt. Ezel Yıldız
Elmas “21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” öncesi ağız ve diş sağlığında uygulanan
lazerli tedaviler hakkında şu bilgileri verdi; Konforlu bir tedavi ve iyileşme süreci “Lazerli diş
tedavileri sırasında hiçbir temas, ağrı ya da basınç hissedilmediği için hastaya konforlu bir
iyileşme süreci sunmaktadır. Bu avantajlar başta çocuklar olmak üzere birçok kişinin diş
hekimi korkusunu yenmesini sağlamaktadır. Pek çok işlemde uygulanabiliyor Lazer
yöntemiyle ağız ve diş sağlığı alanında günümüzde hemen her işlem yapılabilmektedir. Diş
beyazlatmadan implant cerrahisine, diş çürüğü tedavisinden diş eti renklenmelerinin
düzenlenmesine, diş eti hastalıklarının tedavisinden gülüş tasarımına, kanal tedavisinden
çocuk diş hekimliğine kadar geniş bir yelpazede diş lazerleri kullanılmaktadır. Hekime hız,
hastaya konfor sağlıyor Lazerin diş tedavisinde kullanımı son derece pratiktir. Yapılan
işlemleri kolaylaştıran bu yöntem; hekime hız, hastaya ise konforlu bir tedavi sağlamaktadır.
Öncesinde özel bir hazırlık, sonrasında da bakım gerektirmeyen lazerli diş tedavilerinin

ardından hemen yemek yenebilir, günlük hayata dönülebilir. Lazer enerjisi ile diş etleri de
başarılı bir biçimde şekillendirilmektedir. Bu işlem sırasında kanama riski sıfıra yakındır.
Lazer sayesinde sağlam dokulara zarar vermeden, sadece hasta bölgeler tedavi edilmektedir.
Bu esnada ilgili bölgedeki tüm bakterilerden de uzaklaştırılmaktadır. Sert doku tedavilerinde
de uygulanıyor Lazerin, diş hekimliği alanında ilk kullanım alanı, ağız içi yumuşak
dokulardır. Bu işlemler; diş eti tedavileri, dezenfeksiyonu ve diş eti cerrahi işlemleriydi.
Lazerdeki gelişmelerle sert doku tedavi işlemleri, çürük, diş taşı ve kemik kaldırma
işlemlerinin de tedavi yelpazesine eklenmiştir. Günümüzde kullanılan lazer cihazları, hem sert
hem de yumuşak doku tedavilerinde yüksek oranda başarı sağlamaktadır. Anestezi ihtiyacını
ortadan kaldırıyor Diş tedavilerinde kişiyi rahatsız ve huzursuz hissettiren etmenlerin başında
titreşim ve ses gelmektedir. Lazerle yapılan tedavilerde ise dişe ve dokulara dokunulmadan
işlem yapıldığı için herhangi bir titreşim ya da basınç oluşturmaz. Çıkan ses diğer diş
hekimliği aletlerinden tamamen farklıdır. Bunların yanı sıra lazer birçok işlemi anestezisiz;
yani uyuşturmadan yapabilmeyi mümkün kılar. İşlemlerin anestezi gerektirmeden yapılması
iğne korkusunu ve uyuşma için bekleme gereğini ortadan kaldırmaktadır. Böylece diş tedavisi
süresi de kısalmaktadır. Buna ek olarak yapılan işlemin başarısı lazerin aynı zamanda
dezenfeksiyon etkisiyle artmaktadır. Çocuklar diş hekimi koltuğuna keyifle oturuyor
Çocukların tedavilerinde de tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi tüm diş ve diş eti işlemleri, dişlerin
sürmesine yardım edilmesi konusunda lazerler başarıyla kullanılmaktadır. Hatta söz konusu
çocuklar olunca işin içine biraz eğlence bile katılabilmektedir. Lazerli diş tedavileri ile artık
çocuklar diş hekimine gelmekten korkmamaktadır. Eskiden ağlayarak gittikleri diş
randevularının yerini tedavinin ardından yemek yenilen, kutlama yapılan aktiviteler almış
durumdadır.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20677.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Akın Öztürk'ün Emir Subayı Tutuklandı
15 Temmuz darbe girişiminde, Kayseri'deki yaşananları Akın Öztürk'ü arayarak bilgi verdiği
gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alınan eski emir subayı Ali Ü., çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde,
Akın Öztürk'ün Kayseri'de Tümgeneral olarak görev yaptığı sırada emir subayı olan emekli
astsubay Ali Ü. ile birlikte Barış B., Ramazan K., Tarık Ü. ve Mustafa Ç. yakalanarak
gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki Ali Ü.'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Hava
Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ile telefon görüşmesi yaptığı ve Kayseri'deki yaşananları
aktardığı belirlenmişti. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgu sonrasında dün doktor
kontrolünden geçirilen Ali Ü., Barış B., Ramazan K., Tarık Ü. ve Mustafa Ç., adliyeye sevk

edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınanlardan Ali Ü., Ramazan K., Tarık Ü. tutuklanırken,
Mustafa Ç. ve Barış B. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20678.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

10 yaş sonrası dil öğrenmek neden
zorlaşıyor?
Dil öğrenmenin doğuştan gelen bir yetenek olduğunu belirten Prof. Dr. Sinan Canan,
“Yabancı bir dil, konuşarak ve dinleyerek öğrenilir. Bizim eğitim sistemimiz sadece sınav
geçmeye odaklı olduğu için dil öğrenemiyoruz. Yabancı dili öğrenmek için çok ciddi bir
duygusal istek yaratmanız, meraklı olmanız ve bol bol kullanmanız lazım” dedi.
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Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, dil öğrenmenin
doğuştan gelen bir yetenek olduğunu belirterek, “Özellikle 7 yaşına kadar kişi kaç dil
öğrenirse onları ana dili gibi kullanabiliyor. 7-10 yaşından sonra ise yeni dili beyin tercüme
usulüyle öğreniyor ve ancak 3-4 sene kullanırsa akıcılık kazanıyor” dedi. Dil konuşarak ve
dinleyerek öğrenilir Toplum olarak yabancı dili algılayışımızda ciddi bir sıkıntı olduğunu da
belirten Prof. Dr. Sinan Canan, dil öğrenmek için büyük bir istek duyulması ve çaba
harcanması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’de dil eğitiminin sınavlara yönelik olduğunu ve
bu nedenle çoğunluğun o dili konuşamadığını kaydeden Prof. Dr. Sinan Canan, yabancı dili
öğrenmenin en etkili yolunun konuşmak ve dinlemek olduğunu belirterek, şunları söyledi:
“Dil öğrenmek için öncelikle o dili kullanmaya ihtiyaç duymamız lazım. Bu koşulların
sağlanması lazım ki biz ancak o şekilde öğrenelim. Çok ciddi bir duygusal istek yaratmamız
lazım. İnsanımız ezberinden birtakım cümleler arayıp İngilizce bildiğini ispat etmeye
çalışıyor. Oysa biz dili böyle kullanmıyoruz. Bir sunum yaparken nasıl gerekli kelimeleri arka
arkaya dizerek bir meram anlatmaya çalışıyoruz, yabancı dil konuşurken de aslında bunu
yapıyoruz. Bunun için de kafanızın içerisinde üretebileceğiniz kadar üretken bir dile
ihtiyacınız var. Dolayısıyla dil eğitimi aslında iletişimle konuşarak ve dinleyerek yapılması
gereken bir eğitim biçimi. Okulun dışında İngilizce öğrenmiş kişilerden bir tanesiyim. Kendi
hayatımda meraklı olduğum için, gerekli olduğu için bir şekilde dili dışarda öğrendim. Kendi
İngilizce derslerimde hep yüksek not aldığım için İngilizce hocalarım beni çalışkan sanırlardı
oysa biz dili dışarıdan öğrenerek o sınavları verebiliyorduk. Dili dışardan öğrenenler de
benzer yöntemleri kullanıyorlar, örneğin yabancı arkadaş edinen kişiler o dili öğreniyorlar.”
Önce konuşmayı sonra grameri öğretmek lazım Yabancı dil öğrenmede sistemin ve ailelerin
yapacakları şeylerin farklı olduğunu belirten Canan, “Yabancı dil eğitim sistemini ciddi bir
şekilde elden geçirmemiz lazım. Bunu bazı güzel örnekleri bazı okulların hazırlık sınıfında
uygulanmaya çalışılıyor. Dili bol miktarda konuşarak pratik üzerinden öğretme ve belli bir
aşama geçirdikten sonra yani insanlar sözlü iletişim kurmayı becerebildikten sonra gerekirse

yazılı gramer kurallarının öğretildiği sistemler var. Bunlar gerçekten işe yarayan sistemler ve
insanlar sadece bir sınavı geçmek için değil, hayatlarını yeni bir dilin eşliğinde idame ettirmek
için bu dili öğrenebiliyorlar ve hayatlarında kullanabiliyorlar” diye konuştu. Evde antrenman
yapılmalı Ailelerin ve eğitimcilerin özellikle gençlere yabancı dilin sınav için öğrenilen bir
şey olmadığını, günümüzde vazgeçilmez bir beceri olduğunu kavratmaları gerektiğini
vurgulayan Prof. Dr. Sinan Canan, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu: “Eğer biz bunu
yapamazsak ne kadar iyi bir sistem koyarsak koyalım bu çocuklarımız dil öğrenemeyecek. Dil
öğrenebilenler dil konuşabilenler bunu bir şekilde isteyenler oluyor. Gerçekten istekli olanlar
okuldaki sistemin olumsuzluklarına rağmen bunu gayet rahat öğrenebiliyorlar. Benim ailelere
tavsiyem yabancı dil öğrenilene kadar evde en önemli antrenman hususlarından bir tanesine
dönüştürülsün. Bilmeyen anne babalar da öğrenmeye çalışsınlar, bu arada çocuklarına da
motivasyon versinler çünkü özellikle genç yaşlarda otomatik olarak dil öğrenebilen bir
sisteme sahibiz.” Konuşma merkezinde sorun yoksa birkaç dil öğrenilebilir Herkesin farklı
ama belli bir öğrenme hızı olduğunu belirten Prof. Dr. Sinan Canan, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Eğer bir ana dil konuşabiliyorsanız yani konuşma merkezlerinizde bir sorun yoksa
gayet rahat yeni bir dil öğrenebilirsiniz hatta istediğiniz birkaç dili bile öğrenebilirsiniz. Bu
konuda hiçbir sorun yok. Beynimizin duygusal bir yazılımı var, biz duygusal olarak bir şeye
önem göstermediğimizde beynimiz onunla ilgilenmez, zihnimiz onunla uğraşmaz,
odaklanmaz ve onunla ilgili bilgileri kaydetmez. Dolayısıyla biz yabancı dilin önemli bir şey
olduğunu gerçekten biliyorsak, bunu içselleştirmişsek öğrenebiliriz. Bugün İngilizce
öğrenmek için sınırsız kaynak var. İnternet önemli fırsatlar sunuyor. Yurt dışından
edinebildiğiniz yabancı arkadaşla sınırsız konuşabilme imkânınız var. Sadece ve sadece bunu
yapmak gerekiyor. ‘Bu benim önemli bir eksikliğim’ bilinci oluştuktan sonra tek iş makul
düzeyde zaman ayırmaya bakıyor. İngilizce konferans ya da film izleyen çoğu insan o dili
rahat konuşamadığından şikâyet ediyor çünkü ağzımızla tekrar etmediğimiz bir şeyi beynimiz
çok da kolay öğrenemiyor. Dolayısıyla biraz da konuşma pratiği bu işin içine girdiği zaman
günlük hayatımızda işlerimizi rahatlıkla görebilecek temel İngilizce’yi öğrendiğimiz gibi,
birçok sınavda da başarı elde etmemizi sağlayacak alt yapıyı kurmuş olacağız.” Eğlenceli bir
aktiviteye dönüştürülmeli Milli Eğitim Bakanlığı’nın erken dönemde yabancı dil eğitimi
konusundaki çalışmalarına da değinen Prof. Dr. Sinan Canan, “Bakanlığın bu konudaki
farkındalığını çok önemli buluyorum. Tabii ki mucize bir çözüm hemen bulunabilecek bir şey
değil ama bunun farkında olmamız gelecek için çok ümit verici. Yabancı dil öğrenmek artık
ekstra ya da lüks bir beceri değil, ‘olmazsa olmaz’. Ben öğrencilerimize mümkünse ikinci bir
yabancı dil öğrenmelerini yani üç dilli bir insan olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu
rekabet dünyasında, bu hızlı bilgi dünyasında özellikle bilim dilinin bugün İngilizce olduğunu
düşünürsek yaygın konuşulduğunu düşünürsek insan hayatında çok büyük bir eksiklik.
Önemli bir potansiyelimizi kullanmamızın da önünde büyük bir engel. Bence bu konuda ciddi
çalışan birçok insan var, akademisyenler olsun, bu işin eğitimini verenler olsun onların
toplandığı sık sık yapılacak çalıştaylar ve fikir alışverişleri ile hızlı bir şekilde güzel bir sistem
oturtabiliriz. İlkokuldan itibaren elimizde müthiş bir fırsat var. Gereksiz pek çok şeyle vakit
harcayabiliyoruz. Yabancı dili eğlenceli, çocukların katılarak ve öğrenmek isteyebilecekleri
bir aktiviteye dönüştürecek birkaç sihirli formülü kullanarak çok rahat gerçekleştirebiliriz”
dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20679.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri’deki çocuklar şanslı
Büyükşehir Belediyesi Kayseri'de yaşayan çocukları birbirinden güzel film ve tiyatrolarla
buluşturmaya devam ediyor.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde 18 Kasım Cuma günü "Troller"
adlı animasyon film Kayseri Park Sinemasında ücretsiz olarak izlendi. Çocuklar sinemanın
yanı sıra hafta sonu tiyatro ile de buluşmaya devam etti. 19 Kasım Cumartesi günü merhum
Cahit Zarifoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Motorlu Kuş" adlı müzikal çocuk oyunu
Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Tiyatro Külliyen ve İpekyolu Sanat Evi işbirliği ile
sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
20 Kasım Pazar günü ise Büyükşehir Belediyesi bir başka oyunu çocuklarla buluşturdu.
"Zümrüd-ü Anka" adlı çocuk oyunu iki seans halinde Şehir Tiyatrosu'nda sahnelendi. Tiyatro
Lika oyuncularının sahneye koyduğu oyun çocuklar tarafından beğeniyle izlendi. (Kurumsal
haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20680.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Üniversitelilerden Çolakbayrakdar’a klip
sürprizi
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar için sürpriz bir klip hazırladı. Çekimleri Kuşçu Marina’da yapılan klip,
Başkan Çolakbayrakdar’a Kayseri’de sosyal hayata katkılarından dolayı teşekkür etmek
amacıyla hazırlandı.
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Yamula Baraj Gölü çevresindeki Kuşçu Marina’nın Kayseri’de sosyal hayatı canlandırdığını
ifade eden Erciyes Üniversitesi öğrencileri ve Kampüs TV ekibi, bölgede yaptıkları çekimle
Kuşçu’nun tüm güzelliklerini sergiledi. Görüntülere, ERÜ’lü gençlerin Marina sahilinde
seslendirdikleri Medcezir şarkısı eşlik etti. Gitarda Ahmet Soylu’nun, Ud da Mustafa Çay’ın

yer aldığı parçayı seslendiren isim de Mustafa Çay oldu. Klibin Yönetmenliğini ise İletişim
Fakültesi’nden Olcay Oğuz yaptı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, Üniversite öğrencilerinin kendisi için
böyle bir çalışma yapmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Çolakbayrakdar,
“Gençlerimiz büyük bir özveriyle Yamula Baraj Gölü’nün doğal güzelliklerini tanıtan özel bir
klip çekmiş. Doğrusu klibi keyifle izledim. Çektikleri klipte gençlerimiz hem çalıyor hem de
söylüyor. Bunun yanında gençlerimiz, farklı bir bakış açısıyla Yamula Baraj Gölü’nün
güzelliğini sunuyor. İnanıyorum ki daha önce Kuşçu’yu ziyaret etmemiş olup bu klibi izleyen
herkes, oraları gezip görmek isteyecektir. Bu başarılı klip için Erciyes Üniversitesi İletişim
Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine, onlara destek olan Erciyes Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ’a ayrıca Kampüs TV çalışanlarına
teşekkür ediyorum. Kendilerinin sürprizlerini Kuşçu’da büyük emekleri olan Kocasinan
Belediyesi önceki Başkanlarından Sayın Bekir Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın
Mustafa Çelik adına da memnuniyetle karşılıyor bu vesileyle onlara da teşekkür ediyorum.”
diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bekir Yıldız ve Mustafa
Çelik Başkanlığı döneminde Yamula Baraj Gölü’ne önemli yatırımlar yapıldı. Öncelikle
başkanlarıma teşekkür ederim. Bizlerde bu yatırımları artırarak devam ettiriyoruz. Yamula
Barajı’nın çehresini daha da güzelleştirmek adına birçok yenilik yaptık. Daha modern bazalt
döşemeli kaldırımlar, oturma alanları, 7’den 70’e her kesime hitap eden piknik alanları gibi
değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Özellikle hafta sonu tatilcilerin akınına
uğrayan Yamula Baraj Gölü’nde bungalov evlerle Kuşçu'da bir ‘Tatil Köyü’ kuruyoruz.
Ayrıca İlimiz sakinleri ve turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları
oluşturduk. Kayseri’nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajı’nın daha güzel bir çehreye
kavuşması için aralıksız çalışıyoruz.”
Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri'de sosyal hayatı renklendirmek, zenginleştirmek ve
alternatifleri artırmak için projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20681.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erciyes: Anadolu’nun en uzun soluklu
dergisi
1910 yılından bu yana değişik aralıklarla çıkan ve Anadolu'nun en uzun soluklu dergisi olma
özelliğini taşıyan 106 yaşındaki Erciyes dergisinin 467'inci sayısı yayımlandı.
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Kayseri Sahabiye Mahallesi Muhtarlığını da uzun yıllardır sürdüren Erciyes Dergisinin Sahibi
ve Yazı İşleri Müdürü Alim Gerçel, ilk olarak 1910 yılında Türkçü Gazeteci Yunus Bekir
tarafından çıkarılan, 1978 yılı Ocak ayından itibaren de Kayseri Kültür ve Turizm Derneği

adına ara vermeden yayımlanan derginin, Anadolu’nun en uzun soluklu dergisi olduğunu
söyledi.
Anadolu’nun tek hakemli dergisi
Derginin Anadolu’nun tek hakemli dergi olduğuna da dikkat çeken Alim Gerçel, “Erciyes
dergisi ilk olarak 1910 yılında Türkçü Gazeteci Yunus Bekir ve ekibi tarafından yayımlanmış,
dolayısıyla Anadolu’da yayımlanan ilk dergi unvanına sahip. Daha sonra 1930-1940 yılları
arasında Halkevleri, 1940-1950 yılları arasında da Cumhuriyet Halk Partisi adına çıkmış.
1950 ve 1967 yılları arasında iki dönem araştırmacı-yazar Kazım Yedekçioğlu tarafından
'Erciyes ve Yeni Erciyes' olarak yayımlanmış. Uzun bir aradan sonra 1978 yılı Ocak ayı
itibariyle Kayseri Kültür ve Turizm Derneği adına sahibi ve yazı işleri müdürü ben olmak
üzere yayın hayatına başladı. O zamandan bu yana da aralıksız olarak yayın hayatına devam
ediyor” diye konuştu.
Aylık periyotlar halinde yayımlanan ve çeşitli üniversitelerden 27 akademisyenin hakem
olarak yer aldığı dergide, halk kültürü ve edebiyat alanındaki araştırma yazıları ile şiirlerin yer
aldığını belirten Alim Gerçel, Halkevleri ve Cumhuriyet Halk Partisi adına çıktığı dönemlerde
bile siyasi içeriğe yer verilmediğini söyledi.
Yurt dışına da dağıtılıyor
Alim Gerçel, dergide bugüne dek bin 760 şair ve yazarın imzasının yer aldığı ve bunlardan
400’ünün ebediyete intikal ettiğini dile getirdi. Abone sistemi ile yaklaşık bin kişiye ulaşan
derginin, aynı zamanda uluslararası olma özelliği taşıdığını kaydeden Gerçel, “Çoğunluğu
Azerbaycan olmak üzere 100 kadar dergi yurt dışındaki abonelerimize gönderilmektedir.
Ayrıca, dergimiz Kültür Bakanlığına bağlı 200 kütüphanede de yer almaktadır” ifadelerini
kullandı. Gerçel, derginin Kasım ayında 467'nci sayısının yayımlandığını sözlerine ekledi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20682.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Tekden İlkokulu’nda öğretmen resimleri
sergisi
Tekden İlkokulu öğretmenleri tarafından yağlı boya ile çizilen eserlerin yer aldığı 'Kalemden
Fırçaya' resim sergisi açıldı.
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Sergi hakkında bilgiler veren Tekden Koleji Genel Müdürü İbrahim Orhan, "Bizim her yıl
yapmış olduğumuz ‘Kalemden Fırçaya’ etkinliğimizi Öğretmenler Günü vesilesiyle bu yıl da
düzenledik. Öğretmenlerimiz ve eğitim liderlerimizin kendi sanatsal yönlerini ortaya
koyabilmeleri açısından yaklaşık 10 yıldır bu çalışmayı yapıyoruz. Bu sergimizde 30'a yakın
eserimizi sergiliyoruz. Öğretmenlerimiz çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Biz de bu eserleri
burada Kayseri camiası, eğitimciler ve halkımız ile paylaşmak istedik." dedi. Bu çalışmaların
diğer okullara da örnek olmasını istediklerini kaydeden Orhan, "Eğitimcilerimizin her zaman

için sanatsal bir yönü vardır. Öğretmenlerimiz tabi bir öğrenciyi yetiştirdikleri için de
sanatkardırlar. Bu sanatkarlığının ayrıca, kendi el becerileri noktasında da bir ürünü olması
açısından böyle çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20683.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Anne-oğul KPSS’de
Niğde'nin Ulukışla ilçesi Eminlik köyünde oturan Nigar Ünaldı, oğlunu ders çalışmaya teşvik
etmek için başvurduğu ortaöğretim mezunlarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda
(KPSS), çocuğuyla aynı okulda ter döktü.
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Niğde Atatürk Anadolu Lisesi'nde sınava giren 36 yaşındaki ev kadını Nigar Ünaldı, sınava 4.
kez girdiğini söyledi. Sınava oğlu ve eşiyle geldiğini dile getiren Ünaldı, "Oğlumla sınava
girmek güzel bir duygu. Bu yaştan sonra pek umutlu değilim ama oğluma destek olmak, onu
çalışmaya teşvik etmek düşüncesiyle girmeye karar vermiştim. Destek olmak için beraber
çalıştık, testleri birlikte çözüyorduk. Sınavda aklım hep oğlumdaydı. Ona dua etmekten sınava
fazla konsantre olamadım. İnşallah iyi bir puan almasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Lise
son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Alperen Ünaldı da annesiyle aynı okulda sınava girmenin
güzel bir duygu olduğunu kaydetti. Dershanede verilen dokümanı annesiyle paylaştığını
belirten Ünaldı, "Sınava annemle girdik, o da kendini denemek istedi. Beraber çalıştık, yaz
boyu test çözüp konulara çalıştık. Hakkımızda hayırlısı olsun." dedi. Eminlik muhtarı da olan
baba Ali Mehmet Ünaldı, eşi ve oğlunu sınava getirdiğini ifade ederek, "Oğlum hafta sonları
dershaneye gidiyordu. Evde beraber çalışıyorlardı. Eşim hevesli, daha önce de girmişti,
atanamadı. 'Bir de oğlumla gireyim sınava' dedi. Eşim memur olmaktan ziyade çocuğu teşvik
etmek için girdi sınava. 'Beraber çalışalım oğlum' diye teşvik etti." diye konuştu. Çiftin diğer
çocukları 8 yaşındaki Semih Ünaldı da okul bahçesinde anne ve ağabeyini bekledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20684.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Balkan camilerini K. Maraş’lı zanaatkarlar
süsleyecek
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraşlı zanaatkarların Balkanlardaki camileri
süsleyeceğini söyledi.
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Kaynak, Kahramanmaraş'taki Kapalı Çarşı esnafını ziyaretinde, "Zanaatkarlarımız büyüleyici,
ahşap boyama, minber boyama, vaaz kürsüsü, mihrap yapıyorlar burada. Hükümetimiz de
artık yok olmakla karşı karşıya kalan zanaatkarın devamı için bir takım tedbir alıyor. Biz de
bu çarşıyı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yeniden restore ediyoruz. Çarşımızda esnafımız
var olduğu sürece biz de yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Kaynak, bu kapsamda
Kahramanmaraşlı zanaatkarların Balkanlardaki camilere minber süsü, minber kılıfı, vaaz
kürsüsü ve deri kaplı cami kapılar yapacağını kaydetti. Ziyareti sırasında kendisini takip eden
çocuklarla da ilgilenen ve Osmanlı Macunu ikram eden Kaynak, esnafın sorunlarını da
dinledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20685.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erbakan Vakfı K.Maraş Şubesi açıldı
Saadet Partisi eski Genel Başkanı merhum Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Erbakan Vakfı
Başkanı Dr. Fatih Erbakan, başkanlığını yaptığı vakfın Kahramanmaraş şubesinin açılışını
yaptı.

22 Kasım 2016 Salı 10:13

İsmet Paşa Mahallesi’nde yer alan vakıf binasının açılış törenine katılan Erbakan Vakfı
Başkanı Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan, Erbakan hocamızın ismini taşıyan bir
organizasyonun açılışını yapmaktan şeref duyduğunu söyledi. Erbakan, açılış töreninde
yaptığı konuşmasında; “Bütün hayatı boyunca peygamberlerin yolundan ilerleyen, onları
kendisine rehber edinen, onların istikametini kendisine istikamet olarak belirleyen bir insanın,
bir liderin, bir dava adamının Erbakan hocamızın ismini taşıyan bir organizasyonun açılışını
yapmak son derece büyük bir şereftir. Ve o açılışın yapıldığı şehre, o şehrin insanlarına en

büyük hayırları getirecek bir hadisedir" dedi. Tören açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20686.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Resulullah Efendimizin Medinesi’nde-7
“Allah’a şükür gittiğimiz her yerde itibar gördüğümüzü, ‘Turkey, Turkey, Erdogan, Erdogan’
sesleriyle iltifatlarla karşılandığımızı söyleyebilirim. Bu ilişkilerin on yıllar önce kurulması
geliştirilmesi gerekirdi. Ve insanların unutmadığı bir diğer husus da Osmanlı hassasiyeti… Şu
anda bu topraklardan Osmanlı’nın çekilmesinin ardından sulhun ve selametin gittiğini çok
yakından görüyor bu toprakların insanları.”
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Medine’nin her yanının mescitlerle dolu olduğunu geçen sayıdaki yazıda belirtmiştim.
Bunlardan bazılarını gezmek nasip oldu. Fakat burada kaldığım 5 yıl boyunca buraların
hepsini inşallah gezmeyi ve yazmayı planlıyorum. Gelen umrecilerin ve ziyarete gelenlerin
buraların sadece birkaç tanesine gidebilme imkanı oluyor. Bunun dışındaki müstesna
mekanları genellikle gezme imkanları olmuyor. Buraları gelmeden ince araştıran ve özel
olarak gidenler buraları görme imkanı buluyorlar. Bu bölümde bu mekanlardan bazılarının
sadece isimlerini zikrederek çeşitli kaynaklarda varlıkların söz edilen bu yerleri kısaca
hatırlatmak istiyorum. Bu mescitlerden ve müstesna mekanlardan bazıları şunlardır; Beni
Haram Mescidi, Beni Dinar Mescidi, Mescid-i Sebak, Beni Kurayza Mescidi, Curf Ordu
Karargahı, Gabe Medine Ormanı, Zu’l-Huleyfe Mescidi. Bütün bu mekanların bir kısmında
mescitler bulunuyor. Fakat bir kısmı bugün kaybolmuş durumda. Bu yazıda ele almayı
düşündüğüm bir mekan var ki bizim için gerçekten büyük önem taşıyor. Osmanlının 5 asır
boyunca birçok eser bıraktığı topraklarda ecdad yadigarı bir eser Medine Tren İstasyonu ve
Amberiye camii. Bugün her ikisi de ayakta ve Mescid-i Nebevi’ye oldukça yakın bir
mesafede bulunuyor. Ayrıca Medine Emirlik binasının yani bizim anladığımız anlamda valilik
binasının çok yakınında bulunuyor. Bu binaya ilk gittiğimizde geceydi ve etrafı
ışıklandırılmıştı. Bu ışıklandırmayla çok güzel görünüyordu. Diğer bir seferde gündüz giderek
içini de gezme imkanı buldum. Bugün içi müze olarak kullanılıyor ve Medine’yle ilgili tarihi
bilgiler yer alıyor. Osmanlı döneminde ve son yüzyılda Medine’nin geçirdiği aşamalar çeşitli
görsellerle ziyaretçilere anlatılıyor. Kapıdan içeri girdiğinizde o Osmanlı mimarisinin sizi
kendisine çeken muhteşem çekiciliği ile karşılaşıyorsunuz. Ahşap merdivenlerden yukarı
katlara çıkılabiliyor. Yukarı kat pencerelerinden Medine’yi çeşitli açılardan görme imkanına
sahip oluyorsunuz. Bugün bahçesinde de çeşitli trenlerin bulunduğu ve müze olarak
düzenlenen bu mekanı gezerken Kahraman Fahrettin Paşa’nın Medine Müdafaası aklımıza
geliyor. Tabii burada Fahrettin Paşa’nın Medine Müdafaası’nı anlatmak mümkün değil.
1916’dan başlayan ve 1919’a kadar uzanan destansı bir mücadeledir Medine Müdafaası.
Burada sadece şunu belirterek bu bölümü geçmek istiyorum. Fahrettin Paşa’yı ve Medine

Müdafaası’nı ben maalesef ve maalesef okul sıralarında öğrenmedim. Okul dışında okuduğum
tarihi kaynaklardan ve özellikle de Mustafa Armağan’ın yazmış olduğu tarih kitaplarından
öğrendim. Niçin diye soruyorum bana Kahraman Fahrettin Paşa’yı ve Medine Müdafaasını
anlatmayan, anlattırmayanlardan bu dünyada da, ahirette de şikayetçiyim. Burada o gün
savaşan ve şehit olan veya daha sonra bu toprakları terk etmeyen askerlerimizin yakınları hala
yaşıyor biliyor musunuz. Fakat bizimle irtibatları yok çünkü biz birçok coğrafyadaki
askerlerimizle irtibatımızı daha sonra koparmışız. Ben soruyorum, Kut’ul-Emare zaferini ben
çok sonraları okuduğum tarih kitaplarından mı öğrenmeliydim. Tarih bilincinden yoksun,
kendi geçmişinden nefret eden insanların ne bize ne ülkemize hiçbir hayır getirmeyeceğini,
böyle aydınların bize yarardan çok zarar getireceğini çok iyi bilmeliyiz. Dünyanın neresine
gidersek gidelim ecdadın bıraktığı bir izi buluyoruz. Bu izleri takip ettirmeyen sözde bizden
gözüken ama emperyalizmin gönüllü işbirlikçilerinden bir gün hesap sorulacağına yürekten
inanıyorum. Bu mekanlarda içim içimi kemiriyor ve niçin bunları öğretmeden kaç neslimizi
daha heba edeceğiz diye düşünüyorum. Bu yüzden güzel bir tavsiye olur düşüncesiyle
gençlerimize ve Fahreddin Paşa’yı bilmeyenlere, Feridun Kandemir’in “Fahreddin Paşa’nın
Medine Müdafaası Peygamberimizin Gölgesinde son Türkler” isimli kitabı mutlaka
okumalarını tavsiye ediyorum. BİZ UNUTTUK AMA TARİH UNUTMADI Bu topraklarla
zamanında yeterince ilişki kurulabilseydi, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren buralar bizim
bakiyemizdir kimse bu topraklarda bizden habersiz tasarruf yapma yetkisine sahip değildir
diyebilseydik bugün ki konumumuz belki de daha farklı olabilirdi. Tek tük gördüğümüz
Osmanlı eserlerini zamanında restore edebilseydik bu eserleri korumak ve ecdadımızın
mirasına sahip olabilirdik. Fakat 90 yıldır bu topraklarla bağımız sadece umre ve hacca gelip
gitmekten ibarettir. Devlet olarak yakın zamanlara kadar bu topraklarda ciddi bir
etkinliğimizin olduğunu söylemek oldukça zor. Yıllarca bizlere yutturulan tarihi ezberledik.
Bize anlatılan Arapların bizi arkadan vurduğu hikayeleriydi. Fakat Fahrettin Paşa’nın burayı
müdafaa ederken destekçilerinin ve yardımcılarının tamamen buranın yerli halkı olduğunu
bilmedik, öğretilmedi. O isyan edenlerin çok bedevisi ve buralarda çok da iyi görülmeyen çok
da Arap olarak kabul edilmeyen çöl bedevisi urbanlar olduğunu kimse bize anlatmadı. Evet
Hz. Peygamberin bile hadislerinde yerdiği çöl bedevileri urbanlar, Medine’ye İngilizlerle
birlikte saldırdılar. Ama Medine’yi almayı başaramadılar. Medine halkı Fahrettin Paşa’yla
birlikte yıllarca Resulullah Efendimizin Medine’sini korudu. Peki İngiliz emperyalizminin
Araplara söylediği yalan neydi, o da Osmanlı sizi 5 asır boyunca sömürdü yalanı oldu. Bu iki
yalanın peşinde koşan bizler aramızdaki ayrılıkları körükledik ve bu beldelerle olan
ilişkilerimizi sınırlı tuttuk. 1950’ye kadar hacca ve umreye gitmek de zaten fiilen yasaktı.
Sebebini biliyor musunuz. Söyleyelim de bilmeyenler biraz gülsün. Dışarıya döviz gidermiş
de onun için. Bu arada Avrupa ve diğer batılı ülkelere gidişlerde herhangi bir sıkıntının
olmadığını da söylemek gerekiyor. Bir tarafa giderken döviz gitmiyor ama diğer tarafa
herhangi bir Müslüman ülkeye giderken döviz gidiyor. Bize denilen şuydu, artık siz bu
bıraktığınız topraklarla ilginizi keseceksiniz bırakın Araplarla, Müslümanlarla uğraşmayı
kendi ülkenize bakın diye bize bir talimat verildi. Bu talimatı da maalesef yakın zamanlara
kadar ülke olarak aynen uyguladık. İslam ülkeleri ile Türkiye’nin yakın zamanlara kadar spor
alanında bile hiçbir bağlantısı olmadı. Bunlarla ne işin var Vedat sen bize Medine’yi yaz
diyenler olabilir. Bunları düşünmeden Medine nasıl yazılır. Şimdi ise Allah’a şükür gittiğimiz
her yerde itibar gördüğümüzü, Turkey, Turkey, Erdogan, Erdogan sesleriyle iltifatlarla
karşılandığımızı söyleyebilirim. Bu ilişkilerin on yıllar önce kurulması geliştirilmesi
gerekirdi. Ve insanların unutmadığı bir diğer husus da Osmanlı hassasiyeti. Şu anda bu
topraklardan Osmanlının çekilmesinin ardından sulhun ve selametin gittiğini çok yakından
görüyor bu toprakların insanları. Buralara gelirken Diyanete tavsiyem bu tür tarihi bilgileri
vererek insanlarımızı bu topraklara göndermeleri. Umreye ve Hacca gelecek insanlar için bu
tarihi olayları, tarih bilincini yeniden canlandıracak konferanslar ve seminerler düzenlenmesi

gerekiyor. Bu işlerin de zor olmadığını düşünüyorum. Hicaz bölgesinin tarihini ve Osmanlı
dönemindeki durumunu anlatan bilgiler verilmeli insanımıza. Buraya boş boş gelmemeleri
gerekiyor. Evet ibadet önemli ama sadece ibadet gelip gidiyorlar. Başka yaptıkları bir şey
yok. Etrafla, diğer ülke Müslümanları ile çok fazla diyalog imkanları olmuyor. Buraya gelip
ümmet bilincinden, İslam Medeniyetinin büyüklüğünü idrak edemeden giden o kadar insan
var ki. Yapılan masraflara, zamana ve emeğe insan acıyor doğrusu. Peygamber Efendimizin
manevi huzurunda, ibadet ve zikirle meşgul olmak elbette çok değerli ve kıymetlidir. Gül
iklimini solumak, onun huzurunda selamlama yapabilmek Müslümanlar için ayrıcalıklı ve
önemli bir duygudur. Fakat bu topraklardan giderken, Müslümanlığın biraz da farklı
milletlerle, ırklarla, renklerle birlikte yaşamak olduğunun bilincine varamıyorsa Müslümanlar
bu da büyük bir eksiklik olsa gerek. İşte bu duygularla Medine Tren istasyonu ve hemen
yanındaki Osmanlı eseri Amberiye Camii’ni ziyaret ediyorum. Bu iki önemli Osmanlı
eserinin dışında Medine’de bazı yerlerde daha Osmanlı eserleri var. Özellikle Kahraman
Fahreddin Paşa’nın Medine Müdafaası sırasında şehrin çeşitli yerlerine yaptırmış olduğu
karakol şeklinde küçük küçük kaleler mevcut. Bu kalelerin bazılarının kalıntıları bulunuyor ve
buralarda ilgi bekliyor bizden. Bu restorasyon işlerini çok iyi yaptığını bildiğimiz
TİKA’mızdan buralara el atmasını bekliyorum. Küçük de olsa, etrafı çevrilmiş fakat
restorasyon çalışmaları yapılmadığı için kaderine terkedilmiş mekanlar buraları. Özellikle
Balkanlardaki ecdat yadigarı eserleri ayağa kaldıran TİKA’nın bu eserlere de el atması
gerektiğini düşünüyorum. Bu yazıyla birlikte yedinci bölümün sonuna gelmiş bulunuyorum.
İnşaallah bundan sonraki bölümde biraz da okulumuzdan ve Medine’nin bazı özelliklerinden
de bahsederek Medine ile ilgili olarak bu iki aylık sürede düşündüklerimi, hissettiklerimi
yazmış olacağım. Medine öyle burada sayfalara sığdırdığım yazılarla ifade edilemez.
Kitaplara sığmayan anlamı ve derinliği olan bir şehirdir. Ama her ne kadar eksik de olsa,
noksan da olsa Medine ile ilgili düşüncelerimizi aktarmış oluyoruz. Vesselam… Yazan:
Vedat Önal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20687.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ovakent enerji ve bilimin merkezi olacak
Maviiz Çevre ve Enerji, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Ovakent beldesinde hayvansal ve bitkisel
atıkların elektriğe ve CNG'ye çevrileceği Biyogaz ve Kompost Santrali kuruyor. Temeli atılan
tesis hakkında bilgi veren proje koordinatörü İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş, projeye yaklaşık olarak bir yıl önce başladıklarını
söyleyerek, gelişime açık olan proje için ilçede uluslararası bir eğitim organizasyonun
yapılacağının müjdesini verdi.
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Maviiz Çevre ve Enerji Sistemleri Araştırma ve Geliştirme Ltd. Şti tarafından Yozgat İli,
Boğazlıyan İlçesi, Ovakent - Camikebir Mahallesi toplam 16.276 metrekarelik alanda
Biyogaz Santrali ve Kompost Tesisi Projesi planlanıyor. 9.998.000 TL bedelli proje

kapsamında 40 ton/gün büyükbaş hayvan dışkısı, 40 ton/gün küçükbaş hayvan dışkısı ve 10
ton/gün kesimhane atığı olmak üzere toplam 90 ton/gün hayvansal atık ile birlikte 10 ton/gün
Pazar Hal Atığı, 10 ton/gün Patates atığı, 10 ton/gün şeker Pancarı Atığı ve 5 ton/gün Arıtma
Çamuru kullanılarak işletilecek. Tesiste oluşan biyogazın bir kısmı Çamlıbel Elektrik Dağıtım
A.Ş.'den 1MW kurulu gücü için alınmış olan çağrı mektubu kapsamında lisanssız elektrik
enerjisi üretimi amaçlı kurulacak santral için kullanılacak. Kalan biyogaz için EPDK'dan
alınacak lisans ve kurulacak tesis ile birlikte, sıkıştırılarak CNG elde edilmesi ve satışının
yapılması planlanıyor. Atıktan enerji ve yakıt elde edilecek Çalışmalara yaklaşık olarak bir yıl
önce başladıklarını belirten proje koordinatörü İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş gazetemize şu açıklamada bulundu: “Ovakent Belediye
Başkanımız Menderes Öztürk ile Ankara’da buluştuk ve bizi Yozgat’a davet etti. Ocak ayında
Yozgat’a geldim. Ardından mütemadiyen ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam ettik.
Projemizin adı; Ovakent Biyogaz Santrali ve Organik Gübre Üretim Tesisi. Bölge halkından
organik atıkları topluyoruz. Bu atıkları işleyerek biyogaz üretiyoruz. Biyogazı da hem
saflaştırarak yakıt olarak kullanacağız. Hem de jeneratörleri yakarak elektrik enerjisine
dönüştürüp şebekeye vereceğiz. Diğer taraftan organik atıkların gazını aldıktan sonra oluşan
posası da mineral açıdan oldukça zengin olduğu için onu da kompost (Bitki artıklarından
yapılan gübre) denilen prosese (süreç) koyacağız. Kompost prosesinden de çok yüksek
kalitede bir gübre… Bu gübre de organik gübre olarak isimlendireceğiz. Hatta içerisinde katkı
malzemesi olarak organomineral (Organik maddelerle minerallerin belirli oranlarda bir araya
gelmesiyle oluşan bitki besin elementi grubudur.) gübre elde etmiş olacağız. Yani atıktan ısı
enerjisi, elektrik enerjisi ve yakıt üreteceğiz. Bunun yanında organik gübre üreteceğiz. Yani
atıktan sineğin yağını çıkarır gibi her türlü faydayı sağlayacağız.” İTÜ kampüs kuracak
Altınbaş, bu projenin yeni ve gelişime açık olduğunu söyleyerek, İstanbul Teknik
Üniversitesi’nin burada kuracağı kampüs hakkında bilgiler verdi. Altınbaş, “Doktoramı bunun
üzerine yaptım ve yıllardır üniversitede geliştirdiğimiz prosesler var. Bunun uygulamasını da
kısmi olarak hayata geçireceğiz. İlerleyen yıllarda inşallah bu projeyi daha da genişleteceğiz.
O yüzden burada bir eğitim kurumu da yapalım dedik. Başkan sağ olsun bizden önce Ovakent
Derneği’ni aktif hale getirerek yurdun temelini attı. Bu tesisten daha hızlı gidiyor. Orada
uluslararası eğitim programı yapılacak. Buradaki yenilikçi proseslerimiz uluslararası alanda
da çok dikkat çekeceği için burada üretilen bu prosesi öğreteceğiz. Hem eğitim için yabancı
hocalar gelecek. Hem de yabancı öğrenciler gelecek. Yani Uluslararası bir eğitim
organizasyonu yapılacak. Genellikle bu kamp şeklinde olacak. Bu Avrupa’da 10 günlük
kamplar şeklinde olur. Öğrenciler buraya gelip 10 gün boyunca eğitim alacak. Gittiği yerlerde
bunu uygulama şansı olacak. Burada vizyon açıcı eğitimler yapmış olacağız.” dedi. Neden
Ovakent? Altınbaş bu projede Ovakent’in seçilmesinin nedeni olarak ise Ovakent Belediye
Başkanı Menderes Öztürk’ü işaret etti. Yatırımın buraya yapılması için Öztürk’ün çok çaba
harcadığını söyleyen Altınbaş sözlerini şöyle sonlandırdı, “Bize her türlü imkanları sağladı.
‘Atık teminimi gerekiyor. Ben halk ile konuşup temin ederim.’ dedi. Bu anlamda yolumuzu
çok açtı. Bu imkanların sağlanması neticesinde Türkiye’nin merkezi olan bir yerde bu işi
yapmak çok uygun olacaktır.” Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20688.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

EFSANE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Klasikleşmiş bir efsane olan, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile tüm dünyaya ün
salmış Mustang, Ford’un “Efsane Şehrinizde” projesi kapsamında Ünal Motorlu Araçlar Ford
Bayisi’nde Kayserililerle buluştu. Mustang zarafetiyle adeta göz kamaştırdı. Ford Ünal
yetkilileri yeni Ford modellerini yakından incelemek isteyen Kayserilileri 26 Kasım
Cumartesi günü düzenlenecek özel aktiviteye davet etti.
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Ford Mustang Türkiye’de farklı şehirlerde tutkunlarıyla buluşmaya devam ediyor. 50 yıldan
sonra tekrar Avrupa ve Türkiye’de satışa sunulan Ford Mustang, kendine özgü tasarım
detayları arasında alçak ve geniş tavan, dik eğimli ön ve yan camlar, üç boyutlu, üç çizgi
halindeki stoplar, kaslı gövde dizaynı, köpekbalığı burnu şeklindeki gövde ve ön ızgara
üzerinde bulunan eşsiz logosu yer alıyor.
İlk gün yoğun ilgi vardı
Ford Mustang’in Ünal Motorlu Araçlar Ford'daki ilk gününde yoğun bir ziyaretçi akını
yaşanırken, firma yetkilileri ilgiden bir hayli memnun kaldılar.
Ford Mustang, Fastback ve Convertible olmak üzere 2 farklı gövde tipi ile 2.3 lt Ecoboost 317
PS ve 5 lt V8 421 PS motor seçenekleri ile manuel ve otomatik şanzıman ile sunuluyor.
Avrupa’da satılan seri üretim Ford modelleri arasında gelmiş geçmiş en hızlı model unvanına
sahip olan Ford Mustang V8, 0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlarken, Ford
Mustang 2.3 EcoBoost, 0’dan 100 km/s hıza 5.8 saniyede ulaşıyor. Mustang, 50 yılın
ardından Avrupa ve Türkiye yollarında rüzgar gibi esiyor.
Meraklıları Mustang’i 21-26 Kasım tarihleri arasında Anbar Mahallesi Osman Kavuncu
Caddesi No: 498’de faaliyet gösteren Ünal Motorlu Araçlar Ford bayisinde görebilirler.
Bir diğer model Edge
Ünal Motorlu Araçlar Ford'da Mustang kadar ilgi toplayacak bir diğer otomobil ise Ford’un
en büyük SUV modeli Edge. Yeni Ford Edge, güçlü yapısı ve sofistike tasarımı ile tüm
dikkatleri üzerine çekiyor. Geniş ve modern bir iç mekana sahip olan yeni Ford Edge,
açılabilir panaromik cam tavanı, yüksek kaliteli ve özenli işçiliği ve ergonomik iç mekanıyla
göz alıcı bir duruşa sahip. Yeni Ford Edge, ileri teknolojileri ile sınıfının standartlarını
yeniden belirliyor. 2.0 lt TDCi motoruyla 210 PS güç ve 450 Nm tork değerine sahip olan
Edge’nin 100 km’deki ortalama yakıt tüketimi ise 5.8 lt.
Özel aktiviteye davet
Ünal Motorlu Araçlar Satış Müdürü Sema Karacaoğlan, en yeni Ford modellerini yakından
incelemek isteyen Kayserilileri, 26 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek özel aktiviteye davet
etti. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20689.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Yeni KHK ile kamuda ihraçlar
OHAL kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararname ile çok sayıda ihraç, göreve iade,
kapatma gerçekleşti.
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Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 677 ve 678 sayılı Kanun Hükmündeki
Kararnameler (KHK), Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. RESMİ GAZETEDE
YAYINLANAN TÜM LİSTELER BURADA 677 sayılı KHK'ya göre, Türk Silahlı
Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile bakanlıklar
ve bağlı kuruluşlarda görev yapan 15 bin 726 kamu çalışanı hakkında ihraç kararı verildi.
Aynı KHK kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 157 kişi ise görevlerine iade edildi.
Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu tespit
edilen 550 dernek, 19 özel sağlık kuruluşu ve 9 basın yayın kuruluşu da kapatıldı. Emniyet
Genel Müdürlüğünden 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin de aralarında bulunduğu 7 bin 586 kişi
görevden ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında bin 259, Deniz Kuvvetleri
Komutanlığında 391, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 338, Jandarma Genel Komutanlığında
ise 403 askeri personel hakkında aynı işlem yapıldı. DİĞER KAMU KURUM VE
KURULUŞLARINDA MESLEKTEN İHRAÇLAR Emniyet Genel Müdürlüğü ve TSK'nın
yanı sıra bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında da meslekten ihraç kararları alındı. İçişleri
Bakanlığı ve bağlı kurumlarında 2 bin 696, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) bin 184, Sağlık
Bakanlığında 752, Maliye Bakanlığında 526, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 131,
Milli Eğitim Bakanlığında 119, Diyanet İşleri Başkanlığında 94, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığında 73, Orman ve Su İşleri Bakanlığında 52, TRT'de 45, Milli Savunma
Bakanlığında 23, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda (HSYK) 15, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığında (AFAD) 14, Gençlik ve Spor Bakanlığında 13, Kültür ve Turizm
Bakanlığında 11, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansında (TİKA) bir olmak üzere toplam 5
bin 749 kamu çalışanı görevlerinden ihraç edildi. 157 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLDİ Daha
önce yayımlanan 672 ve 675 sayılı KHK'lar ile AFAD'da iki, Diyanet İşleri Başkanlığında 36,
TİKA'da bir, Vakıflar Genel Müdürlüğünde bir, Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) 41,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 10, Orman ve Su İşleri Bakanlığında bir, Sağlık
Bakanlığında 18, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında 31, yükseköğretim
kurumlarında 16 kamu çalışanı görevlerine iade edildi. 550 DERNEK KAPATILDI Yine 677
sayılı KHK ile "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya
bunlarla irtibatı olan" 550 dernek, 9 basın yayın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşu kapatıldı.
678 sayılı KHK'da ise güvenlik korucularının yaş kriterleri, Kimlik Bildirme Kanunu ve
askeri yasak bölgelerle ilgili düzenlemelere yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20690.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Böbrek taşının belirtisi sadece ağrılar değil
Böbrek taşı olanların yakından bildiği gibi, şiddetli ağrılar başladığı an insan ne yapacağını
bilemez. Hele ilk kez yaşıyorsa, sebebini de bilmediğinden dayanılmaz ağrılarla kendini bir
hastanenin en yakın acil servisinde bulur. Oysa böbrek taşının herkeste şiddetli ağrılarla
kendini göstermediğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Turgay
Kara, ağrının yanı sıra idrar yaparken yanma ve ağrı, kanama ve sık idrara çıkma gibi
belirtilerin de önemsenmesi gerektiğini belirtiyor.
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Vücudun filtre sistemi olarak çalışan böbrekler, kandaki yararlı mineral ve elektrolitleri
emerek yararsız olanları idrarla vücuttan uzaklaştırıyor. Bu işlem sırasında çeşitli minerallerin
ve maddelerin böbrekte toplanıp çökelmesi sonucu kristaller oluşuyor. Böbrekte oluşan bu
kristallerin vücuttan atılamaması ile taş oluşum sürecinin başladığını söyleyen Dr. Turgay
Kara, “Normal koşullarda idrarda bulunan kimyasallar bu süreci engellerken, koruyucu
mekanizmanın etkisini kaybettiği durumlarda taş oluşuyor” diyor. Ağrı taşın yerine göre
değişiyor Genellikle böbrek taşı rahatsızlığı, en sık ağrı şikayetiyle kendini gösteriyor.
Ağrının şiddetinin bazı kişilerde belli belirsizken, bazılarında çok şiddetli olabildiğini belirten
Dr. Turgay Kara, belirtilerle ilgili de bilgi veriyor: ”En belirgin şikayetlerden biri olan ağrı,
genellikle kolik tarzda dediğimiz aralıklarla ortaya çıkıyor ve tekrarlıyor. Ağrının yeri, taşın
yerine ve hareketine göre değişebiliyor. Böbrekte veya böbreğe yakın idrar kanalındaki
taşlarda bulunduğu tarafta yan ağrısı olarak hissedilirken, alt üreter ve mesaneye yakın taşlar
karın alt kısmında veya cinsel organa doğru yayılan ağrıya neden oluyor.” Dr. Turgay Kara,
ağrı dışında idrarda kanama, idrar yaparken yanma ve ağrı hissi ile sık idrara çıkma ihtiyacı
gibi belirtilerin ise, üriner sistem taşlarına işaret ettiğini söylüyor. Ağrı şiddetinin çok yüksek
olması, ağrıya bulantı ve kusmanın eşlik etmesine neden oluyor. Taşın tıkadığı bölgede
biriken idrar da zamanla enfeksiyon belirtisi gösterebiliyor. En etkili tanı yöntemi tomografi
Böbrek taşı tanısında, kişinin şikayetleri ve hikayesi yol gösterici olsa da, en çok
ultrasonografi inceleme yöntemi uygulanıyor. Basit ve pratik olan bu uygulama ile idrar
yollarındaki taşların çoğunun tespit edilebildiğini belirten Dr. Turgay Kara, “Düz röntgen
filmleri ve gerekli olduğu takdirde ilaçlı böbrek filmi (IVP) çektirilerek böbreğin iç yapısı ve
idrar kanalları da değerlendirilebiliyor.” Radyolojik görüntüleme ya da ultrasonografi ile
teşhis konulamadığında bilgisayarlı tomografi tetkikinden yararlanıldığını söyleyen Dr.
Turgay Kara, taşın teşhisi için en etkili yöntemin bu olduğunu ifade ediyor. “Ayrıca
bilgisayarlı tomografi ile üriner sistem taş hastalığı ile karışabilecek ve aynı şikayetlere neden
olabilecek apandisit, bağırsak enfeksiyonları, divertükilit, jinekolojik hastalıklar ve over
torsiyonu gibi rahatsızlıklar da tespit edilebiliyor.” diye ekliyor. Ne zaman müdahale
edilmeli? Böbrek taşı rahatsızlığının tedavisinde, başlangıç ve acil safhasındaki tüm kişiler
için öncelikli amaç; ağrıyı kesmek. Bu aşamada uygun tedavinin analjezik ilaçlar ile ağrı
gidermek olduğunu belirten Dr. Turgay Kara, tedavi süreci ile ilgili şunları söylüyor: ”Her
hastalıkta olduğu gibi böbrek taşlarında da kişiye özel, taşın yeri ve büyüklüğüne göre bir
tedavi uygulanmalı. Örneğin 5 mm’den küçük taşların çoğunluğu herhangi bir müdahaleye

gerek kalmadan kendiliğinden düşüyor. Bu dönemde bol su içmek ve uygun bir ağrı kesici
almak genellikle yeterli. İdrar kanalını tıkamış, enfeksiyona neden olmuş ve böbrekte
fonksiyon kaybına neden olma ihtimali yüksek olan taşlara ise mutlaka müdahale edilmeli.”
Tedavi yöntemleri: Böbrekteki taşlara eğer müdahale gerekiyorsa, çeşitli yöntemlerden
yararlanılabiliyor. Dr. Turgay Kara, tüm bu yöntemlerden de kısaca şöyle bahsediyor: Taş
kırma: Vücut dışında oluşturulan ultrasonik dalgaların veya şok dalgasının taşa odaklanarak
kırması esasına dayanan bu yöntemde, kırılan parçaların kendiliğinden düşmesi bekleniyor.
Bu işlem genellikle anestezi uygulaması ve herhangi bir kesi gerektirmiyor. Fakat kırılan
parçaların düşmemesi ve idrar kanalını tıkaması, enfeksiyon taşlarında enfeksiyonun vücuda
yayılması ve bu nedenle ek tedavi gereksinimi gibi istenmeyen etkiler az da olsa
görülebiliyor. Hamileler ve aşırı şişmanlar ile birlikte, idrar kanallarında tıkanıklık, abdominal
aort anevrizması, idrar yolu enfeksiyonu, kanama ve pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde taş
kırma işlemi fazla tercih edilmiyor. Endoskopik cerrahi: İnce, uzun, sert ve/veya kıvrılabilen
ve içinden alet geçirilebilen endoskop adındaki optik cihazlar yardımıyla idrar yolları içindeki
taşların parçalanarak vücut dışına alınması mümkün. Ciltte kesi gerektirmeyen bu yöntem ile,
böbrekten idrarın atıldığı bölgeye kadar her seviyedeki taş, genel yada lokal anestezi eşliğinde
tedavi edilebiliyor. Perkütan cerrahi (PNL-Kapalı böbrek taşı ameliyatı): Hastanın sırt
bölgesinden küçük bir kesi ile böbrek içine ilerletilen kurşun kalem boyutlarında bir kılıf
içinden endoskop (nefroskop) geçirilerek uygulanıyor. Taşlar direk görülerek parçalara
ayrılıyor ve özel tutucular ile dışarı alınıyor. Böbrek dokusunda açık cerrahiye göre daha az
hasara yol açan bu yöntemde, kişinin birkaç gün hastanede kalması gerekebiliyor. Açık
cerrahi: Taşın yerine göre böbrek, üreter veya mesane organlarında cilde kesi yapılıyor ve
mevcut bölgedeki taşlar alınıyor. Teknolojik gelişmeler ve endoskopik cerrahinin
yaygınlaşması
nedeniyle
bu
yöntem
günümüzde
nadiren
kullanılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20691.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Hava Kuvvetlerinde FETÖ’den 60 gözaltı
Konya merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında Hava Kuvvetleri
Komutanlığında görevli pilotların da bulunduğu 60 zanlıdan 25'i yakalandı. Gözaltı listesinde
bulunan 4 kişi de Kayseri'den.
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt faaliyetlerine
iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY yapılanmasıyla
bağlantısı olduğu değerlendirilenlere ilişkin çalışmalar sürüyor. Başsavcılık, Türk Silahlı
Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarına yönelik "anayasayı ihlal", "yasama
organını engellemeye teşebbüs", "hükümete karşı isyan" ve "silahlı terör örgütüne üye olma"

suçlarından soruşturma başlattı. İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda yapılanma içinde
aktif rol oynadığı değerlendirilen diğer askeri personel tespit edildi. Bunun üzerine
operasyonun üçüncü aşaması için bu sabah harekete geçildi. Konya'dan 3, Ankara'dan 11,
İzmir'den 11, Eskişehir'den 2, İstanbul'dan 8, Adana'dan 4, Kayseri'den 4, Amasya'dan 2,
Diyarbakır'dan 2, Kütahya'dan 2, Balıkesir, Denizli, Hatay, Muğla, Isparta, Trabzon, Samsun,
Aksaray ve Gümüşhane'den birer ile yurt dışındaki 2 üsteğmen hakkında yakalama kararı
bulunduğu bildirildi. Çoğunluğu üsteğmen olan zanlılar arasında, kurmay yarbay ve kurmay
binbaşı rütbesinde kişilerin de bulunduğu öğrenildi. Operasyonun devam ettiği ve 25 zanlının
yakalandığı bildirildi. Örgüte itaat durumuna göre görevlendirme İtirafçıların verdiği bilgiler
doğrultusunda örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki etkinliği de ortaya çıkıyor. Sürekli
baskı altında tutulan pilotlara, kendileriyle ilgilenen ve "abi" olarak bilinen kişilerce, Fetullah
Gülen'in "asrın imamı ve kurtarıcısı" olduğunun söylendiği ileri sürüldü. Operasyonun daha
önceki aşamalarında ifadesine başvurulan bir itirafçı pilot üsteğmenin şu bilgileri verdiği
kaydedildi:"Gülen ile birlikte olan kişilerin kurtuluşa ereceği söyleniyordu. Bundan dolayı
örgüt yapılanması hakkındaki bilgilerin gizli kalması, bilgi istenildiğinde hiçbir şekilde
vermememiz gerektiği konusunda uyarıldık. Cemaat ile bağlantımız ortaya çıkmaması için
açıktan namaz kılmamamızı, oruç tutmamamızı söylediler. Örgüt abilerim sürekli
arkadaşlarım ve bulunduğum yerdeki rütbeliler hakkında bilgiler istiyordu. Abiler, her şeyden
haberdar oluyordu. İstenilen himmet parasını vermediğim veya eksik verdiğim için uçuş
eğitiminden elendim. Örgütün söylemlerini harfiyen yerine getirenlerin F-16 pilotu oldukları,
diğerlerinin ise helikopter pilotu olarak veya diğer alt sınıflarda görevlendirildiklerini
düşünüyorum. Ayrıca cemaate bağlılığı düşük olan kişilerin, yer sınıfı yapıldığını, hatta yer
sınıfı yapılırken dahi bağlılık derecesine göre personel ve istihbarat sınıfında istihdam
edildiğini düşünüyorum. Benim gibi kendilerine gönül bağı zayıf olan kişilerin ise pasif
görevlerde değerlendirildiğini anlıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20692.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KAMUNET NEDİR?
Haliç Kongre Merkezi'ndeki Bilişim Zirvesi 2016'da açıklamalarda bulunan Başbakan
Yıldırım, "Kamuda iletişim ve veri akışı kamunet platformu üzerinden sağlanacak" dedi. Peki
Kamunet tam olarak nedir?
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Artık tüm kamu kurumları Kamunet ile tek bir VPN bulutunda buluşuyor. Kamunet yalnızca
kamu kurumları için oluşturulmuş sanal özel bir ağdır. TTVPN altyapısı üzerinden hizmet
veren Kamunet ile kamu kurumları bir yandan TTVPN’in sağladığı avantajlardan
faydalanırken diğer yandan indirimli tarifesi sayesinde maliyet avantajı sağlarlar. Kamunet
Neler Sunuyor? Maliyet Avantajı Kamunet’e özel TTVPN tarifesi ile taahhütsüz aylık
ücretlerde %20 indirim Kamunet’e dahil olan Kamu kuruluşlarına taahhüt karşılığı %15’e

varan indirim Yüksek Hız MPLS şebekesi üzerinden 10 Gigabit’e kadar yüksek hız
Yakınsama TTVPN altyapısı sayesinde Video Konferans, Telepresence gibi görüntülü
iletişim hizmetlerinden faydalanma imkanı Güvenlik İnternet ortamından yalıtılmış yalnızca
Kamu kurumlarına özel Kamunet TTVPN Ağı ile siber saldırılardan tam koruma
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20693.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Başbakan Yıldırım: Kamunet devreye
giriyor
Haliç Kongre Merkezi'ndeki Bilişim Zirvesi 2016'da açıklamalarda bulunan Başbakan
Yıldırım, "Kamuda iletişim ve veri akışı kamunet platformu üzerinden sağlanacak" dedi.
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Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde Bilişim Zirvesi 2016'da önemli
açıklamalarda bulundu. Yeni Şafak Teknoloji Servisi'nin takip ettiği organizasyon sırasında
Başbakan Yıldırım'ın kamu çalışanlarına yönelik olarak duyurduğu uygulama dikkati çekti.
Kamu çalışanları için Başbakan Yıldırım, "Kamuda iletişim ve veri akışı kamunet platformu
üzerinden sağlanacak" dedi. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle: Bugün sıkça dile
getirdiğimiz bilgi ağları, online ve mobil teknolojiler, sanal gerçeklik, siber fiziksel sistemler
gibi yeni yeni buluşlardan, gelişmelerden söz ediyoruz. 18. yüzyılın sonlarında başlayan
sanayi devriminin getirdikleri ile 19 ve 20. yüzyıllarda bunların sonuçlarını gördük, yaşadık.
Bu dönem makinaların dönemi olmuş ve maalesef insanlık buradan sömürgeciliği çıkarmıştır.
O dönemde teknolojik tekamül sağlanırken diğer yandan insanlık tarihine kara leke olacak
acıları yaşamıştı. Hepimiz ümit ediyoruz ki, bilimin desteklediği sanayi üretimi insanlara sava
yerine huzur, refah ve hayat standardını yükseltecek bilişim teknolojilerini sunar. Bilim
labaratuvardan çıkıp insana ulaşmadıkça kalın kitaplardan öteye geçemez. Zamanın bir ruhu
var, kendini tanımayanı zaman tanımaz. Kendini dışlayanı dışlar, kendine bakmayana da
bakmaz. Günün bilişim yoluyla çekilen heyecanla izlediğimiz bilim kurgulardaki gelecek
tasarımları gerçek hayatta bir bir tezahür ediyor. Bugün hayal ürünü dediğimiz şey yarının
gerçekliğidir. Dolayısıyla kaçış yoktur. e-dönüşümü başlattık Bugüne değin bilgi ve
teknolojik alanda yaşayan değişim alışkanlıklarda da değişimi getiriyor. Geçmişte haberleşme
hizmetlerinde temel amaç sadece bireylerin kullanımına sunma çabasıyla sınırlıydı. Bugün ise
en yenilikçi teknolojilerle insanlara ulaştırma yarışı var. Türk toplumunun bilgi toplumuna
dönüştürme çabası bu sektörün gelişimine ayrı bir ivme kazandırmıştır. e-dönüşüm projesiyle
bu dönüşüm sürecini başlattık. e-devlet kapısını söyleyebiliriz; eğitimden sağlığa, sosyal
güvenlikten tarıma pek çok alanda kamu hizmeti bu portaldan verilir hale geldi. 30 milyon
677 kullanıcıya erişmiş durumda. e-devlet kapısıyla devlet kurumlarının bilişim
teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmasının yolunu açtık. Bu sayede vatandaşlarımız
devlet dairelerindeki işlemleri online şekilde çok hızlı yapar hale geldi. Operatörlere kapsama
yükümlülükleri verdik. Operatörlerin ticari bulmadığı, ulaşamadığı bin 800 yerleşim yerine

evrensel hizmet yükümlülüğü kapsamında gerekli baz istasyonları kuruldu. Yeni dönemde bu
erişilme noktasında Türkiye'nin coğrafi olarak her noktasına erişebilecek şekilde altyapıyı,
ticari bir düşünceye kapılmaksızın, bir kamu ve bir evrensel hizmet olarak yapmak için
gerekli çalışmaları yapıyoruz. 5G için hazırlıklar süratle tamamlanacak Operatörlerimiz de
güzel bir başarı ortaya koydular. 5-6 yıl gibi kısa bir süre zarfında ülkemizin hemen her
noktasına 3G erişimini sağladılar. Bunun üzerine hiç vakit kaybetmeden 2015 yılında 4,5G
lisans ihalesini gerçekleştirdik. Bundan sonraki adım 5G için hazırlıkların süratle
tamamlanması. 3G'de başlangıçta şehir merkezlerindeydi, daha sonra ilçelere yerleştiği gibi
4,5G'de yaygınlaşacak. Sektörün hacmi ekonomik büyüklüğü 2015 yılında 83 milyarın, hatta
90 milyara yakın bir düzeye yükseltmiştik. Bu dört kat büyüme anlamına geliyor. Türkiye'nin
büyümesinin geçtiğimiz 15 yıl içerisinde bir kat daha fazlası bilişimde büyümeyi ifade ediyor.
Aslında bilişimdeki büyüme bunun çok daha üzerinde olması lazım. Biz bunu da yeterli
görmüyoruz. Bu veriler ülkemizin altyapı kapasite ve hizmet kalitesi açısından dünyanın önde
gelen ülkeleri arasında olduğunu gösteriyor. Türkiye dünyanın hızla ve istikrarlı büyüyen
ülkeler listesinde yer almaktadır. Bilişimin tüm sektörler açısından itici bir güç olduğunun
farkındayız. "Teknolojiyi üreten ülke olmalıyız" Bilişim gücünü 2023 hedeflerimiz
doğrultusunda dünyanın en büyük 10 ekonomisine ulaşacağız. Sadece bilişim altyapımızı
geliştirmek, hızı arttırmak bunlar altyapı. Bu altyapı gereklidir ama yeterli değildir. İkinci ve
en önemli adım da üstyapıdır. Üstyapı buradaki araçların, ürünlerin çeşitliliğini arttırmak,
katma değer, marka oluşturacak bu yarışta bizi bir adım öne geçirecek yenilikçi, milli, yerli
ürünlere ihtiyacımız var. Bu nedenle teknoloji kullanımının yanısıra teknolojiyi üreten ülke
olmamız için de bütün imkanları seferber ediyoruz. Bugün bilgiye sahip olan, üreten ve
kullanan ülkeler bir adım öne geçiyor. Arge çalışmalarının, inovasyon teknoloji merkezlerine
geniş bir şekilde destek veriyoruz. 64 tekno parkımızda 41 binin üzerinde genç mühendisimiz
alın teri, akıl teri döküyor. Vergi geliri sağlayacak yeni model Önümüzde çok daha yol
olduğunu biliyoruz. Biz burada konuşurken dünyanın bir başka yerinde bilişimle ilgili yeni bir
ürünü, gelişmeyi, hizmetin olduğunu akıldan çıkarmamız lazım. Son 10 yılda altyapıda
önemli gelişmeler katedildiği gibi sektörün önüne açacak uygulamalar yapıldı. Bütün
vatandaşlarımızın internete erişimini kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak için 64. hükümet
döneminde iletişim vergisini indirdik. Mevcut vergi sistemimiz iletişim sektörümüzün
gelişmesine ayak uyduran bir sistem değil. Çok basit anlaşılabilir sektörün hızını yavaşlatan
değil, büyümesini sağlayan, vergi geliri sağlayacak yeni bir modelini hayata geçireceğiz.
Vergi sistemini bilişim sektörünün ayak bağı olmasının önüne geçeceğiz. "Bilgiyi satın almak
olmaz" Ülkemiz internet kullanımında çok daha hızlı büyüdü. Artık sadece Amerika'da değil
bilişim dünyanın her yerinde yaygınlaşacak. Geride kalan çağda en büyük güç paraydı. Şimdi
para değil, şimdi bilgi. Bilgiye sahipseniz güce de sahipsiniz. Türkiye'yi gelecekte en saygın
noktalarda görmek istiyorsanız bilgiyi satın almak olmaz. Bakkallarda küçük dükkanlarda iki
fotoğraf vardır. Birinde sefalet içinde kasası boş, diğeri keyfi yerinde kasası doludur. Birinin
sefalet içinde olanın veresiye veren, diğerinde peşin satan yazar. Gelecekte ise bilgiye sahip
olanın kasası dolu, keyfi yerinde olacak. İşte bu sebeple Ar-Ge yatırımlarına ilişkin desteklere
ara vermeden devam edeceğiz. 289 Ar-Ge merkezimiz var. 28 bin çalışanımız var. Kanuna
ilave olarak sektöre ilave kaynak aktarmaya Bilim Sanayi Bakanlığımız başladı. Şu anda
4.5G'nin de yetkilendirilmesi kapsamında özel destekler veriyoruz. Çok daha önce
tamamlanması gerekirdi. Hala tamamlanmamış olmasını bir eksiklik olarak
görüyorum.Bilginin üretilmesi kadar merkezde kalması önemlidir. Yakın zamanda sayıları
artan veri merkezleri ülkemiz için önemli bir husustur. Daha bugün kararname ile çağrı
merkezleri ile birlikte veri merkezlerinin kurulmasına çok büyük destek sağladık. Bina
tahsisinden vergi kolaylığına işletme kredisine, enerjine desteğine kadar her türlü destek için
çalışma yapacaklara yönelik teşvik paketini yürürlüğe koyduk hayırlı uğurlu olsun. Veri
merkezlerinin zaman kaybetmeden kurulması şimdiki beklentimiz. Siber güvenlik çalışmaları

devam ediyor Ülkemiz sadece bilgiyi üreten, sahip olan değil, kullanan da olacak. Ülkemiz
üzerinden trafiğin sağlanmasına da katkı sağlanacak. Verilerin de Türkiye'de kalmasına vesile
olacak. İnternet platformlar Facebook, Twitter gibi içerik sağlayıcılarının da verileriyle ilgili
imkan sağlayacak çalışmalar yapılacak. Yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bazı farklı yorumlar
davalarda olduğunu görüyoruz. Yer sağlayıcı sorumluluğunu içerik sağlayıcıya yaptırmak
gibi. Yapılan çalışmalar bilişim sektörünün büyümesine verdiğimiz önemi ortaya
koymaktadır. Güvenlik tehditlerini de aynı oranda ciddi görüyoruz. Siber güvenlik konusunda
önemli çalışmalar devam ediyor. Eylem planı uygulamaya girmiş durumda. Siber güvenlikle
ilgili üniversitelerde yüksek lisans doktora çalışmaları hızlandı. Bununla yetinmiyoruz.
Sadece siber savunma değil, caydırıcılık konusunda da önemli adımları atmış olacağız. Siber
saldırıları bir yandan önlerken bu kötü niyetli faaliyetlere karşılık verecek caydırıcılığı
geliştirmek. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Eylem Planı da başlıyor. Bütün paydaşları bir
araya getiren bu çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Güvenli internet için Kamunet
Kamunet nedir, güvenli internetin kamuda başlatılan bir adımıdır. En azından kamudaki
iletişimin bir özel ağ üzerinde yapılması kamu iletişiminin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi.
Kamunet ağı üzerinden veriler daha güvenli olacak. Yeni bir ekosistemin oluşumu
sağlanacak. Siber tehditlere karşı mücadelede yeni eylem planı yeni çalışmaları da
beraberinde getirecek. Laf üstüne laf koymak yerine taş üstüne taş koyma zamanı. 14 yıl
boyunca hep bunu yaptık. Bugünlere geldik. İşimiz bundan sonra çok daha fazla olduğunu
bilmenizi istiyorum. Ulaşımda hız felaket bilişimde berekettir. Bu konuda belediyeler ve
Ulaştırma Bakanlığımıza çok çalışmak düşüyor. Kaynak: Yenişafak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20694.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Duruşmadan sonra, otomobili hurdaya
çevirdiler
Kayseri adliyesinde görülen bir dava sonrası 3 kişi, aralarında husumet bulunan karşı tarafın
otomobilinin camını ve tamponunu sopalarla parçalarken, lastikleri de bıçakla patlatarak olay
yerinden kaçtı.
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Kayseri 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'basit yaralama' davasında Talas ilçesi
Bahçelievler Mahallesi'nde komşu olan ve bir kavga sonrası birbirlerinden şikayetçi olan E.K.
ile G.Ö., O.G. ve O.G. kardeşler duruşmada hazır bulundu. Duruşma eksikliklerin giderilmesi
için ertelenirken, iddiaya göre dava sonrası E.K., bir yakını ile birlikte Adliye Otoparkı
yanındaki caddede park halindeki 60 NP 937 plakalı aracına bindi. Bu sırada ellerinde sopa ve
bıçaklarla G.Ö., O.G. ve O.G. isimli şahıslar, sopalarla otomobilin ön camını ve tamponunu
kırarken, bıçak ile de otomobilin lastiklerini kesti. E.K. ile yanındaki şahıs korku ile araçtan

inip kaçarken, diğer 3 şahıs araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine çağrılan
polis ekipleri, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20695.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayı şapkasına ilgi arttı
TRT 1 ekranlarında yayınlanan, Ertuğrul Gazi'yi ve Osmanlı'nın kuruluş hikayesini anlatan
"Diriliş Ertuğrul" dizisinde Kayı boyunun giydiği şapkalar, vatandaşlardan ilgi görüyor.

22 Kasım 2016 Salı 13:58
Son yılların en çok izlenen ve beğenilen televizyon dizilerinden Diriliş Ertuğrul'un senaryosu
kadar Kayı boyunun giysileri, takıları ve şapkaları da dikkati çekiyor. Üçüncü sezonuna
"merhaba" diyen dizide "Ertuğrul" karakterini canlandıran başrol oyuncusu Engin Altan
Düzyatan'ın yanı sıra boydaki erkeklerin giydiği Kayı şapkası, diziyi izleyenler tarafından
yoğun ilgi görüyor. Ön tarafında Kayı boyunun simgesinin yer aldığı siyah ve kahverengi
şapkalar, daha çok üniversite öğrencileri ve gençler tarafından tercih ediliyor. Kayseri'de
tarihi Kapalı Çarşı'da 40 yıldır baba mesleğini sürdüren şapka satıcısı 52 yaşındaki Mustafa
Çat, AA muhabirine, Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte Kayı şapkası isteyen müşterilerin
sayısında ciddi artış olduğunu söyledi. Kayı şapkalarını İstanbul'dan getirdiklerini belirten
Çat, şöyle konuştu: "Dizi, bizi eskiye götürüyor, tarihimizi yeniden canlandırıyor. Biz de
kendimize bu diziyi tanıtmayı borç biliyoruz. Geçmişimiz olmasa biz de olmazdık. Dükkana
gelenlerin çoğu ya 'Ertuğrul şapkası' ya da 'Kayı şapkası var mı?' diye soruyor. Özellikle
gençler ilgi gösteriyor. Tamamen deri şapka. Diğer şapkalardan, berelerden gençler bıkmış.
Şapkanın ön kısmında Kayı boyunu temsil eden bir şekil var. Son olarak bir ödül töreninde
dizinin ödül alması ve sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından ilgi daha da arttı. İşin
doğrusu, tarihimizi anlatması, geçmişimizi anlatması bizim için kazancımızdan daha
kıymetli." Çat, 50 liradan sattığı Kayı şapkasının sadece kışın değil yazın da kullanılabildiğini
kaydetti. Şapka almaya gelen müşterilerden Ümmet Navruz, diziyi heyecanla takip ettiğini,
oyuncuların kıyafetlerinin de kendisini etkilediğini dile getirdi. Kayı şapkasını çok
beğendiğini ifade eden Navruz, "Kayı şapkası almaya geldim. Oyunculara çok yakışıyor. Bizi
yansıtan, geçmişimizi yansıtan kıyafetler, şapkalar. Soğuklarda da iyi olur diye alıp
giyeceğim." dedi. Diğer müşteri Murat Uçaner de "Dizide gördüğümden bu yana aklımdaydı
ancak bulamıyordum. Sonunda buldum, alıp giyeceğim." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20696.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

ERCiYES’TE "Downhill" gösterisi
Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen 10 ünlü dağ bisikletçisi, Erciyes'te oluşturulan downhill
(iniş) parkurunda şov atlayışları yaptı.

Erciyes Dağı'nda iniş parkurunun yanı sıra kendileri için oluşturulan rampadan atlayan
bisikletçilerin gösterileri adeta nefes kesti. Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği master planının
her geçen gün Erciyes'e değer kattığını belirtti. Erciyes'i sadece kışın değil dört mevsim
kullanılabilen bir turizm alanı yapmak, yerli ve yabancı turistleri çekmek için çalışmalarını
sürdürdüklerini anlatan Cıngı, "Türkiye'de ilk kez downhill parkuru yaptık. Özellikle
Alpler'de son yıllarda moda olan bu bisiklet sürüş tarzı için yaptığımız bu pisti, dünyaya
duyurmak istiyoruz." diye konuştu. Cıngı, dünyada bu alanda tanınmış sporcuları Erciyes'e
getirdiklerini belirterek, "Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen 10 sporcu, bugün şov atlayışları
yaptı. Bu kapsamda bizim oluşturduğumuz parkuru da kullanıyorlar, serbest rota çizip bu
rotalarda da pedal çeviriyorlar." dedi. - "Milyonlarca takipçileri var, onlarla paylaşacaklar"
Erciyes'e gelen sporcuların milyonlarca takipçisi olduğunu söyleyen Cıngı, şunları kaydetti:
"Bazı uluslararası bisiklet siteleri var. Burada sporcuların çektiği görüntüler, oluşturdukları
haberler dünyada hızla yayılıyor. Biz de özellikle bu profesyonel sporcuları çekim ekipleriyle
Erciyes'e getirdik. Burada olup biteni dünyaya anlatmak istiyorlar. Biz de bu arkadaşları
getirip sosyal medya gücünden faydalanmak istiyoruz. Buradaki gösteri bittikten sonra
sporcular şehir merkezinde, tarihi Talas ilçemizde ve daha sonra da Kapadokya'da sürüş
yapacaklar. Bu etkinlikleri de sosyal medyadan hayran kitlesiyle paylaşarak tüm dünyaya,
Türkiye'nin göbeğinde Kayseri'de, Erciyes Dağı'nda böyle bir imkan olduğunu anlatacaklar.
Bu gibi aktiviteler devam ettikçe hem Erciyes'e hem de Kayseri'ye yerli ve yabancı turisti
çekmeye devam edeceğiz." Cıngı, Erciyes'i bisikletin de merkezi haline getirme gibi bir
vizyonları olduğunu, gelecek yıllarda bu hedefe ulaşacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20697.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Tramvayda Başkan var
Talas'taki yatırım ve hizmetleri takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
incelemelerin ardından tramvaya binerek vatandaşlarla bir süre yolculuk etti.

22 Kasım 2016 Salı 15:12

Başkan Çelik'e Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da eşlik etti. Başkan Çelik,
duraklarda yolcuları karşıladı ve yeni araçlarla ilgili vatandaşa görüşlerini sordu. Öğrencilerle
de bol bol sohbet eden Başkan Çelik ve Palancıoğlu’nu tramvayda gören yolcular şaşkınlık
yaşadı. 14 YENİ ARAÇ GELDİ Raylı sistemin filosunu yeni araçlarla büyütmeye devam
ettiklerini söyleyen Başkan Çelik, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bozankaya firmasına
30 yeni araç siparişi verdik ve bugüne kadar 14 aracı teslim aldı. Kalan 16 araç da 2017
yılının ilk yarısında teslim edilecek. Yüzde yüz yerli tasarımla yapılan modern raylı sistem
araçları Ulaşım A.Ş. tarafından önce emniyet ve performans testlerine tabi tutuluyor, ardından
da sefere alınıyor. Yeni raylı sistem araçlarının sefere alınmasıyla birlikte sefer sayıları
artırılacak ve böylece konforlu ve rahat ulaşım daha seri bir şekilde devam edecek.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20698.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Eksik aldığı parayı sosyal medya ile buldu
Kayseri’de bir döviz bürosunda çalışan Gülsüm Gülderdi, dalgınlıkla eksik para aldığı ve
sanal alemde aradığı müşterileri buldu. Kimliği açıklanmayan iki yaşlı adam olayla ilgili
çıkan haberlerden sonra döviz bürosuna gelerek yanlışlığı düzelttiler.

22 Kasım 2016 Salı 15:40

Kazancılar çarşısında bir Döviz bürosunda çalışan Gülsüm Gülderdi, geçen hafta döviz alan
iki yaşlı adamdan para alırken hesap hatası yaptı. Hata akşam kasa sayımı sonrasında ortaya
çıkınca genç kasiyer 10 bin lira kasa açığı vermesine neden olan müşterileri sanal âlemde
aramaya başldı. Sosyal paylaşım sitesinde kimliği açıklanmayan iki kişinin fotoğrafları ve
videosunu paylaşan Gülderdi, olay haber olunca kısa sürede sosyal medyada “amcalar” dediği
müşterilerini buldu. İki müşteri haberlerin ve sosyal medyanın etkisiyle konudan haberdar
oldu ve döviz aldıkları büroya gelerek yanlışı düzelttiler. Duruma sevinen kasiyer Gülsüm

Gülderdi, “İki amcamızda bugün büroya geldiler. Yanlış hesabı düzelttik. Allah razı olsun
onlardan. Onlar da aldıkları yerden eksik almışlar. Hatasız kul olmaz. Allah hepinizden razı
olsun” dedi. Olayın tatlıya bağlandığını Gülsüm Gülderdi’nin eşi İhsan Gülderdi sosyal
medya hesabından müşterilerle kahve içerken görüntülenen fotoğrafıyla duyurdu. Olay
karşısında sevincini dile getiren Gülderdi, “Şükürler olsun helal paraymış. Amcalar insanlığın
ölmediğini gösterdiler. Sağ olsunlar” diye konuştu. Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20699.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Benzin ve motorine zam geldi
Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına
16, motorine ise 11 kuruş zam yaptı.

22 Kasım 2016 Salı 17:23

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 4,81 liradan satılan benzinin
litre fiyatı 4,97 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 4,76 liradan 4,92 liraya, İzmir'de ise
4,78 liradan 4,94 liraya yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,21 liradan 4,32
liraya, İstanbul'da 4,16 liradan 4,27 liraya, İzmir'de 4,19 liradan 4,30 liraya çıkacak. Dağıtım
firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük
çaplı değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, perşembe günü motorine 9 kuruş
zam yapmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20700.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

İngilizler torununu elinden aldı
Kayseri’de yaşayan 72 yaşındaki Şengül Çalışkan, İngiliz bir aileye evlatlık verilen torunu Ali
Osman Ceylan’a kavuşmak için yardım istiyor. İngiltere’de yaşayan oğlunun, torunu Ali
Osman’a bakamayınca İngiliz devletinin bakıcı bir ailenin yanına verdiğini söyleyen Şengül,
bebekliğinden beri büyüttüğü torununu görmek istediğini gözyaşlarıyla anlattı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 09:39 İ

Gözleri yaşlı bir babaanne İngiltere’de yaşayan İngiliz bir aileye evlatlık verilen torununu
görebilmek için devlet yetkililerinden yardım istedi. Anne ve babası ayrıldıktan sonra torunu
15 yaşındaki Ali Osman Ceylan’ı bir yaşından 10 yaşına kadar büyüten babaanne Şengül
Çalışkan, İngiliz ailede “evlatlık” olan torunu için gözyaşı döküyor. Torununa hasret kaldığını
belirten Çalışkan, “Onu bebekliğinden beri ben büyüttüm. Oğlum Kenan Ceylan, İngiltere’de
yaşıyordu. İlk eşinden ayrıldıktan sonra torunum 10 yaşına kadar benim yanımda yaşadı.
Daha sonra babası İngiltere’ye götürdü. Oğlum torunuma bakamayınca İngiliz devleti bakıcı
bir ailenin yanına verdi. Torunumu 5 yıldır göremiyorum. İngiltere’ye gitmek için başvurular
yaptım. Ancak gidemedim. Yaşlandım ve ölmeden önce torunumu bir kez daha görüp
sarılmak istiyorum” dedi. Gözyaşları içerisinde devlet yetkililerine seslenen yaşlı kadın,
“Hükümetimiz, devletimiz sesimi duysun. Torunumu bir kez daha görmek için ne gerekiyorsa
yaparım. Beni torunumun yanına götürün” diye konuştu. Haber ve Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20701.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ekonomiye MÜSİAD EXPO dopingi
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Nedim
Olgunharputlu, 16.'sı düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarının ekonomiye canlılık getirdiğini
söyledi.

23 Kasım 2016 Çarşamba 09:44

Dernek binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nedim Olgunharputlu,
"Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her iki yılda bir İstanbul'da
düzenlenen uluslararası MÜSİAD EXPO'nun 16'ncısı 9-12 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul
CNR Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. 700 firma, 7 binden fazla yabancı iş adamı, 800'ü
yabancı, 1000 satın almacı, 52 ülkeden alım heyetleri ve 100'ü aşkın ülkeden ziyaretçinin
katıldığı 16. MÜSİAD EXPO, Türkiye ekonomisinin dimdik ayakta olduğunu ispatladı. 7 bini
aşkın ikili iş görüşmesinin yapıldığı fuar, ekonomiye canlılık getirdi" dedi. Afrika ilgisi
sürecek Yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuara Afrika’nın damgasını vurduğunu
söyleyen Olgunharputlu, “Bu yılki fuar için Afrika'ya odaklanan MÜSİAD'ın yabancı fuar
ziyaretçilerinin yüzde 30'unu Afrikalılar oluşturdu. Fuarın açılış programında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da MÜSİAD'ın Afrika'ya olan ilgisinin devam etmesini istedi. İş
dünyasının kalbinin attığı MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak yüksek teknoloji fuarı 3,
High Tech Prot ve 20. Uluslararası İş Forumu da düzenlendi. Önümüzdeki yıl Pakistan'da 4.
High Tech Prot'u ve Afrika'da da bir fuar yapmak planlanmakta. MÜSİAD Expo'da 4 bin ikili
görüşme beklenirken, 7 bini aşkın ikili iş görüşmesi yapıldı" ifadesinde bulundu.
Olgunharputlu, "ORAN Kalkınma Ajansı işbirliği ve Ticaret Odası, Sanayi Odası, Organize
Sanayi Bölgesi desteğiyle yapılan 16. MÜSİAD EXPO'nun Kayseri ayağı olan MÜSİAD
EXPO Kayseri iş görüşmeleri kapsamında düzenlenen programlarda girişimciler ve

yatırımcıları Kayseri'de bir araya geldi" şeklinde konuştu. Ülkemize inancımız tam Hollandalı
iş adamlarına ilimizde yatırım imkanları hakkında bilgilendirme ve sunumlar yapıldığını
kaydeden Olgunharputlu sözlerine şöyle devam etti, “Erciyes Turizm Merkezi ziyaret
edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı tarafından yatırımcılara Erciyes'te
yapabilecekleri turizm yatırımları ve fırsatlar hakkında bilgi verildi. Afrika ve Ortadoğu
bölgelerinden alım heyeti organizasyonu kapsamında, Libya, Irak, Tunus, Cezayir, Gana ve
Nijeryalı iş adamları ile 1000'e yakın ikili iş görüşmesi yapıldı. Kayseri'de inşaat ve yapı
malzemeleri, mobilya, gıda, dayanıklı tüketim ve metal sektöründe üretim yapan fabrika
ziyaretleri yapıldı. İhracatın canlanması için yapılan etkinliklerle şehrimize ve ülkemize
önemli katkılar sunmaktayız. Bu bizim için gurur verici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan
olumsuz yorumların ve ekonomimize zarar vermek üzere yürütülen algı operasyonlarının
beyhude çabalardan ibaret olduğunu bu etkinliklerle tüm çevrelere gösterdik. Bizim ülkemize
olan inancımız tamdır" Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20702.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

AK Parti İl Teşkilatı'na ziyaretler sürüyor
Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda Kayseri Sarraf ve Kuyumcular
Derneği Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri Ak Parti İl Başkanlığına hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu.

23 Kasım 2016 Çarşamba 10:28

Ziyarette bir konuşma yapan Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, “yeni
binada yapılacak hizmetlerin hayırlı olmasını diliyoruz. Sayın Başkana Kayseri Sarraf ve
Kuyumcular Derneği olarak ziyarete geldik. İnşallah vatanımız ve milletimiz için hayırlı
hizmetler yaparlar. Dileğimiz bu. Allah utandırmasın" dedi. AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden ise yapılan ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederken “Tüm
sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimiz hayırlı olsun ziyaretine geliyorlar. Hepsinden
Allah razı olsun. Bu ziyaretler bizi memnun ediyor. Sorumluluğumuzu da arttırıyor. Rabbim
utandırmasın herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20704.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı
Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk'ün Kayseri'de
Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli Ali Üstünel
tutuklandı.
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Kayseri'de 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanı ve Garnizon Komutanı olarak görev
yaptığı dönemde Öztürk'ün emir astsubayı olan ve FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili
soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen Ali Üstünel, mahkemece
tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Üstünel, FETÖ'nün darbe girişiminin önemli isimlerinden
Akın Öztürk ile 15 Temmuz gecesi telefonda görüştüğü ve Kayseri'deki gelişmeler hakkında
bilgi verdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Öte yandan, ByLock kullandıkları iddiasıyla
gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan K. ile
Tarık Ü. tutuklandı, B.B. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20705.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gönüllü Kuruluşlardan Elmalı’ya ziyaret
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu yönetimi Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
atanan Osman Elmalı’ya tebrik ziyaretinde bulunarak görevinde başarılar diledi.
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Platform Başkanı Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi
Kaytur Aş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yalçın’ın da katıldığı ziyaret dostluk havasında
geçti. Platform Başkanı Ahmet Taş yeni İl milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı’ya Gönüllü
Kültür Kuruluşlarının tanıtım bültenini takdim etti. Katılımcılar Yeni İl Milli Eğitim
Müdürüne görevinde başarılar diledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu bildiren Elmalı,
Gönüllü Kültür Kuruluşlarının ziyaretinin önemli olduğunu bildirerek İmam Hatipler başta

olmak üzere eğitimde başarılı olma ve istenen sonucu alma konusunda yapılan çalışmalar
hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20706.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Yeni KHK ile FETÖ kurumlarına kilit
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
çerçevesinde Fethullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkili olduğu gerekçesiyle yüzlerce
dernek, sendika, vakıf, yurt ve okulun kapısına kilit vuruldu.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in ilk kanun hükmünde kararnamesi
de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararname’de 35 sağlık kuruluşu, 934 okul,
109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Kapatılan
dernek, sendika, sağlık kuruluşu ve okullara mühür vurulmaya başlandı. OHAL kapsamında
yeni Kanun Hükmünde Kararname ile çok sayıda ihraç, göreve iade, kapatma gerçekleşti.
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 677 ve 678 sayılı Kanun Hükmündeki
Kararnameler (KHK), Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. 677 sayılı KHK'ya
göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel
Müdürlüğü ile bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda görev yapan 15 bin 726 kamu çalışanı
hakkında ihraç kararı verildi. Aynı KHK kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 157
kişi ise görevlerine iade edildi. Milli Güvenlik Kurulunca (MGK) devletin güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğu tespit edilen 550 dernek, 19 özel sağlık kuruluşu ve 9 basın yayın
kuruluşu da kapatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünden 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinin de
aralarında bulunduğu 7 bin 586 kişi görevden ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında
bin 259, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 391, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 338,
Jandarma Genel Komutanlığında ise 403 askeri personel hakkında aynı işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve TSK'nın yanı sıra bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında da
meslekten ihraç kararları alındı. İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumlarında 2 bin 696,
Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) bin 184, Sağlık Bakanlığında 752, Maliye Bakanlığında
526, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 131, Milli Eğitim Bakanlığında 119, Diyanet
İşleri Başkanlığında 94, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında 73, Orman ve Su İşleri
Bakanlığında 52, TRT'de 45, Milli Savunma Bakanlığında 23, Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunda (HSYK) 15, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) 14, Gençlik ve
Spor Bakanlığında 13, Kültür ve Turizm Bakanlığında 11, Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansında (TİKA) bir olmak üzere toplam 5 bin 749 kamu çalışanı görevlerinden ihraç edildi.
157 kişi göreve iade edildi Daha önce yayımlanan 672 ve 675 sayılı KHK'lar ile AFAD'da iki,
Diyanet İşleri Başkanlığında 36, TİKA'da bir, Vakıflar Genel Müdürlüğünde bir, Sosyal
Güvenlik Kurumunda (SGK) 41, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında 10, Orman ve Su
İşleri Bakanlığında bir, Sağlık Bakanlığında 18, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığında 31, yükseköğretim kurumlarında 16 kamu çalışanı görevlerine iade edildi. 550
dernek kapatıldı Yine 677 sayılı KHK ile "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca
devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan" 550 dernek, 9 basın yayın kuruluşu ve 19
özel sağlık kuruluşu kapatıldı. KHK kapsamında Kayseri’de kapatılan dernek, sendika, vakıf,
yurt ve okulların isimleri ise şu şekilde: Hacettepe FTM, Özel Kayseri Göz Hastanesi, Özel
Kılıçaslan Anadolu Lisesi, Özel Yılmaz Akansu İlkokulu, Özel Kılıçaslan Fen Lisesi, Özel
İstikbal İlkokulu, Özel Mustafa Yelkenoğlu Anadolu Lisesi, Özel Mustafa Yelkenoğlu Fen
Lisesi, Özel Kılıçaslan Anadolu Öğretmen Lisesi, Özel Yelkenoğlu İlkokulu, Özel İstikbal
Ortaokulu, Özel Yılmaz Akansu Ortaokulu, Özel Yelkenoğlu Ortaokulu, Özel Aliye Boydak
İlkokulu, Özel Aliye Boydak Ortaokulu, Özel Serçeönü Temel Lisesi, Özel Hisar Temel
Lisesi, Özel Ahmet Yapar Temel Lisesi, Şeker Ortaokulu, Seyyid Burhaneddin Ortaokulu,
Kayseri Kale Ortaokulu, Talas Ortaokulu, Sahabiye Temel Lisesi, Kayseri Meydan Temel
Lisesi, Çırağan Temel Lisesi, Melikgazi Ortaokulu, Özel Kılıçaslan Eğitim Vakfı, Keykubat
Orta öğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Özel Mimarsinan Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu,
Mustafa Dilbaz Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu, Fatma Halil Eraslan Yüksek Öğretim
Erkek Öğrenci Yurdu, Figen-İsmail Yükseker Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu,
Samanyolu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, Naci Baydemir Ortaöğretim Erkek Öğrenci
Yurdu, Feride-Hoca Osman Üçdan Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, Şeyh Tuğ Hasan Veli
Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Emine Koyuncu Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu,
Hacı Mustafa ve Hacı Sami Boydak Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Seide ve Ömer
Kantarcıoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı, Burç Eğitim
Kültür ve Sağlık Vakfı, Gelişen Sanayici ve İş Adamları Derneği, Kayseri Gönüllü
Eğitimciler Derneği, Kimse Yok mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Şubesi,
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği, Kılıçaslan Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği,
Kayseri Çevre Eğitim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Melikşah Üniversitesi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20707.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Anbar’daki dönüşüm sosyal yapıyı da
değiştirecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anbar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm
çalışmaları tamamlandığında, mahallenin sadece fiziki yapısının değil, semt halkının sosyal
yapısının da değişeceğini belirtti.
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Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 2015'te Bakanlar Kurulunca Anbar ve Küçükali
mahallelerinde kentsel dönüşüm için karar alındığını ve belediye olarak 2016'da inşaatı ihale
ederek çalışmalara başladıklarını hatırlattı. Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini
dile getiren Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Anbar Mahallesi'nde ilk etapta başlatılan çalışma ile
365 hak sahibiyle anlaşma sağlandı. Yaklaşık 46 bin metrekare alanda uygulanan kentsel
dönüşüm çalışması içerisinde 11 blok inşa edilecektir. Bunun için 445 konut yapılacak ayrıca
ihtiyaç duyulan alışveriş alanlarına yönelik toplam bin 680 metrekare iş yeri inşa edilecek.
473 bin lira kira yardımı öngörülmüştür. Anbar Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında
çarşısı, kapalı semt pazarı, sosyal ve kültür tesisleri, parkları ve camisi ile ayrı bir şehir inşa
edilmiş olacak. Bu yapı bütünlüğü ile sadece Anbar'ın fiziki yapısı değil semt halkının sosyal
yapısı da değişecek." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20708.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Muhtarlar buluşması sürüyor
Vali Süleyman Kamçı, İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda muhtarların şikâyet,
talep ve önerilerini dinlemek üzere gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısının ikincisini
Melikgazi, Talas ve İncesu ilçelerinde görev yapan muhtarlarla yaptı.
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Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya,
Vali Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, İncesu
Kaymakamı Tarık Bahadır, ilçelerde görev yapan idareciler ile muhtarlar katıldı. Toplantının
açılışında konuşan Vali Kamçı, muhtarlarla bir kez daha bir araya gelmekten büyük mutluluk
duyduğunu ifade ederek, yapılan bu toplantıların verimli geçtiğini vurguladı. Muhtarlar
toplantısının ikincisini Melikgazi, Talas ve İncesu muhtarlarıyla birlikte yaptıklarını belirten
Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti: “Toplantılarımızın amacı sizlerin dertlerine bir
nebzede olsa yardımcı olabilmek. Kaymakamlarımız ve bu işi bilen arkadaşlarımız burada.
Dolayısıyla hizmetlerle alakalı bir nebze dertlerinize çare bulabilirsek bizim için yararlı
olacak diye düşünüyoruz. Bugünkü toplantılarımızla birlikte tüm merkez ilçelerimizdeki
muhtarlarla buluşmuş olacağız. Bundan sonra her ay bir ilçede muhtarlar toplantısını
gerçekleştireceğiz. Ayrıca Kaymakamlarımızda kendi ilçeleri ile ilgili iki ayda bir defa
muhtarlarımızla bir araya gelecek. Önümüzdeki haftaya yapacağımız vatandaşlarımızla ilgili
toplantıya muhtarlarımızda katılabilir. Muhtarlarımız devletimizi en uç noktada temsil eden
kişiler. Mahallenizin dertlerini daha iyi aktarmak adına sizlerde vatandaşlarla yapacağımız
toplantılara katılabilirsiniz.” Konuşmanın ardından, mahalle muhtarları söz alarak,
mahallelerinin sorunları, sıkıntıları ve ihtiyaçları ile ilgili konuları dile getirdiler.

Toplantının son derece faydalı olduğunu dile getiren muhtarlar, toplantıyı düzenlemesinden
ve ilgili birimlerle kendilerini bir araya getirmesinden dolayı Vali Kamçı’ya teşekkür ettiler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20709.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar,
öğrencilerle buluştu
Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Seyrani
Kampüsünde eğitim gören öğrencilerle Develi KYK Yurdunda hazırlanan kahvaltıda bir
araya geldi.
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Önceki görev yaptığı yerlere kıyasla Develi'nin çok daha huzurlu olduğu vurgusunu yapan
Kaymakam Duru “Develimiz birçok şehirde bulunmayan imkânlara da sahip olmasıyla
öğrencilerimizin okul dışındaki faaliyetlerine de alan açmaktadır. Sizler size verilen
eğitimlerin yanı sıra kendi gayretinizle bunun da üstüne eklemeler yaparak memleketimizin
ve ülkemizin kalkınmasında lokomotif bir rol üstleneceksiniz. Bu amaç ve gayelere erişmek
için gösterdiğiniz ve göstereceğiniz bütün gayretlerde kolaylıklar ve başarılarınızın devamını
diliyorum” dedi. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Seyrani Kampüsünde eğitim
gören öğrencileri misafir olarak gördüğünü belirterek “Sizlerin Develimizden güzel bir imajla
ayrılması bizlerin en büyük muradıdır. Eğitim hayatına başladı başlayalı kampüsümüzdeki
öğrencilerimizden halkımızın hiçbir şikayetinin olmamasından dolayı da sizlere
nezaketinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kendi kişisel gelişiminiz için yetenekleriniz
doğrultusunda farklı uğraşlarla meşgul olmanız sizlerin gelecekte hayata çok yönlü
bakmanıza ve muhakeme gücünüzün artmasına vesile olacaktır. Bu sebeplerle gerekli olan
destekleri sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizi, kişisel ya da eğitimle ilgili
tüm sorunlarınızı dinlemek için Develi Belediyesinde bir ağabeyinizin olduğunu belirtmek
isterim” diye konuştu. Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Sakin Terzi ve Develi KYK Yurt
Müdiresi Gülşen Atıcı, Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar’a ilgi ve alakalarından ötürü
teşekkürlerini ileterek sonrasında yurtları gezdirerek bilgiler verdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20710.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Arınç yakın arkadaşı için geldi
Eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın yakın arkadaşı Şafi Genel
hayatını kaybetti. Arınç, Kayseri’de kılınan cenaze namazı için şehrimize geldi.
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Arınç yakın arkadaşı için geldi 0 0 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın yakın arkadaşı
Şafi Genel (74), Almanya'nın Köln şehrinde hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Genel'in
cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirilirdi. Genel, Hunat Camii'nde öğle namazını müteakip
kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Genel'in
ailesi, yakınları, Bülent Arınç, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve
vatandaşlar katıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20712.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Televizyon hayattan koparıyor
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahit İlhan, televizyonun,
reyting uğruna izleyiciyi hayattan kopardığını ve hayata karşı korkuttuğunu söyledi.
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21 Kasım Dünya Televizyon Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Doç. Dr. Vahit İlhan,
haber değerini belirleyen olumsuzluk unsurunun, ekran aracılığıyla izleyiciye çokça
gösterilmesinin, toplumda dünyaya karşı güvensizlik ve korku duygusuna neden olduğunu
ifade etti. Bu dünyaya çocuk getirilmez... Söz konusu duygu durumunun ‘kötü dünya
sendromu’ diye tanımlandığını belirten Doç. Dr. Vahit İlhan, “Örneğin, 2000’li yıllarda
televizyonlarda neredeyse her gün kapkaç olayları haber oluyordu. Kapkaçın olmadığı illerde
bile kadınlar çantasız gezmeye başlamışlardı. Televizyon yayıncılığı sürekli olarak kötüyü ve
olumsuzu gösterdiği için, ki bu kurmaca diye tabir ettiğimiz diziler için de geçerli, izleyici
dünyayı olduğundan daha olumsuz algılamaya başlıyor. İnsanlar dünyada çok fazla şiddet,
öldürme, cinsel istismar var diye düşünüp kendini hayattan çekiyor. ‘Kötü dünya sendromu’
adı verilen bu duygudan dolayı insanlar artık dünyanın yaşanmaz olduğunu düşünüyor ve
hatta artık, böyle bir dünyaya çocuk getirmeye gerek yok, korkunç bir dünya var diye
düşünmeye başlıyor.” dedi. “Bu ortamda denetim demokrasi için şart” Bu kadar olumsuz

olayın ekrana getirilmesini, yurttaş aracılığıyla kitle iletişim araçlarına görüntü sağlanması ve
güvenlik kameralarının yaygınlığına bağlayan Doç. Dr. Vahit İlhan, yayıncıları ‘kamu yararı’
bilinci üzerine düşünmeye çağırdı. Etik ilkelerin göz ardı edildiği bu tür durumlarda
denetimlerin sıklaşmasının demokrasinin gereği olduğunu dile getiren Doç. Dr. Vahit İlhan,
“Yayıncıların, ‘kamu yararı’ denen şeyi kocaman yazıp karşılarına asmaları lazım. Bir dönem
ülke olarak teknik bakımdan yayıncılıkta profesyonel değildik; çok bocaladık, sıkıntı çektik
ama toparladık. Bu işin dilini bilmiyorduk, artık onu da öğrendik. Bu işin estetiğini öğrendik
artık etiğini öğrenmemiz lazım. Evet, liberal -siyasal sistemin içerisindeyiz ama buna rağmen
toplumun zarar gördüğü noktalarda denetim kurumları da müdahale edecek. Nasıl ki Tarım
Bakanlığı kötü piyasadaki insan sağılığını bozan bir yiyeceğe müdahale ediyorsa RTÜK de
buna müdahale edecek. Bu, demokrasinin gereği.” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20713.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Cezaevi önünde şüpheli paket alarmı
Kayseri Kapalı Cezaevi önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha
ekibi tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli paketten yiyecek çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Kapalı Cezaevi'nin önünde şüpheli bir paket olduğu ihbarının
yapıldığı öğrenildi. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak
bomba imha uzmanının gelmesini istedi. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten
sonra pakete müdahale etti. Yapılan incelemede paketin içerisinde yiyecek maddelerinin
bulunduğu belirlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20714.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

5 ürünün ithalat yasağı kalkıyor
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Rusya'ya ithalatı yasaklanan 5 ürünün
yasağının kalkması ile ilgili Rus tarafının toplanacağını belirterek, "Bu yasağı kaldırmadan
yana olduklarını bize ifade ettiler." dedi.

23 Kasım 2016 Çarşamba 10:47

Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilen II. Dünya Tahıl Forumu'na katılan, Rusya Tarım
Bakanı Alexander Tkachev ile görüşen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,
temaslarını değerlendirdi. Çelik, Rus mevkidaşı ile son derece verimli görüşmeler
yaptıklarının altını çizerek, Rusya ile yaşanan uçak krizinin neticesinde gerek Rus hükümeti
nezdinde gerekse teknik nedenlerle Türkiye'den 21 tarımsal ürünün ihracatına yasak
getirildiğini hatırlattı. Bunlardan hükümet kararıyla yasak getirilen portakal, mandalina,
kayısı, şeftali ve erik olmak üzere 5 ürünün 9 Ekim'de ithalat yasağının kaldırıldığına dikkati
çeken Çelik, geriye kalan 16 ürünün 5'inin de Rus hükümetinin karantina biriminin koyduğu
teknik yasak çerçevesinde Türkiye'den ithal edilemediğini belirtti. Bu ürünlerin, patlıcan,
biber, nar, kabak ve marul olduğunu ifade eden Çelik, "Yaptığımız heyetler arası görüşmede
söz konusu 5 ürünün ithalat yasağının kalkması ile ilgili bugün Rus tarafı toplanacak. Bu
yasağı büyük ihtimalle kaldırmadan yana olduklarını bize ifade ettiler. Bugün, yarın bu
yasağın kalkmasını beklediğimizi görüşme çıktısı olarak ifade etmek istiyorum." diye
konuştu. Çelik, Tkachev'in, geriye kalan 11 ürünle ilgili konuyu hükümete taşıyacağını ve
yasakların kalkmasından yana olduklarını ifade ettiğini aktardı. Çelik, şöyle devam etti:
"Ancak bunun için üst düzey görüşmenin yararlı olacağını ifade ettiler. Biz de kendilerine bu
süreç içerisinde üst düzey bir telefon görüşmesi trafiği olabilirse Başbakanlar düzeyinde bunu
sağlamaya çalışacağımızı ama olmaması halinde Sayın Başbakan'ın aralık ayı seyahatinde
konuyu Moskova'da birlikte ele alıp çözüme kavuşturma konusunda mutabakata vardık.
Umuyorum 5 ürün için bugün, yarın karar çıkar. Hükümet kararı gerektiren 11 ürün ile ilgili
sorun ise ya Rus Bakan Tkachev'in hükümete taşıması sonrası çözülür ya da Sayın
Başbakanımızın seyahatinde birlikte ele alarak çözeceğimiz. Sıcak bir yaklaşım içerisinde
olduklarını net bir şekilde ifade etmek istiyorum." Türkiye'ye kırmızı et satmak istiyor Rus
tarafına öncelikle uçak krizi öncesi ticaret koşullarına dönme yönünde arzularının olduklarını
ifade ettiklerini belirten Çelik, bu 16 ürün ile ilgili yasakların tamamen kalkmasının ardından
diğer alanlarla ilgili Rus tarafıyla görüşmeye açık olduklarını söylediklerini anlattı. Çelik,
şunları kaydetti: "Ruslar Türkiye'ye kırmızı et satmak yönünde talepte bulundular. Biz de
kendilerine kırmızı et açığımızın olduğunu, bunu Rusya'dan da temin etme imkanımızın
olabileceğini ancak öncelikli olarak bu ithalatı yasaklanan 16 ürün ile ilgili durumun
netleşmesi gerektiğini söyledik. Biz de kendilerine, Türkiye'den kanatlı hayvan ithal
ettiklerini hatırlattık. Türkiye'ye kanatlı et ithalatında, çok yüksek kota ve yüzde 85'lere varan
yüksek gümrük vergisi uygulandığını aktardık. Bazı ülkelerde bu oranın yüzde 25'lerde
olduğuna dikkati çektik. Türkiye'ye uygulanan oranın da yüzde 25'lere çekilmesi gerektiğini
söyledik. Sayın Bakan, 'Ben bu oranda Türkiye'ye yüksek vergi uygulandığını bilmiyordum.

Bu doğru değil, tam aksine Türkiye'de daha düşük olması gerekiyor' şeklinde görüş beyan
etti." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20715.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Borsada et fiyatları
Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 25,25 liradan, kabak
çekirdeğinin kilogramı ise 10,09 liradan işlem gördü.
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Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: Ürünün Cinsi Miktarı Fiyatı Buğday kg
0,75 Dana eti (kemikli) kg 25,25 Arpa kg 0,70 Kabak Çekirdeği kg 10,09 Sarımsak (kuru) kg
8,40 Sığır eti (kemikli) kg 20,54 Dana eti (karkas) kg 24,86 AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20716.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 9, 43 gram bonzai, 1,5 gram metamfetamin ile 2,7 gram toz esrar ele
geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
sokak çalışmaları neticesinde, C. Ö., İ. A., H. B., K. K., Ç. A., V. B., İ. E, M. A. ve F. E.
isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların arac ve üst aramalarında 9.43 gram sentetik
kannobinoid (bonzai) maddesi, 1,5 gram metamfetamin ile 2,7 gram toz esrar ele geçirildi. Ele
geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şahıslar hakkında tahkikata başlandığı
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20717.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KOSGEB'den girişimcilere 50 bin lira hibe
KOSGEB, girişimcilik eğitimi alan ve sunduğu proje jüriden olumlu not alan kişilere 50 bin
lira tutarında karşılıksız destek sağlıyor.
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Devlet, daha fazla eve iş ve aşın girmesi için teşviklerine devam ediyor. Bunlardan en
önemlisi 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na
(KOSGEB) tarafından verilen teşvikler. Bu teşviklerden faydalanmanın ilk şartı 'girişimcilik
eğitimi'. Posta'da yer alan habere göre 32 saatlik ücretsiz eğitimi kursa giderek veya bilgisayar
başında alabiliyorsunuz. Eğitimi alana hibe ve faizsiz kredinin kapısı açılıyor. Başvuru için
SGK'lı çalışmamak, şirket ortağı veya sahibi olmamak gerekiyor. 32 saatlik 'Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimleri'ni KOSGEB personelleri veriyor. Eğitimler sırasında, daha önce
girişimcilik desteği ile iş kuranlar da deneyimlerini paylaşıyor. Kısacası iş kurma ve destekle
ilgili her şey A'dan Z'ye bu kurslarda anlatılıyor. Detaylara 'kosgeb.gov.tr' internet adresinden
ve '444 1 567' no'lu çağrı merkezini araya ulaşabilirsiniz. Nasıl alınır? 1-İş kurmak isteyen
girişimci, 'KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne kaydolup 32 saatlik ders alıyor. 2Kursu tamamlayan girişimci, bir yandan şirketinin kurulum işlemlerini tamamlarken diğer
yandan da iş planı hazırlıyor. 3-Ardından, 3 uzmandan oluşan KOSGEB jürisi karşısında iş
planını anlatıyor. 4-Girişimci, jüriden 'Olur' alması halinde 50 bin TL'lik hibe ve 100 bin
TL'lik kredi almaya hak kazanıyor. (finans.haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20718.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Pınarbaşı’nda şampiyon atlar yetişiyor
Pınarbaşı İlçesi Panlı Mahallesi'nde ilimiz ve Türkiye atçılığına Safkan İngiliz ve Arap atları
yetiştiriliyor.
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Coğrafik konumu nedeniyle at yetiştiriciliğine elverişli olan Panlı Mahallesi'nde Nevzat
Seyok’a ait harada yarış şampiyonları yetiştiriliyor. Bu şampiyonlardan birisi Pan Rıver. 2008
yılında yapılan Gazi Koşusu'nda şampiyonluğu elde eden Pan Rıver aynı zamanda
Uluslararası arenada da boy gösterdi. 2010'da Dubai World Cup festivalinde yarışan ilk ve
birinciliği kazanan ilk Türk atı olan Pan Rıver, 2007'de Çaldıran, 2008'de Sait Akson, 2008'de
Büyük Taarruz, 2009'da İsmet İnönü, 2010'da Cumhurbaşkanlığı ve daha birçok büyük
yarışlarda şampiyonluğu kimselere kaptırmadı. 2011 yılında Gazi Koşusu ikinciliğini, 2012
yılında ise Cumhurbaşkanlığı Şampiyonluğunu kazanan Hanbeş isimli at da yine Pınarbaşı
İlçemiz Panlı Mahallesi'ndeki bu haradan çıktı. İlimizde at yetiştiriciliği kapsamında Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar
çerçevesinde atların doğumundan hemen sonra kan alınarak DNA analizleri yapılıyor. Analiz
sonuçlarına göre anne baba doğrulamasının ardından mikroçip uygulaması ve eşkal tayini
yapılıyor. Son olarak tayların tescil işlemlerinin ardından soy kütüğüne kayıtları yapılıyor.
Ayrıca İl Müdürlüğü çalışmaları kapsamında damızlık olarak kullanılacak olan atların
kontrolleri yapılarak damızlık belgeleri veriliyor. Damızlık atların yıllık vizeleri de kan
kontrolleri yapılarak gerçekleştiriliyor. Yurtdışına aşım ve yarışa gidecek atların ihracat ve
ithalat işlemleri de yapılıyor. İl Müdürlüğü tarafından atların sağlıklarının korunması
amacıyla da koruyucu aşılamaları her ay sürekli olarak yapılıyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20719.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Fazla kilo ve hareketsizlik kireçlenme
nedeni
Günümüzde 30’lu yaşlardan itibaren görülmeye başlayan kireçlenme, zamanla omurga ve
eklem sağlığını tehdit ediyor. Omurga ve eklemlerdeki kireçlenmelerin erken dönemde tedavi
edilmemesi, kişinin hareket kabiliyetini kısıtlıyor ve yaşam kalitesini düşürüyor.
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30’lu yaşlarda da görülebiliyor Memorial Wellness Manuel Tıp Bölümü’nden Dr. Metin
Mutlu, kireçlenme tedavisi hakkında bilgi verdi. Mutlu şunları söyledi: “Yürümek, koşmak,
spor yapmak kısacası özgürce hareket etmek için eklem ve omurga sağlığının korunması
gerekir. Aşırı kilo ve hareketsiz yaşam kireçlenmeye sebep olarak omurga ve eklem sağlığını
olumsuz etkilenmektedir. Çoğunlukla 60 yaş sonrası kireçlenmelerin başladığı bilinir; ancak
günümüz hayatında hareketsizliğin bir yaşam biçimi haline gelmesiyle kireçlenme
problemlerinin görülme sıklığı 30’lu yaşlara kadar düşmüştür. Sanıldığının aksine artık bir
yaşlılık dönemi hastalığı sayılmamaktadır. Kireçlenme kendini boyun, diz ağrıları ile belli
eder Kireçlenme özellikle boyun, diz, ayak bileği, kalça bölgelerinde görülmektedir. Sıklıkla
boyun, diz ve kalça bölgelerinde ağrılar ile kendini belli etmektedir. Kilo dengelenmez ya da
gerekli mineral dengesi sağlanmazsa eklemlerde kilitlenmeye kadar yol açabilmektedir.

Kireçlenme, hareket kısıtlılığına da neden olabilir. Erken teşhis edildiğinde takdirde protezsiz,
ameliyatsız tedavi sağlanabilir. Tetkik sonuçlarına göre tedavi planı belirlenir Kireçlenme
problemini önlemek için, düzenli egzersiz hayatın bir parçası olmalıdır. Kireçlenmenin
başlıca sebebi aşırı kilodur. Bunun için ideal kilonun korunması gerekir. Düzenli uyku ve
beslenme alışkanlıklarının edinilmesi de önemlidir. Kireçlenme problemi yaşayan kişiye
gerekli tetkiklerden sonra MR, grafi, tomografi, bayan ise kemik ölçümü yapılması gerekir.
Bu tanısal tetkikler tedavi planının çizilmesi için önemlidir. Kolajen tedavisi herkese
uygulanabilir Kireçlenme problemi olan uygun hastalara kolajen tedavisi uygulanabilir.
Kolajen uygulaması; vücudumuzdaki protein, mineral seviyesini dengeleyen ve vücutta
azalmaya başlayan bazı mineralleri dengelemede yardımcı olan bir destek kaynağıdır.
Kısacası kişinin kireçlenme problemi olsun olması sağlıklı bir kişiye de fayda sağlamaktadır.
Enjeksiyon yoluyla uyarılma ve ardından hastaların da düzenli egzersiz ile desteklemesi
kasların hızla kuvvetlenmesini sağlar. Böylelikle eklemlerin üzerindeki yük azalır.
Dolayısıyla kireçlenme problemi de engellenmiş olur. Kolajen ile manuel terapi de
uygulanabilir Kolajen tedavinin uygulandığı dönemde kişinin durumuna göre manuel terapi
de uygulanabilmektedir. Manuel terapinin uygulanabilirliği bazı spesifik testlerle
belirlenmektedir. Bu tespitten sonra hastanın kas enerjisi alınarak bir tedavi planlanır.
Kesinlikle yumuşak dokuyla başlanması gerekmektedir. Hemen manipülasyon yapmak
tehlikeli ve risklidir. Aksi takdirde bu bölgedeki dokunun kısmi olarak zedelenme riski olur.
Hastanın iyileşme süreci takip edilerek manipülasyon uygulaması yapılmaktadır. Genç
hastalarda eğer kronik bir rahatsızlıkları yoksa direkt olarak manipülasyon planlanabilir. Bu
uygulama sonrası eklem hareketi denilen açı karşılıklı olarak alınmakta ve hastada rahatlama
sağlanmaktadır. 60 yaş sonrası için hastayı düzenli olarak seanslar ile pilates, kinesis, yoga,
izometrik egzersizler ile o bölgelerdeki ağrılar giderilmektedir. Kapalı bir alan üzerinde o
ekleme çeşitli kuvvet uygulanmaktadır. Kireçlenmeye karşı günde 30-40 dakika egzersiz
Hastaların maksimum 20 dakika germe egzersizleriyle güne başlanması çok önemlidir.
İzometrik egzersizlere setler halinde 15-20 dakika vakit ayırıp güne başlanırsa, hastalar için
önemli bir avantaj sağlanmış olur.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20720.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Yeşilay’dan bağımlılıkla mücadele
seferberliği
Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye Bağımlılıkla
Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında 208 rehber öğretmen daha TBM formatörü
olmak için Antalya’da eğitime katıldı.
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Dünyanın en geniş kapsamlı bağımlılıkla mücadelede önleme temelli eğitim programı olan
TBM ile Türkiye genelinde 28 bin rehber öğretmene bağımlılıklar hakkında eğitim verildi;
şimdiye kadar 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veli bilinçlendirildi. Yeşilay’ın sigara, alkol,
uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına özelleştirilmiş
ve alan uzmanları tarafından hazırlanmış içeriklerden oluşan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele
Eğitim Programı (TBM) kapsamında Antalya’da düzenlenen 4 gün süreli programda 208
rehber öğretmene eğitim verildi. 2014 yılında hayata geçirilen TBM ile her ilden 5’er rehber
öğretmen, farklı bağımlılık alanlarında eğitim alarak TBM formatörü olarak yetiştirildi.
Yetiştirilen bu formatörler, Türkiye genelinde 28 bin rehber öğretmene bire bir eğitim
verdiler. Yeşilay’ın Milli Eğitim Bakanlığıyla hayata geçirdiği bu programda 28 bin rehber
öğretmen vasıtasıyla şimdiye kadar 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaşıldı. “Hedefimiz
18 milyon öğrenciye ulaşmak” Antalya’da düzenlenen eğitimlerle TBM’nin ailesine yeni
formatörler katıldı. Programın kapanışında konuşan Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz,
bağımlılıklar konusunda uzmanlaşan rehber öğretmenler aracılığıyla yaklaşık 18 milyon
öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bağımlılıkla mücadelede eğitim seferberliği
başlattıklarını belirten Yılmaz, “TBM ülkemizin mevcut ihtiyaçları göz önüne alınarak,
bağımlılık alanlarında uzman akademisyen, hekim, psikolog ve iletişimcilerin oluşturduğu
bağımlılık koruyucu, önleyici bir eğitim programı. 2014’te Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle
çıktığımız bu yolda bugüne kadar 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye yaş gruplarına uygun
olarak bağımlılık eğitimlerini ulaştırdık; onları bu konuda bilinçlendirdik. Her ilden tütün,
alkol, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanında yetiştirdiğimiz 5 formatör
kendi illerindeki tüm rehber öğretmenlere bu eğitimleri ulaştırdılar. Bu seferberlikle
toplumumuzun farkındalığının artırılmasına ve bilinçlendirilmesine önemli bir katkı
sağlayacağımıza inanıyoruz” dedi. Toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Müdürü Celil Güngör ise Yeşilay’la birlikte yürütülen bu seferberlik ile
Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilere bağımlılıklar konusunda doğru ve güvenilir
bilgileri ulaştırmayı başardıklarını söyledi. Güngör şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bağımlılık, hangi yaş grubuna, nasıl anlatılması gerektiği üzerinde ciddi düşünülmesi ve
karar alınması gereken çok hassas bir konudur. Yeşilay’la birlikte bu zorluğu aşarak
öğrencilerimize bağımlılıklar alanında doğru ve güvenilir bilgileri ulaştırmayı başardık. Bu
noktada TBM’yi çok önemsiyoruz. TBM bir görev değil milli bir ödevdir. Her öğretmenin bu
mücadeleye katkı vermesini arzuluyorum. Bu eğitimlerin de milyonlarca öğrencimize ve
velilerimize ulaştırılması, daha da yaygınlaştırılması konusunda elimizden gelen desteği
vereceğimizi belirtmek istiyorum.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20721.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“Hallac’ı yunusla tanıdık”
Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi’nde konuşan Eğitimci Yazar Mehmet Yazıcı dün
olduğu kadar bugün de fikirleriyle tartışılan alimlerin başında gelen Hallac-ı Mansur için
“cicilerden cuculardan uzak özgür bir kişiliktir” dedi.
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İzmir Yazarlar Birliği sonbahar dönemi kültür sohbetlerinin ikinci haftaki konuğu olan
ilahiyatçı yazar Yazıcı, “Hallac-ı Mansur” üzerine yaptığı sohbetinde onun üzerine çok şey
konuşulduğunu ama hakkında yazı yazanların İslam coğrafyasında bir elin parmaklarını bile
geçemediğine dikkat çekerek “Hallac-ı Mansur sıradan bir kişilik değil. Zor bir insan. Onun
ölümünden sonra İslam alemin bütün alimler ona benzemeye çalışmış. Ama gariptir ki Hallaç
hakkında çok şey bilinmesine rağmen üzerinde araştırma yapan kişi sayısı bir elin
parmaklarını geçmiyor. Bunu Hallac hakkında araştırma yaparken ben de yaşadım. Onu
anlamaya çalışırken psikolojim bozuldu. Hallac benim kimyamı bozdu “ şeklinde konuştu.
“Hallac, Türklerin ihtida babasıdır” Hallac’ın doğum yeri ve ailesiyle ilgili bilgilerin
olduğuna dikkat çeken Yazıcı “Hallac-ı Mansur özgür bir kişiliğe sahip bir İslam âlimi.
Döneminde medreselerde hiçbir hoca onu öğrenci olarak okutmak istemez. Cüneyt-i Bağdadi
Hallac’ı zaman zaman uyarır. Her düşündüğünü söylememesini ister. Ama Hallac İslami
düşüncede bir cemaate, bir cemiyete bağlı değildir. Âdeta cicilerden cuculardan uzak saf duru
bir yapısı vardır “ dedi. Arap kökenli olmasına rağmen Türklerle hemhal olmasına,
Türkistan’da faaliyetlerini Türkler arasında yoğunlaştırmasına dikkat çeken Yazıcı “Hallacı
Mansur’un hayatına bakıldığında Türklerin içinde İslami faaliyetleriyle yoğunlaştığı görülür.
Bu yönüyle o, Orta Asya’da İslam’la müşerref olan Türklerin ihtida babasıdır. Türkler onun
sayesinde İslam’a girmişlerdir.” diye konuştu. İslam’ın düşünceye çok önem verdiğine,
düşünmenin ibadet olarak görüldüğüne temas eden ilahiyatçı Yazıcı “İslam aleminin düşünme
evrenselliğini Hallacın hayatında görürüz. Hallac döneminde medreselerde ciddi faaliyetler
vardır. O dönemde evlerde bile akademik çalışmalar vardır. Döneminde anlatmak istedikleri
çağdaşları tarafından anlaşılmaz. Düşüncelerinden dolayı Bağdat’ta tutuklanır ve on yıl
hapisten sonra siyasi bir kararla idam edilir. İdama giderken fikirlerinden taviz vermeden
idama yürür “dedi. “Yunus olmasaydı Hallac’ı tanımazdık” Hallac’ın fikirlerinin onun
ölümünden sonrada İslam coğrafyasında bayraklaştığına temas eden Yazıcı bunu örneklerle
açıkladığı konuşmasında “Fikirleri bayraklaşan Hallac’ı İslam dünyası yeterince araştırmadı.
Halbuki onun fikirlerini Yunus’un şiirlerinde, Mevlana’nın Mesnevi’sinde, Muhiddin-i
Arabi’nin sözlerinde, İmamı Gazali’nin ifadelerinde görmekteyiz. İslam dünyasında herkes
Hallac’a özlem duymuş. Hallac’ın felsefesini Ahmet Yesevi’de, Pir Sultan Abdal’da, Alevi
geleneğinde, Muhammed İkbal’in şiirlerinde görürüz. Âdeta Yunus üzerinden Hallac’ı
tanıdık. Belki Yunus olmasaydı Hallac’ı tanımazdık. Bu yönüyle Mevlana Hallac’ın
felsefesini takip etmiş, onu seslendirmiştir” şeklinde konuştu.

Yazar, şair ve sanatçıların katıldığı ve çok sayıda sayıda dinleyici tarafından ilgiyle izlenen
konuşmadan sonra ilahiyatçı-yazar Mehmet Yazıcı’ya TYB İzmir Şubesi tarafından günün
anısına Başkan Mahir Adıbeş tarafından katılım belgesi verildi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20722.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Talas’ta ‘Osmanlı’da Eğitim’ konuşulacak
Talas Belediyesi, Araştırmacı-Yazar Talha Uğurluel’in anlatımıyla, ‘Osmanlı’da Eğitim’ adlı
bir program gerçekleştirecek. Program bu akşam 19.30’da Erciyes Üniversitesi Sabancı
Kültür Merkezi’nde yapılacak.
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Geçen yılda kültürel ve sosyal etkinliklere ağırlık verildiğini söyleyen Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, “2016 yılı eğitim sezonun başlamasıyla birlikte bizim de kültürel ve
sosyal faaliyetlerimiz hız kazandı. Geçen yıl yazar ve şairlerimiz başta olmak üzere Serdar
Tuncer ile birçok etkinlik düzenledik. Ve çok yoğun katılım olmuştu. Bu çalışmanın ikinci
ayağına Cemil Baba ve Yaman Dede programlarımız ile başladık. Talas Belediyesinin güzel
bir etkinliği olacak. Talha Uğurluel ile devam ediyor. Bu akşam 19.30’da Erciyes Üniversitesi
Sabancı Kültür Merkezinde hepimizin ortak sorunu olan eğitim konusuna değineceğiz.
Osmanlı’da eğitim nasıldı, bizim eksiklerimiz nelerdir, nasıl eğitim almamız gerekiyor?
Bunları konuşacağız. Geçmişten ders ve örnekler alarak vatandaşlarımıza eğitim konusunda
faydalı bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bu nedenle tüm Kayserili ve Talaslıları güzel bilgiler
edinmek için Sabancı Kültür Merkezine davet ediyorum.” dedi. Başkan Palancıoğlu, aynı
zamanda yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin Öğretmenler
Günü’nü kutladı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20723.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ceyhan’a atık boşaltan fabrikaya rekor
ceza
Kahramanmaraş'ta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Elbistan Şeker Fabrikası'na,
Ceyhan Nehri’ne bıraktığı atıklar nedeniyle 240 bin TL idari para cezası kesildi.
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Tam kapasite ile çalışan fabrikada kullanılan su, atık su olarak Ceyhan Nehri’ne deşarj
ediliyor. Bu yıl, atık suların yanı sıra çamur havuzlarından taştığı iddia edilen pancar posaları
da Ceyhan Nehri’ne bırakıldı. Pancar posaları, uzun süre Ceyhan Nehri’nin bulanık bir
şekilde akmasına neden oldu. Elbistan Belediye Meclisi, bu durumun ardından hemen
harekete geçti. Elbistan Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda harekete geçen zabıta
müdürlüğü resmi yazı ile Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel
Müdürlüğü ve Elbistan Şeker Fabrikası’nı Ceyhan Nehri’nin kirletilmesi hususunda uyardı.
Kirliliğin devam etmesi üzerine 24 Ekim 2016 tarihinde Elbistan Şeker Fabrikası’nın Ceyhan
Nehri’ne bıraktığı atıkların incelenmesi için Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’ne başvuruldu. Aynı tarihte yine KASKİ Elbistan Müdürlüğü’ne başvuruldu.
Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fabrikada, çamur
havuzlarında ve atık suların Ceyhan Nehri’ne döküldüğü noktada kapsamlı bir inceleme yaptı.
İncelemenin sonrasında Elbistan Şeker Fabrikası’na 240 bin TL idari para cezası uygulanması
kararlaştırıldı. Elbistan Belediye Meclisi, ayrıca yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle Elbistan
Şeker Fabrikası’nı kınama kararı aldı. Bugüne kadar en büyük idari para cezası ile karşı
karşıya kalan Elbistan Şeker Fabrikası’nda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin, atık
suları kanalizasyon hattına verecek özel bir düzeneği de saptadıkları iddia edildi. Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün idari yaptırım cezası ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü’ne gönderilen resmi yazıda şu ifadelere yer verildi: “Elbistan Şeker Fabrikası’nda
yapılan denetim sonucunda, fabrika bünyesinde oluşan endüstriyel atık suların arıtılması için
kurulması zorunlu olan atık su arıtma tesisinin kurulmamış olması ve endüstriyel atık suların
bir kısmının arıtılmadan yağmur suyu kanalı vasıtasıyla doğrudan kanalizasyon altyapısına
verilmesi nedenlerinden dolayı işletmeye Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı
uygulanmış olup, konu ile ilgili denetimlerimiz devam etmektedir.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20724.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Devlet Büyüklerine Hakaret Eden 19 Kişi
Hakkında İşlem Yapıldı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan
çalışmalarda Devlet Büyüklerine Hakaret suçundan 19 şahsa işlem yapıldı.
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Edinilen bilgiye göre Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından 556 Markaların Kanunu ile ilgili
olarak 13 olayda 16 şahsa, 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili olarak 34 olayda 39
şahsa, Devlet Büyüklerine Hakaret suçlarıyla ilgili olarak 19 olayda 19 şahsa, 5187 sayılı
Basın Kanununa Muhalefet ile ilgili olarak 2 olayda 2 şahsa ve Halkı Kin ve Düşmanlığa
Tahrik Suçundan 16 olayda 16 şahsa işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Güvenlik Şube
Müdürlüğü tarafından 21’i basın açıklaması, 2’si genel kurul kongre olmak üzere toplam 23
konunun işlem ve takibinin yapıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20725.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Dağ keçileri mahsur kaldı
Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve Kurtarma Derneği (KADAK) ekibi, sarp kayalıklarda
mahsur kalan keçileri kurtardı.
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Kumarlı Mahallesi Kayagözü mevkisinde
hayvanlarını otlatan Faris Yoscu'nun 2 keçisi kayalıklarda sıkışarak mahsur kaldı. Keçilerini
sarp kayalıklardan indirmeyi başaramayan Faris Yoscu, kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine 5 kişilik kurtarma ekibiyle olay yerine gelen KADAK, 3 saat süren çalışma
sonucunda keçileri mahsur kaldığı kayalıklardan kurtararak sahibine teslim etti. 100 metre
yükseklikteki keçileri kendisine bağlayarak aşağı indiren Kahramanmaraş Dağcılık Arama ve
Kurtarma Derneği Başkanı Sait Kılıçsallayan, "Dağda mahsur kalan keçileri kurtarmak için
geldik. 100 metrelik bir kaya duvarının tam orta noktasında kalmışlar. 5 gündür burada
olduklarının bilgisi geldi. Ulaşmak oldukça zor oldu. Kazasız, belasız keçileri sahibine teslim
etik" dedi. Kurtarma ekiplerine teşekkür eden Faris Yoscu ise, "Keçilerim 5 gündür

kayalıklarda mahsur kalmıştı. Gelip kurtardılar. Allah razı olsun" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20727.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gül cephesinden ilk açıklama
Oda TV'nin yayınladığı habere göre 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevi başındayken
İngiltere’de ayakkabılarının çıkartılıp arama yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
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Oda TV kaynaklı haberde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, görevi başındayken
İngiltere’de ayakkabılarının çıkartılıp arama yapıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptığı
belirtildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu “ayakkabılarının çıkarıldığı” konusunda
yalanlayan Gül’ün açıklamasında, “Türkiye İngiltere arasındaki ilişkilerin seviyesine uygun
olmayacak şekilde xray cihazından geçmek durumunda bırakıldı” denildi. Hürriyet gazetesi
yazarı Vahap Munyar, önceki günkü yazısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün
İngiltere’de yaşadığı skandal olayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na dayandırarak
gündem getirmişti. Munyar, “Beyoğlu Sohbetleri” adlı etkinlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun, “İngiltere’de 11’nci Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ü havalimanında
uçağa binerken aradılar. Ayakkabısını çıkarttırdılar” dediğini aktarmıştı. “İLİŞKİLERİN
SEVİYESİNE UYGUN OLMAYACAK ŞEKİLDE…” Vahap Munyar, bugünkü yazısında
ise Abdullah Gül’ün Özel Kalem Müdürü Onur Şaylan’ın kendisine gönderdiği açıklamaya
yer verdi. Açıklamada, Gül’ün arandığı doğrulanırken ayakkabılarının çıkartılmadığı şöyle
anlatıldı: “11. Cumhurbaşkanımız Sayın Gül ve heyeti, Heathrow Havalimanı’nda Türkiyeİngiltere arasındaki ilişkilerin seviyesine uygun olmayacak şekilde xray cihazından geçmek
durumunda bırakıldı. Ancak, ayakkabı çıkarılması söz konusu olmadı.” DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI’NA BİLDİRİLDİ Durumun Dışişleri Bakanlığı’na bildirildiği belirtilen
açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Sayın Çavuşoğlu’nun talimatı doğrultusunda İngiltere
makamlarına şikayette bulunuldu. Ayrıca, bu olaydan kısa süre sonra ülkemizi ziyaret eden
ilk İngiliz yetkili olan York Dükü Prens Andrew’a mütekabiliyet esasları çerçevesinde
havalimanı giriş çıkışında güvenlik kuralları en katı şekliyle uygulandı.” Gül’ün
açıklamasında İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi’nin Gül’ü ziyaret ettiği de vurgulandı.
Açıklamada, “Sayın Büyükelçi, özürlerini arz edip, böyle bir olayın tekrarlanmayacağını dile
getirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hem Dışişleri Bakanlığı, hem Başbakanlık, hem de
Cumhurbaşkanlığı yapmış yabancı devlet adamlarının ülkeye giriş çıkışlarında her türlü
aramadan muaf tutulması kararı aldı. Sayın Gül’ün İngiltere’ye daha sonraki ziyaretlerinde bir
sorun yaşanmadı” denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20728.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

706 trafik kazası oldu 508 kişi yaralandı
Kayseri'de Ekim ayı içerisinde meydana gelen 706 trafik kazasında 508 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde yapılan uygulamalarda 26 bin 255 aracın
kontrol edildiği, eksikliği görülen 7 bin 352 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar
tutanağı tanzim edildiği öğrenildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını
doldurmaktan ise 64 sürücünün belgesine el konulduğu, 319 aracın çeşitli suçlardan trafikten
men edildiği kaydedildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 534
adet trafik kazası meydana geldiği, bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 394 kişinin ise
yaralandığı belirtildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında ise
yapılan çalışmalarda 25 bin 762 araçtan eksiği veya kural ihlali yaptığı belirlenen 8 bin 498
araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağının tanzim edildiği, alkollü araç
kullanmak ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 8 araç sürücüsünün belgesine geçici olarak el
konulduğu öğrenildi. kontrollerde 333 aracın çeşitli suçlardan trafikten men edildiği
kaydedildi. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 68 adet trafik
kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği 74 kişinin ise
yaralandığı belirtildi. İlçe merkezlerinde ise 3 bin 887 aracın kontrol edildiği, eksiği ve kural
ihlali belirlenen 495 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağının tanzim edildiği,
8 sürücünün belgesine geçici olarak el konulduğu, 78 aracın ise trafikten men edildiği
öğrenildi. İlçelerde 104 adet trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 40 kişinin
yaralandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20729.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Yardım etmek istedi, soyuldu
Kayseri'de otomobiliyle seyir halindeyken, el kaldıran iki kadını yardım amaçlı arabasına alan
sürücü, kadınlar otomobilden indikten sonra içerisinde 400 TL para, 25 bin TL değerinde
senet, kredi kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet ve sigorta kartı bulunan cüzdanının olmadığını fark
etti. 39 yaşındaki adam, yan kesici olduğunu iddia ettiği ve kayıplara karışan iki kadından
şikayetçi oldu.

23 Kasım 2016 Çarşamba 14:47

Melikgazi ilçesi, Anbar mahallesi 25. Cadde Demirciler Parkı'nda dün 18.30 sıralarında
meydana gelen olayda iddiaya göre, 39 yaşındaki F. K., sevk ve idaresindeki araçla seyir
halindeyken yol kenarında bulunan iki kadının el kaldırmaları üzerine yardımcı olmak
amacıyla durdu. Kadınları araca alan F.K., 300 metre gittikten sonra kadınların ineceklerini
söylemesi üzerine indirerek yoluna devam etti. Ancak bir süre sonra içerisinde 400 TL para,
25 bin TL değerinde senet, kredi kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet ve sigorta kartı bulunan
cüzdanının alınmış olduğunu fark etti. Polis ekiplerine haber veren F.K., kimliğini ve adresini
bilmediği kadınlardan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20730.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Eğitim Suriyeli çocukların da hakkı
Hilal Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Çevre Derneği Koordinatörü Beytullah Başol, Yardımeli
Uluslararası İnsanı Yardım Derneği ile birlikte 5 yıl içerisinde Suriyeli 2bin 683 aileye,
toplamda ise 13 bin 698 kişiye Kayseri Halkının desteği ile insani yardım malzemesi
ulaştırıldığını söyledi. Başol, kentte Suriyeli vatandaşların karıştığı adli olaylarda artış
olduğuna dikkat çekerek, bundan dolayı eğitim çalışmalarına da hız kazandırılması gerektiğini
vurguladı.
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Kısa adı Hilalder olan Hilal Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Çevre Derneği ve Yardımeli
Uluslararası İnsanı Yardım Derneği tarafından ortaklaşa basın toplantısı düzenlendi. Hilalder
Koordinatörü Beytullah Başol, Nisan 2011 yılından bu yana ülkelerindeki iç savaştan dolayı
şehrimize gelen Suriyeli Muhacirlere Ensar olabilme çabası içerisinde olduklarını söyledi.
Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde 2 bin 683 aileye ve toplamda 13 bin 698 Muhacire gıda, soba,
kömür, her türlü ev eşyası ve insanı malzemesi ile hayırsever Kayseri Halkının desteği ile
yardım ulaştırdıklarını dile getiren Beytullah Başol, “Yaralar henüz tam olarak sarılamadığı,
neredeyse her ailede bir şehit ve gazinin bulunduğu Suriye halkı halen zor şartlar altında
ülkemizde yaşamlarını sürdürüyor. Şehrimizde resmi verilere göre 60 bin 125 Suriyeli
Göçmen kardeşimiz bulunmakta. Şehrimizdeki Göçmenlerin oranı yaklaşık % 6’yı bulmakta.
Bu oran ise ülkemiz ortalamasından iki kat daha yüksek. Yine şehrimizde yaşayan Suriyeli
kardeşlerimizin % 24 ünü yani 12 bin 911’ini çocuklar oluşturuyor. Sahada yardımlaşma
faaliyetlerini yürütürken bu çocukların çoğunun okula gitmediği gözümüzden kaçmadı.
Konuyla ilgili yaptığımız araştırma ve hazırladığımız rapor daha acı bir tablonun gerçekte
olduğunu sayısal olarak ortaya koydu.” dedi. Şehrimizdeki Suriyelilerin yüzde 67’si okula
gitmiyor “Eğitim bir insanın en doğal hakkıdır” diyen Başol şunları söyledi: “Suriyeli
Göçmen kardeşlerimiz gibi dezavantajlı grupların bu olanağa daha çok ihtiyaçları vardır.
Derneğimizin 2013 yılında yürüttüğü “Suriyeli Gençlerin Yüksek Öğrenime Uyum ve
Entegrasyonu “ projesi ile derneğimizce 100 üniversite çağındaki çocuğun üniversiteye
gitmesi sağlanmıştır. Devletimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımız ise bu konu ile ilgili olarak

şehrimizde 3 adet Yabancı Eğitim Merkezi açtı. Bununla birlikte bütün okullarda Suriyeli
öğrenciler kabul edilmekte. Ama maalesef üzülerek söylüyoruz ki şehrimizde okula gitmeyen
ve eğitim almayan Suriyeli çocukların oranı % 67 civarındadır. Yaklaşık 9 bin civarında olan
bu çocuklarımız eğitilmez ise toplumumuz açısından ciddi riskler meydana gelecektir.
Hazırlamış olduğumuz raporda dikkat çeken en büyük ayrıntı, geçici eğitim merkezlerinin
sayısının ve kapasitesinin yetersizliği, öğretmenlerin ve çocuklarımızın Suriyeli çocukların
uyum sürecinde onlara destek olmak bir yana zorluklar çıkartıldığı göze çarpan konular
arasında. Dernek Başkanımız İbrahim Avcı’nın girişimleri ile konu hakkında Kayseri Valimiz
ve diğer yetkili kurumlar ziyaret edilerek, rapor sonuçları kendileri ile paylaşılmış ve konu
hakkında resmi makamlarımız bilgilendirilmiştir. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşları ile
de görüşmeler yapılarak konu hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.” Eğitim tesisi
2017’de faaliyete geçecek Büyükşehir Belediyesi katkıları ile Suriyelilerin yoğunlukla
yaşadığı Eskişehir Bağları bölgesinde eğitim merkezi açılacağı müjdesini de veren Başol,
merkezin 2017 yılında faaliyete geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi. Suriyelilerin
eğitimine destek olalım Başol konuşmasının sonunda ise Kayseri halkına seslenerek; “Lütfen
etrafınızdaki Suriyeli çocukların eğitimi konusunda onlara destek olalım, rehber olalım,
eğitim almalarını sağlayalım. Unutmayalım ki bu çocuklar geleceğin Suriye’sini ve dünyasını
inşa edecektir.” Diyerek çağrıda bulundu. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20731.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“Polemik yapılmaması için kaldırdım”
AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, biyografisinde yaptığı değişiklik ile ilgili basında
çıkan haberler hakkında gazetemize açıklamada bulundu. Yazılı yapılan açıklamada haberde
bahsi geçen FETÖ derneğiyle uzun zamandır bağlantısı olmadığını savunan Nergis,
polemikten kaçınmak için özgeçmişinde değişiklik yaptığını söyledi.
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Kayseri Gündem’de yayınlanan “NERGİS’in özgeçmişinde FETÖ düzenlemesi” başlıklı
haberle ilgili Hülya Nergis, şahsına karşı ithamlarda bulunulduğu gerekçesiyle açıklama
yaptığını söyledi. Nergis açıklamasında şu görüşlere yer ver; “Polemik yapılmaması için
kaldırdım” “Özgeçmişimde bahsi geçen, Cihan Hukukçular Derneği, 2007 yılında
kurulmuştur. Kurulurken Kocaeli Barosunda kayıtlı bulunan, sağ cenahtaki avukatların
oluşturduğu bir dernekti. Nitekim aramızda AK Parti’li, MHP’li ve HAS Parti’li avukatlar
vardı. Derneğin amacı, Kocaeli’nde Ulusalcıların hâkimiyetinde olan Baroda daha etkin ve
söz sahibi olmak, Kocaeli Barosundaki sol hâkimiyetini azaltmak, sağ cenahtaki avukatların
organize olmalarını sağlamaktı. Ayrıca, avukatların mesleki anlamda sıkıntı ve sorunlarını
çözme noktasında çalışmak ve meslektaşlarımıza yardımcı olma hedefimiz vardı.
Kuruluşundan itibaren 1 yıl süre ile başkanlığını yaptım. Daha sonra başkanlığı devrettim.

Dernek faaliyetlerine de katılmadım. Nitekim kurucular, dernek faaliyetlerini benim gibi
sonradan bıraktılar. Bizden sonra dernekte görev alanları ve başkanlık yapan şahısları takip
etmedim, bize ulaşan haber, derneğin kapandığı şeklindeydi. Adı geçen dernek yöneticilerinin
resmi bir kapanış yapmadıklarını FETÖ’den dolayı, Kararname ile kapatıldığını, Kocaeli
Yerel Gazetesinin haberi üzerine öğrendim. Bunun üzerine, polemik konusu yapılmaması için
adı geçen Dernekle ilgili bilgileri CV’mden kaldırdım. FETÖ Terör Örgütü çok sinsi çalışan,
toplumun bütün katmanlarına ve Devletin bütün birimlerine sızmış, her yerde yapılanmış ve
kendini gizleyen bir örgüttür. Maksadına ulaşmak için kırk yılı aşkın süredir Türk Halkının
Milli ve Manevi değerlerini kullanarak, kendilerine çıkar elde eden, yani toplumu hem maddi
hem de manevi yönden sömürmüş, sonunda da devletin bekasına saldırmış bir terör
örgütüdür. “15 Temmuz’da TBMM’ye giden ilk milletvekiliyim” 15 Temmuz akşamı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ilk gelen Milletvekili benim. Meclisin ışıklarını o akşam
Bursa Milletvekili Sayın Hakan ÇAVUŞOĞLU, eşim Etem NERGİS ve Danışmanım Sami
KELEK ile birlikte güvenlik güçlerinin mukavemetine karşı zorla açtırdık. Daha sonra diğer
vekiller gelmeye başladı, Vekillerle görevliler arasında münakaşa yaşandı. Ardından Genel
kurul gösterilen mukavemete rağmen zorla açtırıldı. Nitekim daha sonra da hepimizin de
bildiği gibi bombalama hadisesi gerçekleşti. Yanı başımızdaki Polis Memurlarından
yaralananlar oldu. Çok zor ve uzun bir gece yaşadık. Sabah 9:00’a kadar TBMM’deydik.
Darbe girişimini ilk duyduğumda Devletimize ve Milletimize yönelen bu kahpe girişimi
önlemek için, başta canım olmak üzere her şeyimi feda etmeye hazır olduğumu yürekten
hissettim. Yapılan girişimin Ülkeme, bu Vatan topraklarına, Milletime, bizden sonraki
nesillerimize derin bir ıstırap ve tarihi bir ayıp olarak bırakmayacağımızdan adım gibi
emindim. Allah, Milletimize bir daha öyle bir gece yaşatmasın. Ülke ve Millet olarak çok zor
günlerden geçiyoruz. Bu kadar gizli bir yapılanmayı Devletin organlarından söküp atmak ve
cezalandırmak Devletin olmazsa olmazıdır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
seçilmiş bir Milletvekili olarak Devlete ve Millete karşı sorumluluklarımın farkındayım ve
görevimin gereğini yapmak için de elimden gelen gayreti gösteriyorum.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20732.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Bakan Özhaseki'nin Toplantı
Trafiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığında düzenlenen Mardin
Nusaybin, Diyarbakır Sur, Şırnak Merkez, Cizre, Silopi ve İdil'le ilgili 3 ayrı koordinasyon
toplantısına başkanlık etti.
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Toplantılarda, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verilen Bakan
Özhaseki'nin, talimatları da tek tek not alındı. Mardin Nusaybin konulu koordinasyon
toplantısında Nusaybin'deki riskli alan içerisindeki imar planlamaları kesinleştirildi. Kamu
kuruluşlarına düşen sorumluluklar tekrar ele alındı ve iş paylaşımları yeniden düzenlendi.

Diyarbakır Sur'da Alipaşa – Lalebey Mahalleleri 1. Etap projesinin tamamlandığı, 1.900
metre uzunluğu olan 8 etaplı sokak sağlıklaştırma projesinin 1. Etap çalışmalarının Gazi ve
Melik Ahmet Caddelerinde başladığı ve tasarımları tamamlanan Dicle Vadisi projesinde
uygulamanın başlayacağı üzerine konuşuldu. Çevre düzenlemesinin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiği Cizre'de alt yapı projelerinin bütün Cizre'yi kapsaması
kararı alındı. Silopi ve İdil'de ise okul alanları, spor alanları ve çevre düzenlemelerinin
tamamlandığı belirtildi. Belediyelere çevre temizlikleri için yardımlar planlanırken, kültürel
mimaride evlerin yapılmaya başlandığı kaydedildi. Bölge milletvekillerinin, Valilerin ve
Kayyum Belediye Başkanlarının katıldığı toplantılarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
bürokratları da hazır bulundu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20732.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Bakan Özhaseki'nin Toplantı Trafiği
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlığında düzenlenen Mardin Nusaybin,
Diyarbakır Sur, Şırnak Merkez, Cizre, Silopi ve İdil'le ilgili 3 ayrı koordinasyon toplantısına
başkanlık etti.
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Toplantılarda, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verilen Bakan
Özhaseki'nin, talimatları da tek tek not alındı. Mardin Nusaybin konulu koordinasyon
toplantısında Nusaybin'deki riskli alan içerisindeki imar planlamaları kesinleştirildi. Kamu
kuruluşlarına düşen sorumluluklar tekrar ele alındı ve iş paylaşımları yeniden düzenlendi.
Diyarbakır Sur'da Alipaşa – Lalebey Mahalleleri 1. Etap projesinin tamamlandığı, 1.900
metre uzunluğu olan 8 etaplı sokak sağlıklaştırma projesinin 1. Etap çalışmalarının Gazi ve
Melik Ahmet Caddelerinde başladığı ve tasarımları tamamlanan Dicle Vadisi projesinde
uygulamanın başlayacağı üzerine konuşuldu. Çevre düzenlemesinin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiği Cizre'de alt yapı projelerinin bütün Cizre'yi kapsaması
kararı alındı. Silopi ve İdil'de ise okul alanları, spor alanları ve çevre düzenlemelerinin
tamamlandığı belirtildi. Belediyelere çevre temizlikleri için yardımlar planlanırken, kültürel
mimaride evlerin yapılmaya başlandığı kaydedildi. Bölge milletvekillerinin, Valilerin ve
Kayyum Belediye Başkanlarının katıldığı toplantılarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
bürokratları da hazır bulundu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20734.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Enerji Verimliliği Derneği yeniden açıldı
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
çerçevesinde Fethullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkili olduğu gerekçesiyle kapatılan
ancak sonradan sehven kapatıldığı bildirilen Enerji Verimliği Derneği Kayseri Şubesi yeniden
açıldı.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL'in ilk kanun hükmünde kararnamesi
de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararname’de Kayseri’den 49 dernek, okul,
yurt gibi yerlerin kapatıldığına ilişkin haber geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. Kapatılan bahse
konu yerler arasında Enerji Verimliliği Derneği Kayseri Şubesi’nin de simi geçiyordu. Ancak
dernek tarafından yapılan açıklamada sehven kapatıldığı belirtilen derneğin faaliyetlerine
yeniden başladığı vurgulandı. Enerji Verimliliği Derneği Kayseri Şubesi’nden yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Enerji Verimliliği Derneği Kayseri Şubesi de kapatılan
dernekler arasında geçmektedir. Ancak 23 Temmuz 2016 Tarih ve 29779 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede kapatılan dernekler arasında
yer alan Şubemiz sehven kapatılmış olup, 22 Kasım 2016 Tarih ve 29896 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden açılmıştır.” Kayseri
Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20735.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

İYC’den İslam Ümmetinin Birliği paneli
İlim Yayma Cemiyeti Niğde şubesi ‘‘ İslam Ümmetinin Birliği’’ adlı paneli düzenledi.

24 Kasım 2016 Perşembe 09:49

Niğde Kültür ve Turizm müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa, Niğde
Belediye Başkan yardımcısı Rifat Özkan, Altunhisar Belediye Başkanı Erdal Sarı, Kayseri İl
Müftüsü Doç Dr. Şahin Güven, Ömer Halisdemir Üniveristesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Seyit Avcı, Ömer Halisdemir Üniveristesi İslami İlimler Fakültesi dekan yardımcısı
Yrd. Doç Dr. Bayram Ayhan, Kayseri İlim Yayma Cemiyeti şube başkanı Oğuz Memiş,
Niğde İlim Yayma Cemiyeti şube başkanı Mehmet Basri, kurum müdürler ve vatandaşlar
katıldı. Program kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Kura-ı Kerim tilavetinin

ardından Niğde İlim Yayma Cemiyeti şube başkanı Mehmet Basri, kısa bir konuşma yaptı.
Başkan Mehmet Basri yaptığı konuşmada şunları söyledi; ‘‘Birlik ve beraberliğe ne kadar
ihtiyacımız olduğunu bu noktadan hareketle bir panel organize etmeyi düşündük. Milletin ve
ümmetin birliği konulu bu organizasyonu hamd olsun gerçekleştiriyoruz. Bu konuda bize
destek veren İl Kültür müdürlüğüme ve belediye başkanlığımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.
Müftü Güven: Ümmettin geleceği için hayallerimiz olmalı Kayseri İlim Yayma Cemiyeti şube
başkanı Oğuz Memiş’in başkanlığında başlayan panel Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven’in konuşmalarıyla devam etti. Kayseri il müftüsü Şahin Güven, İslam ümmetinin
birliğinden bahsetti. Müftü Güven, yaptığı panel konuşmasında ise şunlara değindi; ‘‘İslam
ümmetinin geleceğine dair her birimizin tek tek, fert fert, kadın, erkek, genç, yaşlı
hayallerimizin olması gerekiyor. Her birimiz bir hayal kurmalı. Eğer biz hayalimizi kurarsak
bir gün yüce Mevla bize o hayalimizi gerçekleştireceğimiz bir imkan da verir. Bizler eğer
davamızın ehli olabiliyor isek İslam ümmetinin bir parçası olarak görev yapmak zorundayız.’’
dedi. Konuşmaların ardından panel sona erdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20736.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Arık’tan Bozdağ’a fıkralı tepki
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ’a “Adaletin olmadığı, hukukun katledildiği bir ülkede Adalet Bakanı olmak nasıl bir
duygu?” diye sordu. Arık, Bakan Bozdağ’a Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES)
Kayseri Şube Başkanı Orhan Karakaya’nın son KHK ile ihraç edilmesini de gündeme
taşıyarak, iktidarın FETÖ ile mücadele adı altında muhalefeti yok etmeyi amaçladığını iddia
etti.
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Adalet Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Plan Bütçe Komisyonu’nda söz alan CHP
Kayseri Milletvekili Çetin Arık, konuşmasına bir fıkra ile başladı. Arık, Sözlerime hepinizin
bildiği bir fıkra ile başlamak istiyorum. İsviçre'de bir kokteyl veriliyor. Büyükelçi Bakanı,
İsviçre Bakanı ile tanıştırıyor: ‘İsviçre denizcilik bakanı’ Türk bakan şaşırıyor: ‘İyi de
İsviçre'de deniz yok, nasıl bakanı olur?’ İsviçreli Bakan da : ‘İyi de sizde de adalet yok ama
bakanı var!’ diye yanıt veriyor. Bugün Türkiye’de gerçekten adalet yok, hukuk yok. Sayın
Bakan, gerçekten adaletin olmadığı, hukukun katledildiği bir ülkede Adalet Bakanı olmak
nasıl bir duygu?” Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğünün olamayacağını ifade eden Arık,
açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Evrensel hukuk kurallarına göre bir eylemin suç olup
olmadığına bakılır. Suçun kimin işlediğinin önemi yoktur. Eğer yapılan eylem suç ise bunun
karşılığı olan ceza verilir. Ama sizin iktidarınız döneminde yapılan eyleme değil, suçu kimin
işlediğine bakılıyor. Eğer ki, suç işleyen AKP’li ise yada AKP yandaşı işlenen suçu
görmezden geliyor, Aklanıyor. Örneğin Deniz Feneri davası… Örneğin dört bakanınızın
isminin karıştığı yolsuzluk davası… Alınan verilen rüşvet ortadayken, kola takılan 750 bin

liralık saat ortada iken, bu bir kumpas denildi, bu bir darbe denildi işin içinden çıkıldı. Öte
yandan bu güzel ülkenin milli ordusuna, bugün mücadele ettiğiniz FETÖ tarafından kumpas
kuruldu. Görmezden geldiniz. Görmezden gelmenin de ötesinde bizzat destek verdiniz,
yardımcı oldunuz, Adalet yerini buluyor dediniz. Bugün kırmızı bültenle aradığınız FETÖ’cü
savcılara, ‘Yürekli savcılar, yiğit savcılar’ dediniz. Yetmedi, altınızdaki zırhlı araçları, bu
savcılara tahsis ettiniz. Bu davaların savcısı olduğunuzu açıkladınız. Ama sizin savcısı
olduğunuz davada insanlar büyük acılar çekti, senelerce zindanlarda çürüdü, hayatlarını
kaybetti. Şimdi Meclis’te Sayın Mustafa Balbay’ı, Sayın Tuncay Özkan’ı gördüğünüzde ne
hissediyorsunuz? Bugün FETÖ ile mücadele ediyorsunuz. Öğretmenleri, askerleri, iş
adamlarını toplumun hemen hemen her kesiminden insanları FETÖ’ye destek vermekten,
FETÖ’cü diyerek işlerinden atıyor, hapsediyorsunuz. Ama biz size, “Bu FETÖ’ye dikkat
edin, bu bir yılan. Ülkemizi de sokacak, zehirleyecek’ dediğimizde siz bize ‘Abartmayın,
Fetullah Gülen muhterem bir hoca efendi. Endişelenmeyin ne yapıyorsa, bizim
hükümetimizin bilgisi dahilinde yapıyor” dediniz. Madem FETÖ her şeyi sizin bilginiz
dahilinde yaptı ve bunun sonucunda 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşandı ise yargılanması
gereken siz misiniz, yoksa bir sendikaya üye olan öğretmen mi? Bunları söylerken, benim
meselem sizin ve partili arkadaşlarınız Fetullah Gülen’e dizdiğiniz övgüleri yeniden gündeme
getirmek değil. Benim meselem adaleti aramak, hukuku bulmak. Diğer yanda Milli
Bayramlarda, 10 Kasımlarda, Belediyenin çöp arabası ile iş makineleriyle yol kesmeyi marifet
sayan, milletin atasına gitmesini engellemeyi belediyecilik sanan belediye başkanı, FETÖ’nün
talebi doğrultusunda şehrin imar planını değiştirerek, bu yapıya parsel parsel arsa veriyorsa,
sonunda 15 Temmuz darbe gecesi bir gecekonduya sığınıyorsa, bu belediye başkanının
FETÖ’ye yardım ve yataklık yapmaktan yargılanması gerekmiyor, yoksa Bank Asya’ya para
yatırdığı için ihraç edilen ebe, hemşire ya da tatbikat var denilerek sokağa çıkartılan
Mehmetçiğin mi? Sayın Bakan, bir kez daha hatırlatmak isterim ki, ‘Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir’ Yine bildiğiniz gibi Türk Milleti egemenlik yetkisini yasama, yürütme ve
yargı organları eli ile kullanır. Yargı yetkisini ise Türk Milleti adına bağımsız
mahkemelerce… Altını çiziyorum, bağımsız mahkemelerce… Yargı hiçbir otoriteden talimat
almaz, almamalıdır. Oğlanda bizim, kız da bizim diyerek güçler ayrılığını hafife alanların;
oğlanın da, kızın da bu ülkenin bütününe ait ve bağımsız olduğunu artık anlaması gerekiyor”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20737.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Görevimin başındayım
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, yerel bir gazetede 'Ya istifa et ya da biz ihraç
ederiz' başlığıyla yayımlanan haber-yorumla ilgili açıklama yaparken 'Görevimin başındayım'
dedi.
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Göreve geldiği günden beri yapılan dedikodular, atılan iftiralar, kendisinin ve belediyenin
yıpratılması için birilerinin kasıtlı-maksatlı çabaları ile uğraştığına dikkat çeken başkan Ali
Osman Yıldız 'Bu kişilerle adalet önünde er geç hesaplaşacağım. Adalete güveniyorum.
Burada benim kaybetmem önemli değil. Bu kişiler yüzünden asıl kaybeden Sarıoğlan ve bu
bölgede yaşayan insanlar olacaktır" diye konuştu. Partisinden ayrılacağı veya ihraç edileceği
gibi basında çıkan asılsız haberlerin adli soruşturma kapsamına alındığını belirten Yıldız,
"Bana bu güne kadar partimden ya da partimin herhangi bir biriminden bir yetkili 'istifa’ ya da
‘ ihraç' gibi bir konu gündeme gelmedi. Ancak şikâyetler, dedikodular, iftiralar bitmek
bilmiyor. Şikâyet edilmediğim yer kalmadı. Bunlar yüzünden sürekli müfettişler,
soruşturmalar, ifadeler, savunmalarla uğraşıyorum. Böyle bir konu gündeme gelince il
başkanımız Hüseyin Cahit Özden’i aradım. Kendisi, istifa ya da ihraç gibi bir konu
olmadığını, gündeme bile gelmediğini, süre verilmediğini söyledi. Haberde iddia edildiği gibi
görev süresi içinde hırpalandığımda doğru değil. Ben hizmet ürettikçe ve dedikodulara,
iftiralara karşı dik durdukça beni belden aşağı vurmak için iftiralara da başladılar. Bunlarla
adalet önünde hesaplaşacağım. Ama her ailede olan diğer küçük çaplı tartışmaları büyütmenin
anlamı yok. Mevki ve makamlar kalıcı değil. Beni bu makama Sarıoğlan halkı getirdi. Ancak
görevden partim ve halkım indirir. Dedikodularla görevi bırakmak olmaz." AK Parti Kayseri
il Başkanı Hüseyin Cahit Özden de konuyla ilgili şöyle konuştu: "AK Parti olarak, tüm
belediyelerimiz ve belediye başkanlarımızı yakından takip ediyoruz. Bunu bilmeyen yok.
Sarıoğlan ya da başka belediye başkanlarımızla ilgili, bize, genel merkezimize, bakanlarımıza,
birçok yere olur-olmaz şikâyetler oldu, oluyor. Elbette bunlar değerlendiriliyor. Eğer, bir
belediye başkanımızın istifası ya da ihracı isteniyorsa bunu da hiç çekinmeden yapar ve
söyleriz. Burada önemli olan partinin, temsil ettiği bölgenin yıpranmaması, yıpratılmaması.
Sarıoğlan Belediye Başkanımız görevinin başındadır ve hizmetlerine devam etmektedir."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20738.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri eski emniyet müdürü
Felek gözaltına alındı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)
emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul merkezli olarak
yapılan operasyonda, Kayseri'de daha önce 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeyken
meslekten ihraç edilen Tuncay Felek de gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma
çerçevesinde, İstanbul, Gaziantep, Kastamonu, Erzurum, Kayseri, Osmaniye ve Ankara'da
düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 32 şüpheliden 26'sı
yakalandı. Kayseri'de, bir süre önce 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesindeyken meslekten

ihraç edilen Tuncay Felek de evinde gözaltına alındı. Evindeki yapılan aramada bulunan
dijital materyallere ve silahlarına el konulan Felek, İstanbul'a gönderildi. Operasyon
kapsamında firari durumdaki 2 polis memuru ile 4 sivilin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bu arada, zanlılardan 19'unun şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve gözaltına
alınan polis memurlarından birinin cüzdanında A, B ve F serisine ait birer dolarlık banknotlar
bulunduğu öğrenildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20739.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Cezaevi önünde bomba paniği
Kayseri Kapalı Cezaevi önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Bomba imha
ekibi tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli paketten yiyecek çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Kapalı Cezaevi'nin önünde şüpheli bir paket olduğu ihbarının
yapıldığı öğrenildi. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak
bomba imha uzmanının gelmesini istedi. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten
sonra pakete müdahale etti. Yapılan incelemede paketin içerisinde yiyecek maddelerinin
bulunduğu belirlendi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20740.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Uyuşturucudan 9 kişi gözaltına alındı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 9, 43 gram bonzai, 1,5 gram metamfetamin ile 2,7 gram toz esrar ele
geçirildi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
sokak çalışmaları neticesinde, C. Ö., İ. A., H. B., K. K., Ç. A., V. B., İ. E, M. A. ve F. E.
isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahısların arac ve üst aramalarında 9.43 gram sentetik

kannobinoid (bonzai) maddesi, 1,5 gram metamfetamin ile 2,7 gram toz esrar ele geçirildi. Ele
geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şahıslar hakkında tahkikata başlandığı
öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20741.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Vali Kamçı'dan AA'ya ziyaret
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret
etti.
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AA Kayseri Bölge Müdürü Tevfik Işık ile görüşerek kurumun çalışmaları hakkında bilgi alan
Kamçı, bölge müdürlüğü personeliyle de bir süre sohbet etti. Kamuoyunun doğru
bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için güvenilir ve doğru haber üretilmesinin büyük önem
taşıdığını ifade eden Kamçı, Anadolu Ajansı'nın bu anlamda önemli bir görevi yerine
getirdiğini ifade etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık ise Anadolu
Ajansı'nın misyon ve vizyonuna uygun haberler üreterek, Türkiye'ye hizmet etmeye gayret
ettiklerini kaydetti. Vali Kamçı, hatıra fotoğrafı çektirdiği AA personeline çalışmalarında
başarı diledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20742.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Başkan ünlü, öğretmenler gününü kutladı
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, “Öğretmenlik mesleğinin temeli sevgi ve
fedakârlıktır. Sevgiyle, hoşgörüyle ve fedakârca öğreten öğretmenlerimizin gününü
kutluyorum” dedi
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Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Şaban Ünlü, “Bir ülkenin
gelişmesinde öğretmenlerin ve eğitimcilerin çok önemli sorumluluklar taşıdığını
vurgulayarak, “En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak eğitmeyi ve öğretmeyi

bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren
öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğine ciddi katkı sağlamaktadırlar” dedi. “Bizi ve
çocuklarımızı yetiştiren, dolayısıyla da toplumun, medeniyetimizin temelini atan
öğretmenlerimizi unutmamak, onları unutmadığımızı senede bir gün de olsa onlara
hatırlatmak ve mutlu etmeye çalışmak bizim görevimiz” diyen Kayseri Ticaret Borsası
Başkanı Şaban Ünlü, mesajında devamla şu görüşlere yer verdi: “Büyük Önderimiz,
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, verilen ‘Millet Mektepleri
Başöğretmenliği’ unvanının 24 Kasım 1928’de kabul edildiği tarih, 1981 yılından bu yana
Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Hayatımızda büyük emeği olan öğretmenlerimize ne
yapsak haklarını ödeyemeyiz. Hepimizin üzerinde büyük emeği olan öğretmelerimizin
ellerinden saygı ve hürmetle öpüyorum.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20743.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Esnaf ve sanatkara 21 milyar liralık destek
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarları
bankalara ve faizli kredilere mahkum etmek istemediklerini, bu kesimin her türlü sıkıntılarını
çözmeye hazır olduklarını söyledi.
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Esnaf ve Sanatkar Destek Sistemi (ESDES) ile kaybolmaya yüz tutan mesleklerde faaliyet
gösteren esnaf ve sanatkarlar ile girişimci ustalara faizsiz kredi olanağı sağlandığını anımsatan
Tüfenkci, "Projeyle genç girişimcilere 100 bin lira üst limitli sıfır faizli kredi veriliyor. Esnaf
ve sanatkarı her zaman destekledik. Esnafın dükkanını kapatmasını değil, daha da büyüterek
tüccar olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Kredi kefalet kooperatifleri aracılığıyla bu yıl
kasım ayına kadar kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısının 427 bin 374'e, kullandırılan kredi
hacminin ise 19 milyar 887 milyon 623 bin 571 liraya ulaştığına dikkati çeken Tüfenkci,
ESDES kapsamında ise esnaflara söz konusu dönemde toplam 1 milyar 340 milyon 970 bin
lira sıfır faizli kredi kullandırıldığını anlattı. "Esnafa kullandırılan krediler artırılacak" ESDES
projesi ile esnaf ve sanatkara destek olmaya çalıştıklarını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Sistemin geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Faizsiz krediler esnafımız büyümesi için
büyük fayda sağlamaktadır. Sistemin aksayan yönleri tespit edilerek daha etkin hale
getirilecek. Esnafa verilen kredilerin aksayan işlemleri için yasal düzenlemeler yapılacak. Bu
yıl esnaflarımız 21 milyar lirayı aşkın kredi kullandı. Önümüzdeki yıllarda esnaflara
kullandırılan kredileri artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede milletimizin omurgası
olan esnafımızın dik durmasını sağlayacağız. Bu, Türkiye ekonomisi içinde son derece
önemlidir." Tüfenkci, esnaf ve sanatkar için Bakanlık tarafından sektör analizleri yapıldığını
anımsatarak, bu sayede hangi esnafın neye ihtiyacı olduğunun daha kolay ve kapsamlı bir
şekilde belirlendiğini anlattı. Özellikle terör mağduru esnaflara verilen kredilere dikkati çeken

Tüfenkci, esnafların Türkiye'nin birliği için harcadıkları çabaların göz ardı edilemeyeceğini
söyledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20744.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

FETÖ 'Ablaları' adliyede
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
örgütün 'Ablalarına' yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen
FETÖ/PDY soruşturmaları tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz
günlerde FETÖ'nün ablalarına yönelik operasyon düzenlemiş ve 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltında bulunan 13 kişi, bugün Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte
geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20745.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Konut satışları arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre,
kentimizde ikinci el konut satışlarında geçtiğimiz ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,74
arttı.
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Kayseri' de 2016 Ekim ayında 2913 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre
Kayseri' de 2016 Ekim ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına ( 2 bin 419 konut)
göre yüzde 20,42 artarken, bir önceki aya ( 2 bin 755) göre ise yüzde 5,74 artarak 2 bin 913
oldu. Kayseri' deki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı yüzde 65,4 ( 1 905
konut), ilk satışların payı ise yüzde 34,6 ( 1008 konut) oldu. Türkiye genelinde ise konut
satışları 2016 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 130

274 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 21 094 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya
sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 14 449 konut satışı ve yüzde 11,1 pay ile Ankara,
7 889 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller
sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Şırnak oldu. Türkiye
genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 61 677
oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9
996 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 16,2) sahip olurken, İstanbul'u 6 318 konut satışı
ile Ankara ve 3 219 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,1 artış göstererek 68 597 oldu. İkinci el konut
satışlarında da İstanbul 11 098 konut satışı ve yüzde 16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti.
İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 52,6 oldu. Ankara 8
131 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 670 konut satışı ile İzmir izledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20746.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Dövizdeki artış ikinci el otomotiv sektörünü
vurdu
Döviz kurlarındaki artış ikinci el otomobil satışı yapan galerileri vurdu. Otomotiv sektörü
çalışanları, kurların artmasından sonra geçmiş yıllara göre satışların düştüğünü söyledi.
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Oto Galericiler Sitesi’nde ikinci el otomobil satışı yapan galericiler, döviz kurlarındaki artışın
ikinci el otomobil sektörünü olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Dövizdeki artış sebebiyle
vatandaşların araçlara rağbet göstermediğini belirten galericiler, otomotiv sektöründeki pasta
payının da gün geçtikte azaldığını ifade etti. İkinci el otomobil almak için galericileri tek tek
dolaşan müşteriler ise döviz kurlarındaki artış nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ve araç
bulmakta zorluk yaşadıklarını vurguladılar. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20747.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KOSB Başkanı Nursaçan'dan 24 Kasım
Mesajı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 24 Kasım
Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
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KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Öğretmenlerimiz, geleceğimizi emanet
ettiğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren, ülkemizin ve tüm insanlığın huzuru,
mutluluğu, güveni ve aydınlık geleceği için büyük bir özveri ve sorumluluk bilinci ile çalışan
çok kutsal ve onurlu bir mesleği icra etmektedirler" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde
sürdürdü: "Yüce Rabbimizin Peygamberimize 'oku' şeklindeki emri, 'Bana bir harf öğretenin
40 yıl kölesi olurum' diyen ilmin kapısı Hz. Ali’nin düsturu, okumanın, okutmanın ve insanı
insan yapan yüce değerlere sahip çıkmanın ne denli önemli olduğunu yeterince
açıklamaktadır. Ülkemizin önündeki 2023 ve 2071 Hedeflerine Ülkemizi taşıyacak
çocuklarımızı emanet ettiğimiz, ülkemizin her köşesinde insan yetiştirmeyi amaç edinen,
hiçbir zorluktan kaçınmayan Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle cefakâr ve fedakâr öğretmenlerimizin; mutlu,
başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20748.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Genç yüreklere diş sağlığı anlatıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri
kapsamında, Şehir Tiyatrosu'nda genç yüreklere ağız ve diş sağlığı anlatıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür, sanat etkinlikleri Kasım ayında da her yaştaki
Kayserililere hitap etmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal
hayatını zenginleştirmekle kalmayıp, sağlıklı nesiller yetişmesi için de etkinlikler
gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatrosu'nda 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
nedeniyle 'Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı' konulu söyleşi yapıldı. Söyleşide, çocukların ağız

ve diş bakımı için neler yapması gerektiğine ilişkin bilgiler verildi. Söyleşiye katılan Dt.
Numan Alparslan, süt dişlerinden itibaren fırçalamanın önemine vurgu yaptı. Dt. Feride
Candar ise diş çürüklerinin nedenleri hakkında bilgiler verdi. Sağlık söyleşisine katılan
çocuklara program sonunda, diş macunu ve diş fırçası hediye edildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20749.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayserili çiftçiler üniversiteli olacak
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından hazırlanan "Çiftçilerimiz Üniversitede
Projesi" kapsamında, Kayserili çiftçilere tarım ve hayvancılık konusunda eğitim verilecek.
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Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur
Onmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye'de çiftçilerin tarım ve hayvancılık alanındaki en önemli
sorunlarından birisinin, yaygın ve sürekli profesyonel eğitim ve bilgilendirme desteklerinden
yeterince faydalanmamaları olduğunu söyledi. Özellikle aile tipi işletmeler başta olmak üzere
birçok işletmede bilimsel ve güncel yöntemlerin yerine geleneksel yetiştiriciliğin tercih
edildiğini vurgulayan Onmaz, "Çiftçilerimiz Üniversitede Projesi sayesinde Ziraat ve
Veteriner fakültelerinden uzmanlar ile çiftçiler bir araya getirilecek, teknik bilgilendirme ve
yerinde uygulamalarla çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi sağlanacak. Böylece üniversite-sanayi
işbirliğinin bir örneği de çiftçilerimiz ile üniversitelerimiz arasında gerçekleştirilecek." diye
konuştu. Onmaz, proje kapsamındaki eğitimlerin 12-16 Aralık günleri 17.00-20.00 saatlerinde
yapılacağını ifade ederek, katılımcılara sertifika verileceğini kaydetti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20750.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Sinüzit yaşam kalitesini düşürüyor
Memorial Kayseri Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Murat
Koç, hava sıcaklığının aniden düşmesiyle ortaya çıkan ve grip, nezle, baş ağrısı ve burun
tıkanıklığıyla kendini belli eden sinüzitin yaşam kalitesini düşürdüğünü söyledi.

24 Kasım 2016 Perşembe 10:29

Basit bir soğuk algınlığı bile sinüzit nedeni olabilir Yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların
iltihaplı doku ile dolması sonucunda ortaya çıkan sinüzitin, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, sarıyeşil renkteki burun ve geniz akıntısıyla kendini belli ettiğini belirten Op. Dr. Murat Koç, üst
solunum yolu enfeksiyonu ve alerjik rinit sorunu olanların daha ciddi tehlike altında olduğunu
ve tedavi olması gerektiğini ifade etti. Kapalı cerrahi tedavisi konfor sağlıyor Op. Dr. Murat
Koç, hastalığın tedavisi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Endoskopik sinüs cerrahisi (ESC); kronik
sinüs iltihapları, sinüs tümörleri, ön kafa kaidesi yaralanmaları, travmaya bağlı göz çukuru
hasarları ve görme siniri basısı gibi sorunların tedavisinde ilk seçenek olarak tercih edilen
cerrahi bir yöntemdir. İşlem, girişimsel olarak yapıldığından gözyaşı kesesi drenaj
ameliyatlarında ve hipofiz bezi hastalıklarının cerrahi tedavisinde de kullanılmaktadır. Tıp
alanındaki gelişmelerle birlikte son yıllarda öne çıkan cerrahi yöntemlerinden biri olan
yöntem hastaya önemli ayrıcalıklar sunmaktadır.” Kapalı yöntemle iltihap temizleniyor
Sinüzit hastası olanlarda buruna salgıların boşaltılmasını sağlayan kanalların tıkalı olduğunu
kaydeden Op. Dr. Murat Koç, “Yüz kemiklerinin içindeki boşluklardan oluşan sinüslerin,
sağlıklı olabilmesi için burundan hava girişi ile sinüslerde üretilen salgıların buruna
boşaltılması gerekmektedir. Ancak kronik sinüzit hastalarında, buruna salgıların
boşaltılmasını sağlayan kanalcıklar tıkalıdır. Endoskopik sinüs cerrahisi sayesinde daralmış
veya tıkanmış olan bu kanalcıklar genişletilir, havanın kolayca girebileceği ve salgıların
buruna boşalabileceği geniş bir alan oluşturulur. İşlemin uygulandığı kronik sinüzit
hastalarında ameliyat sırasında iltihaplı dokular ve polipler temizlenir, sinüsleri buruna
bağlayan boşalma kanalları açılır ya da genişletilir. Endoskopik sinüs cerrahisi sonrası
hastanın iyileşme ve günlük yaşama dönüş süresi kısalmaktadır. İşlem tamponsuz olarak
yapıldığında hastalar ameliyattan 1 gün sonra normal yaşamına dönebilmektedir.” diye
konuştu. Burun düzenli yıkanmalı Sinüzitten korunmak için burun içinin sürekli temiz
tutulmasını öneren Op. Dr. Murat Koç, “Tuzlu su ya da okyanus suyu spreyleri ile işlemin
sıkça uygulanması yararlı olacaktır. Alerjik hastalarda önemli olan alerjinin alevlendiği
dönemlerde sprey kullanmasıdır. Sinüsler ısı değişikliğinden etkilenmektedir. Isı değişikliği
olan ortamlarda mümkünse bir mendille ağız ve burun kapatılmalıdır. Soğuk havalarda
mutlaka bere ile ağız ve burunu kapatacak atkı kullanılmalıdır. Özellikle kış aylarında,
sinüsler kafa derisine çok yakın olduğundan banyo sonrası saçlar nemli bırakılmamalıdır.”
ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20751.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Otistik çocukların çalınan atı "Hazal"
bulundu
Kayseri'de otistik çocukların rehabilitasyonunda kullanılan ve bir süre önce çalınan at,
bulunarak merkeze teslim edildi
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Engelli çocuklara yönelik faaliyet gösteren özel bir rehabilitasyon merkezinde otistik
çocukların gelişimi için yararlanılan ve bir süre önce çalınan "Hazal" isimli at bulundu.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine, Kocasinan ilçesi Cırgalan
Mahallesi'ndeki arazide başıboş bir atın dolaştığı yönünde ihbar geldi. İhbarı değerlendiren
ekipler, söz konusu yerde "Hazal"ı buldu. Konaklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel
eğitim ve rehabilitasyon merkezine getirilen Hazal'ı çocuklar sevinçle karşıladı. Merkez
müdürü Hamdi Karakaş, atın bulunmasına sevindiklerini belirterek, çocukların ara verilen
tedavilerine devam edeceklerini söyledi. Hazal'ın 9 yıldır aynı okulda hizmet verdiğini
hatırlatan Karakaş, "Hazal'ın bulunduğunu duyan çocuklar da çok sevindi. Hazal'ı çok
seviyorlar. Atımızın bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Emniyet personeli
bu konuda yoğun bir çalışma yaptı." diye konuştu. Hazal'ı çaldığı iddiasıyla önceki gün
gözaltına alınan ve mahkemece tutuklanan M.G'nin, emniyetteki ifadesinde "böbrek taşı
düşürmek
için
binmek
amacıyla
atı
çaldığını"
söylediği
öğrenilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20752.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Prof. Dr. Baran, Dünya Bilimler
Akademisine seçildi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Yusuf Baran, Dünya Bilimler Akademisi Genç Üyeler Ağı’nın yönetim kurulu üyeliğine
seçildi.
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Dünya Bilimler Akademisi Genel Kurulu, Ruanda Cumhuriyeti’nin başkenti Kigali’de
yapıldı. Genel Kurul’da, geçen yıl Dünya Bilimler Akademisi üyeliğine gösterilen adaylar
arasından üstün başarılı bulunarak akademi üyeliğine seçilen Prof. Dr. Baran, bu kez de Genç
Üyeler Ağı Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Baran’ın Dünya Bilimler Akademisi’ne
üyeliğinin ikinci yılında üstün başarılı bulunarak seçildiği Genç Üyeler Ağı Yönetim Kurulu
Üyeliği, 3 yıl süreyle devam edecek. Yönetim Kurulu Üyeleri, Baran’ın yanı sıra Çin Halk
Cumhuriyeti, Malezya, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, Arjantin ve Nijerya’dan
genç bilim liderlerinden oluştu. Dünya Bilimler Akademisi Gelişmekte olan ülkelerdeki
bilimsel çalışmaların zorlukları üzerine çalışmalar yapmak konusunda kararlı bir grup seçkin
bilim insanı tarafından 1983 yılında, kurulan Dünya Bilimler Akademisi, güney ülkelerdeki
sürdürülebilir gelişimi sağlamak için bilimsel kapasiteyi ve mükemmeliyeti arttırmak
amacıyla faaliyet gösteriyor. 70 farklı ülkeden yaklaşık 1000 bilim insanını bir araya getiren
ve liyakata dayalı bir bilim akademisi olan Dünya Bilimler Akademisi Genç Üyeler Ağı ise
yerel ve küresel düzeyde genç bilim insanlarının problemlerini gündeme taşımak ve çözmek
amacını taşıyor. Prof. Dr. Yusuf Baran kimdir? Prof. Dr. Yusuf Baran, 11 Aralık 1977 yılında
Batman’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Batman ili Beşiri ilçesinde tamamladı. 1998
yılında Dicle Üniversitesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek
lisans derecesini 2002 ve doktora derecesini 2006 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden (ODTÜ) aldı. Doktora çalışmaları esnasında Kuzey Atlantik Savunma
Paktı’ndan (NATO) aldığı özel bir burs ile Amerika Birleşik Devletleri, Medical University of
South Carolina’da (2005 Temmuz-2006 Şubat) misafir araştırmacı olarak, 2007-2015 yılları
arasında ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde
öğretim üyesi olarak çalıştı. Prof. Dr. Yusuf Baran’ın çeşitli kurumlar tarafından desteklenen
30’un üzerinde bilimsel araştırma projesi, 90’ın üzerinde yayınlanmış bilimsel makalesi,
200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirisi ve 100’ün üzerinde
ulusal ve uluslararası ödülü vardır. Bu ödüllerden bazıları; 2007 yılında Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nden “Yılın Tezi Ödülü”; 2010 yılında TÜBA’dan, 2013 yılında Bilim
Kahramanları Derneği’nden ve 2016 yılında Deneysel Hematoloji Derneği’nden “Yılın Üstün
Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”; 2013 yılında Dünya Ekonomik Forumu’ndan "2013 Yılın
Genç Bilim İnsanı Ödülü”; 2013 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimler
Organizasyonu’ndan “Bilimsel Önderlik Alanında Türkiye’nin En Başarılı İnsanı Ödülü”,
2015 yılında ise Eczacıbaşı Holding’ten “Bilimsel Araştırma Proje Destek Ödülü” ve Ankara
Güven Hastanesi’nden “Genç Araştırmacı Proje Ödülü”dür. Prof. Dr. Baran, yürüttüğü
akademik ve toplumsal faaliyetleri dolayısı ile Dünya Bilimler Akademisi Genç Üyeliği’nin
yanı sıra Küresel Genç Akademi Yönetim Kurulu Üyeliği, Gelişen Ülkeler Mühendislik ve
Teknoloji Akademisi Kurucu Üyeliği, Dünya Genç Bilim İnsanları Organizasyonu Üyeliği,
Dünya Ekonomik Forumu Yılın Genç Bilim İnsanı Programı Üyeliği, Amerika Bilimin
İlerletilmesi Organizasyonu Bilim ve Diplomasi Programı Üyeliği ve Türkiye Bilimler
Akademisi Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Programın Üyeliği görevlerini de
yürütmektedir. Prof. Dr. Yusuf Baran, 2015 yılının Şubat ayından beri Abdullah Gül
Üniversitesi, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20753.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Öğretmen adaylarının formasyon çilesi
Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve
beraberindeki heyet İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt’u ziyaret etti.
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Ziyaret esnasında formasyon konusunu dile getiren Aydın Kalkan, İlahiyat Fakültesi ve diğer
fakültelerde öğrencilerinin beş yıllık eğitim süreci içeresinde formasyon eğitiminin verilmesi
gerektiğini dile getirdi. Kalkan, "Beş yıl zaten uzun bir süre, bir yıl da eğitim fakültelerine
formasyon eğitimine gitmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum hem zaman hem maddi imkan
kaybıdır." dedi. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Temel Yeşilyurt'ta formasyon
eğitimin 28 şubat döneminden önce kendi okullarında yapıldığını yeniden formasyon
eğitiminin İlahiyat Fakültelerine geri verildiğinde öğrencilerin eğitim öğretim dönemi
süresince yıllara yayılarak verilebileceğini dile getirdi. Diyanet Sen Kayseri Şube Başkanı
İrfan Kaşıkçıoğlu ise 28 Şubat döneminden kalma bu uygulamanın bir an önce kaldırılmasını
isteyerek, "Öğrencilerin kendi fakültelerinde okurken formasyon eğitimini yine kendi
fakültelerinde almalarını istiyoruz" dedi. Bem Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet
Karakaş da 1990 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Mezun olduğunu,
okurken formasyon aldığını dile getirerek, İlahiyat fakültelerinin yeniden formasyon eğitimini
kendi içlerinde halledilebileceğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Temel
Yeşilyurt ziyaret için teşekkür ettiğini, öğrencilerin niteliklerinin artırılması için çok çaba
harcadıklarını anlattı. Yeşilyurt, ilahiyat fakültelerine öğrenci ilgisinin arttığını, buna bağlı
olarak da kalitenin ortaya çıktığını dile getirerek, formasyon konusu YÖK’ün tüm
Türkiye’deki üniversitelerde uyguladığı bir durum olduğunu kendilerinin bu talebi gündeme
getireceklerini anlattı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20754.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayserispor’da Alanyaspor hesabı
Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında yarın akşam deplasmanda Albimo Alanyaspor ile
karşılaşacak olan Kayserispor, bu maçtan alacağı 3 puanla hem moral hem çıkış arıyor.
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Süper Lig’de devre arası yaklaşırken, düşme hattında yer alan ve bu durumdan oldukça
rahatsız olan Kayserispor, kalan 5 maçından en az 9 puan hedefliyor. Sarı-kırmızılılar devre
arasına moralli girebilme adına düşme hattından bir an önce uzaklaşmanın derdinde.
Geçen hafta evinde Gençlerbirliği’ne 2-0 kaybederek ağır bir yenilgi alan Kayserispor,
Alanyaspor maçından alınacak galibiyetle ileriye daha umutlu bakabilmek bunun yanı sıra bir
anlamda telafi yapma çabasında.
Hazırlıklar tamamlandı
Sarı-kırmızılılar dün ki antrenmana koordinasyon çalışmaları ile başlayıp, yarı saha oyunu ile
sürdürdü. Futbolcular yaklaşık 2 saat süren antrenmanın sonunda ise taktiğe dayalı bir
çalışması yaptılar.
Yarın akşam deplasmanda yapacağı karşılaşma öncesinde tesislerindeki hazırlıklarını
tamamlayan Kayserispor, bugün Antalya’ya giderek kampa girecek. Haber: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20755.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Avrupa’nın yenilmezleri!
Türkiye, Almanya, İspanya ve İngiltere'nin de aralarında yer aldığı 7 Avrupa ülkesinde
mücadele eden 9 takım liglerinde mağlubiyet almadı.
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Avrupa'nın önde gelen futbol ülkelerinde yer alan 9 takım, 2016-2017 sezonunda liglerinde
henüz yenilmedi.
Türkiye'den lider Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın yanı sıra, Almanya'dan RB Leipzig ve
Hoffenheim, İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Tottenham, Portekiz'den Benfica,
Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk ile İskoçya'dan Celtic mağlubiyet yüzü görmedi. Fransa
(Ligue1) ve İtalya (Serie A)'da ise namağlup takım bulunmuyor.
Türkiye'de Başakşehir ve Beşiktaş'ın bileği bükülmüyor
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir ile en yakın takipçisi Beşiktaş, mağlubiyeti
bulunmayan 2 takım olarak öne çıkıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon sergilediği başarılı performansla
adından söz ettiren Medipol Başakşehir, ilk 11 haftada elde ettiği 9 galibiyet ve 2 beraberlik
sonunda 29 puan toplayarak zirvede bulunuyor.
Ligdeki ilk 11 hafta dikkate alındığında, son 13 yılın en başarılı takımı da olan turunculacivertli ekip, oynadığı maçlarda rakip ağları 26 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 7
gol gördü ve bu iki istatistikte ilk sırada yer aldı.
Beşiktaş ise 8 galibiyet ve 3 beraberlik sonucunda 27 puan elde etti. Türkiye'yi UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden siyah-beyazlılar, ilk 11 haftada kaydettiği 23 gole
karşılık kalesinde 9 gole engel olamadı.

Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz iki ekibi hafta sonunda Vodafone Arena'da karşı karşıya
gelecek. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20756.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Efsane futbolcular cezaevine gidiyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mahkumlarla efsane futbolcuları bir araya getirmeye hazırlanıyor.
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İzmir ve Rize’de başlattığı projeyi diğer illerdeki cezaevlerine de yayacak olan Bakanlık, bu
defa 8 Aralık’ta Elazığ’daki genç mahkumları Ali Gültiken, Tanju Çolak, Hasan Şaş, Hami
Mandıralı, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Ergün Penbe, Semih Yuvakuran ve İlker Yağcıoğlu ile
buluşturacak. Sırada 3 il var Proje, hükümlü ve tutuklu gençlerin eski oyuncularla vakit
geçirmelerini ve futbolcuların tecrübelerini gençlere aktarmalarını, birlikte bir gösteri maçı
yapmalarını amaçlıyor. Futbolcular daha sonra Mersin, Van ve Eskişehir’deki genç
mahkumlarla da buluşacak. Projeye şu ana kadar 800 genç katıldı. (sporx.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20757.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

"Burnunu Kaybeden Palyaço" adlı çocuk
oyunu sahnelenecek
Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat etkinlikleri, bu hafta da çeşitli programlarla devam edecek.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri çerçevesinde, "Burnunu Kaybeden Palyaço"
adlı çocuk oyunu, minik tiyatroseverlerle buluşacak.
Uygur Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun, 27 Kasım Pazar günü Büyükşehir
Belediyesi Tiyatrosu'nda saat 12.00 ve 15.00'te ücretsiz izlenebilecek.
Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Birol Engeler'in yönetti oyun, patronu tarafından sirkten atılan
bir palyaçonun başından geçenleri anlatıyor.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT) da Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İngiliz oyun yazarı, tiyatro
yönetmeni ve aktörü Harold Pinter'in eseri "Git Gel Dolap" adlı oyunu, bu akşam saat
19.30'da sanatseverlerle buluşturacak.
Oyun, yarın saat 19.30’da, 26 Kasım Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30’da Atatürk Kültür
Merkezi'nde perdelerini yeniden açacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20758.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Özhaseki: Milletin emrini düşünmediler
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Orada HDP’den seçilen belediye başkanları
asla milletin emrini düşünmedi. ‘Gelen parayı nasıl Kandil’e iletiriz, Kandil’in emrini nasıl
yerine getiririz, belediyenin bütün imkanlarını terör örgütüne nasıl kullanırız’ derdindeydi”
dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TGRT Haber ekranlarında yayımlanan 'Neler
Oluyor' programına konuk oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gerçekleştirilen
terörle mücadelenin ardından şehirlerde başlanan restorasyon çalışmalarına değinen Özhaseki,
PKK'lı teröristlerin boşalttıkları evlerde Kur'an-ı Kerim'lerin içini oyup bomba bıraktığını
söyledi. HDP'li belediyelerin 7 Haziran sonrasındaki süreçte oluşan koalisyon ortamından
faydalanıp, terör örgütlerine yataklık yaptığını belirten Bakan Özhaseki, "İşin iki boyutu var,
biri terör örgütüyle ilgili güvenlik boyutu, biri de şehircilik boyutu. 7 Haziran öncesinde bir
üst akıl bunlara bir parti kurmalarını ve AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesini
önlemelerini söyledi. O zaaf halinde yani koalisyon görüşmeleri devam ederken belediyelere
de özyönetimler ilan etmelerini, çukurlar kazmalarını söyledi. Türkiye'de belli gruplar
tarafından bu parti çok rağbet gördü. Başındaki liderine saz çaldırıp, türkü söylettiler.
Cumhuriyet gazetesi gibi senelerdir ulusalcılığın bayraktarlığını yapan bir gazete, PKK'lılarla
dağda röportaj yaptı, çiçek çocuk muamelesi yaptı. Neticesinde bu partiyi Meclise sokarak
AK Parti'den çaldıkları oylarla koalisyon görüşmelerine mahkum ettiler" şeklinde konuştu.
"TEK TEK EYLEMLER YAPARAK CAN YAKMAYA ÇALIŞIYORLAR" Türkiye'nin
PKK terörüne karşı gösterdiği mücadelenin ardından alan hakimiyetini kaybeden bölücü terör
örgütünün bireysel militanlığa geçtiğinin altını çizen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu
terör örgütünün alan hakimiyeti bitti, vatandaş desteği kesildi. Şimdi bireysel terör militanlığı
yaparak can yakmaya başlıyorlar. Terör örgütünün burada pili bitti. Tek tek eylemler yaparak
can yakmaya çalışıyorlar. İşin güvenlik boyutu bittikten sonra vatandaş rahatladı, dükkanlar
açılıyor, işler yavaş yavaş olmaya başladı ama biz devlet olarak teröristlere o gücümüzü
gösterdikten sonra, o şamarı gösterdikten sonra kudretli elimizi de göstermemiz lazım. Zarara
uğramış kim varsa onların zararının tazmin edilmesi lazım. Teröristlerin durumu kötüye
gittikten sonra terk ettikleri evlere bomba düzeneği bırakmaya başladılar. Buzdolabı
kapaklarına, mesela Kur'an-ı Kerim'i oymuşlar, Şimdi siz güvenlik gücüsünüz eve girdiniz
yerde bir Kur'an-ı Kerim gördünüz, Anadolu çocuğusunuz, koşup alırsınız sonra da öpüp

başınıza koyarsınız. Bunu yapan çocuklar patlatıldı ne yazık ki. Bütün bu namussuzlukları
yaptıkları için evler hasarlı." "BİRÇOK YERDE EN ÇOK 1 SENE İÇİNDE BÜTÜN
EVLERİ YAPARIZ" Bakan Özhaseki, PKK terörü yüzünden tahrip olan şehirlerde
gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, "Sur'da Diyarbakır evleri
yapılıyor, taştan evler. Bunların kurullara girmesi, izin alınması zaman alıyor. Orada işe
başladık. Tarihi dokuyu koruyoruz. Koruma Başlı İmar Planı var, ona uygun davranıyoruz.
Sur'da 2, 3 kez toplantı yaptık, orada yaşayan insanlara 'Oraları sizin elinizden alıp zenginlere
verecekler, oralara alışveriş merkezleri yapılacak, burada tehcir var' gibi şeyler söylediler.
Bunu hem de bazı CHP'li vekiller bile söyledi, bu çok acıdır. Sur'daki tarihi evlerin yapımı
uzun sürdüğü için 2 sene süre koyduk ama diğer ilçelere gelince İdil'de Mart ayında teslim
edebiliriz, Silopi'de işler başladı, 6 ay sonra teslim edebiliriz. Birçok yerde en çok 1 sene
içinde bütün evleri yaparız. Alt yapısıyla, üst yapısıyla yaparız" diye konuştu. "HDP'DEN
SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI ASLA MİLLETİN EMRİNİ DÜŞÜNMEDİ"
Kayyum atanan HDP'li belediyeler hakkında da açıklamalarda bulunan Özhaseki, şunları
söyledi: "Orada HDP'den seçilen belediye başkanları asla milletin emrini düşünmedi. 'Gelen
parayı nasıl Kandil'e iletiriz, Kandil'in emrini nasıl yerine getiririz, belediyenin bütün
imkanlarını terör örgütüne nasıl kullanırız' derdindeydi. Ankara'da İller Bankası'ndan her ilin
nüfusuna göre para gönderiliyor. CHP'li belediyelerin, HDP'li, AK Partili belediye diye bir
ayrım yok. O para belediye kasasına giriyor. İşçilerle yapılan toplu sözleşmelerde çok yüklü
paralar veriyorlar, sonra elinden parayı geri alıyorlar. Sonra belediyenin iş makineleri bunların
çukurlarını kazıyor. Bütün binalarını sanki onların levazım depoları gibi kullandırıyorlar.
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak bunları göreceksiniz ve sadece seyredeceksiniz. Bölge
halkı da bunu çok iyi biliyor, hepsi tek tek anlatıyor bunu. Yüksekova'da HDP'nin oyu Kasım
seçimlerinde yüzde 94.01, AK Parti'nin oyu yüzde 3 civarında. İlçe Başkanlığı'na gittiğimde
bana üye yazmaya başladıklarını söylediler, son bir ay içinde Yüksekova'da 13 bin 500 üye
yazılmış. Kasım seçimlerinde 2 bin 300 oy almışız ve son bir ay içinde 13 bin 500 üye
yazılmış partiye. Vatandaşlar artık baskından kurtuldu."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20759.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Diyanet İşleri Başkanı sabah namazında
Camiikebir’de olacak
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez çeşitli ziyaret ve temaslar için yarın
Kayseri’de olacak. Görmez, Kayserililerle Camiikebir’de sabah namazında (06.30) buluşacak.
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Görmez, Kayserililerle Camiikebir’de sabah namazında (06.30) buluşacak. Hunat’ta Cuma
Namazını kıldıracak ve hutbe okuyacak olan Görmez, namaz sonrasında Dini Yüksek İhtisas
Merkezi Yeni Hizmet binalarının açılışını yapacak. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20760.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gültepe’de uyuşturucu baskını
Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Uyarı
ateşine karşın durmayan otomobili terk edilmiş bulan polisler, içinde 30 yaşındaki Gökhan
Öztürk'ün cesediyle karşılaştı.
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Melikgazi İlçesi'ne bağlı Köşk Mahallesi’de bir otomobilde uyuşturucu ticareti yapan Gökhan
Öztürk, Salih S. ve Sedat K.’nın bulunduğu ihbarı üzerine polis ekibi olay yerine gitti. Polisi
gören şüpheliler araçla kaçmaya çalıştı. Bu sırada aracı durdurmaya çalışanpolislerden birine
çarpan şüphelilere karşı uyarı ateşi açıldı. Uyarılara rağmen durmayan şüphelilerle polisler
arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonunda şüpheliler Salih S. ve Sedat K. otomobili
terk edip kaçarken, Gökhan Öztürk’ün otomobil içinde cesedi bulundu. Kaçan 2 şüpheli
polisin takibi sonucu yakalanırken, sırtından vurulan Öztürk'ün nasıl öldüğünün saptanması
için soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20761.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

SOKRAT ÖZCİZRELİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 1963-1968 yıllarında eğitim gördüğü
Mustafa Özgür İlkokulu'nda sınıf öğretmenliğini yapan emekli öğretmen Ali Kaman, Bakan
Özhaseki'yi anlattı. Kaman, "Mehmet Özhaseki'ye ilkokul yıllarında 'Sokrat' derdim" dedi.
Özhaseki ise ulusal bir kanalda HDP’li belediyelere kayyum atanmasına vatandaşların
tepkisini değerlendirdiği konuşmasında kendisine Cizre’de ‘Mehmet Özcizreli’ denildiğini
söyledi.
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Diplomasını alınca gözleri doldu Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 1963-1968
yıllarında Mustafa Özgür İlkokulu'nda sınıf öğretmenliğini yapan emekli öğretmen Ali
Kaman, Mehmet Özhaseki'nin ilkokul yıllarını İHA muhabirine anlattı. Bakan Özhaseki'nin
ilkokul yıllarında çok başarılı bir öğrenci olduğunu kaydeden Kaman, "1963 yılında Mustafa
Özgür İlkokulu’nda göreve başladım. Mehmet bey de o zaman kayıt oldu. O zaman bütün
veliler çocuklarını benim sınıfıma kayıt ettirmek istedi. O zaman sınıfta 45 tane öğrencim
vardı. Ben 1963 yılında bunları aldım ve 1968 yılında mezun ettim. O zamanlar ben prensip
olarak çok başarılı bir öğrenci olsa bile notunu pekiyiye çıkarmazdım. Diplomasını eline
verdiğim zaman Mehmet Özhaseki’nin gözleri biraz doldu. Ben de bunu görünce kendisine
‘İyi nota herhalde üzüldün’ dedim. Kalemini aldım ve karnenin üzerine bir ‘Pek’ yazdım ve
pekiyi oldu. Bunun üzerine Mehmet Özhaseki çok sevindi. Mehmet bey mezun olduğunda
kendisine ‘Bak oğlum, sen liseye ve üniversiteye gideceksin' dedim" ifadelerini kullandı.
"Özhaseki okulda başarılıydı" İlkokul yıllarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki'ye 'Sokrat' diye hitap ettiğini belirten emekli öğretmen Kaman, "Mehmet Özhaseki
okulda başarılıydı. Zaten ben o başarılı olduğu için ona o yolu gösterdim. Derslerinde de çok
başarılıydı. Ben o zamanlar bütün öğrencilerimi takip ederdim ama onların haberleri olmazdı.
Mehmet o zamanlar okulda bir köşeye çekilir hep arkadaşlarını seyrederdi. Oyunların arasına
hiç girmezdi. Ben ona zamanlarda ‘Sokrat’ derdim. Annesi Mehmet’e çok düşkündü.
Okuması için çok çalıştı" diye konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki'nin sınıf arkadaşı Mehmet
Tor da, Özhaseki'nin o zamanlarda da estetiğe çok düşkün olduğunu belirtti. Tor, "Ali Kaman
hocamız çok şanslı. Bugün memlekete bir bakan kazandırmış oldu. Bu işlerin temeli o
zamanlar atıldı. Bakan bey de, okul döneminde çok disiplinli, çalışkan planlı ve programlıydı.
Estetiğe alakası olan bir çocukluğu vardı. O zamanlar da her şeyin dört dörtlük ve zamanında
olacak şekilde düşünen bir kişiliği vardı. Bir insan 7’sinde neyse 70’inde de odur" şeklinde
konuştu. “Mehmet Özcizreli” TGRT Haber’de Neler Oluyor programında konuşan Bakan
Mehmet Özhaseki de Cizre’den kendisini arayan çok önemli birinin yörede kendisi için
‘Mehmet Özcizreli’ denildiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20762.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

FETÖ'nün gerçek yüzünü gösteren ilk kişi
olduğum için gururluyum
Emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, 3 astsubayın "hipnoz ve işkence" ile
ifadelerini aldığı suçlamasıyla 7,5 yıl hapse çarptırıldığı davada, Anayasa Mahkemesi
kararıyla yeniden yargılanmasına başlandı.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Üçok ve
avukatı Uğur Altun ile astsubayların avukatları katıldı. FETÖ soruşturması kapsamında
Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Astsubaylar İsmail Dağ ile İzmir 2
Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan Ali Balta ve Orhan Güleç ise duruşmaya Ses ve
Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile iştirak etti.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Cenap Güneş, Kayseri Barosuna bağlı serbest avukat olarak
çalıştığını ve 2009 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığında ifadesi alınan
Ali Balta'ya zorunlu müdafi olarak atandığını söyledi.
Güneş, Balta'nın ifadesinin alınması sırasında Kayseri Barosundan telefonla arandığını ve
zanlının avukatının geldiğini ancak içeri alınmadığının söylendiğini ifade ederek, şunları
anlattı:
"Bunun üzerine orada bulunan Üçok ile bir hakime benim zorunlu müdafi olduğumu, Ali
Balta'nın kendi avukatının geldiğini ancak içeri alınmadığı söyledim. Böyle bir şey
olamayacağını, içeri girebileceğini hatta askerlerin gidip getirmelerini söylediler ancak Ali
Balta, gelen avukatı istemediğini ve kendisini benim savunmaya devam etmemi istedi. Ben de
ifadesini verene kadar oradan ayrılmadım."
Avukat Uğur Altun'un soruları üzerine sanığa CMK'ya aykırı bir şey yapılmadığını, sanıkta
darp ve cebir izi görmediğini ve psikolojik baskı altında olduğuna ilişkin izlenim
edinmediğini dile getiren Güneş, astsubay olan Ali Balta'nın Albay Üçok karşısındaki rahat
tavırlarının dikkatini çektiğini kaydetti.
Üçok da "Bu, FETÖ'nün TSK içerisinde yaptığı ilk operasyondur." dedi.
Cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada kendisine gelen mektupta, FETÖ elebaşı Gülen
tarafından işinin bitirilmesi için Adli Tıp Kurumu, HSYK ve Yargıtaydaki FETÖ
mensuplarına talimat ulaştığının anlatıldığını belirten Üçok, "İtirafçı olan eski HSYK üyesi
Kerim Tosun, ifadesinin 12. sayfasında Ahmet Zeki Üçok'un davasının cemaatin onayıyla
kabul edildiğini söylemiş. Davanın dosyasının fotokopileri Fetullah Gülen'e gönderiliyor ve
verilecek cezayı o takdir ediyor. Aslında ortada bir dava yok, FETÖ'nün kurguladığı bir
katliam var." diye konuştu.
Avukat Altun da Kerim Tosun'un tanık olarak dinlenmesini ve Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığından ifadesinin tamamının istenmesini talep etti.
Duruşma, avukatların talepleri doğrultusunda gerekli yazışmaların yapılması için ertelendi.
- "Işık evleri soruşturmasında gördük ki cemaatin gerçek yüzü bu değil"
Ahmet Zeki Üçok, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu davanın
FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemde açıldığını söyledi.
FETÖ'nün 2009'da fakir çocukları okutmak, dinler arası diyalog, Türkçe olimpiyatları gibi
ulvi amaçları olan bir cemaat olarak bilindiğine dikkati çeken Üçok, şöyle devam etti:
"Ama biz Kayseri Işık Evleri soruşturmasında şunu gördük ki Fetullah Gülen cemaatinin
gerçek yüzü bu değil. Bunların gerçek yüzü, TSK içinde ayrı illegal bir yapı. TSK personelini
Alevi, Sünni, namaz kılan, kılmayan, kumar oynayan gibi fişleyen, bizim gizlilik dereceli
emirlerimizi çalan, bu emirleri değiştirip bizim o zamanki sözde terör örgütleri, Ergenekon
gibi örgütlerle ilişkilendirmeye çalışan illegal bir örgüt olduğunu tespit ettik. Bu, tabii o
zaman Fetullah Gülen cemaatini rahatsız etti. Bu davanın mutlak bir şekilde ters yüz edilmesi
gerektiğine karar verildi. Bunun bizzat Fetullah Gülen'in talimatıyla yapıldığını, Kerim
Tosun'un itirafçı olarak verdiği ifadelerden de anlıyoruz."
Fetullah Gülen'in talimatıyla hukuk tarihinde görülmemiş şekilde "hipnozla işkence yapmak"
gibi uydurma bir suçla 7,5 yıl hapis cezası aldığını anımsatan Üçok, Anayasa Mahkemesinin
yeniden yargılanması yönünde karar vermemesi halinde hala hapiste olacağını vurguladı.
Üçok, bu kanlı terör örgütünün gerçek yüzünün o dönemde bilinmediğine işaret ederek,
"Bugün böyle bir davayı açmış olmaktan ve bu soruşturmayı yürütmüş olmaktan büyük bir
gurur duyuyorum. Bu suç örgütünün gerçek yüzünü ilk gösteren kişi olduğum için

gururluyum. İnşallah bu örgütü ülkemizden, bütün kurum ve kuruluşlardan el birliğiyle
kazıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
- İlk mahkeme süreci
Üçok, 2009'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı olduğu dönemde Kayseri'de
"Fetullah Gülen Grubu" diye bilinen oluşumla ilgili soruşturma yürütmüş, Hava Kuvvetleri
Komutanlığının elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini "Ergenekon"
örgütü üyesi göstermek amacıyla sahte emirler ürettikleri iddiasıyla 3 astsubay hakkında
soruşturma açmıştı.
Astsubayların tutuklanmasından yaklaşık 9 ay sonra Ahmet Zeki Üçok, söz konusu
soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklanmıştı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 17 Nisan 2012'de Üçok hakkında işkence suçundan
verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararı, Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanmış, Üçok'un başvurusu
üzerine Anayasa Mahkemesi yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti. 2. Ağır Ceza
Mahkemesi heyeti, dava konusu suçun Üçok'un askeri personel olduğu dönemde gerçekleştiği
için dosyanın Askeri Yargıtaya gönderilmesine hükmetmişti.
Üçok'un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin
yetkili olduğuna karar vererek, dosyayı geri göndermişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20763.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“Öğretmene en düşük maaş Türkiye’de”
Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla basın
açıklaması yaptı. Kadın Kolları Tanıtma Başkanı Burcu Çetinkaya, OECD ülkeleri arasında,
öğretmenlere en düşük maaş veren ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi.
24 Kasım 2016 Perşembe 15:55

Eğitimin bir ülkenin öncelikli meselesi olduğunu vurgulayan Başkan Çetinkaya, eğitim veren
öğretmenlere de gerekli değerin verilmesi gerektiğini ifade etti. OECD ülkeleri arasında
öğretmenine en düşük maaş veren ülkelerden birinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Başkan
Çetinkaya, “Avrupa ülkelerindeki bir öğretmen özlük hakları bakımından, bizim
öğretmenlerimizden 3- 4 kat daha fazla ücret almaktadır. Öğretmenlere uygun çalışma
şartlarını hazırlayamayan, hak ettikleri maddi imkanı temin edemeyen bir sistemden, kaliteli
eğitim beklemek hayaldir. Cüzdanıyla idealleri arasında sıkışan bir öğretmenden idealist bir
gençlik yetiştirmesini beklemek hayalciliktir.” dedi.
Bunun yanı sıra, öğretmenlerin üzerindeki müfredat baskısının bazı öğrenciler için öğrenmeyi
zorlaştırdığını belirten Başkan Çetinkaya, ülkede öğretmen açığı olmasına rağmen, az sayıda
öğretmen ataması yapıldığını savundu. Başkan Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde çok ciddi bir öğretmen açığı vardır. 350 bin öğretmen atama beklerken 40 bin
öğretmen ataması yapılmaktadır. Yüksek puanlarla eğitim fakültelerine girip, okullarını
başarıyla bitiren, KPSS‘de de en yüksek puanları alan gençlerimiz hala işsizdir. Birçok

gencimiz işsiz gezmekten dolayı bunalıma girmektedir. Hem öğrencilerimize hem de
atanamayan öğretmenlerimize yıllardır yaşatılan bu mağduriyet derhal giderilmelidir.”
Öte yandan, Türk eğitim sisteminin ezberci bir yapıya dönüştürüldüğünü de kaydeden Başkan
Çetinkaya, “Eğitim sistemimiz öğrencilere sadece bilgi yüklemeyi amaçlayan ezberci bir
sistemdir. Bu sistemde yorum ve analiz yapabilen, iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı, faydalıy ile
zararlıyı birbirinden ayırabilecek üretken ve verimli kavrayışa sahip gençler yetiştiremiyoruz.
Sınavda farklı bir soruyla karşılaşan ezberci gençler başarılı olamamaktadır.” ifadelerini
kullandı.
24 Kasım Öğretmenler Gününün temennilerin sıralandığı bir gün olmaktan çıkarılıp,
öğretmenlerinin sorunlarının konuşulduğu bir gün haline gelmesi gerektiğinin altını çizen
Başkan Çetinkaya, sözlerini şöyle tamamladı:
“Öğretmenlerimizin büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Her şeye rağmen
öğretmenlerimizin sistemden ve dayatmalardan kaynaklanan sıkıntıları aşarak, çocuklarımızın
ve gençlerimizin kalplerinde; iyinin, doğrunun, faydalının ve adil olanın yer bulmasının
gayretinde olacağına inanıyoruz. Kendilerine bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı
sunuyor, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20764.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KIBRIS’IN RUMLARA TERK EDiLMESi
VATANA iHANETTiR
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu: Garantörlük hakkındaki değişim söyleminin,
FETÖ'nün parçası olup henüz devletin yakasından sıyrılamamışların Türkiye ve Kıbrıs
Türküne dönük düşmanca hamlesinin ürünü olduğuna inanıyoruz.
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MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Garantörlük hakkındaki değişim söyleminin,
FETÖ'nün parçası olup henüz devletin yakasından sıyrılamamışların Türkiye ve Kıbrıs
Türküne dönük düşmanca hamlesinin ürünü olduğuna inanıyoruz." dedi.
Halaçoğlu, beraberinde Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Balıkesir Milletvekili
İsmail Ok ile parlamentoda basın toplantısı düzenledi.
Siyasetin çok yoğun olduğu bu dönemde, Türkiye için sigorta niteliğinde olan Kıbrıs'ta ciddi
gelişmeler yaşandığını belirten Halaçoğlu, her ne kadar bugün için Kıbrıs görüşmeleri
kilitlenmişse de gelecek günlerde muhtemelen bu görüşmelere yeniden başlanacağını söyledi.
Halaçoğlu, Kıbrıs'ta çok önemli bir dönemin arifesinde olduklarını ifade ederek, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"İsviçre'deki toplantının konusu topraktı ve amacı da toprak başlığını aşarak Beşli Konferans
tarihinin belirlenmesiydi. Yunanistan, henüz toprak başlığı görüşmeleri tamamlanmadan
Türkiye'nin garantörlük hakkında geri adım atması koşulunu dayattığı için müzakereler

çökmüş görünüyor. Hepimiz biliyoruz ki şimdi Türkiye'nin müzakerelerdeki aksama
nedeniyle suçlanması süreci başlayacak, Türkiye'ye daha fazla esneklik göstermesi için baskı
uygulanacak. İyi de bu kaçıncı esnekliktir, nereye kadar bu esneklik devam edecektir? Düne
kadar AB için Kıbrıs'ta çözümün şart olduğu söylenmekte ve bir adım önde olma da dahil tüm
yük Türkiye ve Kıbrıs Türküne yüklenmekteydi. Şimdi AB üyeliğinin önemi başka nedenlerle
göz ardı edilebiliyorsa nasıl olur da Kıbrıs konusunda hala taraflardan sadece birine bu denli
baskı yapılabilmektedir?"
"Rum tarafı masada alabileceği her şeyi, maalesef Sayın Akıncı yetki ve haklarının ötesine
geçtiği için fazlasıyla aldı." diyen Halaçoğlu, "Şimdi sıra garantörlük meselesini kendileri için
çözmeye geldi. Türk Hükümetini uyarmak istiyoruz. Garantörlük hakkı ile bir kez oynadığınız
takdirde, o artık uluslararası anlaşmadan kaynaklı bir hak olmaktan ve asli görevini yerine
getirmekten çıkar. Biz bu garantörlük hakkındaki değişim söyleminin FETÖ/PDY'nin parçası
olup da henüz hala devletin yakasından sıyrılamamışların Türkiye ve Kıbrıs Türküne dönük
düşmanca bir hamlesinin bir ürünü olduğuna inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Zira aksini
düşünmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Halaçoğlu, hükümetten, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı Ankara'ya davet ederek
gerekli temasları yapmasını isteyerek, "Ege'de adalarımızın Yunan işgaline girmesine ses
çıkarılmaması, yine Kıbrıs'ta şehit kanları ile alınmış toprakların Rumlara terk edilmesi vatana
ihanet olacaktır." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20765.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

MHP'den teşkilatlara çağrı
MHP yönetimi, parti teşkilatını medyada yer alan "MHP, AK Parti ile çoktan anlaştı"
şeklindeki haberlere itibar edilmemesi konusunda uyardı.
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MHP yönetimi tarafından, sosyal medya ve bazı basın organlarında çıkan "MHP, AK Parti ile
çoktan anlaştı" yönündeki haberlere tepki gösteren bazı parti teşkilatlarına "Sakin olun"
çağrısı yapıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya
koyduğu tavır nedeniyle medyadaki eleştirilerden rahatsızlık duyan MHP kurmayları, parti
teşkilatından medyada yer alan haberlere itibar etmemelerini istedi.
Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye'nin önünü açmak için çaba gösterdiğini" ifade
eden parti kaynakları, "istemezükcü" muhalif kesimin boş durmayarak, karalama
kampanyaları yürüttüğünü ileri sürdü.
Bu kesimlerin köşe yazıları ya da sosyal medya paylaşımları ile "Ülkücülerin ve Türkiye
aşıklarının" aklını çelmeye çalıştığını belirten kaynaklar, Anamuhalefet Partisi CHP başta
olmak üzere, söz konusu kesimlerin "Ne yapacaklarını şaşırdıklarını" kaydetti.
Gizli anlaşma yok

MHP'nin, özellikle tıkanan sistemin önünü açmak için anayasa konusunda elini taşın altına
koymasının "Malum çevreler" tarafından hazmedilemediğini ileri süren parti kaynakları,
MHP'nin kırmızı çizgilerinin belli olduğunu vurguladı.
MHP'li kaynaklar, "Hiçbir şart ya da koşul altında kırmızı çizgilerden vazgeçilemeyeceğini ve
bununla ilgili hiçbir açık ya da gizli anlaşmanın içerisinde MHP'nin olamayacağını." bildirdi.
Bazı teşkilatlarından kendilerine konuyla ilgili sorular ve eleştiriler geldiğini aktaran parti
kurmayları, söz konusu teşkilatların ziyaret edildiğini ya da telefonla aranarak, gelişmeler
hakkında bilgilendirildiklerini ve sakin olmalarının istendiğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20766.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Öğretmenler iadeyi itibar istiyor
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan öğretmenlerin, yıllardan beri birbiri
üzerine eklenmiş pek çok sorunu bulunduğunu dile getirerek; “Öncelikle öğretmenlik mesleği
itibar erozyonu yaşamakta ve mesleğin statüsü tartışılmaktadır. Öğretmenlere sunulan maddi
imkânların yetersizliği nedeniyle öğretmenlik tercih edilen bir meslek olmaktan giderek
çıkıyor” dedi.
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Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan 24 kasım öğretmenler günü dolayısıyla
bir basın toplantısı düzenleyerek, eğitimde yaşanan aksaklıklar ile eğitimcilerin yaşadığı
sorunlara dikkat çekti.
"24 Kasım meşrulaşamamıştır"
24 Kasım Öğretmenler Günü'nün 12 Eylül askeri darbesinin ardından darbeciler tarafından
kutlanmaya başlandığını dile getiren Kalkan, "Darbecilerin yeri milletin vicdanında nasıl
meşrulaşmadıysa, 24 Kasım da aynı şekilde meşrulaşamamıştır." dedi.
24 Kasım Öğretmenler Gününün mevcut haliyle, bin yıllık geçmişi yok sayan ve el
yordamıyla kazılmış yüzeysel temeller üzerine bina edilmek istenen köksüz, ruhsuz anlayışın
bir tezahürü olduğuna işaret eden Kalkan; Öğretmenler Günü, öncelikle karşılığını medeniyet
değerlerimizin derinliklerinde bulan bir temel üzerinde yeniden inşa edilmeli, darbelerin,
darbecilerin, antidemokratik süreçlerin ve endoktrinasyon uygulamasının bir karşılığı
olmaktan çıkarılmalıdır. Eğitim ve öğretim, milletin varlığı ve geleceği için hayati önemdedir.
Eğitimin yapı taşı, merkezi, taşıyıcı unsuru ise öğretmendir. Öğretmenler, uzun bir süreçte
edindikleri maddi manevî bilgi ve becerileri canlı tutmanın yanında sonraki nesillere
aktarmada da tarihi rol üstlenirler. Öğretmenlik, toplumun nesnel ihtiyaçlarının yanı sıra,
maneviyatını inşa ve ihya etmeleri sebebiyle medeniyetimizde önemli bir yere sahip olmuş,
milletimiz nezdinde kutsal bir meslek addedilmiştir.“ diye konuştu.
Öğretmenler oyalanmamalıdır
“Konjonktürel gerekçelerle sahneyi süsleme babından söylenmiş içi boş yaldızlı beyanlar, ne
eğitimin ne öğretmenlerin sorunlarını giderebilmiştir. Bu tür beyanların çoğu pozitivist

istikamette bir toplum tasarımına hizmet edecek tarz ve işleve sahip olmuştur.” diyen Kalkan
şunları söyledi:
“Öğretmenlerin, yıllar boyunca birbiri üzerine eklenmiş pek çok sorunu bulunmaktadır.
Öncelikle öğretmenlik mesleği itibar erozyonu yaşamakta ve mesleğin statüsü
tartışılmaktadır. Öğretmenlere sunulan maddi imkânların yetersizliği nedeniyle öğretmenlik
tercih edilen bir meslek olmaktan giderek çıkmış, öğrencilerin hayallerini süsleyen bir meslek
algısından uzaklaşmıştır. Öğretmenlerin maddi manevi sorunlarının çözülmesi ve
öğretmenliğin yeniden cazip, öncelikle tercih edilen bir meslek haline getirilmesi
gerekmektedir. Şartların iyileştirilmesi, öğretmenin motivasyonunu artıracak ve doğal olarak
toplam verimliliğine büyük katkı sağlayacaktır.”
Kronikleşen sorunlar bir an önce çözülmelidir
Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini belirten
Kalkan, “Erkek kamu görevlilerine dayatılan kılık-kıyafet zorunluluğu, öğretmenlerin kariyer
basamaklarına ilişkin yaşadıkları belirsizlik, ek ders esaslarındaki adaletsizlikler, öğretmen
açığı, atama ve yer değiştirme süreçlerinde yaşanan problemler, yönetici görevlendirme
süreçlerinde mahkeme kararlarının doğurduğu sorunlar, öğretmene şiddet gibi çözüme
kavuşturulması gereken sorunların bir an evvel aşılmasını ümit ediyor; öğretmenlerin
gönülden katılacakları, kökü derinlerde bir Öğretmenler Günü özlemiyle, tüm
öğretmenlerimizin emeklerinin değerinin anlaşıldığı, mesleğin itibarının ön plana çıktığı,
sorunlarının çözüldüğü günlere erişmeyi diliyoruz.“ şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20767.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Taş Mektepliler bir araya geldi
Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği tarafından, Büyükşehir Belediyesinin
katkılarıyla düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde lisesinin emektar
öğretmenleri kahvaltıda bir araya geldi.
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Anadolu Harikalar Diyarında düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Taş Mektep
Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Fevzi Önder, "123 yıllık tarihimizde bu bize
kısmet oldu. İnşallah bundan sonra her yıl 24 Kasım'da beraber olup bu güzel günü beraber
kutlayacağız" dedi. Kayseri Lisesi Öğretmenlerinden Yusuf Özmerdivenli, böyle bir
organizasyonu düzenleyenlere teşekkürlerini iletti. Kayseri Lisesi Baş Müdür Muavini
Mehmet Yavrucu ise yaptığı konuşmada, Kayseri Lisesinden mezun olmanın bir ayrıcalık
olduğunu ifade ederek, "Kayseri Lisesi'nde çalışma şansını yakalayanlardan biriyim. Toplum
bir tiyatro, bireyler ise oyuncudur. Herkes toplumda kendi rolünü oynar. Bu nedenle biz
burada değerli arkadaşlarımla bırakın Kayseri'yi Türkiye'nin birçok yerinde zaman zaman
karşılaşmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun için benim çalıştığım yıllarda

Kayseri Lisesi sesini Türkiye'ye duyuruyordu. Bugün Türkiye'yi yöneten insanların büyük bir
bölümü bu lise mezunu. Oradan mezun olmak bir ayrıcalıktır. Bu nedenle böyle bir yerde
çalışma hazzını, onurunu, gururunu bir kez daha sizlerle paylaşma hazzını yaşıyorum."
şeklinde konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları
Derneği Onursal Başkanı Mehmet Savruk ise yaptığı konuşmada, "Her yıl 24 Kasım günü
emeği geçen öğretmenlerimizin sarf ettikleri büyük emek ve çabalarına karşılık onlara saygı
ve sevgilerimizi belirtmek, çok kutsal bir meslek olan öğretmenlik mesleğinin önemini ifade
etmek amacıyla Öğretmenler Günü kutlanmaktadır. İfade etmek gerekir ki her türlü zorluğa
göğüs gererek bilgilerini en iyi şekilde öğrencilerine aktaran, öğrencilerini hayata hazırlamaya
çalışan, bu yola baş koyan, ulusumuzun temel taşı olan ve toplumumuzun alın yazısını yazan
öğretmenlerimiz hakkını ödememiz mümkün değildir. Bilgi aktarımının yanında
umutlarımızın bittiği yerde umudumuzu yeşerten onlar olmuştur. Geleceğe dair
hedeflerimizin olduğunu, başarı ve umudumuzu elden bırakmamız gerektiğini bizlere
öğretmenlerimiz öğretmiştir. Öğretmenlerimizin sorumluluğu büyük, bir o kadar da zorlu bir
yolun yolcusudur onlar. Bu yolda her türlü fedakarlığa razı olmuşlardır. Bundan dolayıdır ki
24 Kasım Öğretmenler Günü her zaman hatırlanmayı ve değer vermeyi hak eden, kalp ve
gönül zengini çok sevgili öğretmenlerimizin günüdür." dedi.
Bazı kişilerin sosyal medyada paylaşımlar yaparak farklı algılar oluşturmak istediğini dile
getiren Savruk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biliyorsunuz ki birkaç seneden beri bir Kayseri Lisesi mezunu olarak sadece ve sadece şanlı
lisemizin hak ettiği itibarı ve lisemizin değerini artırmak amacı taşıyan Taş Mektep Kayseri
Lisesi Mezunları Derneği yöneticilerinin yanında yer almak, onlara bu güzel faaliyetlerinde
yardımcı olmak istedim. Ne var ki okulumuzdan mezun olan bazı arkadaşlarımız hiçbir siyasi
görüşün veya belediyenin temsilcisi değildir gibi internet ortamında talihsiz paylaşımlar
bulunduklarını üzülerek öğrendim. Taktir edersiniz ki Kayseri Lisesi çok büyük bir camiadır.
Böylesine büyük, böylesine şanlı lisemizin değerini artırmak amacından başka bir amaç
taşımayan bu güzel derneğimizin faaliyetlerine yardımcı olmak onların yanında yer almak,
açıktır ki mezunlarının asla bir siyasi görüşün veya belediyenin temsilcisi yapmaz. Benim
yaptığım iş bu gibi önemli günlerde derneğimiz bu çok önemli sosyal faaliyetlerle ilgili
belediyemizin sahip olduğu bazı imkanlardan faydalanması daha da önemlisi sayın
başkanlarımızın manevi desteğinin sağlanmasıdır. Bugüne kadar gerek önceki başkanımı,
şimdiki değerli bakanımız, sayın Mehmet Özhaseki olsun, gerekse şuandaki başkanımız sayın
Mustafa Çelik olsun, şanlı lisemize ve derneğimize büyük ilgi gösteriyor. Burada
başkanlarımıza bir teşekkürü borç bilirim. Naçiz gayret ve çabalarımız daha da artarak devam
edecektir."
Programa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Ekonomi
eski Bakanı Mustafa Elitaş'ın öğretmeni olan Nurşen Özdamar da katıldı. Özdamar Türkiye'yi
idare edenlerin birçoğunun Kayseri Lisesi Mezunu olduğunun altını çizerek, "Her sene
yapılan öğretmen yemekleri bizi bir araya getiriyor. Unuttuklarımızı tekrar hatırlatıyor ve
anılara götürüyor. Şimdi memleketi idare edenler Kayseri Lisesi Mezunları çoğu. Abdullah
Gül 11. Cumhurbaşkanıydı. Şimdiki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Mustafa Elitaş da
benim öğrencim. Yani bunlar o kadar çok ki saymakla bitmiyor. Hepsi de oraya gidip
bakanlık yapıyorlar, milletvekilliği yapıyorlar ve bu memleketi idare ediyorlar. Sadece
Kayseri Lisesi Mezunları olarak değil, millet olarak birlik beraberlik içinde olmamız
gerekiyor. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar bize cephe almış durumdalar.

Onun için bizler hep birlik ve beraberlik içinde olmalıyız ve bu günlerde bunu
pekiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20769.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Arık Kızılören için PTT ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İncesu Kızılören
Mahallesi’nde kapatılan PTT şubesinin yeniden açılması için PTT Genel Müdürü Kenan
Bozgeyik ile görüştü. Arık, Bozgeyik’e mahalle sakinlerinin dilekçelerini teslim ederek,
Kızılörenlilerin mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.
25 Kasım 2016 Cuma 09:57

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İncesu Kızılören Mahallesi sakinlerinin kapatılan PTT
şubesinin yeniden açılması için başlattıkları girişime destek verdi. Kızılören Mahallesi
sakinleri geçtiğimiz günlerde CHP İncesu İlçe Başkanı Mustafa Akdamar’ın öncülüğünde
dilekçe hazırlayarak, CHP Milletvekili Çetin Arık’a ulaştırdı. Arık, kendisine ulaştırılan
yaklaşık 200 dilekçeyi PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’e ulaştırdı. Görüşme hakkında
bilgiler veren Arık, “Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. İncesu Kızılören
Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın talepleriyle yakından ilgilendi. Umut ediyorum, en kısa
sürede vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli adımlar atılacaktır” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20770.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KASKİ Genel Kurulu bugün yeniden
toplanacak
KASKİ Genel Kurulu, 1.birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 5 konunun
görüşülerek karara bağlanması için bugün yeniden toplanacak.

25 Kasım 2016 Cuma 09:57

KASKİ Genel Kurulu, 1.birleşimde Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 5 konunun
görüşülerek karara bağlanması için bugün yeniden toplanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20771.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Vali vatandaşla buluşacak
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek
ve vatandaşlarla bir araya gelerek toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, verimli ve
hızlı hizmet sunulması amacıyla vatandaşlarla bir araya gelineceğini açıkladı.

25 Kasım 2016 Cuma 09:59

Yapılacak olan bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini ifade eden Vali
Kamçı, sorunların çözümü konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Vali Kamçı,
kendi başkanlığında her ayın son haftası Salı günü saat 14.00’te ‘Vatandaşla Buluşma
Toplantıları’ yapacaklarını belirterek, tüm vatandaşlarımızı yapılacak olan bu toplantılara
davet etti. Vali Kamçı, ilk olarak 29 Kasım 2016 Salı günü ‘Vatandaşla Buluşma
Toplantıları’nı başlatacaklarını ifade ederek, bu toplantının Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı Tiyatro Salonu’nda saat 14.00’te yapılacağını söyledi.
Ayrıca; tüm ilçe kaymakamlıkları da kendi ilçelerinde önceden belirleyecekleri bir program
dahilinde Halk Toplantıları tertip edecekler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20772.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

FETÖ’DEN GÖZALTINA ALINAN 13
KADINDAN 8’i TUTUKLANDI
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında
örgütün 'Ablalarına' yönelik yapılan operasyonda adliyeye sevk edilen 13 kişiden 8'i
tutuklandı.

25 Kasım 2016 Cuma 09:59

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün ablalarına yönelik
operasyon düzenlemiş ve 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında bulunan şüpheliler, dün
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından
adliyeye sevk edilmişti. 13 kişiden Gülay.Ö., Lütfiye K., AhsenD., Nilgün B., Selenga S.,
Hatice K., Hanife N. ve Hülya B. tutuklanırken, B.edir Y., Rukiye A., Zeliha B., Emine Ö.,
Hülya G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20773.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Sahabiye’deki yangın korkuttu
Sahabiye mahallesinde 3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden olurken, çatıda mahsur kalan
vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

25 Kasım 2016 Cuma 10:00

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi
üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Suriye
uyruklu ailenin yaşadığı öğrenilen ikamette çıkan yangın büyüyünce bina sakinleri çatıya
çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale
etti, diğer yandan da çatıda kurtarılmayı bekleyen vatandaşları güvenli bölgeye aldı. Yaklaşık
yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken ikamette maddi hasar meydana geldi.
Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar da sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak
tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20774.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erciyes Teknopark’a birincilik ödülü
4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde açıklanan endekse göre; 5-9 yaş aralığında
“Gelişmekte Olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde Erciyes Teknopark bu yıl da
birinci olarak, Türkiye genelinde 5’nci sıradaki yerini koruyarak önemli bir başarıya imza attı.

25 Kasım 2016 Cuma 10:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü’nün katılımlarıyla düzenlenen 4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde,
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi açıklandı.İlki 2013 yılında düzenlenen ve
Türkiye’de teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge projeleri ile bu projeler
sonucunda ortaya çıkan teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı 4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Zirvesi 23 Kasım 2016 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü tarafından açılışı yapılan zirveye, Erciyes Teknopark’ı temsilen Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ile Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür
Yardımcısı Sema Aslan katıldı.Zirvenin ödül töreninde, “5-9 Yaş Aralığında Gelişmekte Olan
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” kategorisinde birinciliğini, Türkiye’deki tüm teknoparkların
sıralandığı kategoride ise beşinciliğini koruyan Erciyes Teknopark’a ödül, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından verildi.
Bakan Özlü’nün elinden birincilik ödülünü alan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Muhammet Güven, Erciyes Teknopark’ın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rektör Güven, “Ülkemizin kendi teknolojilerini geliştirmesi, geliştirdiği teknolojiyi ihraç
etmesi ve bu yolla ekonomik kalkınmayı sağlaması kaçınılmazdır. Bu süreçte de teknoparklar
önemli ve kritik bir role sahiptir. Gerek genç nüfusun varlığı, gerekse yetişmiş insan gücü
potansiyeli açısından çok büyük bir kaynağa sahip olan ülkemiz, atılım için uygun yasal
zemini de mevzuat açısından oluşturmuş durumdadır. Zihinsel dönüşümün önünü açan devlet
idaresi, gençlerin, genç girişimcilerin, bilgiyi üretenlerin en büyük destekçisi konumuna
gelmiştir. Biz de bu bilinçle hem Erciyes Üniversitesi’nde, hem de Erciyes Teknopark’ta
çalışmalarımıza büyüyen hedeflerle devam ediyoruz” dedi. Bünyesinde 195 Ar-Ge firması
faaliyet gösteren Erciyes Teknopark’ta 700’den fazla nitelikli personel çalışmakta ve 300
kadar Ar-Ge projesi yürütülmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 707 Ar-Ge
Projesi ve 310 milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşan Erciyes Teknopark, kısa zamanda
yaptığı çalışmalarla büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü olma yönünde emin adımlarla
ilerlemeye devam etmektedir. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20775.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Müteahhitlere kentsel dönüşüm indirimi
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesince 5 ayrı mahallede
devam eden Kentsel Dönüşüm Uygulamasının devam ettiğini ve bu mahallerde bina inşaat
eden müteahhitlere belediye olarak mali indirimlerde bulunduklarını söyledi.

25 Kasım 2016 Cuma 10:02

Melikgazi'de kentsel dönüşüm alanlarında yapılaşmanın hızlanması amacıyla Anbar ve
Küçükali ile Karacaoğlu mahallelerinde 'Müteahhitlere Bazı Harç ve Ücretlerde İndirim'
uyguladıklarını söyleyen Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu; “Kentsel
dönüşüm çalışması yapılan alanlarda Konut yapacak olan müteahhitlerden belediye inşaat
harcı, toprak açma harcı ile proje onaylama ücreti alınmamaktadır. İnşaatda yapının
büyüdükçe indirim oranları da artmaktadır. Belediyeler açısından bu ücretler önemli gelir
kaynakları. Ancak Melikgazi Belediyesi olarak ‘Biz üzerimize düşen görevi yaptık, gereken
yerleri yıktık’ deyip, müteahhitlerin gelmesini beklemek yerine, fedakarlık yapıyoruz. Bizim
için önemli olan, bu mahallelerde gecekonduların yerini modern yaşam alanlarının alması ve
daha fazla Melikgazili vatandaşımızın rahata kavuşmasıdır.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20776.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Merkez Bankası faiz artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,50'den
yüzde 8'e, gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 8,25'ten yüzde 8,50'ye yükseltirken, gecelik
borçlanma faiz oranını yüzde 7,25'te sabit tuttu.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, toplam talepteki yavaşlamanın
enflasyondaki düşüşü desteklediğini belirtilerek, "Bununla birlikte, yakın dönemde küresel
belirsizliklerdeki artış ve yüksek oynaklıklara bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri
enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Söz konusu gelişmelerin
beklentiler ve fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla parasal
sıkılaştırma yapılmasına karar verildi." değerlendirmesinde bulundu.
"1,5 milyar dolar dolar ilave likidite sağlanacak"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vade
dilimlerinde 50 baz puan düşürdü. Söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5
milyar dolar dolar ilave likidite sağlanmış olacağını bildirildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20777.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ocak’ta doğalgaz müjdesi
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ocakta doğalgaz depolamada müjdeli
haberlerin olduğunu belirtirken Doğu Akdeniz gazında da yeni bir müzakere dönemine
girildiğini ifade etti.
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Bakan Albayrak 7. Türkiye Enerji Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz
gazıyla ilgili müzakere dönemine girildiğini ifade eden Bakan Albayrak, doğalgaz
depolamada da bir müjdeli haberin olduğunu belirtti.
Bakan Albayrak'ın açıklamasından notlar;
* Türkiye artik bu coğrafyada eskisinden farklı bir iletişim uyguluyor. Shangay İşbirliği
Örgütü'ne Hindistan ve Pakistan katımılıyla dünyanın en büyük ülkeleri olacak.
* Dünya enerjisinin yüzde 40'ını bu örgüt üretiyor. Dünyada bu bağlamda en büyük örgüt.
Türkiye
Shangay
İşbirliği
Örgütü
içinde
görevini
başarıyla
yürütecektir.
* Doğu Akdeniz gazıyla ilgili olumlu düşünüyoruz. Yeni bir müzakere dönemine girdik.
Süreçte olumsuz bir şey yok. Doğlagaz depolamayı yapacağız ama en uygun maliyetle.
Paramız kıymetli. Türkiye'nin saçacak kadar parası yok.
'Doğalgaz depolamada bir müjdemiz olacak'
* Ocakta doğalgaz depolamayla ilgili önemli bir müjdemiz olacak. Yeni bir adım
atacağız. Bu konuda özel sektörü destekliyoruz. Tek şartla: piyasa döngüsünü bizim
aleyhimize bozmamak şartıyla.
* Botaş'ın yeniden yapılandırılması: Sadece Botaş değil kritik kurumların tamamını
yapılandırmamız lazım. Kurumların sadece yönetsel anlamda değil, bölgesel anlamda önemli
oyuncu olmaları gerekiyor.
* Şu anda Türkiye'nin başında son dönemde dünyanın en önemli liderlerinden biri var. Şu
dönemde büyük gruplar açısından satın almaların, bölgesel işbirliklerinin çok önemli
olduğunu düşünüyorum.
* Bu konuda adım atmayı düşünen, görüşen firmalar olduğunu biliyorum. Bunun daha da
artması lazım.
'Türkiye yeni bir döneme girecek'
* Madencilikte önümüzdeki dönemde daha yoğun bir gündem yaşayacağız. Türkiye,
potansiyeline göre çok bakir bir ülke. Türkiye yerli ve yenilnebilir enerji alanlarında
önümüzdeki dönemde yeni bir döneme girecek.
* 2017 Elder toplantısından önce saha denetimleriyle ilgili karneleri hazırlayacağız. Sektörün
liberalizasyonuna inanıyorum enerji az güvenliğiyle birlikte yan yana bu süreci hayata

geçireceğiz. Liberalizasyonla ilgili kritik adımları atacağız. Türkiye'nin hala enerjide eksikleri
var farkındayız. 2023'e daha çeşitlendirilebilir çok başka bir enerji stratejisi ile gireceğiz.
2017'nin ilk çeyreğinde elektrik dağıtım şirketlerine müşteri memnuniyeti anlamında karne
vereceğiz. (haberturk.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20778.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

6 bin 510 daireye ruhsat verildi
TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 2016 yılının ilk dokuz ayında yapı
ruhsatı verilen daire sayısı 6 bin 510 oldu.
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Kayseri' de Yapı Ruhsatı verilen binaların 2016 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların
toplam yüzölçümü 1 654 855 m² iken; bunun 856 162 m² si (yüzde 51,7) konut, 542 420 m²
si (yüzde 32,8) konut dışı ve 256 273 m² si (yüzde 15,5) ise ortak kullanım alanı olarak
gerçekleşti.
Kayseri' de Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2016 yılı Ocak-Eylül ayları
toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 1 596 024 m² iken; bunun 891 720 m² si (yüzde
55,9) konut, 388 916 m² si (yüzde 24,4) konut dışı ve 315 388 m² si (yüzde 19,8) ise ortak
kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre
Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların 2016 yılının ilk dokuz ayında bir önceki
yıla göre, bina sayısı yüzde 5,0, yüzölçümü yüzde 6,1, değeri yüzde 11,7, daire sayısı yüzde
8,1 oranında arttı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20779.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Zamana direnen köy enstitüsü
1938 yılında Eğitmen Kursu olarak açılan ve çeşitli değişikliklere rağmen 65 yıl boyunca
öğretmen yetiştiren Pazarören Köy Enstitüsünün tarihi binaları zamana karşı direniyor. Köy
Enstitüsünün öğrencilerinden kalan eşyalar, okulun idari binasındaki küçük müzede
sergileniyor.
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1938 yılında Eğitmen Kursu olarak açıldıktan sonra 1940’da Pazarören Köy Enstitüsü adını
alan, 2003-2004 eğitim öğretim yılından sonra da, öğretmen liselerinin tamamen kapanması
ile misyonunu tamamlayan şimdiki Pazarören Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lisesi,
geçmişten aldığı mirası zor da olsa ayakta tutmaya çalışıyor. Köy Enstitüsü döneminde inşa
edilen tarihi idari bina, hemen yanındaki kız öğrenci yatakhaneleri, spor salonu, tamir ve
bakım atölyeleri, sinema salonu, öğretmen lokali ve bazıları kullanımda olan lojmanları artık
ayakta durmakta zorlanıyor. Köy Enstitüsü öğrencilerinin kullandığı hızardan facite, kayak
takımlarından tarım aletlerine kadar çok sayıda obje şu anda Pazarören Anadolu Lisesinin
yönetim binası girişindeki küçük müzede sergileniyor.
Çökmek üzere olan binalar tehlike saçıyor
Okul Müdürü Hayrettin Acet, 110 dönüm üzerine kurulu kampüs niteliğinde olan okulun
tarihi ile mezunlarından faydalandıklarını, ancak yıkık durumda ve koruma altında olduğu
için çok sayıdaki tarihi binasından faydalanamadıklarını söyledi. 1970 yılından sonra inşa
edilen binaların kullanılabilir durumda olduğunu kaydeden Okul Müdürü Hayrettin Acet,
"Köy Enstitüsü döneminden kalan ana binamız, sinema salonu, spor salonu, tamir atölyesi,
lojmanların bir kısmı ve öğretmen lokali ayakta. Ancak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu tarafından koruma altına alındığı için bu binaları kullanamıyoruz. Bunlarla ilgili proje
yapıldı ancak maliyet yüksek olduğu için faaliyete geçmedi. Binalarda yavaş yavaş çökmeler
başladı, bizler her ne kadar güvenlik önlemi alsak da, bunlar öğrenciler için risk teşkil
etmekte. Çünkü zaman zaman merak sonucu binaya girip çıkabiliyorlar" diye konuştu.
Enstitü mezunlarının her iki yılda bir kampüs alanını ziyarete geldiklerini ifade eden Okul
Müdürü Hayrettin Acet, halihazırda 360 öğrencisi bulunan böyle bir tarihi mekanda eğitim
vermekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Acet, tarihi binalarla ilgili önlem
alınmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20780.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

15 Temmuz şehit ve gazilerinin GSS prim
borçları silindi
SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GSS Tescil ve Prim Daire Başkanı Ünalan, "15
Temmuz şehit ve gazileriyle ilgili kurumumuz yaklaşık 704 kişinin GSS borçlarını silmiş
bulunuyor." dedi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası
(GSS) Tescil ve Prim Daire Başkanı Uğur Ünalan, SGK Erzurum İl Müdürlüğünde
düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun
yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Ünalan, gençlerin mağduriyetine yönelik hükümetin eylem planı
olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Hükümetimizin eylem planları çerçevesinde lise mezunu olan gençlerimizin 20, üniversite
mezunlarının ise 25 yaşına kadar 2 yıl ücretsiz sağlık yardımı alabilmesini hayata geçirmiş ve
bu konuda da e-Devlet üzerinden bilgilerini kontrol etme imkanı sağlamış bulunuyoruz.
Özellikle 18 yaşındaki lise mezunu gençlerimizin büyük bir mağduriyeti vardı. İşe girmede,
anne-baba üzerinden sağlık yardımı alamama, üniversite mezunu gençlerimizin de 23 yaşında
okullarını bitirmesiyle bu tür mağduriyetlerin hat safhaya ulaştığını biliyorduk. Lise
mezunlarının 20, üniversite mezunlarının 25 yaşına kadar olan sağlık güvenceleri Sosyal
Güvenlik Reformu kapsamında devlet tarafından karşılanmaya, bu hizmetin gençlerimize
sunulmasına başlanmıştır."
Uğur Ünalan, 25 yaşına kadar olan gençlerin prim borçlarının da silindiğini ifade ederek, "5
milyon 558 bin 124 gencin 4 milyar 751 milyon 7 bin lira olan pirim borcu tamamen silindi."
şeklinde konuştu.
SGK prim borçlarının yapılandırılmasında yarın son gün
SGK prim borçlarının yapılandırılmasının son gününün 25 Kasım olduğunu vurgulayan
Ünalan, vatandaşların bu tarihe kadar yapılandırma talebinde bulunmaları gerektiğine işaret
etti.
Uğur Ünalan, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe
girişiminde büyük bir kahramanlık örneği sergilendiğini de dile getirerek, şöyle devam etti:
"15 Temmuz şehit ve gazileriyle ilgili kurumumuz yaklaşık 704 kişinin 1 milyon 75 bin lira
olan GSS borçlarını silmiş bulunuyor. Allah bir daha bizlere 15 Temmuz gibi sıkıntılı süreç
yaşatmasın. Millet ve devlet olarak kenetlendiğimiz bu süreçte bizler için şehit, gazi olan
kardeşlerimizin devlete olan borçlarının bu şekilde ödendiğini düşünerek, hükümet eylem
planı içerisinde bu borçları sildik.” AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20781.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

2 bin 330 litre akaryakıt çalmışlar
Kayseri'de iş makinelerinden 2 bin 330 litre akaryakıt çalınırken, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilere 250 saatin üzerindeki
kamera kaydının ve 300'ün üzerinde aracın incelenmesi sonucu ulaştı.
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Edinilen bilgiye göre 8 Kasım tarihinde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
üzerinde bulunan iş makinelerinden 2 bin litre ve Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'nde park
halindeki iki araçtan da 330 litre akaryakıt çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı çalışmalara başladı. Olay yerini
gören şahıs ve güvenlik kamerası olmaması üzerine bölgeye yakın yerlerde bulunan 28 farklı
yerden kamera görüntüleri incelenmeye başladı. Yaklaşık 250 saatlik kamera kaydı inceleyen
ekipler, bir aracın suçun meydana geldiği saatlerde görüntüye birden fazla girdiğini belirledi.
Olayın gece olması nedeniyle aracın plakasına ulaşamayan ekipler aracın marka, model ve
üretim yılını incelemeye alarak otomobil firmalarıyla görüştü. Kentte 300'ün üzerinde aynı
marka ve model aracın tespit edilmesi üzerine bütün araçlar tek tek incelendi. İncelenen
araçlardan birinde yoğun şekilde mazot kokusu alan ekipler, aracı kullanan A. H. ve M. Ç.'yi
düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları akaryakıtları sattıkları iş
yerini de tespit eden Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, burada bulunan 780 litre mazotu
mağdurlara teslim etti.
Gözaltına alınan A. H. ve M. Ç., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce
tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalıntı akaryakıt alan 2 kişiye de ayrıca işlem yapıldığı
öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20782.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Madenler yeşilleniyor
Mermer ocaklarında 1 milyon metrekare ağaçlandırma projesinin ilk fidanları dikildi. İstanbul
Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) 1 milyon metrekare maden alanının ağaçlandırılmasını
amaçlayan projesinin ilk adımı Kayseri’de atıldı.
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İMİB, Türk Mermer ve Maden Vakfı ile Çevikler Mermer A.Ş arasında imzalanan işbirliği
protokolü sonucunda Çevikler Mermer’in Kayseri Pınarbaşı’nda bulunan mermer ocağına
fidan dikimine başlandı.
“Bir yılda 200 bin metrekare alanı ağaçlandıracağız”
Bir sene içerisinde 200 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracağını söyleyen İMİB Yönetim
Kurulu Üyesi de olan Çevikler Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik,
“Çevikler Mermer olarak, İMİB ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş tarafından temin
edilen 6 bin adet fidanı çevreye ve doğaya saygılı madencilik anlayışıyla Kayseri
Pınarbaşı’ndaki ocağımızda 60 bin metrekarelik bir alana dikmeye başladık” dedi.
İMİB’in 1 milyon metrekarelik alanı ağaçlandırma projesine gönülden inandıklarını ve
desteklediklerini belirten Çevik’e göre; sektördeki diğer firmaların da projeye katkı
sağlamasıyla, hedeflenen rakama çok kısa sürede ulaşılabilecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20783.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Seyyid Burhaneddin ve Mevlana anlatılacak
Araştırmacı yazar Emrah Bekçi ‘Sırlar Sultanı Seyyid Burhaneddin hazretleri ve talebesi
Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri’ni anlatacak.
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İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak olan konferans saat 19.30’da
başlayacak. Müdürlüğün internet sitesinde İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş adına
yayınlanan davet afişinde, “Vefatının yıldönümü münasebetiyle, müdürlüğümüzce
düzenlenen ve araştırmacı yazar Emrah Bekçi tarafından sunulacak olan ‘Sırlar Sultanı Seyyid
Burhaneddin hazretleri ve talebesi Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri’ konulu konferansı
onurlandırmanızı dileriz” ifadelerine yer aldı.
Kayserili bir grup şair-yazar ile gazetemizi ziyarete gelen Emrah Bekçi, konferansa Kayseri
halkının ilgi göstermesini istediğini söyleyerek bir kez daha ‘konferans daveti’ni gazetemiz
aracılığıyla yineledi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20784.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Sultan Sazlığı'na yeni kamelyalar yapılıyor
Sultan Sazlığı'na ziyaretçi akını olması sonrasında yetersiz kalan kamelyalara ek olarak 10
adet daha kamelyanın yapım işine başlandı.
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Sultan Sazlığının ziyaretçi akınına uğraması ve ziyaretçi bilgilendirme merkezindeki
kamelyaların yetersiz kalmasından dolayı Orman Su İşleri Kayseri Şube Müdürlüğü ile Develi
Belediyesi işbirliği ile Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezine on adet
daha ek kamelya yapımına başladı. Develi Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Deringöl,
"Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezine gelen ziyaretçilere kamelyalar yetersiz kalıyordu, Orman
Su İşleri Müdürlüğü ve Develi Belediyesinin katkılarıyla on adet kamelya daha yapıyoruz"
dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20785.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

"Burnunu Kaybeden Palyaço" adlı çocuk
oyunu sahnelenecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri çerçevesinde, "Burnunu Kaybeden Palyaço"
adlı çocuk oyunu, minik tiyatro severlerle buluşacak.
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Uygur Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek oyun, 27 Kasım Pazar günü Büyükşehir
Belediyesi
Tiyatrosu'nda
saat
12.00
ve
15.00'te
ücretsiz
izlenebilecek.
Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Birol Engeler'in yönetti oyun, patronu tarafından sirkten atılan
bir palyaçonun başından geçenleri anlatıyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20786.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

881 yıllık tarihi hamam restore edilecek
Kayseri'de 1135 yılında Selçuklular döneminde inşa edilen tarihi cami restore edilerek
turizme kazandırılacak.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Gülük Mahallesi'nde bulunan tarihi hamamın restore
edilerek tekrar sosyal hayata dahil olacağını belirtti. Hamamın 1135 yılında inşa edildiğini ve
Danişmentliler döneminde Yağıbasanoğlu Mahmud'un kızı Atsız Elti Hatun tarafından
onarıldığını kaydeden Büyükkılıç, Gülük Hamamı'nın, tarihi ve kültürel miras açısında önemli
bir eser olduğunu ifade etti. Büyükkılıç, açıklamasına şöyle devam etti: "İlçemizin en önemli
tarihi varlıklarından birisi olan Gülük Hamamı, yaklaşık 881 yıllık geçmişe sahip. Tarihi
Selçuklu eseri hamamın kısa sürede aslına uygun restorasyonunu yapıp Melikgazi ve Kayseri
halkımızın hizmetine sunulması ve bu kültürel mirasımızın korunup tekrar ülkemize kaplıca
turizm merkezi olarak kazandırmayı hedefliyoruz. Hamamın restorasyon projeleri çizildi,
ihale süreci ve akabinde de restorasyon çalışmaları başlayacak. Bu kültürel mirasımız
restorasyonu tamamlandığında ilçemize bir doğal mirası daha kazandırmış olacağız." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20787.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Umre manevi imardır
“Umre Bilgilendirme ve Eğitim Semineri”nde konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,
“Umre imar demektir. Umre ile bizler manevi hayatımızı yeniden imar ederiz, Allah’a (c.c.)
karşı kulluğumuzu yenileriz.” dedi
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2016-2017 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Kutsal Topraklara gidecek
çeşitli turlara kayıt yaptıran vatandaşlarımız için İl Müftülüğü tarafından “Umre
Bilgilendirme ve Eğitim Semineri” düzenlendi.
İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen seminere, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl
Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu, İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Müdür Vekili

İbrahim Halil Erdoğan, Dr. M. Soner Yılmaz, İl Müftülüğü Merkez Uzman Vaizesi Dr. Ayşe
Karaköse ve umreye gidecek vatandaşlar katıldı.
Seminerde konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “Umre imar demektir. Umre ile bizler
manevi hayatımızı yeniden imar ederiz, Allah’a (c.c.) karşı kulluğumuzu yenileriz. Umre
ibadeti dünyada işlediğimiz günahlardan arınmaya bir vesiledir. Bu yolculuk, kişinin manevi
hayatını gözden geçirmesi ve ruhi bir yenilenme gerçekleştirebilmesi için önemli bir fırsattır.
Kişinin kendini ve Rabbini tanıması için bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Müslüman olarak
ne yapmamız gerekiyorsa onun şuuru ve bilinci içinde olmalıyız. Ülkemiz, Milletimiz ve
İslam âlemi için bol bol dua edelim.” diyerek umre ziyaretine gidecek vatandaşlarımıza
umrenin fazileti, önemi ve dini yönleri hakkında bilgiler verdi.
Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu “Ana Hatlarıyla Umre Menasiki”, İl
Müftülüğü Merkez Uzman Vaizesi Dr. Ayşe Karaköse “Kadına Özgü Konular” ve Dr. M.
Soner Yılmaz “Umre İbadetinin gereği olarak bir arada yaşama bilinci” konularında
umrecilere bilgi verdiler.Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20788.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Diyanet İşleri Başkanı Görmez Kayseri'de
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kayseri'de sabah namazında vatandaşlarla bir araya
geldi.
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Cami Kebir'de sabah namazını kıldıran Görmez, daha sonra yaptığı konuşmada, tabiatın bile
uykuda olduğu bir vakitte, fecir vaktinde gençlerle mescitte buluşmanın büyük bir nimet, her
fecrin insanlık için yeni bir doğuş olduğunu belirtti.
Halep'te yıkık binaların arasından, enkazların altından çıkarılmaya çalışılan çocukların, bu
fecir vaktinde unutulmamaları gerektiğini vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:
"Bu fecir vaktinde, bu icabet vaktinde Halep'te binaların altından çıkarılmaya çalışılan
çocukları unutmak mümkün müdür? Ashabı uhdud sadece tarihte olmadı. Allah Kur'an'da
'Kahrolsun o insanlara ki iman eden insanları ateş dolu hendeklere koyup yaktılar.
Etraflarında oturup o müminlere yapılan işkenceleri seyredenlere de yazıklar olsun'
buyuruyor. Yine bir ayetinde yüce Allah buyuruyor ki, 'O insanlardan intikam almalarının bir
sebebi vardı, Allah'a iman etmeleri. Her kim mümin erkek ve kadınlara işkence yaparsa ve
sonra da tövbe etmeden bu dünyadan ayrılırsa onlar için yakıcı bir cehennem azabı vardır.'
Allah yeryüzünde zulme maruz kalmış bütün kardeşlerimizi o kötülüklerden kurtarsın. Bizi de
o kardeşlerimize yapılanları seyretme gibi bir zilletten muhafaza eylesin."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20789.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Sahabiye’de yıkıma başlandı
Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde uzlaşma sağlanan binaların
yıkımına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Boylar Sokak'ta iki katlı
binanın yıkımına bizzat katıldı. Kepçe kullanarak binanın yıkımını başlatan Başkan Çelik,
baharla birlikte temel atacaklarını açıkladı.
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Kayseri'nin gelecek yüzyılına damga vuracak projelerden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm
Projesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı. İlk yıkım, projenin ilk etabı olan Boylar Sokak'ta
yapıldı. Virane haline gelen iki katlı binanın sakinleri, "Mülkümüzü gönül rahatlığı ile
Büyükşehir Belediyesi'ne veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dediler.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, geleceğe dönüşümün en önemli adımlarından
olan yıkım çalışmalarına bizzat katıldı. Kepçe kullanan ve binaya ilk darbeleri indiren Başkan
Mustafa Çelik, yıkım çalışmalarını başlattı.
Yıkım çalışmalarının çevreye zarar vermemesi için İtfaiye aracından yıkım sonuçlanıncaya
kadar su sıkıldı ve yıkım anındaki tozun çevreye yayılması önlendi.
"BAHARLA BİRLİKTE TEMELLERİ ATACAĞIZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde uzlaşma
görüşmelerinin devam ettiğini ve uzlaşma sağlandıkça bir takvim çerçevesinde binaların
boşaltılacağını belirtti. Binaların boşalmasının ardından her hafta bir binanın yıkılacağını
ifade eden Başkan Çelik, baharla birlikte Sahabiye'de temellerin atılacağını kaydetti.
Yıkım esnasında Sahabiye'de kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
gördüklerini vurgulayan Başkan Çelik, "Çünkü buradaki binalar çok eski ve çürük. Örneğin
yıkımını yaptığımız bina 1965 yılında yapılmış. Çimentosu az ve 6'lık demir kullanılmış.
Zaten bu bölgedeki binalarda deprem yönetmeliğine uygunluk yok ve çürük raporları mevcut.
İnşallah her hangi bir kaza bela olmadan anlaşma sağladığımız binaları belli bir takvim
içerisinde yıkacağız. Baharda temellerini atmayı planladığımız Sahabiye'de Rabbim kazasız
belasız hak sahiplerinin evlerine yerleşmelerini nasip etsin" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20790.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Fetö'den gözaltına alınan 4 kişi hakim
karşısında
Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan,
Başbakanlığa 'böcek' yerleştiren eski İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür
Yardımcısı Sedat Z.'nin kardeşi ile FETÖ'den firari olan Yargıtay Üyesi Ali A.'nın eşi hakim
karşısına çıktı.
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Kayseri’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 ilde eş zamanlı
operasyon yapılmıştı. Düzenlenen operasyonda Başbakanlığa 'böcek' yerleştirdiği belirlenen
ve Romanya’da saklanan Sedat Z.'nin kardeşi Yakup Z. ile FETÖ'den firari durumda bulunan
Yargıtay üyesi Ali A.'nın eşi Nilgün A. gözaltına alınmıştı. Yakup Z.'nin terör örgütünün
haberleşmesinde kullanılan 'bylock' programı kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.
Yakup Z., Nilgün A. ile birlikte 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20791.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Başkan Çelik, Perşembe Pazarı'nda
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Perşembe Pazarı'nı ziyaret etti. Vatandaşlar ve
pazarcı esnafı ile görüşen Başkan Çelik'e büyük ilgi gösterildi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi
çerçevesinde ilk yıkım çalışmalarına katıldıktan sonra Fatih Mahallesi'nde kurulan Perşembe
Pazarı'na geçti. Pazar yerini gezen Başkan Çelik, pazarcı esnafı ile görüşerek hayırlı işler
temennisinde bulundu.Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile sohbet eden
Başkan Çelik'e pazarcı esnafı tarafından meyve ikram edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20792.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den Vali
Kamçı'ya ziyaret
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez,
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.
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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i Kayseri'de
ağırlamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Kamçı, "Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı
Gaziantep Valiliği döneminden beri tanıyorum. Kendisi saygı ve sevgi duyduğumuz değerli
bir büyüğümüz. Diyanet İşleri Başkanı olarak burayı ziyaret etmesi bizleri son derece mutlu
etmiştir" dedi.
Kayseri'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Mehmet
Görmez de, "İhtisas merkezlerinin birer hizmet içi eğitim kursu olmaktan çıkarılıp güçlü
birere diyanet akademisine dönüştürülmesi için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa
zamanda birer akademiye dönüşerek bu hizmeti çok daha ileri noktalara taşıyacak diye umut
ediyorum. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Kayseri'nin manevi
hayatına katkıda bulunan bütün din gönüllüsü kardeşlerimizle bir araya geleceğiz" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20793.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erdoğan AB'ye resti çekti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ile Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Kadın ve Adalet
Zirvesi'nin açılışında, zirvenin ilkine de katıldığını ve kadın sorunları konusunda yeni bakış
açıları üzerinde durarak KADEM'i gösterdiği özgün duruş için tebrik ettiğini anlattı.
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İslam inancına göre insanlığın ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem ile Hazreti
Havva'dan doğduğunu, çoğaldığını ve bugünkü 7,5 milyarlık nüfusuna ulaştığını dile
getiren Erdoğan, "Dikkat ederseniz ilk erkek olan Adem'i hangi saygı ifadesiyle anıyorsak, ilk
kadın olan Havva'yı da aynı ifadeyle zikrediyoruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizi
bir erkekle bir dişiden yarattığını, kendi katında değerli olanın da Allah'a karşı gelmekten en
çok sakınan olduğunu ifade ediyor. Bakınız burada 'Erkek kadından' veya 'kadın erkekten
üstündür' diye bir hüküm yok. Tam tersine, yaradılışta eşitlik var. Üstünlük ise sadece
Allah'tan sakınmada yani takvada söz konusu olabiliyor. Bu açık emir mucibince kadınları,
sadece ve sadece cinsiyetlerinden dolayı tahkir eden her türlü anlayışı reddediyoruz." diye
konuştu.
"Mücadelemizin ilkelerini doğru koymazsak..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın meselesinin, son günlerde yoğun bir şekilde tartışılan
yasaların izin verdiği yaşın altındaki evliliklerle ilgili düzenleme vesilesiyle gündemde
yeniden öne çıktığına değinerek, şöyle devam etti:
"Tartışmalar üzerine dikkatimi çeken bu kanun değişikliği teklifinin, yeterince özenli
hazırlanmadığını ve belirsizlikleri sebebiyle istismara açık bulunduğunu gördüm. Bunun için
de toplumsal taleplere karşılık vermek için atılan bu iyi niyetli adımın maksadının dışında
istismarlara yol açmayacak şekilde daha hassas biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ifade
ettim. Hükümetimize ve Meclisimize hatta toplumumuza söz konusu kanun değişikliğinin
mevcut haliyle çıkartılması yerine daha geniş bir mutabakatla ele alınmasını tavsiye ettim.
Hükümetimiz de bu doğrultuda gerekli adımları atarak değişiklik teklifinin geri çekilmesini
kararlaştırdı. İnanıyorum ki geniş mutabakatla yeniden parlamentomuza gelecektir.
Siyaset mekanizması ve siyasetçilerin sorumluluğunda faaliyet gösteren kurumlar, elbette
sorun çözme yeridir, sorun çözme makamıdır. Ülkemizde yasaların izin verdiği yaşın altında
evlilikler ve bunlardan kaynaklanan sıkıntılar söz konusuysa çözümü için gereken adımlar
mutlaka atılmalıdır. Bu adımlar öncelikle sosyal ve kültürel bilinci artırmaya yönelik
olmalıdır. Şayet kanuni yaş sınırının altında evlilik kültürü mevcutsa, siz istediğiniz kadar
kanun çıkartın, istediğiniz kadar ceza verin bunun önüne geçemezsiniz. Demek ki öncelikle
toplumda bu yönde bir anlayış değişikliğini yerleştirmek gerekiyor, bunun adımlarının
atılması gerekiyor. Bu görev de hükümet ve devletle birlikte tüm sivil toplum kuruluşlarına,
medyaya, ailelere düşüyor. Özellikle altını çizerek ifade ediyorum, örflerde, adetlerde,
geleneklerde kadının istismarıyla ilgili ne varsa bunların hepsinin de aynı zaman inancımıza,
kadim kültürümüze aykırı unsurlar olduğuna inanıyorum. Bu yanlışları ayıklamak, düzeltmek,
değiştirmek, hepimizin ortak görevidir. Yasama, yürütme ve yargı organlarının, sivil toplum
kuruluşlarının bu çerçevede her türlü çabayı göstermesi şarttır, öyle yapıldığına da
inanıyorum. Ancak bunu yaparken, mücadelemizin ilkelerini doğru koymazsak, istismarı
özendiren, meşruiyeti baskılayan bir konuma düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız.
Hükümetimizden ve bu alanda çalışan resmi, sivil tüm kurumlarımızdan kadınlarımıza
yönelik adaletsizliklerle mücadele konusunda öncelikle ilkeleri doğru koymalarını
bekliyorum."
"Daha ileri giderseniz o sınır kapısı da açılır"
Suriye, Irak, Afganistan Libya, Somali gibi ülkelerde yaşanan çatışmalar, uygulanan zulüm,
dökülen kanların, sadece çıkar kavgaları ve mülteci tehdidi boyutuyla dünyanın gündemine
girebildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:
"Eğer mülteci sorunu olmazsa inanın bana bu ülkelerdeki insani dramların dünyada gündeme
gelme ihtimali neredeyse yoktur. Kapaklarda yer aldı, Aylan Bebek, ardından Ümran bebek
yer aldı, peki acaba sadece Türkiye'de 3 milyonu aşkın mültecinin olduğu dünyanın değişik
yerlerinde bu tür mültecilerin olduğu dünyamızda sorun sadece Aylan bebek midir, sadece
Ümran yavrumuzdur? Değil. Çünkü şu anda dünyada milyonlarca Aylan bebek cevap
bekliyor, şefkat bekliyor, merhamet bekliyor, onlara yönelik atılan bir adım var mı? Yok. İşte

Afrika. sahra üstü, sahra altı. Milyonlarca orada bebek, kadın yediden yetmişe hepsi çözüm
bekliyor, atılan bir adım yok. Atılan adımı söyleyeyim, 'Türkiye Avrupa Birliğine girsin mi,
girmesin mi?' Atılan adım bu, niye? Erdoğan doğru açıklamalar yapıyor. Toplanmışlar
gelmişler bir araya 30-40 kişi verilen o bildiriye (Hayır' diyor, 400-500 kişi 'Evet' diyor.
Topunuz dese ne yazar? Hiçbir zaman siz insanlığa dürüst davranmadınız, insanlara doğru
bakmadınız, Aylan bebekleri Akdeniz kıyılarında sahile vurduğu zaman oradan gelip siz
almadınız. Ümran bebekleri siz almadınız, 3 milyon, 3,5 milyon mülteciyi bu ülkede besleyen
biziz, verdiğiniz sözleri yerine getirmediniz. Kapıkule'ye 50 bin mülteci dayandığı zaman
feryat ettiniz 'Acaba Türkiye sınır kapılarını açarsa ne yaparız' demeye başladınız. Bana bak
eğer daha ileri giderseniz bu sınır kapıları da açılır bunu da bilesiniz. Öyle kurusıkı
tehditlerden ne ben anlarım ne de bu millet anlar, bunu da bilesiniz."
"Müslümanların derdini kim anlatacak, kim savunacak?"
"Adaletin gereği dünyada yerine geliyor mu? Birleşmiş Milletler'de yerine geliyor mu?
Avrupa'da yerine geliyor mu? Niye ben dünya 5'ten büyüktür diyorum?" diyen Erdoğan,
dünyanın kaderini BM Güvenlik Konseyindeki 5 ülkenin belirleyemeyeceğini, bu ifadeyi bu
nedenle dile getirdiğini söyledi.
Dünyada artık İkinci Dünya Savaşı şartlarının olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şöyle devam etti:
"BM Güvenlik Konseyinde dünya temsil ediliyor mu? Her etnik unsur Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyinde temsil ediliyor mu? Her din orada temsil ediliyor mu? Her kıta temsil
ediliyor mu? Peki nasıl oluyor bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi? Böyle bir şey
olabilir mi, biz ne diyoruz? Diyoruz ki 196 ülkenin BM Güvenlik Konseyinde temsil
edilmediği bir Birleşmiş Milletler adalet dağıtamaz, adaleti tesis edemez. Onun için de bir
aldatmaca daha yapmışlar 5 tane daimi üye, 15 tane geçici üye. Yetti artık, yetti bu aldatmaca.
Biz diyoruz 'Ey 5 tane daimi üye, gelin artık deyin ki Birleşmiş Milletlerin şu anda reforme
edilmesi lazım, yeniden güncellenmesi lazım' ve bu güncellemeyle birlikte de 5 daimi üye 15
geçici değil ya 20 tane daimi üye mi yaparız, 20 daimi üye geçici üye filan yok, hepsi daimi
üye olacak ve dönüşümlü olacak. Her 2 yılda bir bunun 10 üyesi değişmek suretiyle
dünyadaki tüm ülkeler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yerini almış olacak ve orada
her dinden, her kıtadan, her ırktan temsilciler bulunmuş olacak. Adaleti sen o zaman tesis
edersin. Şu anda 5 tane daimi üye, Fransa, İngiltere, Rusya, Avrupa. Bunun yanında Çin,
Asya, Amerika, Amerika'nın bir kısmı buraları temsil ediyorlar ama diğer taraftan temsilci
yok. İnanç gruplarına gelince acaba 1 milyar 700 milyonluk Müslüman kitlesi orada temsil
ediliyor mu? Hayır. Temsil edilmiyor, böyle bir yapı var. Peki Müslümanların derdini kim
anlatacak, kim savunacak? Buradan adalet çıkmaz, onun için de ben Birleşmiş Milletler Genel
Kurulundaki konuşmalarımda sürekli bunu işliyorum, işlemek zorundayım. Kim adına?
Sadece 1 milyar 700 milyon değil, aslında tüm insanlık adına bunu işliyorum, dolaylı dolaysız
hepsini ilgilendiriyor da bu konu onun için."
Dünyanın 5'ten büyük olduğunu ve bunu hep birlikte savunmaları gerektiğini yineleyerek,
dünyadaki ülkelerin "Acaba biz böyle bir şey söylersek, filanca ne der? Acaba şöyle
konuşursak filanca ülke ne der?" dediğini aktaran Erdoğan, "Böyle düşündüğünüz zaman
netice alamazsınız. Ömür boyu korkuyla yaşamaktansa bir gün adam gibi yaşa ama kadınları
tenzih ediyorum, ayrım yapmıyorum, hiç olmazsa netice alalım. Bunu yapmamız lazım, hep
birlikte bu adımı atmamız lazım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20794.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Dini Yüksek İhtisas Merkezi açıldı
Kayseri’de hayırseverler tarafından yaptırılan Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in katıldığı törenle açıldı.
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Açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl
Müftüsü Şahin Güven, Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, ilçe
belediye başkanları, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetinin
ardından başladı.
“İslam dünyası zor süreçler yaşıyor”
Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Ülkemizin, İslam dünyasının ve
insanlığın içinden geçtiği zor süreci yaşıyoruz. Bu zor zamanlarda en büyük sorunlarımızdan
bir tanesinin ilimsizlik olduğunu görüyoruz. Modern zamanlarda pek çok mühendislikler
üretildi. Bu mühendisliklerden biri de cehalet mühendisliğidir. Bugün Suriye’de, Irak’ta
gördüğümüz büyük acıların sebebi cehalet mühendisliğin marifeti yok sayarak ilim adına
cehalet üretmeye başlamasıdır. Böyle bir zamanda dini ilimler önem arz ediyor. Tarih
boyunca önem arz etmiştir. Dini ilimler ile ilgili 2 büyük sorun yaşıyoruz. İlim, hikmet ve
marifeti birbirinden koparmamızdır. Malumat sahibi insanlar çoğaldı ama arifler ve ilim
sahipleri azaldı. Bu müesseselerimizin en büyük gayretlerinden biri sadece ilim ve marifet
vermek değil, hepsini beraber vermektir” ifadelerini kullandı.
“Bütün ilim merkezleri çökmüş durumda”
Görmez, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bugün bütün ilim merkezleri çökmüş durumdadır. Bütün merkezlerden ateşler yükseliyor.
Onun için bütün dünya kapımızı çalmaya başladı. Bizden sadece insani yardım istemiyorlar.
Çocuklarını bize göndermek ve ilim almalarını istiyorlar. Diyanet işleri sadece Türkiye’nin
teşkilatı değildir. Orta Asya’daki bütün kardeşlerimizin teşkilatı olmuştur. Bu müesseselerin
bütün dünyaya hitap eden, Diyanet İslam Akademilerine dönüşmesi gerekmektedir. Bunun
çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Bu artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun en
kısa zamanda gerçekleşmesini temenni ediyorum.”
Konuşmanın ardından merkezin açılışına katkıda bulunan Emekli Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve diğer hayırseverlere teşekkür plaketi verildi. Kayseri Dini
Yüksek İhtisas Merkez, Necmettin Nursaçan’ın okuduğu duanın ardından açıldı.
Düzenlenen program, protokol üyelerinin merkezi gezmesinin ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20795.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“Kayseri alimler yetiştirmeye devam
edecek”
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret
ederek bir süre görüştü. Ziyarette, Kayseri'nin manevi yönden canlılığı dile getirildi ve alimler
yetiştirmeye devam edeceği vurgulandı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i
Belediye Hizmet Binası Başkanlık Girişinde karşıladı. Ziyarete İl Müftüsü Şahin Güven de
katıldı. Başkan Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e ziyareti anısına bir tablo hediye etti.
Ziyarette Başkan Mustafa Çelik'e görevinde başarılar dileyerek sözlerine başlayan ve
Kayseri'de olmaktan bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Mehmet Görmez, açılışı için geldiği
Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve ülkemizdeki ilk uluslararası İmam Hatip Lisesinin şehrimizde
açılmış olması nedeniyle Kayserililere teşekkür etti. Şehirlerin manevi hayatı üzerinde de
duran Görmez, "Belediyecilik şehirlerin altyapısını kurmaya çalışır. O şebekeler önemlidir;
ama daha önemli olan kalpler arasındaki merhamet şebekesidir. Kayseri, müteşebbislerin çok
olduğu gelişmiş bir şehir. Bunu manevi bir güçle desteklediğimiz zaman anlamlı olur.
Şehirlerin manevi hayatı ne kadar güçlü olursa imar da o kadar güzel olur" dedi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'nin tarih boyunca alimler yetiştirdiğini ve
Makarrı Ulema olarak anıldığını hatırlattı. Seyyid Burhaneddin'den bu yana büyüklerimiz
tarafından saçılan tohumların bugün kendisini gösterdiğini dile getiren Başkan Çelik, "Bu
şehir manevi yönden her zaman canlı duruyor. Bugün de alimler yetiştirmemiz açısından
Yüksek İhtisas Merkezi'nin açılmasını çok önemsiyoruz" diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı
Mehmet Görmez, ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e Diyanet tarafından
bastırılan kitaplardan oluşan bir set hediye etti. SABAH NAMAZINDA CAMİİ KEBİR'DE
BULUŞULDU Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cami Kebir'de
sabah namazında düzenlenen 'Gençlik Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Başkan Çelik, Diyanet
İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in vaaz verdiği etkinlik sonrası Görmez ile birlikte cemaatle
tek tek tokalaştı. Başkan Mustafa Çelik, Talas'ta yapılan Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin
açılışına da iştirak etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20796.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri'de maymun yakalama operasyonu
Kayseri'nin Talas ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan maymun, yaklaşık 2 saatlik kovalamaca
sonucu yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Yukarı Talas mevkiinde bulunan bir çiftlikteki maymun, sahiplerinin
yemek yedirdiği sırada kaçtı. Bir süre sonra gözden kaybolan maymun, çiftlikten 3 kilometre
uzakta bir bağ evi bahçesinde görüldü. Ellerinde battaniyelerle maymunu yakalamaya çalışan
vatandaşlar, başarılı olamayınca belediye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Yüksek duvarlı
ve çit örülü bahçeye girerek maymunu yakalamak isteyen vatandaşlar seferber oldu.
Yakalama çalışmalarına katılan vatandaşlar, "Bir çiftlikte yemek yedirildiği sırada kaçtı.
Yaklaşık 2 saattir arıyoruz. İnşallah daha fazla geç olmadan yakalarız" diye konuştu.
Çiftlikten 3 kilometre uzakta bulunan bir bağ evi bahçesinde uzun uğraşlar sonucu maymun
yakalandı. Maymunu yakalayan vatandaş, çiftlikten çıkmak için de büyük çaba sarf etti.
Maymunla beraber ağaca tırmanan vatandaş, "Gadasını aldığım nasıl da benimle birlikte
hareket ediyor" diyerek maymunu sevdi. Yaklaşık 2 saat süren uğraşlar sonucu yakalanan
maymun, araca bindirilerek çiftliğe götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20798.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

ERCiYESSPOR YÖNETiMiNDE ŞOK
iSTiFALAR
Geçen Pazartesi günü gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’da Kayseri Erciyesspor
yönetimine seçilen, Yönetim Kurulu Asil üyeleri Rıfat Dayıoğlu, Selahattin Sözduyar ve
Yavuz Soner Coşkun ile Yedek Yönetim Kurulu listesindeki Süleyman Akın ve Mehmet
Kargın istifa ettiklerini açıkladı.
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Kayseri Erciyesspor Yönetim Kurulu Üyeleri, istifaları ile ilgili yazılı açıklamalarında şu
ifadelere yer verdi: “Bilindiği gibi 21 Kasım 2016 Pazartesi günü seçildik. Aradan geçen 5
gün gibi bir süreçte Kulüp Başkanı olarak seçilen Nuhkan Rüzgar ile biz Yönetim Kurulu

Üyeleri arasında müthiş bir iletişimsizlik oluşmuş ve görev dağılımı dahi yapılamamıştır.
Nuhkan Rüzgar’ın tutarsız davranışları ve sürekli istifa sorunu yaşaması ve tüm yönetim
kurulunun istifasını isteyip kendisinin istifa etmemek eğiliminde olması, bardağı taşıran son
damla olmuştur. Kulüp Başkanı Nuhkan Rüzgar, telefon vasıtasıyla tüm Yönetim Kurulu Asil
üyelerinin istifasını talep etmiştir. Kayseri Erciyesspor menfaatleri gereği çatışmaya meydan
vermemek adına biz 5 arkadaş istifa ettik. Yönetim Kurulu Asil üyeleri Rıfat Dayıoğlu,
Selahattin Sözduyar ve Yavuz Soner Coşkun ile Yedek Yönetim Kurulu listesindeki
Süleyman Akın ve Mehmet Kargın olarak istifamızı açıklıyoruz. Kamuoyunu yeterince
aydınlatmak adına birkaç gün içerisinde tüm merak edilenleri cevaplandırmak için basın
toplantısı düzenleyeceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20799.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

MiLLETiN ZEKATLARI HEBA EDiLDi
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe
girişimine ilişkin, "15 Temmuz'da millete bu kötülüğü reva görenler, bu aziz milletin, bu
dünyalara gönderdiği yardımları keşke heba etmeselerdi ama ortaya çıktı ki bu milletin
hayırları, bu milletin zekatları heba edildi." dedi.
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Görmez, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında faaliyetine
son verilerek Milli Eğitim Bakanlığına devredilen ve daha sonra Şehit Ömer Halisdemir
Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi adı verilen okulu ziyaret etti. Burada düzenlenen
"İnsanlığın Umudu Gençlik Buluşması" programında konuşan Görmez, zor zamanlardan
geçildiğini, bütün insanlığın bir umut aradığını söyledi. Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan
Latin Amerika'ya, dünyanın her tarafında özellikle Müslümanların bir umudun peşinde
olduklarını dile getiren Görmez, şöyle konuştu: "Uluslararası İmam Hatip Lisesi Projesi,
Türkiye Diyanet Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığımızın birlikte yürüttüğü, birlikte büyüttüğü
bu büyük proje, bütün insanlığın umudunu yeşertecektir diye umut ediyorum. Zor bir
zamandan geçiyoruz. İslamın bütün ilim merkezleri, medeniyet merkezlerinin çöküş yaşadığı
zamanlardan geçiyoruz ve her ülkedeki Müslümanların çok acı bir tarihi ve çok acı bir talihi
var. Bu acı talihi yenecek olan sizlersiniz. İnşallah sizin gayretleriniz, çabalarınız İslam
medeniyetini dünyanın her tarafında ihya edecektir." Görmez, medeniyetin ancak ilim, hikmet
ve marifetle ihya edileceğine dikkati çekerek, Müslümanların zor zamanları ilimle, alimlerin
gayret ve çabalarıyla aştıklarını anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20800.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

2 müdür yardımcısına gözaltı
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürlüğünde görevli 2 müdür yardımcısı gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı görevindeyken ihraç edilen
Bekir Ç. ve Naim D. gözaltına alındı. Gözaltına alınanların terör örgütünün aralarında
haberleşmek için kullandığı 'bylock' programı kullandıkları tespit edildiği öğrenildi. Gözaltına
alınan 2 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20801.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ümmetin teşkilatı
Kayseri’de Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi yeni hizmet binalarının
açılışında yaptığı konuşmada, "Orta Asya'daki bütün kardeşlerimizin teşkilatı olmuştur. Artık
Diyanet İşleri teşkilatı Balkanlarda yaşayan bütün evladı Fatihan'ın müessesesidir. 2006
yılından itibaren artık Diyanet teşkilatı Afrika'nın 40 noktasında hizmet veren bir teşkilat
olmuştur. Latin Amerika'da yaşayan 7 milyon Müslüman kardeşimize hizmet taşıyan bir
teşkilat olmuştur. Diyanet İşleri teşkilatı artık Pasifik Asya'da yaşayan bütün Müslüman
kardeşlerimizin hizmetinde olan bir teşkilat olmuştur.” ifadelerini kullandı.
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Sabah namazında vatandaşla buluştu
Cami Kebir'de sabah namazını kıldıran Görmez, daha sonra yaptığı konuşmada, tabiatın bile
uykuda olduğu bir vakitte, fecir vaktinde gençlerle mescitte buluşmanın büyük bir nimet, her
fecrin
insanlık
için
yeni
bir
doğuş
olduğunu
belirtti.
Halep'te yıkık binaların arasından, enkazların altından çıkarılmaya çalışılan çocukların, bu
fecir vaktinde unutulmamaları gerektiğini vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:
"Bu fecir vaktinde, bu icabet vaktinde Halep'te binaların altından çıkarılmaya çalışılan
çocukları unutmak mümkün müdür? Ashabı uhdud sadece tarihte olmadı. Allah Kur'an'da
'Kahrolsun o insanlara ki iman eden insanları ateş dolu hendeklere koyup yaktılar.

Etraflarında oturup o müminlere yapılan işkenceleri seyredenlere de yazıklar olsun'
buyuruyor. Yine bir ayetinde yüce Allah buyuruyor ki, 'O insanlardan intikam almalarının bir
sebebi vardı, Allah'a iman etmeleri. Her kim mümin erkek ve kadınlara işkence yaparsa ve
sonra da tövbe etmeden bu dünyadan ayrılırsa onlar için yakıcı bir cehennem azabı vardır.'
Allah yeryüzünde zulme maruz kalmış bütün kardeşlerimizi o kötülüklerden kurtarsın. Bizi de
o kardeşlerimize yapılanları seyretme gibi bir zilletten muhafaza eylesin."
Kayseri birçok Allah dostu yetiştirdi
Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmek
üzere Kayseri'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Muhammet Güven'i
ziyaret etti.
İlk olarak Vali Kamçı'yı ziyaret eden Görmez, burada yaptığı konuşmada, Kayseri Valiliği'nin
ve yerel yönetimlerinin Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin yapımında gösterdikleri ilginin
önemini anlattı.
Vali Kamçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görmez, daha sonra Belediye Başkanı Çelik'i ziyaret etti. Kayseri'nin birçok Allah dostu
yetiştirdiğini belirten Görmez, açılışı yapılacak Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin de Allah
yolunda çalışmalar yapan nesiller yetiştireceğini kaydetti.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ERÜ Rektörü Güven'i makamında ziyaret etti. Karşılıklı
hediyelerin verildiği ziyaret, basına kapalı devam etti.
Cuma namazı kıldırdı
Ziyaretlerin ardından tarihi Hunat Camisi'nde cuma namazında hutbe okuyan Görmez,
Cemaatin
cumalarının
mübarek
olmasını
diledi. Kayserililerin
çalışkanlıkları,
üretkenlikleriyle bütün dünyada şöhret elde ettiklerini dile getiren Görmez, şunları söyledi:
"Üretmek, yeryüzünü imar etmek, çalışmak hayatın gayelerinden bir tanesidir. Ancak hayat
sadece maddi üretimle hayat olmaz. Maddi üretimle beraber kalbini unutursa insan, ruhunu
unutursa, o takdirde abad olmaz. Biz dünyayı da ahireti de birlikte kazanmakla mükellefiz.
Her gün en çok yaptığınız dua, 'Rabbim, bize dünyada da güzellikler ver, ahirette de
güzellikler ver.' Biz dünya hayatımızı inşa ederken ahiretimizi unutamayız, o zaman dünya
hayatını da kaybederiz, o zaman ölmeden ölmüş oluruz. Rabb'imizin bize verdiği, hayat için
bize verdiği kısa bir süre var, biz o süreye ömür diyoruz. Ömür, boş geçirilmiş zamana isim
olarak verilmez. Ömür, kalbini imar ederek, iman ederek, yeryüzünü mamur ederek
geçirdiğimiz süreye denir. "
İnsanın yaradılış gayesini unutmadan hayatını idame ettirmesi gerektiğini vurgulayan
Görmez, şöyle konuştu:
"Biz başıboş yaratılmadık, her insan Rabb'imizin halifesidir, her insan mükerremdir,
mükerrem varlıktır ve her insan yaratılışın gayesini kaybettiği zaman hilafetini de kaybeder,
kerametini de kaybeder, kerim olmayı kaybeder. Yüce Rabb'imiz, bizi kendisini unutanlardan
eylemesin. Yüce Rabb'imiz, bizi kendi nefsini, dünya hayatıyla uğraşırken Rabb'ini, kendisini,
çocuklarını, ailesini, dünyasını, ahiretini yeryüzünün muhtelif yerlerinde zulme maruz kalmış
mağdur, mazlum kardeşlerini unutanlardan eylemesin."
Daha sonra Görmez, cuma namazı ile bazı vatandaşların cenaze namazını kıldırdı.
Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin açılışını yaptı
Görmez, Talas ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini
Yüksek İhtisas Merkezi yeni hizmet binalarının açılışında yaptığı konuşmada ise Türkiye'nin,
İslam
dünyasının
ve
bütün
insanlığın
zor
günlerden
geçtiğini
söyledi.
Bu zor zamanlarda en büyük sorunlardan birinin ilimsizlik olduğunu ifade eden Görmez,
şunları belirtti:
"Modern zamanlarda pek çok mühendislikler üretildi. Onlardan bir tanesinin adı, cehalet
mühendisliği. Cehalet mühendisliği, cehaleti ilim olarak takdim etmeyi öngören yanlış bir

mühendislik. Bugün Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Libya'da gördüğümüz, yaşadığımız büyük
acıların, travmaların sebebi cehalet mühendisliğinin, ilmi hikmeti ve marifeti yok sayarak ilim
adına cehalet üretmeye çalışması, din adına cehalet üretmeye çalışmasıdır. Tabii ki böyle bir
zamanda dini ilimler çok önem arz ediyor."
Dini ilimlerle ilgili de iki büyük sorun yaşandığını, bunlardan birinin ilim, hikmet ve marifetin
birbirinden koparılması olduğunu belirten Görmez, "Sadece bilgi ve ilim yetmez, hikmet
lazım. Sadece hikmet yetmez, marifet lazım. İlmin sahibine alim, hikmetin sahibine hakim,
marifetin sahibine arif diyoruz. Malumat sahibi insanlarımız çoğaldı ama alimimiz azaldı.
Malumat sahibi insanlar çoğaldı ama hikmet sahipleri azaldı, hakimler azaldı. Malumat
sahipleri çoğaldı ama arifler azaldı. İşte buna ihtiyacımız var." diye konuştu.
Mehmet Görmez, dini yüksek ihtisas merkezlerinin en büyük amaçlarından birinin sadece
bilgi vermek değil, ilim, hikmet ve marifeti birlikte vermek olduğunu dile getirdi.
"Fizik ve matematik de dini bir ilimdir"
İlimle özellikle de dini ilimlerle yaşadıkları ikinci sorunun Allah'ın kitaptaki ayetleri ile
kainatın ayetlerini birbirinden ayırmaya kalkışmak olduğunu vurgulayan Görmez, şöyle
devam etti:
"Bilgi, İslam’a göre dini ve dini olmayan diye tasnif edilemez. Tefsir ve hadis ne kadar dini
bir ilimse, fizik ve matematik de o kadar dini bir ilimdir. Çünkü onlar da Allah'ın kainata
yerleştirdiği kanunları öğretirler. Bunları birbirinden ayırmak, hükmü ve hikmeti birbirinden
ayırmak doğru değildir. İslam dünyasının bugün yaşadığı travmanın sebeplerinden biri de
bilgiyi bu şekilde tasnif ederek, dini ilimler dendiği zaman, kainattan kopuk, akıldan uzak,
sadece kara kaplı kitaplarda yazılıp satırlarda var olan bilgiyi zannetmeye başlamasıdır. Onun
için bu merkezlerimiz büyük önem arz ediyor."
Görmez, Türk milletinin dünyada din eğitimini en çok tartışan millet olduğunu vurgulayarak,
"Okullarımızda din derslerimiz, imam hatip liselerimiz, ilahiyat fakültelerimiz olmuş. İmam
hatip liselerimizde biz sadece dini ilimler vermemişiz, fen ilimleriyle, fizikle, kimyayla,
matematikle birlikte vermişiz. Kainatın ayetlerini, kitaptaki ayetlerle birlikte öğretmemiz son
derece önemlidir. İyi ki ilahiyat fakültelerimiz var. Sadece dini ilimler değil, beraber bütün
sosyal bilimleri, felsefeyi, hikmeti, fıkıhtan, tefsirden, hadisten ayırmamışız. Millet olarak bu
bizim başarılarımızdandır." ifadelerini kullandı.
Bu başarıları gören İslam aleminin Türkiye'ye yöneldiğini dile getiren Görmez, şu
değerlendirmede bulundu:
"Bugün bütün ilim merkezleri çökmüş vaziyette, Mısır, Bağdat, Şam, Yemen, Trablus. Bütün
bu merkezlerden ateşler yükseliyor. Daha önceleri bütün Müslümanlar çocuklarını aynı
zamanda bu ilim merkezlerine gönderiyorlardı. Şu anda bu ilim merkezleri çöktü. Onun için
bütün dünya kapımızı çalmaya başladı. Bizden sadece insani, hayri yardımlar istemiyorlar.
Aynı zamanda çocuklarını bize göndermek, Türkiye'de ilim tahsil etmesini istiyorlar. Herkes
diyanet işleri teşkilatının kapısını çalmaya başladı."
Diyanet İslam akademileri
Görmez, Diyanet İşleri teşkilatının artık sadece Türkiye'nin Diyanet Teşkilatı olmadığına
işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orta Asya'daki bütün kardeşlerimizin teşkilatı olmuştur. Artık Diyanet İşleri teşkilatı
Balkanlarda yaşayan bütün evladı Fatihan'ın müessesesidir. 2006 yılından itibaren artık
Diyanet teşkilatı Afrika'nın 40 noktasında hizmet veren bir teşkilat olmuştur. Latin
Amerika'da yaşayan 7 milyon Müslüman kardeşimize hizmet taşıyan bir teşkilat olmuştur.
Diyanet İşleri teşkilatı artık Pasifik Asya'da yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizin
hizmetinde olan bir teşkilat olmuş. Bunun için bütün dünyadan öğrenci göndermek istiyorlar.
Bu dini yüksek ihtisas merkezlerimizde okumak için yüksek seviyede din adamları
yetiştirmek için, müftülerini, vaizlerini yetiştirmek için talepler çoğalmaya devam ediyor."
"Artık bu müesseselerin, Türkiye'de 40 yıldır ilahiyat fakültesinden sonra 3 yıllık eğitim veren

bu müesseselerin, bütün dünyaya hitap eden diyanet İslam akademilerine dönüşmesi
gerekmektedir" diyen Görmez, şunları aktardı:
"Diyanet İşleri teşkilatı olarak bunun çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Bu epeyden beri
bu kardeşinizin rüyasıdır. Bu müesseseler artık sadece kurs değildir. Burada tahsilat gören
hoca efendilerimiz birer kursiyer değildir. Buraların aynı zamanda bütün dünyaya hitap eden,
İslam dünyasının içinden geçtiği bu zor süreçleri dikkate alarak yeryüzüne İslamın rahmet
mesajını yayacak, barışı yayacak ilim, hikmet ve marifeti birleştirecek, cehalet
mühendislerine 'Hayır' diyecek, cehalet mühendisliklerini ilimle, hikmetle, marifetle ortadan
kaldıracak yüksek seviyede ilim adamlarını yetiştiren birer Diyanet İslam Akademilerine
dönüşmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Bunun en kısa zamanda gerçekleşmesini
temenni ediyorum."
Görmez, konuşmasının ardından merkezin yapımında emeği geçenlere plaket vererek,
teşekkür etti.
Törenin ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve hayırseverler ile protokol üyeleri, merkezin
açılışını gerçekleştirdi.
Açılışın ardından ihtisas merkezini gezerek yetkililerden bilgi alan Görmez, konferans
salonunda karşılaştığı, daha önce Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla umreye
gönderilen işitme engelli öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Öğrenciler işaret dili ile Kur'an-ı
Kerim okudu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20802.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Arık’tan milli tarım eleştirisi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, hükümetin tarım
politikalarını eleştirdi. Arık, Milli Tarım adı altında Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantının
esasında iktidarının 15. yılına yaklaşan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin tarım ve
hayvancılığı bitirdiğinin işareti olduğunu söyledi.
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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AK Parti iktidarının tarım politikalarını eleştirdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu’nda Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesi sırasında söz alan Arık, 15 Kasım 2016
tarihinde yapılan Milli Tarım toplantısını eleştirerek, “Çiftçilerimiz üretimin nasıl
artırılacağını, ürünlerin nasıl değer kazanacağının, mazotun nasıl ucuz alınacağının, boşalan
ahırların nasıl doldurulacağının, yem fiyatlarının nasıl düşürüleceğinin müjdesini bekledi.
Ama ortada bir proje olmadığını çiftçiler ve cümle alem gördü. Esasında iktidarının 15. yılına
yaklaşan AKP hükümetlerinin tarım ve hayvancılığı bitirdiğinin işaretidir bu. Ne istedilerse
verdikleri, birlikte büyüdükleri, övgüler yağdırdıkları cemaat ve Fetö’ye önce sahip çıkıp
bugün karşı çıktıkları gibi Milli Tarım projesi ile ithalat da artık savunulmuyor herhalde.”
dedi. Dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in 2012 yılında Fransa’da

tarım alanında üretimi desteklemek amacıyla verilen Şövalye Liyakat Ödülü’nü aldığını
hatırlatan Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “AKP’nin tarım bakanları Türkiye’de üretim
pahalı, ithal etmeliyiz demiyorlardı sanki. 2010-2014 yıllarında 1.5 milyon Büyükbaş, 2
milyon küçükbaş hayvan ithal edilerek yaklaşık 10 milyon doları biz ödemedik sanki. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarım ve hayvancılık stratejisini ithalat ağırlıklı olarak
öngörmektedir. Bunu gören ihracatçı ülkelerde Türkiye’deki Bakanlar için övgüler
yağdırmaktadır. Fransa’da tarım alanında üretimi desteklemek amacıyla çalışma yapanlara
verilen ‘Şövalye Liyakat Ödülü’ 2012 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi
Eker’e verilmedi sanki. Bu madalya yerli üretimi desteklendiği için mi, yoksa Fransız
üreticiler desteklendiği için mi verildi soran yok. Gelinen noktada damızlık hayvan, besilik
hayvan, kesimlik hayvan ithalatı hız kesmeden sürmekte ve hatta et ithalatı gündemdedir.
Böyle devam ettiği sürece birçok ihracatçı ülke kendi üretiminin sürekliliğine katkı sağladığı
için Türkiye’ye ve Gıda, tarım ve Hayvancılık Bakanı’na madalya vermeye devam edecektir.”
Türkiye’nin kendi yetiştirdiği ürünleri dahi ithal eder duruma geldiğini belirten Arık, şöyle
konuştu: “Sebze tohumlarını İsrail, Hollanda ve Şili’den alıyorsunuz, Nohut, kuru fasulye,
mercimek gibi bakliyatlar Kanada’dan, Arpa Fransa’dan, Buğday Rusya’dan, ayçiçeği
Japonya’dan… Nar, Karpuz, Kavun İran’dan, Pamuk Yunanistan’dan… Ceviz Şili,
Özbekistan, Ukrayna’dan alınıyor. İspanya’dan yeşillikler geliyor. Besilik dana Polonya,
Macaristan, Çek Cumhuriyeti’nden… Anguslar Uruguay, Brezilya, Arjantin’den… Düveler
Avrupa ve Amerika’dan… Kurbanlık koyunlar Avusturalya-Yeni Zelenda’dan… Yumurtacı
ve etçi tavuk damızlık yumurtaları tamamen yurt dışından getiriliyor… Görevi tohumluk ve
damızlık materyal üretip çiftçiye dağıtmak olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
artık damızlık hayvan ithalatı yapıyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) besilik ve kesimlik hayvan
ithalatı yapıyor. Yem hammaddeleri ithalata dayalı ve çok pahalı…Süt ürünleri ihracatı yok
seviyesinde…” CHP Bünyan İlçe Başkanı İbrahim Marzıoğlu’nun kendisini aradığını belirten
Arık, Marzıoğlu’nun 40 kuruşa mal ettiği patatesi 20 kuruşa satamadığını ifade ettiğini ve
ürettiği ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı’na göndermek istediğini söyledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20803.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

İtfaiyecilere 'Yüksekte Çalışma Eğitimi'
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi her türlü göreve en etkin şekilde müdahale edebilmek için
eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri'nin yanı sıra Sivas ve Yozgat itfaiyeleri ORAN
Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 'Yüksekte Çalışma Eğitimi' aldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, olası felaketlere daha hızlı ve daha etkin müdahale
edebilmek üzere hem ekipmanlarını yeniliyor hem de personelini daha hazır hale getirmek

için sık sık eğitime tabi tutuyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nda
'Yüksekte Çalışma Eğitimi' verildi. Eğitime, Kayseri'den 11, Sivas'tan 6 ve Yozgat'tan 3
itfaiye eri katıldı. "Yüksekten Çalışma Eğitimi" ile ilgili bilgiler veren Kayseri Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, verilen eğitimi Ahi Evran İtfaiye
Lisesi öğrencilerinin de izlediğini belirterek, "Öğrenciler 'Yüksekte Çalışma Eğitimi'
hakkında ön bilgiye sahip oluyor. Eğitim sonrası başarılı olan itfaiye erlerimiz öğrenci
kardeşlerimize eğitmenlik yaparak bu beceriyi kazandıracaklar" diye konuştu. İtfaiye erlerine
verilen eğitimde farklı senaryolara müdahale şekilleri uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye
erleri, yükseğe çıkış ve iniş teknikleri, yüksekte güvenli bir şekilde çalışma şekilleri ve yüksek
katlardan yaralı kurtarmanın nasıl olacağı hakkında detaylı bilgiler aldılar. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20804.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Artık üşümeyecekler
Geçtiğimiz günlerde gazetemiz sütunlarından okuyucularımızla paylaştığımız “Savaştan
kaçtılar, sefaletle boğuşuyorlar “ başlıklı haberimizin ardından Suriyeli Kublevo ailesine
yardım eli ulaştı.
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Kocasinan Fatih Mahallesi Şükrü Malaz İlköğretim Okulu’nun hemen yanı başındaki Açık
Sokak’ta soğuk kış günlerinde camları kırık harabe bir evde yaşayan Suriyeli Osman
Kublevo, eşi ve 5 çocuğu sıcak bir ortama kavuştu. Aile için seferber olan Alperen Yardım
Hareketi yetkilileri gıda, temel ihtiyaç malzemesi, yakacak, yatak malzemesi temin ederek,
evin camlarını taktırarak iç cephesini boyadılar. Alperen Yardım Hareketi Sözcüsü Ferhat
Sevilir, amaçlarının yardıma muhtaç kişilere faydalı olmak olduğuna vurgu yaparak bu
vesileyle katkıda bulunanlara teşekkür etti. Sevili soğuk kış günlerinde Kayseri’de bulunan
ihtiyaç sahiplerine olabildiğince yardım eli uzatmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20805.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Resul Dindar yarın konser verecek
Ünlü halk müziği ses sanatçısı Resul Dindar, yarın Kadir Has Kültür Merkezi'nde konser
verecek.
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1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınlayan ve Resul Dindar, yarın
Kayseri'de olacak. Dindar, yarın saat 20.00'da Kadir Has Kültür Merkezi'nde vereceği
konserde hayranları ile bir araya gelecek. Ünlü sanatçı Koray Avcı da Kayseri'deki
hayranlarına 9 Aralık Cuma günü Kadir Has Kültür Merkezi'nde konser verecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20806.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Robotik sistemle kemoterapi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'ne, hayırsever Özkaya ailesi
tarafından kazandırılan Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezi, Türkiye’nin
en gelişmiş gündüz tedavi merkezi olma özelliğini taşıyor. Kanser hastaları, kemoterapilerini
merkezde el değmeden robotik sistemlerle alıyor.
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Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezi ile ilgili bilgi veren ERÜ Tıbbi
Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi
Merkezinin Koordinatörü Prof. Dr. Metin Özkan, raporlama ile arşivleme sistemi, eğitim
hemşireleri, genel tedavi, klinik çalışmalar, poliklinik hizmetleri, ilaç hazırlama ünitesi ve
kapalı sistem kemoterapi uygulaması yapılan bu kapsamda bir merkezin, Türkiye’de yalnızca
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bulunduğunu söyledi. Günlük 100 kanser
hastasına hizmet verilebiliyor Nazende-Nuri Özkaya Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezinin İç
Anadolu Bölgesi başta olmak üzere, diğer bölgelere de hizmet verdiğini belirten Prof. Dr.
Metin Özkan, “Burası çok katlı hastalarımız için genel ve özel odaların bulunduğu, aynı
zamanda genel tedavi merkezlerinin olduğu, hastalarımız için ilaçların hazırlandığı, eğitim ve
poliklinik hizmetlerinin verildiği bir ünite. Hastalar ayaktan tedavi almak için buraya

geliyorlar ve günlük kapasitemiz 65 ile 100 arasında değişiyor. Ayrıca merkezimizde kısa
süreli hasta takibi yapabileceğimiz ve destek tedavi verebileceğimiz 4 yataklı bir ünitemiz de
var. Orada hastalara serumla destek ya da semptomlarını, sıkıntılarını gidermek için destek
tedavileri de uygulayabiliyoruz” dedi. İlaçlar tamamen el değmeden hazırlanıyor Kanser
hastalarına yapılan kemoterapi uygulamasının robotik sistemle el değmeden
gerçekleştirildiğini, böylece daha sağlıklı ve güvenilir bir tedavi süreci izlendiğini vurgulayan
Prof. Dr. Metin Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok ünitede kemoterapi verilebiliyor
ama burada ilaçlar kapalı sistem uygulaması şeklinde yapılıyor. Biz yıllardır kapalı sistem
uygulama ve kemoterapi hazırlama setlerini kullanıyorduk zaten ama şu anda ilaçlarımız
robotik sistemle hazırlanıyor. Böylece ilaçlar el değmeden, daha güvenli ve sağlıklı şekilde
hazırlanıyor. Boşa giden ya da atılan ilaç miktarında azalmalar oluyor, ilaçlar miligram
bazında hesaplanarak hastalara veriliyor. Bu şekilde hem ilaç tasarrufu yapılmış oluyor hem
de personelin ya da hasta yakınının ilaçtan etkilenmesi gibi durumlar ortadan kaldırılmış
oluyor.” “Amacımız; kaliteli ve dünya standartlarında hizmet” Nazende-Nuri Özkaya
Onkoloji Gündüz Tedavi Merkezinde 1 onkoloji yan dal asistanı uzman doktor, 2 iç
hastalıkları asistanı, 3 eğitim hemşiresi, 10 kemoterapi uygulama hemşiresi, 1 diyetisyen ve
kemoterapi hazırlama ünitesinde de 4 biyoloğun görev yaptığını söyleyen Prof. Dr. Metin
Özkan, kemoterapi ilaçlarının FDA onaylı ONB belgesine sahip aparatlarla, tam otomatik
kapalı uygulama sistemi ile hazırlandığını, uygulama alanında ortam olumsuzluğunu önleyen
çoklu kemoterapi uygulama setleri ve infüzyon pompaları ile hizmet verildiğini ifade etti.
Prof. Dr. Metin Özkan, merkez olarak önceliklerinin, kanser tanısı almış tıbbi tedaviye ihtiyaç
duyan hastaların, moral ve motivasyonlarını yüksek tutarak tedavi sürecini optimum şartlarda
hasta konforunu gözetmek, böylece kaliteli ve dünya standartlarında hizmet sunmak olduğunu
dile getirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20807.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erdoğan’ın ofisine ‘böcek’ koyan Zavar’ın
kardeşi adliyede
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 12
sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanıklarından Sedat Zavar'ın kardeşi Yakup Zavar da
bulunuyor.
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Kamuoyunda "böcek" davası olarak bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
başbakanlığı sırasında çalışma ofisine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 12 sanığın

yargılandığı davanın tutuklu sanıklarından Sedat Zavar'ın kardeşi Yakup Zavar, firari eski
Yargıtay üyesi Ali Akın'ın eşi Nilgün Akın ve Hamdi Yıldırım'ın emniyetteki işlemleri
tamamlandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eski Emniyet Genel
Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın
kardeşi Yakup Zavar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY
soruşturması kapsamında, örgütün kriptolu mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı
iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanmıştı. Zavar'ın
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada işçi olduğu bilgisine ulaşılmıştı.
Firari eski Yargıtay üyesi Ali Akın'ın eşi Nilgün Akın ile Hamdi Yıldırım ise Kayseri
merkezli 12 ilde FETÖ'nün darbe girişimine yönelik operasyon kapsamında gözaltına
alınmıştı. Başbakanlığı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisine dinleme cihazı
konulmasına ilişkin açılan davanın sanıklarından Sedat Zavar da geçen yıl Romanya'da
yakalanmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20808.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

63 bin paket kaçak sigara yakalandı
Kayseri polisi tarafından yapılan çalışmada, bir kamyonun kasasında 63 bin 450 paket kaçak
sigara ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan
63 DN 062 plakalı kamyonun kasasında arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalar
sonrasında 63 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili
olarak gözaltına alınan M.Ö.S. hakkında soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20809.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

İlk kepçe Çelik’ten
Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde uzlaşma sağlanan binaların
yıkımına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Boylar Sokak'ta iki katlı
binanın yıkımına bizzat katıldı. Kepçe kullanarak binanın yıkımını başlatan Başkan Çelik,
baharla birlikte temel atacaklarını açıkladı.
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Kayseri'nin gelecek yüzyılına damga vuracak projelerden olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm
Projesi'nde yıkım çalışmalarına başlandı. İlk yıkım, projenin ilk etabı olan Boylar Sokak'ta
yapıldı. Virane haline gelen iki katlı binanın sakinleri, "Mülkümüzü gönül rahatlığı ile
Büyükşehir Belediyesi'ne veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dediler. Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, geleceğe dönüşümün en önemli adımlarından olan yıkım
çalışmalarına bizzat katıldı. Kepçe kullanan ve binaya ilk darbeleri indiren Başkan Mustafa
Çelik, yıkım çalışmalarını başlattı. Yıkım çalışmalarının çevreye zarar vermemesi için İtfaiye
aracından yıkım sonuçlanıncaya kadar su sıkıldı ve yıkım anındaki tozun çevreye yayılması
önlendi. "Baharla birlikte temelleri atacağız" Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde uzlaşma görüşmelerinin devam ettiğini ve uzlaşma
sağlandıkça bir takvim çerçevesinde binaların boşaltılacağını belirtti. Binaların boşalmasının
ardından her hafta bir binanın yıkılacağını ifade eden Başkan Çelik, baharla birlikte
Sahabiye'de temellerin atılacağını kaydetti. Yıkım esnasında Sahabiye'de kentsel dönüşümün
ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Başkan Çelik, "Çünkü
buradaki binalar çok eski ve çürük. Örneğin yıkımını yaptığımız bina 1965 yılında yapılmış.
Çimentosu az ve 6'lık demir kullanılmış. Zaten bu bölgedeki binalarda deprem yönetmeliğine
uygunluk yok ve çürük raporları mevcut. İnşallah her hangi bir kaza bela olmadan anlaşma
sağladığımız binaları belli bir takvim içerisinde yıkacağız. Baharda temellerini atmayı
planladığımız Sahabiye'de Rabbim kazasız belasız hak sahiplerinin evlerine yerleşmelerini
nasip etsin" diye konuştu. Başkan Çelik mahalleyi gezdi Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, yıkım işlemleri devam ederken mahalleyi gezerek binaların durumunu bir kez
daha gördü. Virane görünümünde bulunan ve bu halleriyle tehlike arz eden binaları en kısa
sürede boşaltarak yıkacaklarını ifade eden Başkan Çelik, Sahabiye'nin her haliyle ülkemizin
en modern mahallelerinden birisi olacağını kaydetti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20810.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gıda güvenliği yönetim semineri
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün faaliyetleri çerçevesinde teknik personele
yönelik olarak "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri" eğitim programı düzenlendi.
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3 gün teknik personele yönelik, 7 gün ise öğretim elemanlarına yönelik olarak Kayseri'deki
kesimhanelere yapılan ziyaretlerle eğitim programı gerçekleşti. 10 gün süren eğitimin
açılışında açıklama yapan İl Müdür Yardımcısı İbrahim Acar; gıda güvenliğinin ulusal
politikalar açısından önemli bir kavram olduğunu ve bu eğitim programı ile amaçlarının gıda
denetiminde görev alan personele "Gıda Güvenliği" unsurlarının en yalın haliyle anlatılarak
toplumsal bilincin oluşturulmasında bir temel hazırlamak olduğunu ifade etti.
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Erdal Yılmaz ise eğitime dair
yaptıkları açıklamada; gıda konusunun günümüzün en önemli konulardan biri olduğuna vurgu
yaptı. Eğitimin ardından gıda konusunda hassasiyetlerin artacağını belirten Yılmaz; bundan
sonraki süreçte tüm çalışanların emeklerinin Kayseri'ye, ülkemize hayırlı olması
temennilerinde bulundu.
Eğitim programı; Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zafer
Gönülalan ve Doç. Dr. Yeliz Yıldırım tarafından 3 gün boyunca yaklaşık 180 teknik personele
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında eğitim verildi.
3 günlük eğitimin ardından Prof. Dr. Zafer Gönülalan, İl Müdür Yardımcısı Erkan Alkan ve
Veteriner Hekimlerden Sami Yılmaz eşliğinde ilimizdeki bütün kesimhaneleri ziyaret edilerek
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri hakkında kesimhane çalışanlarına eğitim verildi.
Verilen eğitimde gıda üretim ve denetim süreçlerinde görevli olan kamu ve özel sektör
çalışanlarına, gıda güvenliği ile ilgili unsurlar, günlük yaşamlarında kullanabilecekleri
düzeyde yalın ve uygulamalı olarak anlatılarak toplumsal bilincin oluşmasına yönelik olarak
yapılacak çalışmalara temel oluşturulması sağlandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20811.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KalDer Kayserigaz’da toplandı
KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Olağan Toplantısı Kayserigaz ev sahipliğinde
yapıldı.
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Başyazıcı Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başyazıcı başkanlığında toplanan kurula
Muka Metal A.Ş. Danışmanı Ebru Kantarcı Kayaoğlu, Kayserigaz A.Ş. Genel Müdürü Hasan
Yasir Bora ve Genel Müdür Yardımcısı Adem Dinçay, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü
Feyzullah Gündoğdu, KAYSO Kalite Temsilcisi Özlem Göksu, Kilim Mobilya Soft
İşletmeler Müdürü Veysel Aslankaya ve KalDer Kayseri Temsilcisi Salih Yalçın katıldı.
Toplantıda KalDer’in son aylardaki faaliyetleri hakkında bilgi aktaran KalDer Kayseri
Temsilcisi Salih Yalçın, 2. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nin ardından yapılan ilk kurul
toplantısı olması dolayısıyla söz konusu zirveyle ilgili geri bildirimleri ve istatistikleri kurulla
paylaştı. 2. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ni 580 katılımcının izlediğini ifade eden Yalçın,
katılımcıların yüzde 65’inin iş dünyasından; yüzde 35’inin de öğrencilerden oluştuğunu
söyledi. Yalçın, ayrıca zirvenin genel memnuniyet oranının yapılan anketlerden elde edilen
sonuçlara göre, 5 üzerinden 4,5 olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Kurul Başkanı Murat
Başyazıcıoğlu ise, ev sahipliği için Kayserigaz’a teşekkürlerini iletti. Kayserigaz A.Ş. Genel
Müdürü Hasan Yasir Bora da KalDer faaliyetleri için tesislerinin kapılarının daima açık
olduğunu ifade etti. Bir sonraki toplantının Kayseri Ulaşım A.Ş.’de olması kararlaştırılarak
toplantıya son verildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20812.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kocasinan Belediyesi'nden vergi mesaisi
Kocasinan Belediyesi, vergi mükelleflerine çağrıda bulundu. Kocasinan Belediyesi, Emlak,
Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri 30 Kasım Çarşamba Günü sona ereceğinden özel
tedbirler aldı. Kocasinan Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapılabilmesi
için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.
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Vatandaşlara her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi, vergi mükelleflerinin
cezalı duruma düşmemeleri için 30 Kasım Çarşamba Günü saat 19.00’a kadar vergilerin
zamanında ödenmesi konusunda uyarıda bulundu. Kocasinan Belediyesinde, bugün ve yarın
saat 09:00 ile 16:00 saatleri arası, hafta içi ise 30 Kasım Çarşamba günü saat 19:00 kadar
vezneler açık olacak. Kocasinan Belediyesi tarafından yayımlanan açıklamada vergilerin
Kocasinan’a yapılan ve yapılacak olan hizmetlerde katkı sunduğu ve Kocasinan’ın daha da
güzelleşmesine destek verdiğine dikkat çekildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20813.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

ÖTV düzenlemesiyle 3 milyar lira gelir
Maliye Bakanı Naci Ağbal, otomobilde ÖTV düzenlemesiyle ilgili, "Düzenlemenin bütçeye 3
milyar liraya yakın gelir etkisi meydana getirebileceğini düşünüyoruz." dedi.
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Bakan Nacı Ağbal, yeni bir sisteme geçtiklerini ve söz konusu sistemin aracın sadece motor
silindir hacmini değil, fiyatı ve diğer özellikleri de dikkate aldığını söyledi. Söz konusu
düzenleme öncesinde sektörle geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirten
Ağbal, bu çerçevede gerek üretici, gerekse bayilerle istişarelerde bulunduklarını ifade etti. Söz
konusu değerlendirmelerin ardından sisteme fiyata göre vergilemenin gelmesi gerektiği
sonucuna ulaştıklarını bildiren Ağbal, "Yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda
Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Öncelikle motor silindir hacmine ilave olarak 1600 CC'ye
kadar olan araçlarda ÖTV oranı yüzde 45 idi, bu oranı yüzde 60'a çıkardık. 1600-2000 CC
arası motor silindir hacmine sahip olan araçlarda ise yüzde 90 olan vergilerin oranı yüzde
110'a çıkmış oldu. 2000 CC üzeri araçlarda ise yüzde 145 olan vergi oranı yüzde 160'a
çıkarıldı. Dolayısıyla genel oranları bu şekilde artırmış olduk." şeklinde konuştu. Yeni
sistemin temel özelliklerinin birisinin azalan oranlı yeni bir vergileme sistemine geçilmesi
olduğunu belirten Ağbal, söz konusu vergi oranları geçerli olmakla birlikte aracın fiyatına
göre bunların aşağıya çekildiğini söyledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20814.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

TİGEM 3 bin 713 işçi almayı planlıyor
Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan, "Gelecek yıl TİGEM'e 3 bin 713 daimi işçi
alınması talebimiz var. Hazine ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğünün (TİGEM) 2013-2014 yılı hesapları görüşüldü.
Sığırcılık ihtisas alanı olarak belirlenen 12 işletmede, 5 ırk ve 14 bin baş ana kadro olmak
üzere 30 bin baş hayvan varlığı ile damızlık sığır yetiştiriciliği faaliyetlerini sürdürdüklerini
anlatan Taşan, "Bu faaliyetler yürütülürken hastalıklardan ari işletmeler oluşturmak,
işletmelerimizi uluslararası standartlara uygun hale getirmek ana hedefimizdir. Bu amaçla
2009-2015 döneminde 7 işletmemizde, en ileri teknolojilerle donatılmış 15 bin 200 ana başlık
modern damızlık tesisleri kuruldu. Damızlık sığır varlığımızı 2017'de 35 bin başa çıkarmayı
hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Ceylanpınar'daki göçer sorununun çözüme
ulaştırılacağını, bölgedeki vatandaşların tapularının kısa sürede dağıtılacağını söyledi.
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, 674 ailenin yaşadığı söz konusu bölgedeki durumun
bu yüzyıla yakışmadığını dile getirerek, göçerlerin tapularının dağıtılmasından önce sosyal
donatı alanlarının yapılması gerektiğini ifade etti.
Akar'ın TİGEM'in çalışan sayısının yeterli olmadığı eleştirilerine yönelik "İşverenin, aracının
alacağı parayı işçi cebine koysa çok daha verimli çalışır. Bu taşeron işçilerin sorununun
çözülmesi lazım." sözlerine karşılık Genel Müdür Taşan, "Gelecek yıl TİGEM'e 3 bin 713
daimi işçi alınması talebimiz var. 2017 yılına ilişkin Hazine ile görüşmelerimiz devam
ediyor." dedi.
Komisyonda, TİGEM'in 2013 ve 2014 yılarına ilişkin hesapları ibra edildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20815.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Hazır gıdalarda 'trans yağ' oranı
sıfırlanacak
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Türkiye Sağlık Beslenme ve Hareketli Hayat
Programı" kapsamında yapılacak düzenleme ile hazır gıdalarda trans yağ kullanımı
engellenecek.
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Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere, paydaş kurum ve sektör
temsilcileriyle yapılacak çalışmalar sonunda belirlenecek süre içinde kademeli olarak hazır
gıdalarda trans yağ oranının sıfırlanması öngörülüyor. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum
Başkanı İrfan Şencan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezitenin, başta kalp-damar,
diyabet, bazı kanser türleri, hipertansiyon gibi birçok hastalığın gelişimine neden olan ciddi
bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Şencan, sağlıklı beslenme bilincinin artırılması ve yeterli
fiziksel aktivitenin yapılabilmesi için "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat
Programı"nın hazırlandığını ve Başbakanlık genelgesi olarak yayınlandığını anımsattı.
"Sektöre süre tanınacak" Programın yeni aşamalarının da uygulamaya alınacağını, bu
kapsamda hazır gıdalardaki trans yağların kaldırılmasına yönelik çalışma yürütüldüğüne işaret
eden Şencan, şunları söyledi: "Trans yağlar, obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon
için bir risk faktörü, beslenme dengesini bozan bir sorun. Bunun için bizim hazır gıdalarda
trans yağları sıfıra indirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili süreçte, şu anda Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Elbette, Avrupa Birliği ülkelerindeki
düzenlemeleri dikkate alıyoruz. Bu ülkelerde yasaklanmıyor ama zaten hazır gıdalarda trans
yağ oranı yüzde 1'in altına indirilmiş. Bizde kraker, cips, patates kızartması, hazır kurabiye ve
kekler, bisküvi, çikolata ve poğaça gibi hazır gıdalarda bulunan trans yağların tamamen
kaldırılması sağlanacak. Bununla ilgili sektör için bir geçiş süreci belirlenecek. Çünkü
sektörün buna adaptasyonu ve gerekli hazırlıkları yapması için bir süre gerekiyor. " Konuyla
ilgili yasal düzenlemelerin yapılacağına değinen İrfan Şencan, "Bu aynı zamanda kültür
değişimi. Bunun yapılabilmesi için makul bir geçiş süreci belirlenecek. Bu sürenin ne kadar
olacağına, sektörle yapacağımız görüşmeler sonunda karar vereceğiz. Hazır gıdalardaki trans
yağlar, zamanla tamamen sıfırlanacak." diye konuştu. Trans yağ nedir? Trans yağ, bitkisel
yağa "hidrojenasyon" olarak adlandırılan bir işlemle "hidrojen" eklenmesiyle elde ediliyor. Bu
işlemle, gıdaların raf ömrünün uzatılması amaçlanıyor. Hidrojen eklenen yağlar, kötü
kolesterolü yükselterek kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pek çok ciddi hastalığın
gelişmesinde rol oynayabiliyor. Ticari olarak hazırlanan pek çok gıdada trans yağ kullanılıyor.
Bunlar arasında, kraker, cips, patates kızartması, hazır kurabiye ve kekler, bisküvi, çikolata ve
poğaça gibi ürünler bulunuyor. Bir gıdada trans yağ olup olmadığına ilişkin bilgi, ambalaj
üzerinde bulunan "İçindekiler" bölümünde yer alıyor. Bazı ambalajlarda "trans yağ" yerine
"hidrojene nebati yağ" veya "hidrojene bitkisel yağ" ifadeleri kullanılabiliyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20816.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

25 Kasım savaşa ve yoksulluğa karşı bir
başkaldırının öyküsüdür
Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ezgi Yıldırım Çölkuşu, 25 Kasım’ın
insanlık tarihinde kadına yönelik vahşice bir şiddetin yıldönümü olduğunu belirterek, “Bu
tarih aynı zamanda savaşa ve yoksulluğa karşı bir başkaldırının öyküsüdür.” dedi.

26 Kasım 2016 Cumartesi 13:07

Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ezgi Yıldırım Çölkuşu, ‘Kadınlara
yönelik şiddete karşı uluslar arası mücadele ve dayanışma günü’ nedeniyle açıklama yaptı.
Kayseri Barosu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Av. Ezgi Yıldırım Çölkuşu, 25
Kasım’ın insanlık tarihinde kadına yönelik vahşice bir şiddetin yıldönümü olduğunu
belirterek, “Bu tarih aynı zamanda savaşa ve yoksulluğa karşı bir başkaldırının öyküsüdür.
Mirabel kardeşlerin öyküsü. Latin Amerika’da Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele yürüten
Mirabel kardeşler (Patria, Minerva ve Maria) diktatörün askerleri tarafından tecavüz
edildikten sonra vahşice katledildiler. Mirabel kardeşler özgürlük mücadelesinde kelebekler
olarak anılmaya başladılar. Ve özgürlük kelebekleri, insanlığın haklı kavgasında birer simge
haline geldiler. Mirabel kardeşlerin katledildiği 25 Kasım tarihi ise ‘Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ olarak, tüm dünyada ve ülkemizde kadına
yönelik şiddetin kınandığı bir gün, yani mücadele günü haline geldi. Anayasamız yaşama
hakkı ve vücut bütünlüğünün korunmasını güvence altına almıştır. Bu nedenle kadına yönelik
şiddet anayasal bir hakkın ve insan haklarının ihlalidir. BM Kadınlara Yönelik Şiddetin
Önlenmesi Bildirgesinde ve Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesinde kadına yönelik şiddet
‘kamusal veya özel yaşamda, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da
verebilecek olan, cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi olarak özgürlükten,
ekonomik gereksinimlerde yoksun bırakma’ şeklinde tanımlanmıştır.” diye konuştu. Dünyada
ve Türkiye’de egemen güçlerin kadınlara yönelik uyguladıkları şiddet politikalarının artmaya
devam ettiğine vurgu yapan Çölkuşu şunları söyledi: “Bu da bizlere 25 Kasım’ın önemini ve
anlamının derinleşmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Her yıl geleneksel olarak
yapılan istatistiksel açıklamalar, kadına yönelik ekonomik, fiziksel, psikolojik, cinsel gibi
şiddet türlerinin rakamlarında artış olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye, ‘Kadınlara Yönelik
Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi’ni imzalayan ülkeler arasındadır. Sözleşme, 29 Kasım 2011 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Devamında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun, TBMM tarafından 8 Mart 2012 tarihinde
kabul edilmiştir. Bu yasada şiddetin tanımları yapıldı, yasadan yararlanacaklar açısından
kapsamı genişletildi, yasa kapsamında mülki amir ve kolluğa yetki verildi. Yeni yasada
şiddeti ihbar etme bir hak olarak yer aldı. Teknik takip olanağı ve zorlama hapsi gibi yeni
müesseseler de getirildi. En önemlisi, çoğu zaman kadını şiddete boyun eğdiren ekonomik
güçsüzlüğe karşı, panzehir olarak, nafaka takdirinin yanında nakdi yardım olanağı da tanındı.
Ancak, tüm bu olumlu adımlara karşın, kadına yönelik şiddeti asayiş sorunu olarak ele alan

yaklaşım ve uygulama sorunları yüzünden, kadına yönelik şiddet artarak devam etmektedir.
Hangi yasayı getirir isek getirelim ailede ve toplumda bu yetiştirilme sorunları aşılmadan,
temel eğitimde, hatta anasınıfında bu yönde eğitim metotlarıyla dersler verilmeden, toplumsal
cinsiyet eşitliği sağlanmadan, yasaların bir anlamı kalmamakta, her gün çığ gibi büyüyen
kadına yönelik salt şiddet, öldürme fiillerinin önüne geçilememektedir”. Haber-Foto:
Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20817.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ayata’nın “Surlardan Sızan Aşk” kitabı
çıktı
Eğitimci Yazar Abdullah Ayata’nın bir süredir üzerinde çalıştığı gönüllere hitap eden
“Surlardan Sızan Aşk” isimli kitabı piyasaya çıktı.
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Horkut, Tomarza- Unutulan Hoşgörü Kasabası, Küçük Dağların Gölgeleri, Anılarda Son
Ermeni, Kartallar Kafese Sığmaz gibi eserleriyle bilinen Eğitimci Yazar Abdullah Ayata
imzasıyla dev bir eser daha piyasaya çıktı. Abdullah Ayata Gevher Nesibe Hatunun
hayatından esinlenerek “Surlardan Sızan Aşk” adlı kitabını okurlarıyla paylaştı. Gazetemize
nezaket ziyaretinde bulunan Ayata, ilerleyen dönemlerde yeni projelerle okuyucularla
buluşmaya devam edeceğini söyledi. Abdullah Ayata kimdir? 1958 yılında Kayseri'nin
Tomarza ilçesinde doğdu. Başladığı hiçbir okulu aynı şehirde bitiremedi. İlk ve ortaokulu iki,
lise ve yükseköğrenimini üçer ayrı şehirde tamamlayabildi. Adıyaman, Giresun ve Erzurum
illerinde öğretmenlik yaptı. Yazmaya lise yıllarında mahalli dergilerde başladı. İlk romanı
"Son Ermeni” 2004 yılında yayınlandı. Daha sonra sırasıyla, "Kartallar Kafese Sığmaz,
Horkut, Keşke O Deli Ben Olsaydım, Erciyes’in Gölgesine Sığmayanlar" isimli romanları
yayınlanan yazarın, "Son Ermeni" isimli eseri "Türkiye Yazarlar Birliği ve Aydınlar Ocağı"
ödüllerini aldı. 2008 yılında Frankfurt kitap fuarında yılın Türk romanı seçildi aynı roman
Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı, Selçuk ve Ege Üniversiteleri, Kırşehir Valiliği ve birçok
kaymakamlıktan ödül ve plaketlere layık görüldü. "Kartallar Kafese Sığmaz" isimli romanı
ise Antalya Yazarlar Birliği 2009 yılında yılın romanı ödülünü aldı. Rize, Samsun, İstanbul,
Konya ve Kayseri de bazı dergilerde zaman zaman kültür makaleleri yazmakta olan yazar,
ülke genelinde "Ermeni Meselesi" konulu birçok sempozyum, panel ve konferansa konuşmacı
olarak katıldı. Aynı zamanda Kayseri Yazarlar Birliği ve Yörük Türkmen Vakfı yönetim
kurulu üyesi olan Abdullah Ayata Barak Türkmenleri Kayseri temsilcisi. Haber-Foto:
Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20818.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Afgan kadınına Sivas'ta polislik eğitimi
Afganistan'dan gelen 250 kadın polis adayı, Sivas Polis Meslek Yüksekokulunda (PMYO)
verilen zorlu eğitimle ülkelerinde güvenliği sağlamak için hazırlanıyor.
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Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan ''Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve
Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası"
çerçevesinde bugüne kadar Sivas PMYO'daki eğitim programını başarıyla tamamlayan 753'ü
kadın 2 bin 707 Afgan, polis olarak mezun oldu. Sivas PMYO'da gerçekleştirilen 5. dönem
programına katılan 250 Afgan kadın polis adayının eğitim programı devam ediyor. Kadın
polis adayları, 2 Eylül'de başlayan program kapsamında dünyanın en güçlü polis teşkilatları
arasında gösterilen Türk Polis Teşkilatı tarafından 4 ay sürecek zorlu bir eğitim sürecine tabi
tutuluyor. Alanında uzman çok sayıda personel tarafından adaylara, polis usul ve esasları,
polis hukuku, Afgan Anayasası modülleri, silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi,
bilgisayar kullanımı, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, polis savunma
taktikleri, ilk yardım, ifade alma, olay yeri inceleme, delil toplama, aile içi şiddet ve
mağdurlara yardım ve terörizm gibi birçok alanda uygulamalı eğitim veriliyor. Afgan kadın
polisler, son teknolojilerle donatılan okulda, masa tenisi, bilardo, tenis, voleybol, basketbol,
badminton ve futbol gibi birçok imkandan da yararlanabiliyor. Zaman zaman gece
programları düzenleyerek eğlenen Afgan kadın polis adayları, Türk kadın polis eğitmenlerle
de iyi bir diyalog kuruyor. Okuldaki sağlık, terzi ve kuaför hizmetlerinden de faydalanan
kursiyerler, zorlu eğitimlere rağmen kişisel bakımlarına ayrı bir önem veriyor. "4 Afgan kadın
polisten biri Türkiye'de eğitilmiştir" Sivas PMYO Müdürü Adnan Oran, yaptığı açıklamada,
okullarında eğitimini başarıyla tamamlayan Afganların ülkelerinde polis olarak görevlerine
başladığını söyledi. Afganistan Polis Teşkilatı'nda kadınların oranının yüzde bir olduğunu,
Türkiye ile yürütülen projeden sonra bu oranın yüzde 30'a yükseldiğini belirten Oran,
"Projeye Afgan İçişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JİKA), Kombine Geçiş Komutanlığı tarafından mali destek
veriliyor." dedi. Projenin 2018 yılına kadar devam edeceğini ifade eden Oran, eğitimlerin,
alanında uzman eğiticiler tarafından verildiğine dikkati çekti. Projenin temelinin dostluk ve
güvene dayandığını vurgulayan Oran, şunları kaydetti: "Afganistan Devletinin kalkınması ve
halkının huzur içerisinde yaşaması için öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitimlerde
elimizde bulunan tüm imkanları sonuna kadar seferber ediyoruz. Her geçen gün gelişen
teknolojileri takip ederek öğrencilerimizin eğitimlerinde kullanıyoruz. Böylece okulumuzda
Afganistan Polis Teşkilatına gelişmiş ülkeler seviyesinde polisler yetiştirilmesini sağlıyor,
ayrıca bu projeyle hem Afgan kültürünü tanıma hem de Türk kültürünü tanıtma fırsatı
buluyor, birbirimizi tanıdıkça Afgan ve Türk kültürlerinin ne kadar çok ortak noktaları
olduğunun farkına varıyoruz. Afganistan'daki kadın polislerin dörtte biri Türkiye'de
eğitilmiştir. Afganistan'a gittiğinizde sokakta gördüğünüz her 4 kadın polisten biri Türkiye'de
eğitilmiştir." Sivas PMYO Müdürü Adnan Oran, okulun Sivas ekonomisine çok önemli katkı

sağladığını da işaret etti. "Başka hiçbir yerde olmayan eğitimden geçiyoruz" Afgan kadın
polis adaylarından Sima Gül, ülkesine hizmet etmek için bu eğitimi almaya geldiğini söyledi.
Polisliği çok sevdiğini ve bu nedenle kursa katıldığını anlatan Gül, "Afganistan'da bu eğitimi
almak istiyordum ama kadın polislere yönelik bazı sorunlardan dolayı diğer arkadaşlarımla
birlikte Türkiye'ye geldim." diye konuştu. Çok iyi bir eğitim aldıklarını aktaran Gül, şöyle
devam etti: "Başka hiçbir yerde olmayan bir eğitimden geçiyoruz. Afganistan Devleti de
kızları bu yönde teşvik ediyor ve eğitim almamız için birçok fırsatları bizlere sunuyor.
Eğitime başlamadan önce hiç silah tutmamıştım, uzaktan görmüştüm. Şimdi çeşitli silahları
kullanarak keskin nişancılık öğreniyorum. Bu vesileyle ülkemin tepelerinde ve dağlarında
Taliban'ı avlamak istiyorum. Çok mutluyum, en azından kendi canımızı, malımızı ve
toprağımızı savunabiliriz. Artık polis kardeşlerimle mesleğimde ilerlemek istiyorum." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20819.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri Emniyetinden güzel işler
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine
edilen 'Tükenmez Kalemle Yazılan Düşler Projesi' kapsamında 3 farklı grup halinde 120
öğrenciye İstanbul, Çanakkale ve Ankara gezisi düzenledi.
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordine ettiği
sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Projeler kapsamında
Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek
Programı (ÇOGEP) doğrultusunda yürütülen 'Tükenmez Kalemle Yazılan Düşler' Projesi
kapsamında 3 farklı grup halinde toplam 120 öğrenciye, Toplum Destekli Polislik Şube
Müdürlüğü personelleri refakatinde İstanbul- Çanakkale- Ankara'ya kültür ve tarih gezisi
düzenlendi. Geziye katılan öğrencilerin seyahat, konaklama ve yemek ihtiyaçları proje
kapsamında karşılandı.
Düzenlenen kültürel ve tarihi amaçlı bu gezilerle çocukların milli birlik ve beraberlik
duygusunu artırma, birlikte yaşama kültürünün oluşturulması, ortak tarih bilincinin
geliştirilmesi, sorumluluk alma duygusunun artırılması, tarihi görerek öğrenmelerini
sağlamanın amaçlandığı ve öğrencilerin yeni arkadaşlarla tanışarak sosyalleşmeleri ve aidiyet
duygusunun geliştirilmesinin yanında ilk defa deniz görmenin ve ilk defa vapura binmenin de
heyecanını yaşatmanın hedeflendiği belirtildi.
Çocuklara İstanbul programı kapsamında; Panorama 1453, Minyatürk, Topkapı Sarayı,
Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii ve Sultanahmet Çeşmesi, Yerebatan Sarnıcı, Dikilitaş,
Akvaryum, Eyüp Sultan Camii, Dolmabahçe Sarayı gezdirildi ve 2,5 saat boğaz turu
düzenlendi.
Ayrıca, Çanakkale programı kapsamında da, Dur Yolcu Silueti, Kilit bahir Kalesi, Namazgah
Tabyası, Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Kocadere Hastane
Şehitliği, Abide, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Yahya Çavuş Şehitliği ve Ertuğrul Tabyası,

Alçıtepe Köyü, Bigalı Köyü, Kanlı Sırt, Çataldere Şehitliği, Hüseyin Avni Bey Şehitliği, 57.
Alay Şehitliği, Cesarettepe ve Korku Deresi, Conkbayırı, Arı Burun Yarları, Süleyman Şah
Türbesi ve Anafartalar Ovası; Ankara programı kapsamında; Anıtkabir, Medeniyetler Müzesi,
Hacı Bayram Veli Cami ve Türbesi tarih rehberleri eşliğinde gezdirildi.
Geziler öncesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar ve şube müdürlüğü
personelleri tarafından uğurlanan öğrenciler, gezi sonrasında da karşılanarak ailelerine teslim
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20820.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Erzincanlı Kayserilileri duygulandırdı
Büyükşehir Belediyesi, Kayserilileri Dursun Ali Erzincanlı ile buluşturdu. Erzincanlı,
okuduğu şiir ve naatlar ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
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Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Dursun Ali Erzincanlı'nın katıldığı program ile
devam etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde şiir ve naatlarını seslendiren
Dursun Ali Erzincanlı'nın programına büyük ilgi gösterildi. Sevgili Peygamberimizi anlatan
şiirler okuyan Dursun Ali Erzincanlı, gecede duygu dolu dakikalar yaşattı. Gece şehitler ve 15
Temmuz şehidi Ömer Halisdemir için hazırlanan "30 Kurşun" adlı şiirle noktalandı. Şiir
salondan büyük alkış aldı. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Daire Başkanı Salih Özgöncü, yaşattığı duygu dolu anlar için Dursun Ali Erzincanlı'ya
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20821.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kalp krizi geçiren yolcuyu, otobüs şoförü
hastaneye yetiştirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsünde yolculuk yapan bir kadın, yolculuk
esnasında rahatsızlanınca otobüs şoförü tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Özel Halk Otobüsünde bir kadın yolculuk esnasında fenalaştı. Yolcular
tarafından oturtulan ve ilk müdahalesi yolcular tarafından yapılan kadının kalp krizi geçirdiği
sanıldı. Otobüs şoförü ise seferi bırakarak kadını en yakın hastaneye yetiştirerek tedavi
olmasını sağladı. Yolcuların hastaya müdahalesi ise bir yolcu tarafından cep telefonu
kamerası ile görüntülendi. Kadını hastaneye yetiştiren otobüs şoförü vatandaşın takdirini
topladı. Rahatsızlanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20822.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

CHP Hacılar İlçe Başkanlığı kundaklandı
Kayseri'de CHP Hacılar İlçe Başkanlığı binasının gece saatlerinde kundaklandığı öne sürüldü.
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Alınan bilgiye göre, Hacılar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir iş merkezindeki CHP
Hacılar İlçe Başkanlığı binasının, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da
kişilerce kundaklandığı iddia edildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, yangını söndürdü. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, bir
kişiyi gözaltına aldı. Bu arada, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, parti binasında
incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının hiçbir izahı
olmadığını belirterek, polis ekiplerinin soruşturmayı sürdürdüğünü söyledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20824.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

9 kilo esrar ile yakalanan zanlılar adliyeye
sevk edildi
Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda
9 kilo 720 gram esrar maddesi ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
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Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
operasyonda, Kayseri Malatya karayolunda bir aracın durdurulduğu öğrenildi. durdurulan
araçta yapılan aramalarda 9 kilo 720 gram esrar maddesinin ele geçirilmişti. Olayla ilgili
olarak, E.A.,R.S.,N.B. gözaltına alınmıştı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan
sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20825.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

"Huzurumuzu bozamayacaklar"
Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden CHP Hacılar İlçe Başkanlığının
kundaklanması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
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AK Parti İl Başkanı Özden açıklamasında "Karanlık zihniyetler huzurumuzu birlik ve
beraberliğimizi bozamayacaktır’’ ifadesinde bulundu. Özden, açıklamasında şu ifadelerde
bulundu: "CHP Hacılar İlçe Başkanlığının kundaklandığı haberini üzüntü ile öğrenmiş
bulunmaktayım. Öncelikle yapılan bu insanlık dışı hareketi kınıyorum. Çok şükür can
kaybımız yok. Kayseri içerisinde birlik beraberliğimizi bu tür müessir olaylar bozamaz ve
bozamayacaktır. Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu saldırı tüm siyasi partilere ve
milletimize yapılmıştır. Her kim olursa olsun cezasız kalmayacağını düşünüyorum. Tekrardan
CHP İl Başkanlığı nezdinde tüm CHP çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun diyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20826.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

'TÜRKİYE'Yİ KAR KAPLIYOR'
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu açıkladı: Özellikle Çarşamba günü aşağı
yukarı Türkiye’yi kar kaplıyor” dedi.
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar’a gelen Bakan Eroğlu,
partisinin bir düğün salonunda gerçekleştirilen 73. İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı.
Ardından Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Dünyası Parkı'nın açılış törenine katılan Bakan
Eroğlu, daha sonra da Türkiye Motocros Final Yarışması ödül törenine katıldı. 'TÜRKİYE'Yİ
KAR KAPLIYOR' Katıldığı ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan
Eroğlu, basın mensuplarının hava durumu ile ilgili soruları üzerine eline aldığı harita
üzerinden meteorolojik değerlendirmelerde bulundu. Çarşamba günü tüm yurtta kar
beklendiğini ifade eden Bakan Eroğlu, “Yağmur yağış geliyor, belki yarın kar gelir. Batıdan
itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta herhalde salı, çarşambadan
itibaren Türkiye’yi kaplayacak. Bugün pazar Trakya ve Ege’den başladı. Pazartesiden itibaren
Afyon’a doğru geliyor. Salı günü Afyon, çarşamba aşağı yukarı Türkiye’nin doğu kısmını da
kaplıyor. Perşembe, cuma öbür hafta sonunda yağışlar cumartesi günü terk ediyor. Sadece
Ege Bölgesi'nde kalıyor, yani aşağı yukarı kar yağışları da başlayacak. İnşallah hayırlı olur,
bereketli olur. Yani yağışlar bekleniyor. Bu yeşil olanlar tamamen yağış, bugün en batıdan
başladı, Marmara, Ege genişleyerek gidiyor işte. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba özellikle
çarşamba günü aşağı yukarı Türkiye’yi kar kaplıyor. Şunlar kar yağışları, kar yağışları da
başlıyor” diye konuştu. KAYSERİ'DE HAVA NASIL OLACAK? KAR VAR MI?
KAYSERİ'DE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT Kayseri'de Çarşamba günü beklenen kar
yağışı ile hava sıcaklarının düşeceği tahmin ediliyor. İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden
alınan bilgiye göre, Türkiye'nin salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak
Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgasının, salı
günü Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta kar yağışına neden olacağı tahmin ediliyor. Karla birlikte
hava sıcaklıklarının 10 derece düşeceği ön görülüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20827.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

EĞiTiMDE BÜYÜK REFORM
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) 2019 yılına kadar tam gün eğitime geçilmesi ve okul öncesi
eğitimin zorunlu hale gelmesine yönelik taslak çalışmayı Başbakanlığa sundu.

27 Kasım 2016 Pazar 17:05

Bakanlığın bu kapsamda, tam gün eğitim modeli için derslik başına düşen öğrenci sayısını baz
alarak yaptığı çalışmaya göre, 24 kişilik sınıflar için 163 bin 408, 30 kişilik sınıflar için 77 bin
799, 34 kişilik sınıflar için 40 bin 198 yeni derslik gerekiyor. Çalışma ile tam gün eğitim
modelinin hayata geçirileceği 2019 yılına kadar yapılması planlanan derslik ihtiyacının
maliyeti de tespit edildi. Buna göre, 24 kişilik sınıflar için yapılacak dersliğin 81 milyar 704
milyon, 30 kişilik sınıflar için 38 milyar 899 milyon 500 bin, 34 kişilik sınıflar için de 20
milyar 99 milyon lira maliyet belirlendi. Okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesi için 20
kişilik 19 bin 104 yeni dersliğin yapılması gerekiyor. Planlamada okul öncesi eğitim
kapsamında yapılacak derslikler için de 7 milyar 49 milyon 376 bin lira maliyet çıkarıldı.
"4+4+4'ten sonra yapılacak en büyük reform" Başbakan Binali Yıldırım'ın "eğitim alanında
4+4+4'ten sonra yapılacak en büyük reform" olarak nitelendirdiği uygulama, 2019'da Türkiye
genelinde uygulamaya konulacak. Tam gün eğitimin uygulanmasıyla sabahçı-öğlenci
uygulaması da tamamen kaldırılacak. Zorunlu okul öncesi eğitim de gelecek yıldan itibaren,
eğitim bölgelerinden seçilecek okullarda, pilot uygulama olarak başlatılacak. Türkiye'de,
okullaşma oranı yüzde 50'lerin üzerine çıkan okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesiyle
öğrenciler 2-3 yaşından itibaren eğitime başlayacak ve okul ortamına alışacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20829.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Alperenlere yeni adres
Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Kayseri şubesi açıldı. Vakfın
Anadolu’daki bu ilk şubesini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici açtı.
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Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’nın Kayseri Şubesi Sahabiye Boylar
Sokak’ta açıldı. Açılışı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptı. Vakfın Mütevelli Heyeti
Başkanı Hüseyin Döngel’in koordinatörlüğünde Anadolu’da ilk açılan şubenin yönetim
kurulunun ilerleyen günlerde belirleneceği bildirildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20830.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Sivas Caddesi kilitlendi
Kayseri’de taşıt trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden birisi olan Sivas Caddesi’nde dün
öğle saatlerinde yaşanan tıkanıklık sürücülerin sabrını zorladı.
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Şehrin bazı yerlerinde devam eden yeni yol, kavşak, kaldırım yapımı inşaatları zaman zaman
trafikte aksaklıklara yol açıyor. Sivas Caddesi Tuna Kavşağında bir süredir devam eden
kavşak çalışmaları yüzünden dün öğle saatlerinde şehir meydanı istikametinde yoğun bir
trafik yaşandı.
Emirgan Parkı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar olan bölümde trafik kilitlenme noktasına
gelirken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdiler. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20831.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Türkeş’in hayatı fotoğraf sergisi ile anlatıldı
Cumhuriyet Meydanı’nda Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu merhum Alparslan
Türkeş'in hayatını ve siyasi yaşamını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı’nca merhum Alparslan Türkeş'in
doğumunun 99. yılı münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı ve Talas Meydanı’nda 99 ayrı
fotoğrafı sergilendi. Sergide, Türkeş’in hayatını ve siyasi yaşamını anlatan fotoğraflar yer

alırken, Cumartesi ve Pazar günü açık kalan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazıları
ise fotoğrafların önünde selfie çekindi. Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20832.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

O pilotun gözlerinin içine bakmak
istiyorum
15 Temmuz'daki darbe girişiminde, FETÖ'cü hain pilot tarafından Özel Harekat Daire
Başkanlığı'na atılan bomba sonrasında şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'i şehit
eden misket bombasının parçası ve özel eşyaları ailesi tarafından hazırlanan vitrinde
sergileniyor. Kızını şehit eden misket bombasını göstererek ağlayan baba Yahya Kemal Yiğit,
"O bombayı atan pilotun gözlerinin içine bakmak istiyorum" dedi.
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15 Temmuz darbe girişiminde sırasında FETÖ'cü hain pilotun Ankara Gölbaşı'nda bulunan
Özel Harekat Daire Başkanlığı'na attığı bomba sonrasında 42 Özel Harekatçı şehit olmuştu.
Şehit olanlardan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesinde oturan
ailesi, şehit Cennet Yiğit'in Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlar, Özel
Harekat üniforması, nişanlandığında kesilen kurdele, tuvalleri boyamakta kullandığı fırçalar,
kendisini şehit eden misket bombasının parçası ve patlamada kullanılamaz hale gelen
telefonunun da bulunduğu bir vitrin yaptırdı. Şehit Cennet Yiğit'i ve 15 Temmuz'daki hain
darbe girişimini unutturmayacaklarını söyleyen baba Yahya Kemal Yiğit, "Cennet daha 7.-8.
sınıfa giderken polis olmaya karar vermişti. Ama Allah ona üniversitede kısmet etti. Yani
polis olmayı çok seviyordu" diyerek nasıl polis olduğunu anlattı. Cennet Yiğit vedalaşır gibi
fotoğraf çektirdi Cennet'in en son Ramazan Bayramı'nda Kayseri'ye geldiğini ve tüm
akrabalarıyla buluştuğunu anlatan baba Yahya Kemal Yiğit, "Şehit olmadan bir hafta önceydi.
Bizi bayram ziyaretine gelmişti ve gitmeden bir gün önce, Cuma günüydü. Akşam üzeri
kamuflajlarını da giymişti. Bahçeye çıktı ve 'Haydi, hep birlikte aile fotoğrafı çekinelim.' dedi.
Aile fotoğrafı çekindikten sonra herkesle ayrı ayrı fotoğraf çekindi. Sanki vedalaşır gibi. En
son anneannesini çağırdı ve 'Gel benim pamuk anneannem, seninle de fotoğraf çekinelim.'
dedi ve sarılarak 'ben şehit olacağım ve önce seni yanıma alacağım, daha sonra da yedi
sülaleni kurtaracağım.' dedi. Bu şehit olmadan tam bir hafta önceydi. Cumartesi günü yolcu
ettik ve Pazartesi günü mesaiye başladı. Cuma günü de bu olay oldu" diye konuştu. 15
Temmuz gecesinde hiç bir şeyden haberinin olmadığını söyleyen Yahya Kemal Yiğit,
"Alanya’dan bir arkadaşım aradı beni. 'Askeri darbe oluyormuş' dedi. Ben de ne darbesi
diyerek şaşırdım ve televizyonu açtım. O zaman haberimiz oldu. Cumhurbaşkanımızın
televizyondan halka seslenişini izledim. Eşimle helalleştim. Komşumu aradım ve ben çarşıya
gidiyorum dedim. Bu hainler bu darbeyi gerçekleştirirlerse bize yaşama hakkı tanımazlar. Hiç
olmazsa gidelim sokakta şerefimizle ölelim. Sabah 5’e kadar biz de sokaktaydık. Daha sonra

eve geldim. Tabi Cennet’ten haber alamıyorduk. Daha sonra da Ankara’ya gittik. Tabi o
zaman öğrendik çocuğumuzun şehit olduğunu. Allah o günleri bu millete bir daha yaşatmasın.
Bizim çocuğumuz şehit oldu. Adı Cennet’ti, Allah’ın cennetinde şu anda ama o darbe
girişimde bulunan namussuzlar şu anda inan ki keşke biz de o sokaklarda sürünsek diyorlar ve
yalvaracaklar. Allah onlara o acıyı yaşatacak. Bizlere bu acıyı yaşattılar ama benim çocuğum
şerefiyle, haysiyetiyle şehit oldu. Onlarda ebediyen Allah'ın cehenneminde azap görecekler.
Biz buna inanıyoruz çünkü Allah’ın Kur’an-ı Kerim'inde sözü var. Biz Allah’a iman etmiş
insanlarız. Onun için de Allah onları kahretsin diyorum başka da bir şey demiyorum"
ifadesinde bulundu. "Teröristlere atılmayan bombayı bizim çocuklarımıza attılar" Özel
Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'dan atılan misket bombasının bir parçasını gösteren baba
Yahya Kemal Yiğit, "Çocuğumuz şehit olduğunda düzenlenen cenaze töreninde Özel Harekat
Başkanlığında bunu buldum ve bunu sorduğumda, 'amca bu misket bombasının bir parçası'
dediler. 'Biz bunu yalvardık, insan haklarına aykırı diye teröristlere attırmadık. Fakat bu
namussuzlar bize attılar' dedi. İşte bu teröristlere atmadıkları bombayı bizim çocuklarımıza
attılar. Bunlar bu kadar namert ve namussuz. Bunlara inanın değil insan, hayvan demek bile
hayvanlara hakarettir. Bunlar hayvan bile değil, Allah’ın yer yüzünde en alçak varlık olarak
nitelendirdiği münafıktır. Yani bunlara bir isim falan koyamıyorum. İşte bunu bizim
çocuklarımıza kullandılar" dedi. "O pilotun gözlerinin içine bakmak istiyorum" "Bunu yapan
insan olabilir mi? Bu nasıl bir canilik, bu nasıl bir insanlık? Kendi paralarımızla aldığımız
silahları bize doğrulttular" diyen Yiğit, "Bunlar dünyanın en aşağılık insanlarıdır. Allah
bunları bildiği gibi yapsın. Öbür tarafta zaten bunların hesabını verecekler ama bu roketi, bu
füzeyi atan pilotun yüzüne bakmak istiyorum. İnşallah Allah bana fırsat verir ve sadece
gözüne bakmak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum" şeklinde konuştu. Anne Huriye
Yiğit de 15 Temmuz gecesi Cennet Yiğit'in bir mesaj gönderdiğini, mesaj sonrasında kızını
aradığını anlatarak, "Bana dediği tek şey, 'Anne özel harekatta biraz sorun var toplantıya
giriyorum, 2 dakika sonra seni arayacağım.' Ondan sonra bir daha haber alamadık. Arıyoruz
ama telefonu meşguldü. Sabah olunca eşim emniyetten öğrenmeye gitti. 'Ankara'ya gidin'
dediler. Ankara’ya gittik. Orada hemen Özel Harekata ulaştık. Özel Harekattan bizi Adli Tıp'a
yönlendirdiler. Orada 3 gün bekledik ve 3 gün sonra kızımızın şehit olduğunu öğrendik" diye
konuştu. Ablası Emine tarafından bir vitrin oluşturulduğunu söyleyen anne Huriye Yiğit,
"Cennet'in kullandıkları var. Sur’da giydiği botları var, çamuruyla duruyor şu an. Öyle
koyduk. Nişanlısının yaptırdığı Cennet isimleri var. Cumhurbaşkanımızın gönderdi
bayrağımız var. Kur’an-ı Kerim'i sığdıramadığımız için koyamadık. Giydiği bordo bereli
elbiseleri var. Mezuniyette giydiği elbisesi var. Resimleri, kullandığı fotoğraf makinesi,
küçücük tokalarından tutun da elinin değdiği her şey var. Her şeyden birer parça koymaya
çalıştık. Voleybol tişörtüne dahil bize hatırlatacak her şeyi koyduk" diyerek Cennet'i ve 15
Temmuz'u unutturmamaya çalıştıklarını söyledi. Cennet'in anne ve babasından habersiz
akademiye başvurduğunu kaydeden abla Emine Yiğit, "Cennet bana ilk telefon açtığında
'Abla sana çok güzel bir haberim var' demişti. 'Annemlere söyleme daha belli değil. Ben
akademiye başvurdum. Akademiden geldiler öylesine forum doldurduk' dedi. Daha
sonrasında bana telefon açtı ve 'kabul etmişler' dedi. Ama sesindeki o heyecan hala
kulaklarımda. 'Ama annemlere söyleme sürpriz olsun saklayalım biraz' dedi. 1-1.5 ay kadar
sakladık. Tatile gelmişti Alanya’ya bizim yanımıza. O zaman babamlarla paylaşmıştı bu
haberi" diyerek kardeşi Cennet Yiğit'in nasıl polis olduğunu anlattı. Cennet'in polislik
mesleğini çok sevdiğini söyleyen Emine Yiğit, "Bayrak için, vatan için uğraştı. Onun içinde
şehadete erdi zaten. Biz en son o gün gündüz konuşmuştuk. Yorgun görünüyorsun biraz
dinlen dedim. 'Bugün biraz yoğun bir gün geçirdim' abla dedi. Daha sonra akşam mesajlaştık.
Darbe haberi bize ulaştığında sürekli mesaj attım kardeşime, sürekli aradım ama telefonu
kapalıydı. Cevap alamadık. Daha sonrasında annem ve babam Ankara'ya gitti. Ben burada 3
gün bekledim. 3 gün sonrada kardeşimin şehit olduğu haberini aldım" diye konuştu. Son

resmini tamamlamak kısmet olmadı Vitrinin bulunduğu odayı kardeşi Cennet'in fotoğrafları
ve hatıralarıyla dolduran abla Emine Yiğit, "Cennet güzel sanatlardan resim öğretmeni
mezunuydu. Çok severek yaptığı bir resmiydi bu. Fakat tamamlamak kısmet olmadı Cennet’e
çünkü o ara akademi başlamıştı. Akademiye yoğunlaştığı için nasıl olsa bir ara tamamlarım
dedi. Küçük küçük evde kendisi yapıyordu. Ama şehit olduğu için tamamlamak kısmet
olmadı" şeklinde konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20833.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Bilfen yine zirvede
Bilfen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, “TEOG1’de 15
ortaokulumuzda bin 148 öğrencimizin 120 soruda doğru ortalaması 115,47.Başarı yüzdemiz
yüzde 96.23.tüm soruları doğru yapan öğrenci sayımız da 67.” dedi.
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Bilfen Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyesi İlter Sağırsoy, okulun üst yönetimini ve
özellikle de Kayseri Bilfen Eğitim kadrosunu kutladıklarını söyledi. Teog1 sınavı sonrası
twitter yoluyla bir açıklama yapan Bilfen Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Fatih Öztürk, Bilfen başarı geleneğinin bu sene de sürdüğünü ifade etti. Türkiye
genelinde Bilfen bünyesinde 15 ortaokul olduğunu kaydeden Bilfen Okulları Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk şöyle dedi: “TEOG1’de 15 ortaokulumuzda bin 148
öğrencimizin 120 soruda doğru ortalaması 115,47.Başarı yüzdemiz yüzde 96.23.Tüm soruları
doğru yapan öğrenci sayımız da 67 Elbette bu bilgiler resmi değil ve ilk etapta öğrencilerden
aldığımız verilerdir. Ama resmi sonuçlar açıklandığında da sanırım, sonuçlar pek değişmez”
dedi. Bilfen Kayseri’de İngilizce “ful” Teog1 sınav sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan
Bilfen Okul aile birliği yönetim kurulu üyesi İlter Sağırsoy, Bilfen’in Kayseri’de eğitime
kalite getirdiğini ve “bilinçli veliler” yarattığını ifade ederek, Teog1 sınavı sonuçlarıyla ilgili
şunları söyledi: “Bilfen geçen seneki yerinde saydı, yani yine çok başarılıydı. Geçen sene
Kayseri birincisi olan Kayseri Bilfen bu sene de muhtemelen öyle olacak. Henüz kesin
sonuçlar açıklanmadı ama öğrencilerden aldığımız bilgiler çerçevesinde ortaya çıkan tablo
hepimizi çok mutlu etti. Resmi sonuçlar açıklandığında da çok şey değişeceğini sanmıyorum,
geçen sene de öyle olmuştu çünkü. Bu sene 27 öğrencimiz sınava girdi ve bunların tamamı
İngilizce’yi ful yaptı bu bir rekor ve başarıdır. Hoş gerçi geçen sene de bu başarı yakalanmıştı.
Matematikte 16 öğrenci,fen bilgisinde 23 öğrencimiz ful çıkardı diğer derslerde de buna yakın
sonuçlar var. Başarı ortalaması yüzde 98 bu bir rekordur Kayseri’de. Daha kurulduğunun
ikinci yılında Türkiye birincisi (girdiği ilk teog sınavında) çıkaran Kayseri Bilfen’in bu sene
de aynı başarıyı yakalayacağına inanıyoruz.. Herşey para değil, parayı verince başarı koşa
koşa kendiliğinden gelmiyor. Etrafınızdaki okullara bakarsanız ne demek istediğim daha net
anlaşılır.

Bu nedenle başta Sayın Fatih Öztürk olmak üzere tüm yönetim kadrosunu ve özellikle Derya
Yerlikaya Atıcı yönetimindeki Kayseri Bilfen eğitim kadrosunu tüm veliler adına okul aile
birliği olarak yürekten kutluyoruz.” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20834.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kocasinan'da yenileme çalışmaları sürüyor
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Serçeönü Mahallesi Erciyes Siteleri’nde
yapımı devam eden yol, kaldırım, otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

28 Kasım 2016 Pazartesi 09:53

İncelemeler sırasında Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcısı Ali Bulu ile belediye
birim müdürleri eşlik etti. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan
Çolakbayrakdar, çalışmaların kısa sürede tamamlanması yönünde talimatta bulundu.
Kocasinan’ı baştan aşağıya modernize ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,
“Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yenileme çalışmalarını
tüm hızıyla devam ettiriyor. Bu kapsamda Serçeönü Mahallesi Erciyes Siteleri’ndeki
çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sökülen eski kilitli parke yerine modern, estetik, sağlam ve
ekonomik ömrü daha uzun olan bazalt döşeme taşı kullanıyor. Bölgede oturan sakinlerin
esnafların araçları için yine bazalt taşından konforlu ve düzenli otoparklar yapılıyor.
Böylelikle araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağlayacağız. Bölge sakinlerimize şimdiden
hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın dört bir
yanında devam eden çalışmaları hızlandırarak ‘Yeni Kocasinan’ı hızlı bir şekilde
oluşturduklarını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20835.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda
9 kilo 720 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
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Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
operasyonda, Kayseri Malatya karayolunda bir aracın durdurulduğu öğrenildi. Durdurulan
araçta yapılan aramalarda 9 kilo 720 gram esrar maddesinin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak,
E.A.,R.S.,N.B.'nin yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında “Uyuşturucu Madde Ticareti
Yapmak” suçundan Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin haber yayına hazırlandığı
saatlerde yargılanmalarına devam ediliyordu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20836.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Hırsızlara suçüstü
Kayseri'de 10 ayrı ikametten hırsızlık olayı gerçekleştiren 2 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre 14 Kasım tarihinde Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi üzerinde
bulunan boş bir evde şüpheli şahıs gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Alınan ihbar
üzerine hareket eden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, ikamette C. D.
ve A. Ş.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin Temmuz ayından bu yana ikametten meydana gelen
hırsızlık olaylarına karışmış olabileceğini değerlendiren ekipler, araştırmayı derinleştirdi.
Yapılan detaylı çalışmalar sonucu şüphelilerin, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde
meydana gelen toplam 10 ayrı ikametten hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Gözaltına
alınan şahısların, sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. C. D. ve A. Ş., emniyetteki
işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20837.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Dünyayı en çok kirletenler Çin, Amerika ve
AB
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yeni İleri
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile Çevre Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Özhaseki, açılışta yaptığı konuşmada Dünya’yı en çok Çin, Amerika ve AB ülkelerinin
kirlettiğini söyledi.
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Törende konuşan Bakan Özhaseki, çevreyi korumayı bir zorunluluk olarak gördüklerini
söyledi. Ülkeler ve şehirler hayatında dönüm noktaları olduğunu anlatan Bakan Özhaseki, "O
dönüm noktalarından birisi 1994, diğeri de 2002'dir. Çevre için verdiğimiz mücadele,
2002'den sonra doruk noktasına ulaşmıştır. Bir taraftan eskilerin yanlışlarını düzeltmek, bir
yandan da yeni projeler yapma adına gece gündüz durmadan çalışıyoruz." diye konuştu.
Bakan Özhaseki, bu konuda verdikleri mücadele sonucu önemli noktaya gelindiğini aktararak,
şu bilgileri verdi: "2002'de hükümetimiz iş başına geldiğinde, tüm Türkiye'deki arıtma tesisi
sayısı sadece 145'ti. Bugün geldiğimiz noktada bu sayı 940 oldu. Nüfusun sadece yüzde
35'ine hitap eden arıtma tesis varken, bugün yüzde 81 oranına çıktı. Şu anda tam 159 arıtma
tesisi inşaatı devam ediyor. Bittiğinde nüfusun yüzde 90'nın dışarıya attığı kirli suları
tamamıyla arıtmış olarak tabiata vermiş olacağız. 2023'e kadar da kirli suların tamamını
arıtmayı hedefliyoruz. Bu arıtılan suları kullanıyoruz. Tarımda da artan kısmından gübre elde
ederek, kullandırtmaya devam ediyoruz." Bu başarının sadece atık suyla sınırlı olmadığını
belirten Bakan Özhaseki, "2002'de sadece 15 katı atık depolama tesisi vardı. Bugün için 82
tesise ulaştık. 191 belediyemizde 52 milyon vatandaşımızın kullandığı katı atık depolama
tesisimiz var. Bu tesislerimizde 155 megavat elektrik üretiyoruz. 60 bin vatandaşımız
çalışıyor ve 3 milyar da katma değer elde ediyoruz. 2023'e kadar tüm şehir ve ilçelerimizde de
katı atık tesisi yapmayı hedefledik ve projeler devam ediyor." şeklinde konuştu. Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2002'de 151 olan mavi bayraklı plaj ve marina sayısının
444 olduğunu ve yapılan yarışmada Türkiye'nin İspanya'dan sonra dünya ikincisi olduğunu
ifade etti. Gemi atıklarının tamamının 2002'de açık denizlerde dışarıya verildiğini anlatan
Özhaseki, bunların bugün 269 limandaki tesislerde elden geçirildiğini kaydetti. Bakan
Özhaseki, 81 ildeki 229 istasyonda hava kirliliğini ölçüp, gerekli tedbirleri aldıklarını
anlatarak, "İklim değişikliği ve çevre konusunda verdiğimiz bu mücadele sonucu 2012, 2014
ve 2016'da ozon tabakasını koruma onur madalyasını ülke olarak kazandık ve birinci olduk."
ifadelerini kullandı. Bu konuda hedefledikleri her şeyi gerçekleştirmeye devam ettiklerini
vurgulayan Bakan Özhaseki, şunları kaydetti: "Tabiatı da en az kirleten ülkelerin başında
geliyoruz. Bu konuda da büyük mücadele veriyoruz. Bu müthiş mücadeleyi verdiğimiz ve çok
başarılı olduğumuz halde AB ülkelerinden ve içimizdeki muhalefetten çok haksız yere
eleştiriler alıyoruz. Şu anda dünyayı kirleten ülkelerin başında yüzde 25 oranıyla Çin geliyor.
Yüzde 15 oranıyla ikinci sırada ABD ve yüzde 15 ile de üçüncü sırada AB geliyor.
Türkiye'nin dünyaya kirletme oranı sadece binde 7. Bunu da geriye çekmeye gayret ediyoruz

ancak ne yazık ki içeriden haksız eleştirilerle karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz." Bakan
Özhaseki, dünya ülkelerinin, elektriğin büyük bir kısmını nükleer ve kömürden elde ettiğinin
altını çizerek, "Paris çevresinde , Eyfel Kulesi üzerine bir pergel koyup, 200 kilometre
mesafede bir yarı çapta çizdiğimiz çizgi içerisinde tam 6 nükleer tesis var. Londra etrafında
tam 9 tesis var. Madrid çevresinde, 4 nükleer tesis var. ABD başta olmak üzere Almanya,
Polonya, Çek gibi ülkelerin çoğunluğu enerjilerini kömürden elde ediyorlar. Biz kendi
enerjimizi yerli kömürümüzden kullanmaya ve üretmeye kalktığımızda, nükleer tesis
yapmaya kalktığımızda yurt dışından sesler geldiği gibi ana muhalefet de bir adım ötede bizi
eleştirmeye başlıyor." değerlendirmesini yaptı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20838.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

ABC Lojistik 200 Mercedes-Benz çekici aldı
Mercedes-Benz Türk ile ABC Lojistik uzun süreli işbirliklerini yeni bir anlaşma ile
taçlandırdı. 23 yıldır taşıma sektörüne hizmet sunan Kayserili ABC Lojistik, 200 adet
Mercedes-Benz çekicinin son 80 adedini törenle teslim aldı.
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Üretimini artırarak sürdüren Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda imal edilen
Mercedes-Benz Axor 1840 LS model çekicilerin Mercedes-Benz Türk Pazarlama
Merkezi’nde yapılan teslim törenine Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen,
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Gelecek Otomotiv sahibi Hekim Toloğ, Mercedes-Benz
Türk ve ABC Lojistik yetkilileri katıldı. 80 araç, 23 yıldır taşıma sektörüne hizmet sunan
Kayserili ABC Lojistik yöneticilerine teslim edildi. Teslim alınan 80 aracı ABC Lojistik’in
hem Türkiye hem de uluslararası rotadaki dağıtım aktivitelerinde kullanacaklarını belirten
ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen, bu araçları tercih etmelerindeki en
önemli sebeplerin çekicilerin yakıt ekonomisi, yüksek 2. el değeri, Mercedes-Benz’in geniş
servis ağı ve yedek parça bulunabilirliği olduğunu ifade etti. Ayrıca Mercedes-Benz Türk’le
yıllara dayanan güven üzerine kurulu işbirliklerinin kendileri için çok değerli olduğunu
belirten Ergün Bilen, “Ülkemizin parlak geleceğine destek için yatırımlarımıza hiç tereddüt
etmeden ve hız kesmeden devam ediyoruz. ABC Lojistik yönetimi, bu büyük yatırım ile hem
sektördeki gücünü, hem de yurtdışı pazarlardaki iş hacmini arttırmayı hedefliyor. Ergün Bilen
konuşmasında, “Son alımlar ile birlikte ABC Lojistik’in Mercedes-Benz markalı araç yatırımı
200 adedi geçmiştir. Ülkemizin parlak geleceğine destek için yatırımlarımıza hiç tereddüt
etmeden ve hız kesmeden devam ediyoruz.” diye konuştu. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii
Gelecek Otomotiv tarafından gerçekleştirilen bu satışta Mercedes-Benz Türk Finansal
Hizmetler’in de desteği alındı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20839.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Yedi buzağıdan birini yaşatamıyoruz
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğan yedi buzağıdan
birinin yaşatılamadığını bildirerek, "her yıl doğan 3,4 milyon buzağı ve dananın 450-480
bininin kaybediyoruz. Daha bir yaşına gelemeden kaybedilen buzağı ve dana sayısı, 81
ülkenin her birinin toplam sığır sayısından daha fazladır" dedi.
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Bayraktar, yaptığı açıklamada, buzağı ve dana ölümlerinin hayvancılığın önemli
sorunlarından biri olduğunu belirtti. 2015 yılında 3 milyon 418 bin 812 buzağının doğduğunu,
bunun 1 milyon 708 bin 101'inin dişi, 1 milyon 710 bin 749'unun erkek olduğunu bildiren
Bayraktar, elde edilen buzağıların dişi olanlarının belli bir kısmının damızlık materyal,
erkeklerin ise besilik olarak kullanıldığı bilgisini verdi. 2008 yılında yaşanan süt krizi ve
sonrasında damızlık hayvan kesimlerinin ilerleyen dönemde ülkede et krizine neden olduğunu
belirten Bayraktar, şunları kaydetti: "İç piyasada kırmızı et fiyatlarının aşırı yükselmesiyle
birlikte de 2010 yılında ithalat başladı. 2010 yılından bu yılın Ağustos ayı sonuna kadar 994
bin 755 besilik dana ithalatı için 1 milyar 79,5 milyon dolar, aynı dönemde 291 bin 282
damızlık düve ithalatı için 938 milyon dolar döviz ödendi. Ödenen toplam döviz miktarı 2
milyar doları geçiyor. Sadece 2015 yılında 154 bin 194 besilik dana ithalatına 164,4 milyon
dolar, 49 bin 595 damızlık düve ithalatına ise 133,3 milyon dolar, toplamda 297,8 milyon
dolar döviz ödendi. Kaybedilen buzağı ve dana sayısı, 2015 yılında ithal edilen besilik dana
ve damızlık düve sayısının iki katını geçiyor. 2015 yılında ithal edilen besilik dana ve
damızlık düvelere297,8 milyon dolar ödendiği göz önüne alınırsa, kaybın boyutları daha net
anlaşılır." Kaybedilen buzağılar çoğu ülkenin sığır sayısından fazla Her yıl doğan 3,4 milyon
buzağı ve dananın 450-480 bininin kaybedildiğini, daha bir yaşına gelemeden kaybedilen
buzağı sayısının,81 ülkenin her birinin toplam sığır sayısından daha fazla olduğunu
vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi: Gambiya, Slovakya, İsrail, Slovenya, Bosna Hersek,
Hırvatistan, Letonya, Puerto Riko, Umman, Kongo, Fiji, Bhutan, Cibuti, Estonya,
Makedonya, Libya, Lüksemburg, Moldova, Jamaika, Tayvan, Karadağ, Lübnan, Birleşik
Arap Emirlikleri, İzlanda, Ürdün gibi ülkeler de var. Nüfusu 8,5 milyona yaklaşan, tarımda
önemli ülkelerden biri olan İsrail 461 bin, Avrupa Birliği üyesi 5,5 milyon nüfuslu Slovakya
468 bin, 6,5 milyon nüfuslu Libya'da 200 bin, 24 milyon nüfuslu Tayvan'da 145 bin sığır
bulunuyor. Yıllık et verimini 270 kilogram kabul edersek, kaybedilen erkek buzağılar kesime
kadar yaşatılsalar, yaklaşık olarak 61-65 bin ton arasında bir kırmızı et sağlanır. Üreticide
dana karkas kilogram ortalama fiyatı 26 lira düzeyinde seyretmektedir. Buna göre, 1,6 milyar
liranın üzerinde bir et üretiminin kaybı meydana gelmektedir. Dişi buzağılar büyüdüklerinde
tohumlanmakta ve süt veren damızlık inek olmaktadır. Bir holstein damızlık gebe düvenin 7
bin 500 lira olduğu düşünülecek olursa, buzağı kaybından dolayı 1,7 milyar liranın üzerinde
bir üretim kaybı meydana geliyor. Bu hayvanların yüzde 85'inin tohumlandığında gebe
kalacağı, bunlardan 200 bine yakın gebe düvenin yavruladığında 600 bin ton dolayında süt
elde edileceği ve bu sütün ortalama 1 liradan 600 milyon lira dolarlarında bir gelir sağlanacağı
da hesaba dahil edildiğinde kayıp büyük boyutlara ulaşıyor. Tabii bunlar üretici fiyatları

üzerinden yapılan hesaplamalardır. Market fiyatlarından yapılan hesaplamada kayıp rakamları
katlanıyor." Yapılması gerekenler Bayraktar, buzağı ölümlerin en aza indirilmesi için
yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı: "Bu kayıpların en aza indirilmesinde; sürü idaresi en
önemli yeri tutmaktadır. Yeni doğan buzağının içinde bulunduğu çevrenin hijyeni, ısısı, nemi,
ayrı bir yerde tutulması ve özellikle altıklarının temiz ve bakımlı olması, yeterli ve kaliteli
ağız sütüyle beslenmesi hayvanın bağışıklık sistemi ve hastalıklara karşı korunmasında etkili
faktörlerdir. Ayrıca ineğin doğumdan önceki beslenmesi de buzağıda hastalığın çıkmasını
engellemede rol oynar. Çünkü ineklerin ve düvelerin, gebeliklerinin son 3 ayında yeterli
enerji ve protein almaları gerekmektedir. Gebeliğin son döneminde gebe hayvanın aşılarının
yapılması, buzağılarda ise antiserum uygulanması buzağı ölümlerini ciddi oranda azaltacaktır.
Bütün bunların sağlanması için çiftçilere bakım ve besleme konusunda verilecek eğitimlerle
birlikte İşletmelerin yapısını iyileştirmeye ve özel buzağı bakım kulübeleri kurmaya yönelik
destekler teşvik edilmeli ve artırılmalıdır." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20840.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Moodbasic & Dresslove şubesi açıldı
Moodbasic & Dresslove şubesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan’ın katılımlarıyla açıldı.
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Giyim sektöründe son dönemde adından sıkça söz ettiren, herkesin beğenisini kazanan
tasarımlarıyla öne çıkan Moodbasic & Dresslove markalarının tüm koleksiyonunu halka
buluşturan şubenin, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde açıldı. Diyanet
İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın duasının ardından kurdele kesilmesiyle
açılan şube, vatandaşın hizmetine girdi.
Açılışa Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan, Futbolcu Emre Belözoğlu'nun kardeşi Bihter Belözoğlu, Betül Yaprak, Fatih
Yaprak, Firma Sahipleri Ahmet Yılmaz ve Merve Yılmaz, Marka Müdürü Olcay Çelikörs da
katıldı. Açılışın ardından davetliler mağazayı gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20841.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Tüketici sebze-meyve alış fiyatlarını takip
edecek
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyvelerin perakende satış noktalarında
karekod künyeli olarak yer almaya başladığını belirterek, "Uygulamayla kimin ne kadara
sattığı kamuoyunca takip edilebilecek." dedi.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Hal Kanunu kapsamında
getirilen hal kayıt sistemi üzerinden perakende satış noktalarına sunulan ürünlerle ilgili
bilgilere erişim imkanı sağlayan karekod künye uygulamasının hizmete sunulduğunu söyledi.
Bu kapsamda kullanılmakta olan ürün künyelerinde tek düzenin sağlanması ve bu künyelerin
kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesine ilişkin tebliği kısa süre önce yayımladıklarına
işaret eden Tüfenkci, malların perakende satışa sunulduğu tüm noktalarda yer alacak bu
künyelerin, sebze ve meyveler için bir kimlik vazifesi göreceğini söyledi. Tüfenkci,
tüketicilerin sebze ve meyvelerin nerede ve kimler tarafından üretildiğini bu künyelerden
öğrenebileceğinin altını çizerek, "Artık karekodlu ürün künyeleri kullanılacaktır. Böylelikle
tüketiciler sebze ve meyvelere yönelik bahsi geçen tüm bilgilere daha hızlı ve kolay
erişebilecektir. Karekodlu künyeler yavaş yavaş büyük perakendecilerimiz tarafından
kullanılmaya başlanılmıştır. Bu uygulamanın başta pazar yerlerimiz olmak üzere tüm
perakende noktalarını kapsayacak şekilde yaygınlaşmasını sağlayacağız." diye konuştu. Ürün
künyelerine ilişkin en önemli yeniliğin bu künyelerde "alış fiyatı"nın olması olduğuna dikkati
çeken Tüfenkci, "Künyelerde alış fiyatına yer vermemiz perakende sektöründen tepki alan bir
uygulama olmuştur. Böyle bir düzenleme yapmak zorundaydık. Nitekim fiyat
farklılıklarından, toptancılarımız perakendecilerimizi, perakendecilerimiz ise toptancılarımızı
suçlamaktadır. Bu uygulamayla kimin, nereden ne kadara mal aldığı ve bu malları ne kadara
sattığı kamuoyunca da takip edilebilecektir." değerlendirmesinde bulundu. Tüfenkci, künyesiz
ürünlerle ilgili denetim ve cezai işlem yetkisinin belediyelerde olduğunu belirterek,
"Tüketiciler, künyesiz malları 444 0 425 numaralı Alo Hal hattını arayarak şikayette
bulunabilirler. Şikayetler doğrultusunda ilgili belediyeler tarafından 6 bin 512 lira ceza
uygulanabilecek." bilgisini verdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20842.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Hastalıklarla mücadele yöntemi değişirse
kanser azalır
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Akif Özdemir,
"İnsanların bulaşıcı hastalıklarla mücadelesini değiştirirsek kanserin 3’te 1’i oluşmayacak"
dedi.
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Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Kayseri Şube tarafından kadınlara yönelik
bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantı hakkında bilgiler veren Türk Kanser Araştırma ve
Savaş Kurumu Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Akif Özdemir, "Kanser toplumda ölüm
sebepleri arasında kalp ve damar hastalıklarını da geçmiş ve mücadele edilmediği takdirde her
yıl ülke genelinde 100 binin üzerinde insanın ölüm sebebini teşkil etmektedir. Eğer hayat
tarzımızı ve çevreye olan saygımızı, insanların bulaşıcı hastalıklarla mücadelesini
değiştirirsek kanserin 3’te 1’i oluşmayacak" dedi. Özdemir, "Bizim amacımız önce kansere
karşı yani kanserin oluşmasını önleme adına insanların bilinçlendirilmesi ve oluşmuş
kanserlerin erken tanısı ve eğer mümkün değilse tedavi gören insanların maddi ve manevi
desteklenmesi adına faaliyet göstermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20843.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Diz ağrıları ihmal edilmemeli
Menisküs ya da bağ dokusu sorunları başta olmak üzere diz rahatsızlıkları yaşayanların sportif
aktiviteleri hafifletmeleri gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir “Yoğun fiziksel aktivite gerektiren bir meslek
söz konusuysa, işyeri hekimiyle görüşülerek gerekli önlemler alınmalı” dedi.
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Diz ağrıları, yaş gruplarına göre farklı nedenlerle ortaya çıkıyor. Meslek ve sportif aktivite
durumu da etkili faktörler arasında. Bazı diz rahatsızlıkları acil cerrahi müdahaleye

gereksinim duyarken, bazı rahatsızlıklar uzun süreye yayılan ve rehabilitasyon gerektiren bir
tedavi süreci gerektiriyor. En çok bilinen rahatsızlığı menüsküs olsa da dizde oluşabilecek
sorunlar bununla sınırlı kalmıyor. Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Op. Dr. Taner Özdemir diz ağrılarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Özdemir “Eğer
dizinizde bir darbe sonucunda şişlik, hareket kısıtlanması oluşmuşsa, yürürken dizinizde
anormal bir durum hissediyorsanız, dizde kilitlenme ya da ‘boşa gitme’ durumu varsa mutlaka
doktora başvurmalısınız. Dizdeki şişliğe, şişen bölgede ısınma ve yüksek ateş eşlik ediyorsa,
acil cerrahi müdahale gerektiren bir durum söz konusu olabilir ve hemen doktora gitmek
gerekir” dedi. Sportif aktivite diz ağrısına neden olabilir Diz ağrılarının nedenlerinin öncelikle
yaş, meslek grupları ve sportif aktivite yoğunluğuna göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir “Ağrılar; dizin aktiviteler
sonucunda yaralanması, çeşitli nedenlerle oluşan mekanik problemler ya da artrit
hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir. Bunların dışında, nadir olarak görülen bazı
anormallikler de diz ağrılarına sebep olabiliyor” dedi. Diz kapağının tam ortada olmaması da
ağrıya sebep olabiliyor Op. Dr. Taner Özdemir diz kapağının, anatomik olarak olması gereken
yerin dizin tam ortası olduğunu belirterek “Bazı nedenlerle diz kapağı tam ortada
olmayabiliyor. İlk bakışta pek önemli bir sorun olarak görülmese de bu anomaliye sahip
olanların çeşitli diz rahatsızlıkları yaşama riski daha yüksek. Diz kapağındaki ağrıların bir
kısmının nedeni genellikle bu anomalidir. Diz kapağınız dizinizin tam ortasında değilse, bir
yüklenme anında diz kapağının yana kayması, kayarken kıkırdakta zedelenme oluşması gibi
riskler oluşur. Diz kapağının hemen altında bulunan kıkırdakla anormal şekilde sürtünmeler
olur. Bu anormal sürtünme osteoartrit, halk arasında bilinen ismiyle kireçlenmeye neden olur”
açıklamasında bulundu. Spor yaparken dize aşırı yüklenilmemeli Spor yapmanın sağlığımız
için son derece gerekli olduğunu aktaran Op.Dr. Taner Özdemir ancak yoğun sportif faaliyet
ve aşırı yüklenmenin çeşitli rahatsızlıklara, hatta bazen geriye dönüşü olmayan hasarlara
neden olabileceğini vurguladı. Özdemir “Diz bağlarındaki yaralanmalar ve menisküs
yırtıklarının halk arasında “sporcu hastalığı” olarak bilinmesinin nedeni de bu. Diz bağlarının
yaralanması, genel söylemiyle ‘ön çapraz bağ yaralanması’ oldukça sık rastlanan bir durum.
Genellikle sportif aktiviteler sırasında ya da ağır iş sonucunda meydana geliyor. Menisküs de
yoğun spor yapanlarda ve çalışırken sürekli diz çökenlerde daha çok görülüyor. Sporcular
bunların dışında, dizin açılması fonksiyonunu sağlayan patella tendonunda zedelenme riskine
karşı da dikkatli olmalı. Özellikle çocuklar söz konusu olduğunda, dikkat ve hassasiyetin
dozajını artırmakta fayda var. Spor yaparken aşırı yüklenmenin özellikle çocuklar açısından
tehlikesi var. Çocuklar spor yaparken fazla yüklenme nedeniyle dizde çeşitli rahatsızlıklar
ortaya çıkabilir. Çocuklarda kemikler ve epifiz kıkırdaklar çok yumuşaktır. Aşırı yüklenme,
dizin ön kısmındaki yumuşak kıkırdak parçasının zedelenmesine, çeşitli rahatsızlıklar
oluşmasına neden olabilir” uyarısında bulundu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20844.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kuş cennetine "kılçık kanallar"dan can
suyu
Göçmen kuşların konaklama yeri olan ve Ramsar Sözleşmesi dahil 3 ayrı kararla korunan
Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne kuruma tehlikesine karşı yapılan
"kılçık kanallar"ın temizlenmesi, göle adeta "can suyu" ulaşmasını sağladı.
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Geçen yaz tamamen kuruyan göle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kayseri Bölge
Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile Kırşehir Şube Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma sonunda su
girişi başladı. Göç yolları üzerinde yer alan gölde, su girişinin ardından başta martılar ve
angıtlar olmak üzere çok sayıda kuş türü konakladı. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı
Ömer Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölü besleyen Seyfe, Horla ve Malya ana
pınarlarından su alınması nedeniyle kuşların sulak alan bulmakta zorlandıklarını söyledi. Göle
su akışı sağlayan tali pınarların önlerindeki engeller nedeniyle buralardan da su girişinin
olmadığını ifade eden Çetiner, bu tali pınarların temizlenmesiyle engellerin kaldırılmasını
teklif ettiklerini belirtti. Öneriler üzerine DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile
Kırşehir Şube Müdürlüğünün engellerin kaldırılması için çalışma başlattığını dile getiren
Çetiner, şöyle konuştu: "Seyfe Gölü Ekoloji Derneği olarak daha önce gündeme getirdiğimiz
çalışmalardan bir tanesi başlatıldı ve devam ediyor. Önerimiz, göle su girişi sağlayan kılçık
kanallar üzerindeki engellerin kaldırılmasıydı. Çalışmalar daha tam tamamlanmamasına
rağmen göle su girişi başladı. Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne can suyunun girmesiyle yüzlerce
angıtı, martıları görebiliyoruz. Göldeki su arttıkça misafirlerimizin sayısı artıyor. Bu tür
çalışmalar bizi sevindiriyor ama mutlu etmiyor. İnşallah, mutlu edecek seviyeye gelir.
Temizleme çalışmalarıyla şu an tek bölgeden su girişi devam ediyor. Ana pınarlar olan Malya,
Horla ve Seyfe'den henüz giriş yok. Üçüncü derecede gölü besleyen kanaldan gelen su bile
göle hayat veriyor." Çetiner, yapılan çalışmadan memnun olduklarını ve devamını
istediklerini belirterek, "Yazın tamamen kurumuş olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'mize DSİ
tarafından yapılan kılçık kanalların temizliği ile bir can suyu girdi. Göl kuşların göç
yollarında olduğu için burada konaklama ve dinlenme imkanı buldular. Su içtiler, beslendiler.
Tekrar yollarına devam etme imkanını yakaladılar." dedi. Su seviyesinin flamingoların
gelmesine yetecek durumda olmadığına işaret eden Çetiner, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin aynı
zamanda leylekler ve diğer kuşların da toplanma yeri konumunda bulunduğuna dikkati
çekerek, buraya daha fazla su girişinin olması için yeni çalışmalar yapılması gerektiğini
kaydetti. Çetiner, gölün kuşların önemli göç yolları üzerinde bulunduğunu vurgulayarak,
"Burada ortam güzelse mutlaka yolcularımız konaklıyor. Besleniyor, dinleniyor ve yoluna
tekrar devam ediyor çünkü Seyfe Gölü Kuş Cenneti aynı zamanda leyleklerin ve diğer
kuşların toplanma yeri vazifesi görüyor. Dönüş yolunda buluşma ve dinlenme noktası. Tekrar
kafileler halinde yollarına devam ediyorlar. Kuşların toplanma ve dinlenme bölgesi olması
nedeniyle çok önemli bir sulak alan." ifadelerini kullandı. Yağışlar az olursa göl tamamen
kuruyor Türkiye'de Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı koruma sınıfına dahil ender sulak

alanlardan Kırşehir'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyor.
Göl, 187 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü
bünyesinde barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor. Pınarlardan su girişinin minimum
seviyede olması nedeniyle yağışların az olduğu yıllarda göl tamamen kuruyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20845.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kadına Yönelik Şiddete Karşı bilgilendirme
semineri
Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi ve Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER)
işbirliğinde “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”
kapsamında Film Gösterimi ve Kadın Hakları bilgilendirme semineri programı
gerçekleştirildi.
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Onay Sinemalarında gerçekleştirilen etkinlikte, Kayseri Barosu İnsan Hakları Komisyonu
Üyesi Avukat Selin Soydan, medyada kadının görünümü ve kadınların hak arayışları ile bilgi
verdi. Seminerin ardından, yönetmenliğini Feo Aladağ’ın yaptığı 2010 yapımı Die Fremde
(Ayrılık) filmi izlendi. Son sahnesi Kayseri’de çekildi Töre konusunu ele alan, Türk-Alman
ortak yapımı Die Fremde’nin yönetmenliğini Feo Aladağ, yapımcılığını aslen Vanlı olan Zuli
Aladağ yaptı. Filmin sanat yönetmenliğini Oscar ödüllü Başkalarının Hayatları filminde de
görev alan Silke Buhr yaptı. Almanya, İstanbul ve son sahne çekimleri de İncesu ilçesi
Ötebatan köyünde gerçekleştirilen filmde, Sibel Kekilli, Settar Tanrıöğen ve Derya Alabora
başrılleri paylaştı. Die Fremde, 2010 yılında Tribeca Film Festivalinde ‘En İyi Film’
ödülünün yanı sıra, yine aynı yıl üç farklı festivalde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini aldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20846.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gazeteci Yazar Öztürk Kayseri’ye geliyor
Gazeteci Yazar Kemal Öztürk, bir dizi programlara katılmak üzere yarın Kayseri’ye geliyor.
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Anadolu Ajansı Eski Genel Müdürü, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk, yarın
şehrimize gelerek Erciyes Üniversitesi Çağrı Kulübü tarafından organize edilen “Yeni
Ortadoğu ve Yeni Medya Düzeni” konulu konferansa katılacak. İletişim Fakültesi’ndeki
program yarın 15.00’da başlayacak. Öztürk aynı gün akşam saat 19.30’da ise İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde “Dijital Devrim ve Yeni Medya Düzeni” konulu bir konferans
verecek. Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20847.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Dünyanın ilk 3 boyutlu filminde bir Türk
yapımcı
Dünyanın ilk 3 boyutlu sanal gerçeklik özelliğe sahip filminin yapımında, film yapımcısı
Dilek İnce de yer alıyor.
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Crytek ve Bahçeşehir merkezi gibi VR merkezleri Türkiye'de açılmaya devam ettikçe
gelişmeler devam ediyor. Nano Eden adlı projenin Ekim ayının ikinci yarısında Hollywood'da
çekimlerine başlanmış olup yaklaşık 65 dakikalık uzunluğa sahip olacak. 2017 yılının ikinci
yarısında izleyiciyle buluşacak olan filmin yönetmeni, University of California, Santa
Barbara'da VR çalışmaları ve araştırmaları yapan yönetmen Daniel Bydlowski. Film, Now
You See Me 2 (Sihirbazlar Çetesi), Iron Man (Denir Adam), Hancock ve 3D Alice in
Wonderland (3 Boyutlu Alice Harikalar Diyarında) gibi pek çok ünlü filmin görsel
efektlerinden sorumlu olan Amerikalı şirket Synaptic VFX ile ortaklaşa yapılıyor. Dilek İnce,
sanal gerçeklik hakkında şöyle konuştu: "Sanal Gerçeklik (VR), dünyayı hiçbir teknolojinin
yapamayacağı bir şekilde görmemize ve deneyimlememize olanak tanımaktadır.

Sanal Gerçeklik, Hollywood'da gerçekleşecek bir sonraki büyük gelişme olup sadece videooyun deneyiminden ziyade hikaye anlatan sinema aygıtı olarak ortaya koyulması önemlidir."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20848.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Derviş Zaim'in rüyası, Kıbrıs'ta vizyona
giriyor
Girne Amerikan Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Öğretim Görevlisi Derviş Zaim’in, senaryosunu yazıp, yönettiği son filmi “Rüya”, festivaller
sürecinin tamamlanmasının ardından, KKTC sinemalarında da gösterime giriyor. Filmin;
‘Kıbrıs Galası’ da önceki günlerde, geniş bir davetli katılımı ile gerçekleşmişti.
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Kıbrıs asıllı olan Derviş Zaim, “Rüya”da; ‘mimari sanatını’, genç bir kadın gözünden
anlatıyor. Başlıca rollerde; Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşat Bozyiğit, Gizem Akman,
Mehmet Ali Nuroğlu, Enis Arıkan, Murat Karasu, İbrahim Selim, Osman Alkaş, Ayşe Lebriz,
Murat Kılıç, Atılay Uluışık, Nadi Güler, Zafer Altun gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film,
aynı zamanda; ‘Kıbrıslı’ yönetmenin 9’uncu uzun metrajlı filmi olma özelliğini de taşıyor.
“Rüya”; ünlü yönetmen Zaim’in; kendi deyimleri ile, “doğa üzerine yaptığım filmler ile,
geleneksel sanatlardan yararlanarak yaptığım filmlerin kesişme noktasında yer alan; ve bu
kez, mimari ile ilgili olan bir kadın filmi.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20849.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

CHP’yi kundaklayan CHPli çıktı
Kayseri'de CHP Hacılar İlçe Başkanlığı binasını kundaklandığı iddiasıyla gözaltına
şüphelinin, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
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Hacılar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir iş merkezindeki CHP İlçe Başkanlığının,
gece saatlerinde kundaklanmasıyla ilgili çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bina
çevresindeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Çalışma sonucu kundaklamayı yapan kişinin N.A. (24) olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan N.A'nın, emniyette verdiği ifadesinde, ilçedeki bir akaryakıt istasyonundan
bidonla 5 litre benzin aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini belirterek, babasının CHP üyesi
olduğunu kendisinin de yerel seçimlerde CHP müşahidi olarak görev yaptığını ancak CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumlarını beğenmediği için tavır olarak binayı
kundaklandığını söylediği öğrenildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20850.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

CHP binasını kundaklayan şahıs adliyeye
sevk edildi
Kayseri'de cumartesi gecesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hacılar İlçe Başkanlığı'nı
kundaklayan şahıs, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda CHP
Hacılar İlçe Başkanlığı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklanmış ve büyük çapta
maddi hasar meydana gelmişti. Ayrıca CHP İlçe Başkanlığını kundaklayan kişi, çevredeki iş
yerlerine yazılar da yazmıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü ilçe başkanlığını kundaklayan
N.A.'yı kamera görüntülerinden yola çıkarak kısa sürede yakalamıştı. Zanlı 24 yaşındaki
N.A.'nın çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu, babasının CHP üyesi olduğu, kendisinin de
yerel
seçimlerde
CHP'nin
sandık
müşahidi
olduğu
ortaya
çıkmıştı.
Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen N.A., adliyeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20851.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

ERÜ Kardiyologlarının atıf başarısı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Abdurrahman Oğuzhan’ın 1999 yılında yaptığı bilimsel çalışma, kardiyoloji alanında yapılan
bilimsel çalışmaların atıf sıralamasında ilk sırada yer aldı.

28 Kasım 2016 Pazartesi 11:40

Türk Kardiyoloji Derneği’nin ‘Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’ adlı dergisinin 2016 yılı
Haziran sayısında Türkiye’de kardiyoloji alanında bugüne kadar yapılan ulusal ve uluslararası
bilimsel çalışmaların atıf sıralamasına yer verildi.
Buna göre; ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Abdurrahman Oğuzhan’ın, 1999 yılında Prof. Dr. Adnan Abacı, Uzm. Dr. Sinan Kahraman,
Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, Uzm Dr. Şükrü Ünal, Doç. Dr. Hüseyin Arınç ve Prof. Dr. Ali
Ergin ile birlikte yaptığı ve dünyanın en prestijlibilisel dergilerinden olan Circulation
dergisinde yayınlanan (Effect of DiabetesMellitus on Formation of Coronary Collateral
Vessels) 'Şeker Hastalığının Kalpteki Yedek Damar Oluşumunda Etkisi’ adlı İngilizce
çalışma 355 atıfla ilk sırada yer aldı.
Yine derginin atıf sıralamasında ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nihat Kalay’ın ‘Journal of TheAmericanCollege of Cardiology’ dergisinde
yayınlanan (Protective Effect of carvedilol Against Anthracycline İnduced Cardiomyopathy
Karvedilolün Antrasiklin Kardiyomiyopatisindeki Koruyucu Etkisi’ konulu çalışma 166 atıfla
4’üncü sırada yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20852.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri Yolspor-Talasgücü Belediye: 2-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde haftanın en önemli maçında Talasgücü
Belediyespor'u ilk yarıda bulduğu goller ile mağlup eden Kayseri Yolspor 28 puana
yükselerek ligin yeni lideri oldu.
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STAT:
Argıncık
Stadı
2
Nolu
Saha
HAKEMLER: Volkan Oğuz *** Erkan Kırçıl *** Aytaç Elbaşı ***
KAYSERİ YOLSPOR U19: Ergin İptaş *** Hüseyin Akın *** Abdullah Aydilek ***
Mustafa Alval *** Yusuf Nevşehirli *** İhsan Yasıt *** İbrahim Türker Tunçer ** (Dk.68
Alperen **) Ümit Ergüner *** Fatih Kılın *** Can Ölçer *** Beytullah Özcan ***
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR U19: Mustafa Umut Mete * (Dk.44 Aziz *) Hasancan
Gelicel * Celal Demir * Mehmet Türkmen * Halil Maraşlı * Mehmet Emre Ayar * Mevlüt
Palas * Mikail Canpolat * Umut Akyol * Ali Püsküllü * Hamza Hacoğlu *
GOLLER: Dk.20 Can Ölçer, Dk.40 İhsan Yasıt (Kayseri Yolspor U19)
KIRMIZI KART: Dk.75 Mevlüt Palas (Talas Belediyespor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20853.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri Süper Amatör Küme Futbol Ligi
Kayseri Süper Amatör Küme'nin önemli şampiyonluk adaylarından biri olan Sağlıkspor ilk
yarısı golsüz biten maçta Ermetsan Esentepespor'u 3-0 mağlup ederek 11. haftayı 26 puan ile
kapatmış oldu.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu
HAKEMLER: Hüseyin Keğin *** Aydoğan Mantar *** Gökhan Erzin ***
SAĞLIKSPOR: Bülent Aygün *** Cuma Uluçay *** (Dk.80 Ömer Gün **) A. Hüseyin
Yalçın *** Y.Sıtkı Yılmaz *** Ahmet Yumutkan *** Emre Ulu *** Turgut Altınkapı ***
Murat Mağara **** Halil Polat *** Serhat Kahraman *** Ahmet Emin Ayata ***
ERMETSAN ESENTEPESPOR: Yakuphan Kocaoğlu * Kemal Kargın * Fatih Ülker * Eren
Kaan İpek * Doğukan Bozkurt Çetin * Raşit Şimşek * Süleyman Yasa * Furkan Şentürk *
Emre Yılmaz * Eray Ergin * (Dk.58 İsmail Erdi *) Can Varol *
GOLLER: Dk.58.65 Murat Mağara, Dk.75 Ahmet Emin Ayata (Sağlıkspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20854.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri Meysuspor-Amarat Gençlik: 4-2
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren iki
takımın karşılaşmasında Kayseri Meysuspor, ligin son sırasında yer alan Amarat
Gençlikspor'u 4-2 mağlup etti.
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STAT: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Aydoğan Mantar *** Erkan Kırçıl *** Sabit Hashalıcı ***
KAYSERİ MEYSUSPOR U19: Baran Özdemir ** Abdullah Can Tek *** Muhammed Emid
Aliç ** Yasin Burak Deniz *** Ali Bıçakçı ** Alihan Dönmez ** Ali Cavlak ** Hakan
Öztürk
***
Fatih
**
Volkan
Uygur
***
Serdar
Durmuş
***
AMARAT GENÇLİKSPOR U19: Yunus Babayiğit * Hasan Umur Ardıç * Yasin Serin *
Uğurcan Biçer * Suat Polat * Emre Can Tetik * Doğukan Çınar * (Dk.46 İbrahim Göksu *)
Tevfik Deniz * Furkan Çelik ** Doğan Demir ** Kamil Bakar *
GOLLER: Dk.20 Doğukan Çınar, Dk.60 İbrahim Göksu (Amarat Gençlikspor) Dk.35 Serdar
Durmuş, Dk.42 Volkan Uygur, Dk.73 Abdullah Can Tek, Dk.81 Furkan Öztürk (Kayseri
Meysuspor U19)
KIRMIZI KART: Dk.77 Doğan Demir (Amarat Gençlikspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20855.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri İdman Yurdu-Kayseri Şekerspor:
6-4
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan Kayseri İdman Yurdu ile
Kayseri Şekerspor'un tam bir gol düellosu şeklinde geçen maçında kazanan 6-4'lük sonuçla
Kayseri İdman Yurdu oldu.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEMLER: Ahmet Pakırcı **
SAHA
KOMİSERİ:

İbrahim

İmrağ

** Levent
Şinasi

Yeşilyurt

**
Acar

K.ŞEKERSPOR U19: Hasan Coşkun * Abdullah Öztürk * Niyazi Albayrak * Batuhan İlhan *
Emirhan Avcı * (Dk.81 Hasan Emre *)Ahmet Can Karaca * Berat Ağça * Yusuf Oğuz *
Ramazan
Aksoy
*
Mehmet
Doğru
*
Ali
Ateş
*
K. İDMAN YURDU U19: Hasan Yıldız ** İsmail Aslaner *** Derviş Enes Demir *** Ali
Bozkurt *** Batuhan Murat Çobanoğlu *** Kenan Karakaya *** Alper Deveci *** Yaşar
Çam * Mikail Özer **** Serkan Karameşe * Batuhan Yıldız ***
GOLLER: Dk.15.55.65.70 Mikail Özer, Dk.47 Alper Deveci, Dk.26 Batuhan Yıldız
(Kİ.Yurdu9) Dk. 20 Batuhan İlhan, Dk.34 Ali Ateş, Dk.67 (pen) Yusuf Oğuz, Dk.90+2 Hasan
Emre (Şekerspor U19)
KIRMIZI KART: Dk.90 Ramazan Aksoy (Kayseri Şekerspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20856.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gültepespor-Yeni Esenspor. 2-2
Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk yarışı veren Gültepespor, 11. hafta maçında lige
tutunma yarışı içindeki Yeni Esenspor ile 2-2 berabere kalarak önemli bir avantajı
değerlendiremedi.
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STAT: Vali Muammer Güler Stadı
HAKEMLER: Nuri Karahançer *** Fikret Ünal *** Mehmet Tolga Yılmaz ***
SAHA
KOMİSERİ:
Şinasi
Acar
GÜLTEPESPOR: Fatih Kandemir * Ertuğ Ceylan * (Dk.80 Ali Eren *) Burak Cura ** Yavuz
Özbey ** Fethi Tekin *** Emre Zeren ** Metin Budak ** Ozan Horoz * (Dk.48 Selçuk
Bahadır **) Ömer Bozkuş * Mehmet Akpınar ** Emrah Deveci * (Dk.44 Bayram Dinçer **)
YENİ ESENSPOR: Kemal Çelik ** Yunus Aksu ** Ahmet Can Urhan ** Fatih Aslan **
Tolga Tokuş ** Ramazan Sinanoğlu ** Salih Kamacı *** Yusuf Teke ** Ahmet Mutlu **
Mahmut
Sefa
Koçak
**
(Dk.46
Naimcan
**)
Çağrı
Doğan
**
GOLLER: Dk. 39.45+1 Salih Kamacı (Yeni Esenspor) Dk.36 Fethi Tekin, Dk. 84 (pen)
Mehmet
Akpınar
(Gültepespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 63Yusuf Teke, Dk. 80 Yunus Emre Güven (Yeni Esenspor) Dk.87
Metin Budak (Gültepe)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20857.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Esen Makina Belsinspor-Argıncıkspor: 4-0
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıralarda yer alan Esen Makina Belsinspor,
zayıf rakibi Argıncıkspor'u 4-0 yenerek 11. haftayı 12 puan ile tamamladı.
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STAT: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
HAKEMLER: İsmail Sakar *** Mustafa Akkan *** Alihan Çirkin ***
ESEN MAKİNA BELSİNSPOR U19: Muammer Demirkula *** Doğukan Gültekin ***
Zafer Kekeç *** Ramazan Özden *** Cemal Can Aktaş *** Abdulkadir Karakaya ***
Zeynel Abidin Demir **** Mehmet Kafkas *** Volkan Efe *** Mehmet Temur *** (Dk.80
Tolga
**)
Samed
Gümüş
**
(Dk.66
Mehmet
**)
ARGINCIKSPOR U19: Beytullah Baykuş * Furkan Sarıkaya * Ömer Faruk Karaca * Rıfat
Demirbilek * Kaan Aşık * (Dk.68 Furkan *) Semih Pancar * İbrahim Çiftçi * Mahmut
Yaşarsoy * (Dk.75 Enes *) Mikail Doğan * Mustafa Şafak * (Dk.55 Siyami *) Ali Ölçer *
GOLLER: Dk.40.52 Z.Abidin Demir, Dk.65 Ramazan Özden, Dk.90+2 Mehmet Kafkas
(Esen Makina Belsinspor U19)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20858.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ali Ahamada 866 dakika sonra eldivenleri
taktı
Kayserispor'un geçen sezon ara transfer döneminde Fransa'nın Toulouse takımından transfer
ettiği Kaleci Ali Ahamada, tam 866 dakika sonra Süper Lig'de forma giydi.
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Kayserispor'un geçen sezon ara transfer döneminde Fransa'nın Toulouse takımından transfer
ettiği Kaleci Ali Ahamada, tam 866 dakika sonra Süper Lig'de forma giydi. Aytemiz
Alanyaspor maçının 86. dakikasında oyuna dahil olan genç file bekçisi böylece forma
hasretini bitirmiş oldu.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde geldiği Kayserispor'da başarısı ile dikkat çeken Ali
Ahamada, bu sezon ligin 3. haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlandı. Maçın 28.
dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Ali Ahamada, tam 866 dakika forma yüzü
göremedi. İyileşmesine rağmen Muammer'in üstün formu nedeniyle kulübeye hapsolan genç
kaleci 8 hafta forma giyemedi. Aytemiz Alanyaspor maçında Muammer'in kırmızı kart
görmesi ile oyuna dahil olan ve forma hasretine son veren Ali Ahamada böylece 866 dakika
sonra yeniden eldivenleri takmış oldu.
Ali Ahamada, forma giydiği Akhisar Belediye maçında 2, Fenerbahçe maçında 3, Galatasaray
maçında 1 ve son olarak Aytemiz Alanyaspor maçında 2 gol yiyerek bu sezon kalesinde
toplam 8 gol gördü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20859.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KÖŞEBAŞI
Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı Köşebaşı meselelere farklı yönlerden
yaklaşmaya devam ediyor.
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Gilaburu’ya yeni rakip: Hazal

Böbrekteki taşları zayıflatıp düşmesine yardımcı olan, kumları da eriten gilaburu bitkimize
dört ayaklı bir rakip çıktı: Hazal.
Geçtiğimiz hafta şehrimizde yaşanan bir at kaçırma olayı ülke gündemine damga vurdu.
Kayseri'de özel bir rehabilitasyon merkezinde otistik çocukların gelişimi için yararlanılan
"Hazal" isimli atı çalan zanlı tutuklandı. M.G. emniyetteki ifadesinde, "Böbrek taşlarımı
düşürmesi için at çaldım. Zira doktor ata binmemi tavsiye etti.” dedi. Yani zanlı Hazal isimli
bu atı sadece böbrek taşlarını düşürmesi için kaçırmıştı.

Kısacası Bünyan ve Akkışla ilçelerimizin
arasında rekabete neden olan gilaburu’ya artık Hazal’ın nezdinde atların da güçlü bir rakip
olduğu ortaya çıktı. Bu arada hemen belirtelim; zanlının korkunca boş araziye bıraktığı Hazal
bulundu ve bu durum en çok otistik çocukları sevindirdi.
GÜNÜN ALINTISI

“Türkiye, kendi yörüngesini çizmeye devam etmeli ama öte yandan da düşmanlarını azaltmalı
ve müttefiklerini çoğaltmalı”
Yusuf Kaplan
GÜNÜN KARİKATÜRÜ

Turgut Yılmaz
UÇAKAN’IN KAYSERİ TEMASLARI

Sen kimi gezdirdiğini biliyor musun?
Ünlü yönetmen Mesut Uçakan geçen hafta sonu Kayseri’deydi. İki gün boyunca çeşitli
söyleşilere katılan Uçakan’a Talas’ın genç ve dinamik Müftüsü Esat Yapıcı ev sahipliği yaptı.
Yapıcı yıllar önce genç bir üniversiteliyken de Uçakan’ı Kayseri’de gezdirmişti. İşte Müftü
Yapıcı’nın anlatımıyla o gezdirmenin hikayesi;

“Şimdi İstanbul’da olan hemşehrimiz İlhan Özkeçeci’nin Toros arabasıyla Mesut abiyi
gezdiriyorum. Ancak arabayı kullanırken bir yerde hata yapınca üstad beni hiç
unutamayacağım bir şekilde uyardı: ‘Sen arabanda kimi gezdirdiğini biliyor musun?’
Gerçekten de çok haklı olduğunu daha sonra anladım. Nitekim Mesut Uçakan’lar kolay
yetişmiyor.”
Nedir bu Kayserililerden çektiğim?
Mesut Uçakan, Kayseri temasları sırasında İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde de
Sinema Kulübü’nün genç ve heyecanlı üyeleriyle buluştu. Aslen Kırıkkale’li olan Uçakan bir
ara “Eşim Develili. Kızımı daha yeni Yahyalı’ya gelin verdim. Ortağım da Kayserili.”
deyince “Sevda Kuşun Kanadında” dizisini iyi takip eden bir İlim Yayma yöneticisi ekleme
yaptı: “Diziden çıkardığınız Arif Ünlü yani Murat Ünalmış da Tomarzalı.”
Bu ekleme üzerine gülüşmeler yaşanırken Uçakan son noktayı koydu: “Nedir bu
Kayserililerden çektiğim yahu? Her tarafımı sardılar.”
TÜYOCUMUZ DİYOR Kİ!

Ocak’ta sıra onlara mı gelecek?

FETÖ’nün siyasi kanadına ne zaman sıra geleceği herkesin merakını çekiyor. Kulislerde ocak
ayında özellikle AK Parti’ye ve mecliste olan diğer siyasi partilere yönelik operasyonların
kapıda olduğu dillendiriliyor. Hatta alınacağını bilen bazı milletvekillerinin yakınlarına
‘Ocak’ta sıra bizde’ dedikleri de gelen haberler arasında… Malumunuz kışa yeni giriyoruz
ama bazılarına kış kışlığını ocak ayında gösterecek gibi…
Ramazan Aslan Boydak’tan niye ayrıldı?

Avukat Ramazan Aslan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ soruşturması
kapsamında Boydak Holding’e atanan kayyum heyetinin başkanı olmuştu. Kayyum heyetinin

başarılı çalışmaları neticesinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci bir açıklama
yaparak holdingin siparişlerinin yüzde 25 arttığını söylemişti.
Holding daha sonra Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile TMSF'ye geçti. Kayyumun
yetkileri de böylelikle TMSF’nin yetkilendirdiği yeni yönetime devredildi. 5 kişilik kayyum
heyetinden Avukat Ramazan Aslan ve Bankacı Ramazan Erikli ise yönetimdeki görevine
devam etti.
Ramazan Aslan hakkında geçtiğimiz hafta bazı haberler yapıldı. Bu haberlerde Aslan, Hamdi
Kınaş’ın eski ortaklarından olan ARVEN inşaatın sahibi Orhan Say’ın avukatı olması
nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline getirildi. Halbuki Orhan Say hakkında FETÖ’den bir
soruşturma yok. Hamdi Kınaş FETÖ’den içeriye alındıktan sonra Say, basın mensuplarının
karşısına çıkıp Hamdi Kınaş ile hiçbir bağlantısının kalmadığını duyurmuştu.
Aslan bu gelişmelerin ardından kendisinin ve kurumun daha fazla yıpranmasının önüne
geçmek için İstanbul’da TMSF yetkilileri ile görüştükten sonra Boydak Holding’teki
görevinden ayrılma kararı aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20860.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

TÜRKİYE’NİN İKİNCİ HABER
KAYNAĞI SOSYAL MEDYA
Türkiye haberlere ulaşmak için akıllı telefonları kullanıyor. Haberlere ulaşma oranında
masaüstü ve dizüstü bilgisayarları geride bırakan akıllı telefonlar bir numaralı habere ulaşma
kaynağı olurken sosyal medya da ikinciliğe yükseldi.
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Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 73’ü sosyal medyayı bir haber kaynağı olarak
görüyor ve kullanıyor. Haber kaynağı olarak kullanılan platformlar arasında, sırasıyla sosyal
paylaşım siteleri, Facebook, Youtube, Twitter , Whatsapp ve Instagram yer aldı.
İşte sosyal medya karnemiz
Türkiye haberlere ulaşmak için akıllı telefonları kullanıyor. Haberlere ulaşma oranında
masaüstü ve dizüstü bilgisayarları geride bırakan akıllı telefonlar bir numaralı habere ulaşma
kaynağı oldu. Türkiye’de online mecra kullanıcılarının yüzde 40’ı okudukları haberlere
güvenirken bu oran gazetecileri güven oranını geride bıraktı. Medya takibinin öncü kuruluşu
Ajans Press Türkiye’nin sosyal medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in bütün bir yılı
kapsayan incelemesinde, ulusal ve yerel yayınlarda en çok konuşulan sosyal medya
uygulamaları şu şekilde oldu;
UYGULAMALAR
FACEBOOK

HABER
ADETLERİ
10363

TWITTER
YOUTUBE
WHATSAPP
INSTAGRAM
(Kurumsal haber)

9954
8390
4850
2624

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20861.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KUNDAK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Kayseri'de CHP Hacılar İlçe Başkanlığı binasını kundaklandığı iddiasıyla adliyeye sevk
edilen zanlı tutuklandı.
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Hacılar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir iş merkezindeki CHP İlçe Başkanlığını
dün gece kundaklandığı gerekçesiyle gözaltına alınan N.A'nın (24) emniyetteki işlemleri
tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten
sonra adliyeye sevk edilen N.A, mahkemece tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan ve
suçunu itiraf eden N.A'nın ifadesinde, ilçedeki bir akaryakıt istasyonundan bidonla 5 litre
benzin aldığını ve olayı gerçekleştirdiğini, babasının CHP üyesi olduğunu kendisinin de yerel
seçimlerde CHP müşahidi olarak görev yaptığını ancak CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nun tutumlarını beğenmediği için tavır olarak binayı kundaklandığını söylediği
öğrenilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20862.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

"Doğal akvaryum" Gökpınar'da sonbahar
Sivas'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle adeta "doğal
akvaryum"u andıran Gökpınar Gölü, Anadolu’nun gizli kalmış mavi cenneti olarak
sonbaharda ziyaretçilerini büyülüyor.
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Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Gökpınar Gölü,
adeta doğal akvaryumu andırıyor. Dipten kaynaklarla beslenen ve derinliği 15 metreyi bulan
göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Su altı sporlarıyla uğraşanlar tarafından dalış
için tercih edilen gölde, zaman zaman dalış eğitimleri de veriliyor. Balık adamların
vazgeçilmezleri arasında yer alan Gökpınar Gölü, bazen su altı kameralarıyla da kaydediliyor.
Sivas, Kayseri ve Kahramanmaraş’ın kesişiminde yer alan Gürün ilçesindeki göl, ülkenin en
gözde doğa ve tabiat güzellikleri arasında yer alıyor. Türkiye'de hiçbir göl ve denizde
görülmeyen turkuaz rengine sahip doğal su kaynağı, ilk defa görenler için bozkır ortasında bir
cennet olarak tabir edilirken, kış öncesi şehir ve iş stresinden uzaklaşmak isteyenlere doğal
terapi imkanı da sunuyor. Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün
çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan
restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları, yerli ve
yabancı turistlere konaklama ve sosyal aktivite imkanı sağlıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20863.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“İstenen ortamı bulamadık”
Kayseri Erciyesspor Kulübünde yapılan Olağanüstü Genel Kurulun ardından oluşturulan yeni
yönetimden istifa eden Yönetim Kurulu Eski Üyesi Rıfat Dayıoğlu, “Yapılmak istenen
kararlarda istenilen ortamı bir türlü bulamadık.” dedi.
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Spor Toto 2 Lig’de mücadele eden Kayseri Erciyesspor Kulübünde yapılan olağanüstü genel
kurulda Nuhkan Rüzgar başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu göreve seçilmişti.
Aradan geçen süre zarfında yönetim kurulu üyeleri, Başkan Nuhkan Rüzgar ile iletişim
sağlanamadığı gerekçesiyle istifa etmişti. Bugün istifa eden kurul üyeleri bugün Kayseri
Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim
Kurulu Eski Üyesi Rıfat Dayıoğlu, istifa etme nedenlerine açıklık getirdi. Göreve
geldiklerinde 2 kararı almak istediklerini ancak bunlar için uygun ortamın oluşmadığını
kaydeden Dayıoğlu, “Bildiğiniz üzere 21.11. 2016 tarihinde yönetim kurulu üyeliğine
seçildik. Seçilmekteki tek amacımız en temiz duygularla memleketimizin takımının
kapanmasını engellemekti. Kulübün rayına oturması için tüm önlemleri almak üzere görev
dağılımı yapmak istedik. Ertesi gün başkan seçilen arkadaşımız görevini kabul etmeyeceğine
dair açıklamalarda bulunarak istifa edeceğini söyledi. Bunun üzerine birkaç saat geçtikten
sonra bizim istifa etmemizi söyledi. Sebebini anlayamadığımız davranışlar sergilemesi bizi
son derece şaşırttı. Biz memleketimiz için kanımızın son damlasına kadar mücadeleye varız,
ancak bu tarz kişilerin yanında değil. Biz sadece memleketimiz için varız, her zaman da
göreve hazırız. Bizi Erciyesspor’da yapmak istediğimiz birkaç değişiklik vardı, ancak
yapamadık. Başkan tarafından kabul görmedi. Bunlar, tesis isminin ivedilikle değiştirilmesi
ve bir şehit kardeşimizin isminin verilmesiydi. Tarihe geçmek istiyorduk. Bizimle çalışmak

istemeyen personelin tazminatları ödenerek yola devam edilmesi. İkinci yapmak istediğimiz
de buydu. Bunlar yapılmak istenen kararlardı ancak istenilen ortamı bir türlü bulamadık.”
ifadelerini kullandı. Dayıoğlu ayrıca bundan sonraki süreci dikkatle takip edeceklerini de
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20864.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

‘Fetullah’dan kaçış sürüyor
Kayseri’de FETÖ elebaşısı ile aynı isim ve soyadını taşıyan 3 kişi daha mahkemeye
başvurarak değişiklik istedi. Mahkeme, kişileri haklı bularak değişikliği onayladı. Bilindiği
gibi daha önce de şehrimizde 6 kişi “Fetullah” olan isimlerini değiştirmişti.
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Fethullah ismini veya soyadını taşıyan kişiler hızla bu addan kurtulmaya çalışıyor. Her geçen
gün artan isim değişikliğine 3 kişi daha katıldı. Kayseri Adliyesi 6. ve 4. Asliye Hukuk
Mahkemesine başvuruda bulunan üç kişi isim ve soyadlarını değiştirdi. 6. Asliye Hukuk
Mahkemesine başvuran Emin Fetullah “Emin Günhan” olurken, Fetullah Emre Kaya da ilk
isminden kurtuldu. Söz konusu şahıs bundan sonraki hayatına Emre Kaya olarak devam
edecek. 4. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuran Fetullah Aslan ise adını Yiğit Aslan olarak
değiştirdi. Değişikler mahkeme kararı gereği resmi olarak kamuoyuna ilan edildi. Kayseri
Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20865.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ford Mustang hafızalara kazındı
Köklü geçmişiyle klasikleşmiş bir efsane olan, göz alıcı tasarımı ve yüksek performansı ile
tüm dünyaya ün salmış Mustang, Ford’un “Efsane Şehrinizde” projesi kapsamında 21 -26
Kasım tarihleri arasında Kayseri Ünal Motorlu Araçlar Ford Bayisi’nde görücüye çıktı.
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Türkiye’de farklı şehirlerde tutkunlarıyla buluşan Ford Mustang’i Kayserililer Ünal Motorlu
Araçlar Ford Bayisinde 6 gün boyunca yakından görme imkanı buldular. Ford Mustang’in,
kendine özgü tasarım detayları arasında; alçak ve geniş tavan, dik eğimli ön ve yan camlar, üç
boyutlu, üç çizgi halindeki stoplar, kaslı gövde dizaynı, köpekbalığı burnu şeklindeki gövde
ve ön ızgara üzerinde bulunan eşsiz Mustang logosu yer aldı. Ford Mustang, Fastback ve
Convertible olmak üzere 2 farklı gövde tipi ile 2.3 lt Ecoboost 317 PS ve 5 lt V8 421 PS
motor seçenekleri ile manuel ve otomatik şanzıman ile sunuldu. Avrupa’da satılan seri üretim
Ford modelleri arasında gelmiş geçmiş en hızlı model unvanına sahip olan Ford Mustang V8,
0-100 km/s hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlarken, Ford Mustang 2.3 EcoBoost, 0’dan 100
km/s hıza 5.8 saniyede ulaşıyor. Mustang, 50 yılın ardından Avrupa ve Türkiye yollarında
rüzgar gibi esmeye başladı. Ünal Motorlu Araçlar Ford Bayisi’nde satışa sunulan Mustang’in
son gününde bazı özel aktiviteler gerçekleştirildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20866.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Hollanda’daki Kayserililer 2. kez buluştu
2. Hollanda Kayserililer Vakfı Sosyal ve Dayanışma Gecesi Rotterdam şehrinde
gerçekleştirildi. Geceye Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici de telekonferans ile katılarak
hemşehrilerine seslendi.
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Schalmei Düğün Salonunda gerçekleştirilen geceye Hollanda Denk Partisi Milletvekilleri
Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk, Nida Partisi Milletvekili Aydın Peksert, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı, Hacılar Belediyesi Kentsel
Tasarım Müdürü Ersel Elcuman ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz, Kayserili işadamları ve
vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan gece, okunan
Kur'an tilaveti ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Hollanda Kayserililer
Vakfı Başkanı Hasan Tekten, 2014 yılında Hollanda'da yasayan Kayserililerin bir araya
gelmesiyle oluşan Vakfın amacının, Hollanda'da 50 yılı aşkın süredir yaşayan Türklerin
misafir değil, toplumun parçası olduğunu düşündüklerini söyledi. Başkan Tekten sözlerini
şöyle sürdürdü; “Bunu yaparken vatanımıza bağlılığımızı ve çocuklarımıza memleket
sevgisinin aşılanması için hepimize görevler düştüğünün bilincindeyiz. Bizler toplumumuzun
kabuğuna çekilmesi yerine içinde yaşadığımız toplumla ve birlikte yaşadığımız sorunların
birlikte çözüm aranmasına inanıyor, topluma yol gösteren ve çözüm üreten bir vakıf olmak
istiyoruz. Böylelikle Hollanda’da yaşayan toplumumuzun siyasal, sosyal, ekonomik ve
kültürel alandaki gelişimine yardımcı olurken, entegrasyon, eşitlik ve sosyal hayata katılım
alanlarında da ortam oluşturmak ve bu alanlarda bilgilendirilmelerini sağlamak asıl
amacımızdır.” 25 öğrenciyi Hacılar’da ağırlayacak Telekonferans ile canlı bağlantı
gerçekleştiren Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Hollanda’da yaşayan Kayserili 25
öğrenciyi Hacılar’da ağırlama sözü verdi. Başkan Ekici, “15 Temmuz gecesi FETÖ terör
örgütü bir darbe kalkışmasına girişti. Ama önce Allah’ın inayeti sonra da Cumhurbaşkanımız

Recep Tayip Erdoğan’ın dik duruşuyla ve sizler gibi vatansever milletimizin meydanlara
inmesiyle bu hain girişim engellenmiş oldu. Rabbim bir daha böyle hain girişimler
göstermesin. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hollanda’da 500 bin Türk
olduğunu biliyorum ve bunun 40 bine yakını Kayserilidir. Hollanda’da bizleri temsil ettiğiniz
için sizlerle gurur duyuyoruz. Bu arada Hollanda’da okuyan 25 Kayserili genç
hemşerilerimizi Kayseri’ye ve Hacılar’a davet ediyorum. Bu sayede gençlerimiz inşallah
kültürümüzden, geleneğimizden kopmamış olurlar.” diye konuştu. Konuşmaların ardından
Rotterdam Yurttan Sesler Korosu tarafından seslendirilen müzik dinletisi ilgiyle izlendi.
Programın sonunda Halk müziği sanatçısı Neşet Abalıoğlu bir konser verdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20867.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“Kundakçı üyemiz değil”
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin geçtiğimiz gün Hacılar İlçe teşkilatında
yaşanan kundaklama olayını gerçekleştiren kişinin CHP üyesi olmadığını söyledi. Olayın
takipçisi olacaklarını dile getiren Keskin, “Kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya
çalışılıyor. Bunu yapanların açığı çıkarılmasını bekliyoruz” dedi.
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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP İl
Başkanı Feyzullah Keskin partilerinin emek büroları oluşumuyla ilgili basın toplantısı
düzenledi. CHP’ye karşı algı oluşturulmaya çalışılıyor Toplantının açılış konuşmasını CHP İl
Başkanı Feyzullah Keskin yaparak yaşanan kundaklama olayına değindi. Konuşmasında bazı
basın yayın organlarında “Olayı gerçekleştiren kişi CHP’li çıktı” şeklinde yer alan haberlere
tepki göstererek; “Şahsın CHP ile bir ilgisi yok. Doğru olmayan bilgiler, doğruymuş gibi
yazılıyor. Ne yazık ki basında bu şekilde algı oluşturulmasına yardımcı olunuyor. Partimizi
kundaklayan madde bağımlısının partimiz üyesi olduğu gibi cümleler, yazılar, ifadeler yer
aldı. Bu kişinin Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği yoktur. Madde bağımlısı olan birisidir.
Madde bağımlısı kişiler, buldukları parayla bir şekilde içtikleri maddeyi temin ederler. Yakan
değil, yaktıran kişi önemlidir. Bunu kasıtlı yapıyorlar. Birileri farklı algı oluşturmaya
çalışıyor. Bunu yapanların ortaya çıkması için olayın takipçisi olacağız” dedi. “Onların
gündemi yandaşların kalkınması” CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ise ülke gündemine
ilişkin açıklamalarda bulunarak; “Ak Parti’nin gündeminde millet değil, yandaşların
kalkınması var” dedi. Orta Anadolu’da Emek Platformu oluşturma adına gezdiklerini belirten
Çetin Arık, “Biz CHP olarak taşeron işçiliği kaldıracağız diye yola çıktık. AK Parti de ‘Biz de
kaldıracağız” dedi. Ama getirdikleri düzenleme ile taşeronunda taşeronluğu aranacak hale
gelindi. Türkiye’ye kiralık işçiliği getirdiler. 21. Yüzyılda bu ne demek? Bir diğer konu ise
yabancılara çalışma izni vereceğiz diyorlar. Bizim 6 buçuk milyon işsizimiz var. 17 milyon
yoksulumuz var. ‘Neden yabancılara çalışma izni vereceksiniz?’ diye sorduğumuzda
aldığımız cevap şu: ‘Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi.1965’li yıllarda göç veren bir
ülke iken şimdi göç alan bir ülke haline geldik. Dolayısıyla gelen kişilere çalışma izni

vermemiz gerekecek.’ Cazibe merkezi olmak bizim de hayalimiz ama 15 temmuzu yaşadık.
Doların geldiği durum ortada. Cazibe merkezi olunabilmesi için beyin göçünün gelmesi lazım
Türkiye’ye. İnsanlar kendi ülkelerindeki savaştan kaçarak gelmiş ülkemize sığınmışlar. Bu
insanları örnek göstererek Türkiye cazibe merkezi oldu diyemezsiniz. ‘Turkuaz kart vererek
çalışma izni verdiğimiz kişilere vatandaşlık da vereceğiz’ diyorlar. Allah aşkına bu ülkeye
bunu yapmayın. Bunların tüm derdi nasıl olur da bir sonraki seçimde 3 buçuk milyon
Suriyeliye oy kullandırırız. Tüm dertleri bu.” şeklinde konuştu. Toplumsal sorunları
sahiplenecek bir hareket CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de gerçekleştirilen
kundaklamayı kınayarak Türkiye'de bu tip olayların yaşanmaması gerektiğini ifade etti.
Toplumsal sorunları sahiplenecek bir hareket oluşturmak istediklerini belirten getiren Gürer,
şunları söyledi: "İl emek büroları, İl Yönetim Kurulu, İlçe Yönetim Kurulu, kadın kolları,
gençlik kolları gibi kurumsal CHP dokusunun varlığında yalnızca gönüllülük esasına dayalı
olan CHP üyesi dahi olmayan ama 'emek için sözüm var, söyleyeceğim var' diyenlerden
oluşacak bir kurul olacak. Bu kurulda işsizleri, emekliler, kamu ve özel sektörde çalışanların
da yer alacağı, işçinin, çiftçinin ve esnafın da temsil edileceği toplumsal sorunları
sahiplenecek yeni bir hareket yaratmak istiyoruz." Kundakçı tutuklandı Diğer yandan
cumartesi gecesi Cumhuriyet Halk Partisi Hacılar İlçe Başkanlığını kundaklayan N.A.
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20868.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Bir Zamanlar Selçuklu ‘Denizkızı İlahisi’
Sergisi açıldı.
Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2016 Yılı Kültür-Sanat Faaliyetleri
kapsamında, İnernational GAKSA (Geleneksel Anadolu Kültür Sanat Atölyeleri) Üniversitesi
Direktörü Işın Fırat ve Aynur Atayurt işbirliğinde, ‘Anadolu Selçuklu Büyüklerinin Kitre
Heykel ve Vuslat Yağlı Boya Resim Sergisi’ açıldı.
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Kültür Merkezinde açılan sergiye, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Kültür ve Turizm
Bakanlığı müfettişi Sedat Ergüven, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve çok sayıda
davetlinin katıldı. Sergi açılışı öncesinde konuşma yapan Işın Fırat ve Aynur Atayurt serginin
amacının, bünyesinde kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarından ‘Kitre’yi tanıtmak olduğunu
söyledi. İl Müdürü İsmet Taymuş da, tarihte sergilenen eserlerin unutulmasının önüne geçmek
istediklerini belirtti ve katılımcılara teşekkür etti. TRT Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Anadolu’da Selçuklu Belgeselinden kısa bir bölümün sunulduğu program, ZİÇEV
Vakfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ‘Sema’ gösterilerinin ardından kokteyl, sergi
açılışı ve serginin gezilmesiyle sona erdi.

Sanatseverler, sergiyi, 25 Kasım-05 Aralık 2016 tarihleri arasında 10 gün süreyle ziyaret
edebilecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20869.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Çelik’ten terminal ziyareti
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şehir Terminali ve Batı Garajında incelemelerde
bulundu. Başkan Çelik, her iki terminalde de çalışanlar ve yolcularla görüştü.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şehirlerarası Otobüs Terminalini ziyaret etti.
Bürokratları ile birlikte Terminale giden Başkan Çelik, şehirlerarası otobüs firmalarının
çalışanlarıyla görüştü. Terminalle ilgili sorular yönelten ve otobüs firmalarının çalışmalarıyla
ilgili bilgi alan Başkan Çelik, yolcularla da sohbet ederek memnuniyetlerini aldı. Büyükşehir
Belediye Başkanı Çelik, terminal ziyaretinde güvenlik tedbirleriyle ilgili de bilgi aldı. Başkan
Çelik, güvenlik kameralarının takip edildiği kontrol odasına da girerek yapılan çalışmaları
inceledi. Başkan Mustafa Çelik, Şehirlerarası Otobüs Terminalinin ardından batıdaki
ilçelerden gelen araçların yolcu indirme ve bindirme yeri olan Batı Garajını gezdi. Burada da
çalışanlar ve vatandaşlarla görüşen Başkan Çelik, Batı Garajı ile ilgili görüşlerini aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, insan sirkülasyonunun fazla olduğu yerlerde
vatandaşların aldıkları hizmetin kalitesini görmek için sık sık ziyaretler yaptığını belirtti ve
hizmet kalitesini artırmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20870.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Nil Caddesi yenilendi
Kocasinan Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesini asfaltlama çalışmalarını
tamamlayarak caddeyi, vatandaşın hizmetine sundu.
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Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra modern ve daha dayanıklı bazalt taşları kullanılarak,
kaldırım ve otoparklara daha estetik bir görünüm kazandıran Kocasinan Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri, 10 metre genişliğinde 600 metre uzunluğundaki caddeye, bin 250 ton
asfalt serimi gerçekleştirdi.
Bölge sakinleri yapılan yenileme çalışmalarından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile
getirdi. Vatandaşlar, “Kocasinan Belediyesi ekipleri dört dörtlük çalışıyor. Çok memnunuz.
Hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür
ederiz.” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20871.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ziyaret öncesi büyük iddia
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 4 Aralık’ta
Kayseri’de olması bekleniyor. Bu kritik ziyaret öncesi Milat Gazetesi Genel Yayın
Koordinatörü Serdar Arseven ilginç bir iddiayı gündeme taşıdı. Köşe yazısında yer verdiği
iddiasında Arseven, Batı’nın Erdoğan’ın yerine Abdullah Gül’ü hazırladığını kaydetti.
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Bu hafta sonu yani 4 Aralık Pazar günü Kayseri halef-selef cumhurbaşkanlarını ağırlayacak.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri’de
bir dizi açılış ve ziyarette bulunacak. AGÜ Kampüsü içerisindeki Abdullah Gül müzesinin
açılışından sonra akşam üzeri ise Kayseri Sanayi Gecesi’ne katılacak olan halef-selef
cumhurbaşkanları ile ilgili şok bir iddia gündeme getirildi. Bu iddianın sahibi ise Milat
Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Serdar Arseven. Arseven, "Türkiye öyle bir
ekonomik krize sürüklenecek ki, 15 Temmuz'da kurşuna kafa atanlar bile ‘Batı ile böyle
kapışmak yanlış oldu!' demeye başlayacak" iddiasını ileri sürdü. "Batı, Recep Tayyip
Erdoğan'ın ipini çekmeye karar verdi" görüşünü savunan Arseven, "Vatandaşa, hem
'muhafazakâr' hem de batıyla ilişkileri iyi olan bir isim gösterilecek. O isim de eski
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacak" diye yazdı. İşte o yazı Serdar Arseven'in "'Yabancı
Kulislerde' Abdullah Gül sesleri!" başlığıyla yayımlanan (28 Kasım 2016) yazısının ilgili
bölümü şöyle: “Denmekte ki, -Batı, Recep Tayyip Erdoğan'ın ipini çekmeye karar verdi!
Bunun için ekonomik kriz silahını kullanacak! Dolardaki anormal artışa yol açan ‘oyunlar'
bunun öncü göstergesi, geride niceleri var! Türkiye öyle bir ekonomik krize sürüklenecek ki,
15 Temmuz'da kurşuna kafa atanlar bile ‘Batı ile böyle kapışmak yanlış oldu!' demeye
başlayacak! Ve sonra... Yeni isim... Vatandaşa, hem “muhafazakâr” hem de batıyla ilişkileri
iyi olan bir isim gösterilecek. O isim de… Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacak! O…
Bir yandan “Erbakan Kabinesi”nin Devlet Bakanı, diğer yandan Ak Parti kurucularından.
Hanımefendi de başörtülü, orası da tamam!.. …Ve dahi sıkı “Reel Politikçi.” Evanjelizme
“Kayserililer bir yerde Kalvinist sayılır!” diyerek göz kırpmış bir isim. Eski Basıncısı,
Batı'nın kucağından inmeyen “Çamuriyet” üzerinden ve tuhaf kitabı üzerinden Recep Tayyip

Erdoğan'a az sallamamıştı, ‘onaylanmış' tarafından!.. Abdullah Gül, son olarak tıpkı
‘batıcılar” gibi “kaygılanıyorum” kıvamlı tepki de göstermişti. Tam duruma uygun aday; E,
batıyla ilişkileri malûm, özellikle tezgâhların merkez üssü İngiltere'yle yakın ilişkileri de
ortada. Recep Tayyip Erdoğan'a “alternatif” bir isim olarak Abdullah Gül, şimdi değilse de
2017'de mesela… Pekâla olur!” Bakalım Sayın Gül ne diyecek? Senaryo, “ekonomik kriz”
senaryosu. Türkiye uçurumun kenarına getirilecek ve sonra da duruma müsait bir
“kurtarıcı”sunulacak. Bakalım; Sayın Gül, 3 Aralık'ta bendenizin de aralarında bulunduğu
birkaç yazar ile Kayseri'de bir araya gelecek. Umarım, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
şahsında Türkiye'ye kurulan tezgâhlara dikkat çekmekte “hasis” davranmaz. Her tarafa
çekilebilecek mesajlar vermez! Batı'nın gözüne girmek için sergilediği bütün tavırların
“hepimize” zarar verdiğini gözden uzak tutmaz! Ve bu milletin “Reis”i asla yalnız
bırakmayacağını!..” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20872.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Melikgazi’de araç parkı genişliyor
2016 yılının ilk 11 ayında Melikgazi Belediyesi araç parkına 29 hizmet aracı daha eklendi.
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2016 yılı içerisinde toplam 29 hizmet aracının alınarak birimlerin hizmetine sunduklarını
kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları
söyledi: “Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin doğu ile batı arası kuş bakışı 65 km hizmet
alanında ise yol uzunluğu oldukça fazladır. Bu kadar geniş alana yayılmış olan bir yerleşim
alanında etkin ve verimli hizmet sunulabilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle yerinde
hizmet alanları ile seri ve hızlı bir şekilde sunulması içinde araç gereç parkının yeterli olması
gerekmektedir. Belediye olarak bu anlayış ile zabıta, fen, temizlik, park bahçe gibi birimlerde
hizmet araçlarının tamamının resmi olmasını istedik ve araç parkını genişletmeye ihtiyaçtan
dolayı karar verdik. Bu amaç ile resmi plakalı araçlar ile bundan böyle hizmet sunulacaktır.
Resmi araçlar ile oto kontrol sistemi daha kolay uygulanabilmekte olup tüm araçlarda araç
takip sistemi mevcuttur. Toplam olarak 2016 yılında 29 hizmet aracı, iş makinesi ve
kamyonet olmak üzere 29 araç satın alındı.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20873.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Vali bugün vatandaşla buluşacak
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, istekleri, arzuları, şikâyetleri dinlemek ve toplumun tüm
kesimlerine ulaşarak daha etkin, verimli ve hızlı hizmet sunulması amacıyla vatandaşlarla
bugün bir araya gelineceğini açıkladı.
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Yapılacak olan bu toplantılarda vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini ifade eden Vali
Kamçı, sorunların çözümü konusunda ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Vali Kamçı,
kendi başkanlığında her ayın son haftası Salı günü saat 14.00’te “Vatandaşla Buluşma
Toplantıları” yapacaklarını belirterek, tüm vatandaşlarımızı yapılacak olan bu toplantılara
davet etti. Vali Kamçı, İlk olarak bugün “Vatandaşla Buluşma Toplantıları”nı başlatacaklarını
ifade ederek, bu toplantının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu’nda
saat 14.00’te yapılacağını söyledi. Ayrıca; tüm ilçe kaymakamlıkları da kendi ilçelerinde
önceden belirleyecekleri bir program dahilinde Halk Toplantıları tertip edecekler. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20874.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gıda Tarım İl Müdürlüğü personeline
eğitim
Tarımsal ürünlerin güvenilir olarak tüketicilere sunulabilmesi amacıyla üretimin her
aşamasında aktif rol alan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çeşitli faaliyetler
yürütmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında teknik personele "Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemleri" eğitim programı düzenlendi.
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Bir süre önce başlayan ve 3 gün teknik personele yönelik, 7 gün ise öğretim elemanlarına
yönelik olarak İlimiz kesimhanelerine yapılan ziyaretlerle eğitim programı gerçekleştirildi.
Eğitimin 8 Kasım tarihinde yapılan açılış törenine İl Müdür Yardımcısı İbrahim Acar, Erciyes

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Yılmaz ve Fakülte Öğretim
Üyeleri ile gıda denetçileri katıldı. Eğitimin açılışında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdür Yardımcısı İbrahim Acar, gıda güvenliğinin ulusal politikalar açısından önemli bir
kavram olduğunu ve bu eğitim programı ile amaçlarının gıda denetiminde görev alan
personele "Gıda Güvenliği" unsurlarının en yalın haliyle anlatılarak toplumsal bilincin
oluşturulmasında temel hazırlamak olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik
Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Erdal Yılmaz ise eğitime dair yaptıkları açıklamada; gıda
konusunun günümüzün en önemli konulardan biri olduğuna vurgu yaptı. Eğitimin ardından
gıda konusunda hassasiyetlerin artacağını belirten Yılmaz, bundan sonraki süreçte tüm
çalışanların emeklerinin Kayseri'ye, ülkemize hayırlı olması temennilerinde bulundu. Eğitim
programı; Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zafer
Gönülalan ve Doç. Dr. Yeliz Yıldırım tarafından 3 gün boyunca yaklaşık 180 teknik personele
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında eğitim verildi. Verilen eğitimde gıda üretim
ve denetim süreçlerinde görevli olan kamu ve özel sektör çalışanlarına, gıda güvenliği ile
ilgili unsurlar, günlük yaşamlarında kullanabilecekleri düzeyde yalın ve uygulamalı olarak
anlatılarak toplumsal bilincin oluşmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalara temel
oluşturulması sağlandı. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20875.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayserigaz’a 7. Türkiye Enerji
Zirvesi’nden ödül
Profesyonel ekibiyle başarılı projelere imza atan Kayserigaz, sosyal sorumluluk alanında
gerçekleştirdiği proje ile aldığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.
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Kayseri’ye 12 yıldır doğalgaz hizmeti sağlayan Kayserigaz, uzun yıllardır gerçekleştirdiği
sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun ve enerji sektörünün takdirini kazanmaya devam
ediyor. Bu yıl 7’incisi Adana Hiltonsa’da gerçekleştirilen Türkiye Enerji Zirvesi’nde
Kayserigaz 'Altın Vana' ödülüne layık görüldü. Sektör için büyük önem taşıyan zirveyi, enerji
sektörü temsilcileri yakından takip etti. Kayserigaz, Altın Vana Doğalgaz Piyasası Başarı
Ödüllerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası nedeniyle, Kayseri’nin
Bünyan İlçesi’nde çocuklara çevre ve tasarruf bilincinin aşılanması için ‘Dolgi Çocuk
Tiyatrosu’ ve doğayla dost bireylerin topluma kazandırılması amacıyla gerçekleştirdiği fidan
dikim projesi ile ‘Altın Vana’ ödülünün sahibi oldu. Şehir merkezinden uzak ve sınırlı
imkanlara sahip olan çocuklar için Dolgi Çocuk Tiyatrosu’nu ilçelere getiren Kayserigaz, yeni
yatırım alanlarından biri olan Bünyan İlçesi’ne de bu hizmeti sunmuş ve düzenlenen etkinlik
ile Kayserigaz, doğaya olan hassasiyetini ve geleceğin bireyleri çocuklara verdiği önemi
vurgulamıştır. Ödülünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez’in

elinden alan Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, yaptığı açıklamada “Doğalgaz
piyasası için önem arz eden ‘Altın Vana’ ödülünü almak bize gurur verdi. Bu ödülü Kayseri
iline sadece sorunsuz ve güvenli doğalgaz hizmeti sağladığımız için değil, gerçekleştirdiğimiz
başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri nedeniyle almış olmamız ayrıca mutlu etti.
Sosyal sorumluluk projeleri için büyük emek veren Kayserigaz Ailesi adına bu ödülü
almaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Sektörümüz için önem arz eden ve bu yıl 7’incisi
düzenlenen Enerji Zirvesini organize eden Petrotürk Ekibine de teşekkürlerimi iletiyorum.”
dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20876.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Petek temizliğine dikkat!
Sera Dizayn Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaca, 3 yaşını doldurmuş
petek ve tesisatlarda, temizlik yapılması gerektiğinin altını çizerek "Pas ve kireç oluşumunun
temizlendiği peteklerde ısı verimi artınca yakıt kullanımı da düşer. Bu da vatandaşın
faturasına olumlu olarak yansır" dedi.
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Petek ve kalorifer tesisatı temizliğinin yüzde 30'a varan tasarruf sağladığının altını çizen Sera
Dizayn Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karaca, "Yaptığımız temizlikte,
peteklerin iç yüzeyinde bulunan korozyon oluşumu, yani pas ve kireç oluşumu özel
kimyasallar ve makine yardımıyla çözülüyor. Korozyon tabakası çözülünce ısı verimi
otomatik olarak artıyor. Isı verimini arttırınca da dolayısı ile yakıt kullanımı düşüyor ve
peteklerin alt kısmının ısınmama sorununu da ortadan kaldırıyoruz. " diye konuştu. Karaca,
"Kalorifer tesisatı en az 3 yaşında ise temizliğe ihtiyacı vardır. Çünkü içerisinde yeterince
korozyon tabakası oluşmuştur" uyarısında bulunarak, petek temizliği hakkında şu bilgileri
verdi: "Burada dikkat edilmesi gereken iki unsur var. Birincisi, kombi & kazan bakımı ve
tesisat temizliği farklıdır. Kombi & kazan bakımı yetkili servis tarafında yapılır. Tesisat ve
petek temizliği ise kesinlikle uzman ve eğitimli firmalar tarafından yapılmalıdır. Bu temizlik
işlemi aynı zamanda merkezi ısıtma sistemli olan binalarda da uygulanabilir. Merkezi ısıtma
sistemi olan binalarda bütün işlerimizi sadece kazan dairesine girerek hallediyoruz. Ancak
merkezi sistemde dairelerin tek başına temizlenmesi söz konusu değildir. Yaptığımız bu
uygulama insanların kendi ekonomisine katkı sağlamaktan ziyade milli ekonomiye de ciddi
bir katkı sağlamaktadır. Ülkemizde ısınmak için en çok kullanılan yakıt doğalgazdır ve
ülkemiz doğalgazı dışarıdan aldığı için dışa bağımlılığı bir nebze de olsa azaltarak ülke
ekonomisine de katkı sağlamış oluyor" diye konuştu. Ayrıca Karaca "Milli ekonomiye daha
fazla katkı sağlamak için bu işi yapan bilinçli rakip firmaların artmasını istiyoruz" diyen
Karaca, talep edilmesi halinde bildikleri her şeyi bu işi yapmak isteyenlere anlatacağını

sözlerine ekledi. Petek temizliği yapan Mehmet Yılmaz ise, temizliği oda oda dolaşmak ve
petekleri söküp ortamı kirletmeden kombi veya kazanın bulunduğu yerde yaptıklarına dikkat
çekerek, "Isıtma sisteminin altındaki boru ana dağıtım yeri olduğu için makineyle buradan
giriş yapıyoruz. Özel kimyasalı mızı içine koyuyoruz. Bu işlemimiz yaklaşık olarak 1-2 saat
sürüyor. Buradaki mantık petek temizliği ana dağıtım yerinden, yani bizim cihazımız kombi
görevi yaparak ve peteklere tek tek girerek temizlik sağlanabiliyor. Yaptığımız bu temizlik
dairelerde yüzde 30'a varan tasarruf sağlıyor" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20877.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Prof. Dr. Oğuzhan ‘atıf’ta ilk sırada
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Abdurrahman Oğuzhan’ın 1999 yılında yaptığı bilimsel çalışma, kardiyoloji alanında yapılan
bilimsel çalışmaların atıf sıralamasında ilk sırada yer aldı.
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Türk Kardiyoloji Derneği’nin ‘Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi’ adlı dergisinin 2016 yılı
Haziran sayısında Türkiye’de kardiyoloji alanında bugüne kadar yapılan ulusal ve uluslararası
bilimsel çalışmaların atıf sıralamasına yer verildi.
Buna göre; ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Abdurrahman Oğuzhan’ın, 1999 yılında Prof. Dr. Adnan Abacı, Uzm. Dr. Sinan Kahraman,
Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, Uzm Dr. Şükrü Ünal, Doç. Dr. Hüseyin Arınç ve Prof. Dr. Ali
Ergin ile birlikte yaptığı ve dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden olan Circulation
dergisinde yayınlanan (Effect of DiabetesMellitus on Formation of Coronary Collateral
Vessels) 'Şeker Hastalığının Kalpteki Yedek Damar Oluşumunda Etkisi’ adlı İngilizce
çalışma 355 atıfla ilk sırada yer aldı.
Yine derginin atıf sıralamasında ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nihat Kalay’ın ‘Journal of TheAmericanCollege of Cardiology’ dergisinde
yayınlanan (Protective Effect of carvedilol Against Anthracycline İnduced Cardiomyopathy
Karvedilolün Antrasiklin Kardiyomiyopatisindeki Koruyucu Etkisi’ konulu çalışma 166 atıfla
4’üncü sırada yer aldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20879.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Geleceğin hastalığı miyop
Gözün sürekli olarak yakın mesafeden bilgisayar ve tablete bakması nedeniyle geleceğin
hastalığının miyop olacağını söyleyen Operatör Dr. Umut Karaca, gözlük kullanmak
istemeyenlere kontakt lens kullanmalarını tavsiye etti.
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Isparta Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Umut Karaca, göz
bozukluklarının tedavisinde alternatif olarak görülen kontakt lens kullanımına ilişkin bilgiler
verdi. Artık bilgisayar nedeniyle yakın çalışmanın hayatına bütünüyle girdiğini, çocukların
bile artık dışarıda oynamak yerine tablet ve bilgisayarla oynadığını kaydeden Karaca, “Bu
nedenle 20 yıl sonrasının hastalığının miyopi olacağı ve insanların büyük bölümünün göz
bozukluğu sorunu yaşayacağı düşünülüyor. Bu öngörülerek bunun üzerine de tedavi
araştırmaları yapılıyor” dedi.
"Daha konforlu"
Göz bozukluklarının tedavisinde en bilinen yöntemin gözlük kullanmak olduğunu ileten
Karaca, “Bir diğer yöntem göz bozukluklarını ameliyatla düzeltmek ki bu 20 yaşından sonra
mümkün olabiliyor. Diğeri de kontakt lensler. Kontakt lensler son 30 yılda gelişen
teknolojiyle birlikte artık hayatımızda yerini almaya başladı. Bu nedenle göz bozukluklarının
düzeltilmesinde güçlü bir alternatif olarak elimizde duruyor. Kontakt lenslerin ilk
dönemlerinde bunları kullanan hastalar konforsuz olduklarından dolayı şikayet ediyorlardı.
Ama gelişen teknoloji kontakt lens kullanımındaki konforu hem çok artırdı hem de gözün
korunması anlamında çok ciddi gelişmeler sağlandı. O yüzden kontakt lensler göz
bozukluklarında güvenli bir alternatif oluşturmakta” dedi.
Tedavi amaçlı kontakt lenslerin kullanımıyla ilgili bir yaş aralığı olmadığını dile getiren
Karaca, “2-3 yaşın üzerindeki çocuklarda katarakt nedeniyle ameliyatlarda görmeyi
düzeltecek kontakt lensler kullanabiliyoruz. Bunun dışında genel olarak kendine
bakabileceğini düşündüğümüz hastalara kontakt lens öneriyoruz. Kontakt lensi herkes
kullanabilir ama klinik anlamda daha çok bayanlar kontakt lensi kullanıyor” bilgisini verdi.
"SGK kapsamında değil"
Kontakt lenslerin SGK kapsamında olmadığını hatırlatan Karaca, fiyat açısından
değerlendirildiğinde kaliteli bir gözlükle aşağı yukarı aynı fiyatlarda tedarik edilebileceğini
söyledi. Kontakt lenslerin günlük, aylık, yıllık kullanılabildiğini aktaran Dr. Karaca, sürekli
kontakt lens kullanmak istemeyenlere günlük lens kullanmalarını önerdiklerini kaydetti.
Isparta Devlet Hastanesi Yunus Emre Ek Binası'nda kontakt lens bakımı ve uygulaması
yapılan merkez olduğunu kaydeden Karaca, “Burada ilk kullanacak hastalara hem nasıl takıp
çıkaracaklarını hem de bakımını anlatarak lens kullanımına ilişkin bilgiler veriyoruz” diye
konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20880.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Migren şikayetlerine karşı 7 öneri
Nöroloji Uzmanı Dr. Bilge Bıyıklı, migrene karşı düzenli uyku, dengeli beslenme, spor
yapma ve günde 2-3 litre su içilmesi tavsiyelerinde bulunurken, stres, esen havalar, parlak
ışık, yüksek sesli ortamlar ile keskin kokulardan uzak durulması uyarısında bulundu.
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Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Bilge Bıyıklı ansızın ortaya çıkıp
hayatı dayanılmaz hale getirebilen migren hastalığı ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Stres
migrenin en önemli nedenidir Migrenin ani bir stresle hemen başın ağrıması ya da ağrı
sıklığının artması şeklinde geliştiğini kaydeden Bıyıklı, “uykusuzluk ya da çok uyumak, uzun
süreli açlık da tetikleyici sebepler arasında yer almaktadır. Adet dönemlerinde hormonal
değişiklikten dolayı ağrılarda artış gözlenmektedir. Lodos esen havalar, sigara içmeyen biri
için yoğun dumanlı ve yoğun ışıklı ortamda bulunmak, mayalı ve alkollü içecekler, deterjan
kokuları, parfüm kokuları da migreni tetikleyen sebepler arasındadır” dedi. Tedavide hedef
ağrı sıklığını azaltmak Nöroloji Uzmanı Dr. Bilge Bıyıklı şöyle devam etti: “Migren tanısı
konulduktan sonra tedaviyi belirleyen en önemli şey hastanın atak sıklığıdır. Hasta bir ay
içerisinde üç ya da üçten fazla ağrı yaşıyorsa koruyucu bir tedavi uygulanarak ağrıların
sıklığının azaltılması gerekir. Eğer hastanın ağrısı üçten az ise sadece ağrı olduğu sırada ağrı
kesicinin uygulanmasıyla ağrının geçirilmesi yoluna gidilmektedir. Migren hastalarının ağrı
başlangıcında en etkili ilacı almaları gerekir. Ağrı kesici almak geciktirildiği takdirde, ağrı
iyice şiddetlendikten sonra ağrıyı geçirmek daha zordur.” Botoks en etkili yöntem Eğer bir
hasta ayda 8 ve üzeri atak ve ayın 15 günden fazlasını ağrılı geçiriyorsa kronik migrendir
diyen Bıyıklı, “Kronik migren hastalarında yeni tedavi yöntemi olarak botoks işlemi
uygulanmaktadır. Kaslara botoks toksini diye adlandırılan, kırışıklıklar için kullanılan ilaç ile
aynı madde enjekte edilir ve kasların aktivitesinin azaltılması amaçlanır. Bu ilaç yüzde alın
bölgesi, her iki şakak bölgesi, başın arka kısmı, boyun bölgesindeki belirli noktalara 10
dakikalık bir işlemle uygulanmaktadır. Kasların aktivitesi azaldığı zaman ağrı da
azalmaktadır. Daha çok gergin olan kas gruplarına daha yoğun miktarda madde enjekte
edilirken, az gergin olan kas gruplarına daha az miktarda uygulama yapılır. Tekrarlanan
tedavilerle hastada sürekli bir iyileşme sağlanmaktadır” diye konuştu. Migrenden korunmanın
7 yolu Migrenden korunmanın yollarını da açıklayan Bıyıklı, “Uyku düzeninizi ihmal
etmeyin, Yeterli ve dengeli beslenin, kesinlikle öğün atlamayın, Gerilim ve stresten mümkün
olduğunca uzak durmaya çalışın, Düzenli spor yapın, Lodos esen havalarda dışarı çıkmamaya
özen gösterin, Parlak ışık, yüksek sesli ortamlar ve keskin kokulardan uzak durun, Günde
ortalama 2-3 litre su için.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20881.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

AGD’den “Kur’an’ı anlama” konferansı
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından 'Kur’an-ı Kerim'i Anlamak ve
Yaşamak' konulu konferans düzenlendi. Konferansı Mahmut Toptaş verdi.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti
ile başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan AGD Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip,
İslam toplumu kötü günlerden geçtiğini söyleyerek, "İnsanların en hayırlısı insanlara en çok
faydası olandır düsturuyla hareket eden, önce ahlak ve maneviyat sloganıyla ahlak ve
maneviyat sahibi gençliğin yetişmesi için elinden gelen bütün çabayı sarf eden güzide bir
kuruluştur. Bu çerçevede böyle bir konferansı düzenledik. Malumunuz İslam toplumu olarak
çok kötü günler yaşamaktayız. Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar katledilirken,
öldürülen Müslümanların yüzde 95'i yine 'Ben Müslümanım' diyen kişiler tarafından
gerçekleştirilmektedir. Biz de bu çerçevede 'Kur'an-ı Kerim'i Anlamak ve Yaşamak'
gerektiğine sahip olduk ve böyle bir konferans düzenlemeye karar verdik" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından konuşmacı olarak katılan Mahmut Toptaş, 'Kuran-ı Kerim'i
Anlamak ve Yaşamak' konulu konferans verdi. İHA

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20882.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KAR GELİYOR
Kayseri için kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından değerlendirilen son hava
durumu tahminlerinde Kayseri'de soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi. İşte
Meteoroloji'den yapılan uyarılar
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Kayseri hava durumu tahminlerini sizlerle paylaşıyoruz. Kayseri'de kar yağışı Çarşamba günü
bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu tahminlerini ve son gelişmeleri
buradan görebilirsiniz. Kayseri hava durumu için tıklayınız Meteoroloji'den Kayseri dahil 5 il

için yağış ve soğuk hava uyarısı yapıldı Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve
Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir
ve Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava bekleniyor. Bölge genelinde 1 Aralık Perşembe günü
de hafif kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının cuma güne öğle saatlerine kadar devam etmesi
tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının ise kar yağışı ile
hissedilir derecede düşeceği, 8-10 derece azalarak normalin altına düşeceği belirtildi. Sivas,
Kayseri ve Yozgat'ın doğu ilçelerinde çarşamba günü güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar,
perşembe günü ise bölge genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvetli rüzgarın etkili olacağı
ifade edilen açıklamada, yetkililerden ve vatandaşlardan soba ve doğalgaz kaynaklı
karbonmonoksit zehirlenmelerine, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına
karşı dikkatli olmaları istendi. Öğrenciler merak içinde yarın okullar tatil mi sorusunu
soruyor. Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri'de kar ne zaman yağacak? Meteoroloji
5 il için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı yaptı. Vatandaşlar Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas
ve Kayseri hava durumlarını ve okullar tatil mi sorusunu araştırıyor. Bu illerde kar yağışının
ne zaman başlayacağı konusunda açıklamalar yapıldı. Peki Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas
ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Meteorolojiden alınan bilgilere göre tüm Türkiye soğuk
hava dalgasınını etkisine giriyor. Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve Kayseri de dahil olmak
üzere bir çok ilde kar yağışı beklenmekte. Öğrenciler ve öğretmenlerin gözü MEB ve
valilikten gelecek son dakika açıklamalarında. Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas ve
Kayseri'de yarın okullar tatil mi? Kar ne zaman yağmaya başlayacak? Konu hakkında detaylı
bilgi ve bu 5 ildeki hava durumu haberimizde. İşte kar yağışı ve tatili hakkında detaylı bilgi...
SİVAS VE KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ? Meteorolojinin yaptığı açıklamalar ardından
gözler MEB ve valiliğe çevirildi. Kar yağışının yoğunluğuna göre okullar tatil mi belli olacak.
Sivas ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi değil mi henüz bir açıklama gelmiş değil. Gelen son
dakika haberlerini karar.com adresinden takip edebilirsiniz. 5 İL İÇİN KAR YAĞIŞI
UYARISI Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta çarşamba için kar yağışı ve soğuk
hava uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı
Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çarşamba günü Sivas, Kayseri, Kırşehir,
Nevşehir ve Yozgat'ta kar yağışı ve soğuk hava bekleniyor. Bölge genelinde 1 Aralık
Perşembe günü de hafif kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının cuma güne öğle saatlerine
kadar devam etmesi tahmin ediliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20883.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

2 AYRI KAZADA 3 KiŞi YARALANDI
Kayseri'de meydana gelen 2 ayrı kazada 31 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 6. cadde üzerinde
meydana gelen kazada 38 BB 930 plakalı minibüs ile 38 P 04 25 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki minibüs de devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda
polis ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Servislerin içinde bulunan yaralılar sağlık ekipleri,
polis ve vatandaşların da yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan
27 yaralıdan 23'ü 112 ambulansıyla diğer 4'ü de şirket ambulansıyla kentteki çeşitli
hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından minibüsler çekici ile yoldan kaldırılarak
yol trafiğe açıldı. İkinci kaza ise akşam saatlerinde Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde
meydana geldi. M.K.'nin sürücüsü olduğu 38 GT 311 plakalı otomobil ile sürücüsü
öğrenilemeyen 38 AL 440 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 AL 440 plakalı
otomobil takla atarken, diğer otomobil ise yoldan çıkarak park halindeki TIR dorsesinin altına
girdi. Her iki otomobil de hurdaya dönerken, otomobillerde bulunan M.K., Z.A., B.Ç. ve Ş.Ç.,
sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan
ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yapılan incelemelerin ardından otomobiller
bulundukları yerden kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20884.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“HUNAT HATUN” YANLIŞI SÜRÜYOR
Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin “Hunat Hatun” ısrarı tramvay durağında,
tramvay anonslarında ve web sitelerinde sürüyor. “Hunat Hatun” tabirinin yanlış olduğu,
Hunat’ın (Huand veya hont) zaten “hatun” anlamı taşıdığı için ortaya “Hatun hatun” gibi
komik bir durumun ortaya çıktığı birçok araştırmacı gibi ünlü tarihçi Talha Uğurluel
tarafından da belirtilmişti.
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Kayseri Ansiklopedisi de aynı kanıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür yayınları
kapsamında kapsamında 4 cildi yayımlanan Kayseri Ansiklopedisi’ndeki “Hunat
(Huvand/Huand) Külliyesi” maddesinde de konuyla ilgili şu bilgiler yer alıyor: “Mahperi
Hunat Hatun, Anadolu Selçuklularının büyük sultanı 1. Alaaddin Keykubat’ın hanımı ve 2.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesidir. Keykubad’ın zevcesi olduktan sonra ‘Mahperi” ismini
almıştır. Ancak farsça ‘efendi’, ‘büyük hatun’ anlamındaki Huand (Hond) unvanı, halk
arasında ‘Hunat’a çevrilerek asıl isminin yerine geçmiştir.” “Hunat Hatun” ifadesi yanlış
Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen ve 350 kişinin katıldığı Kültür Yolu Gezisi’nde
rehberlik yapan tarihçi Talha Uğurluel, Hunat'ın Selçuklu'da “hatun” anlamına geldiğini
belirterek, “Hunat Hatun” ifadesinin yanlış olduğunu, Hunat Camii ya da Mahperi Hunat
Cami denilmesi gerektiğini söylemişti. Büyükşehir ve Valiliğin “hatun” ısrarı Bu sözlerin de
yer aldığı haber Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesinde “Kayserililer Kayseri'yi
tanıdı” başlığıyla hala yayınlanırken tramvay hattında gerekli güncellemenin yapılmaması ise
eleştiriliyor. Kayseri Valiliği web sitesinde de “Hunat Hatun Külliyesi” tabiri hala yer alıyor.

Oysa “Hunat Hatun” yerine sadece Hunat isminin kullanılması, dolayısıyla Hunat Camii,
Hunat Külliyesi ve Hunat Durağı denmesi gerekiyor. (ÖZEL HABER) Rıfat Yörük
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20885.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Mustafa Elitaş’ın yeğeni yarışmaya katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yeğeni Mehmet Elitaş, Acun Ilıcalı’nın
sunduğu “O Ses Türkiye” programına katıldı. Mehmet Elitaş, programda jüri olan Sibel Can
ile de düet yaptı.

29 Kasım 2016 Salı 12:57

0 Müziğe küçük yaşlarda başlayan 51 yaşındaki Mehmet Elitaş, Acun Ilıcalı’nın sunduğu “O
Ses Türkiye” programında sahne aldı. “Kal benim için” adlı şarkıyı seslendiren Elitaş’ın Sibel
Can ile de düet yaptı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yeğeni olan Mehmet Elitaş’ın
daha önce de ses yarışmalarına katıldığı belirtildi. (Odatv.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20887.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“Kayseri sadece sizlerin değil, hepimizin”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kayseri'nin
gelecekte göç alacağını söyleyerek, "İlerleyen yıllarda trafik sorunu yaşamamak için
Tramvay, Anatamir'in oradan Doğu Garajı'na kadar yerin altına alınmalıdır" dedi. Şehir için
yapılan projelerin vatandaşlara da sorulması gerektiğini kaydeden Yücel, “Bu Kayseri sadece
sizlerin değil, hepimizin” ifadelerini kullandı.
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MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, kentteki trafik sorununa dikkat çekti. Yücel,
"2015 yılının Nisan ayında farklı bir projeyi Kayseri için sunmuştuk. Kayseri’nin

yüzölçümüne baktığımız zaman 1 milyon 100 bin tane insan yaşıyor. Kayseri’nin kentsel
dönüşüm ile bir kaliteli göç alacağı gözüküyor. Bu göçle birlikte Kayseri’nin nüfusunun daha
da artacağı önümüzdeki yıllarda gözüküyor. Bundan dolayı 2015 yılında tramvayın yerin
altına alınması gerektiğini defalarca söylemiştik. Mevcut tramvay hattı Anatamir’in oradan
Doğu Garajı’na kadar olan bölümünü yerin altına almadığınız takdirde bugün ki 1 milyon 100
bin olan nüfusumuz 2 milyon olduğu zaman bugün kaldırmayan trafik yoğunluğunu o gün de
kaldırmayacağını yetkililerinde yaşan halkımızın da görmesi lazım. Biz bu anlamda
projelerimizin üzerinde çalışıyoruz ve kamuoyuna da aktarıyoruz. Bu anlamda bu projelerin
de hayata geçirileceğini düşünüyorum. Birkaç yıl içerisinde bu tramvayın yerin altına
alınacağını da düşünüyorum. Bununla ilgili olarak o zaman konuştuğumuzda benim bir yere
oynadığımı söylemişlerdi ama dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Kayseri ziyaretinde
bizim bu ifademizden sonra gördüm ki belediye başkanımız başbakanımıza tramvayın yerin
altına alınacağını talep etmişti. Bunun üzerinde Sayın Başbakan meydanda yaptığı konuşmada
‘Ey Kayserililer başkanınızla görüştüm, metroyu da yerin altına alacağız’ dediler. Bizim
Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylemlerimiz ve projelerimiz doğrudur. Bunu da
Kayserililer takdir ediyorlar. Bu projeleri meclisten geçirseler dahi tek başlarına karar
veriyorlar. Biz doğru projelerin üzerinde duruyorsak lütfen bizleri de o masalarda bu
projelerin içerisinde değerlendirsinler. Biz de bu tür projeler ile Kayseri’mizi yaşanılabilir bir
şehir, geleceğe güvenle bakan bir halk ve trafiğin bugün ki kaldırmaz durumunun 10 yıl
sonraki yaşanmaz sıkıntılarını giderecek projelerimizin o masada yer almasını istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
Kentte yapılacak olan projeler ile ilgili Kayserililerden fikir alınması gerektiğini söyleyen
Yücel, "Bugün Sivas Caddesi Kayseri nüfusunun yüzde 50’sini taşıyan bir bölgedir. Siz
metroyu halen yerin altına almazsanız küçük lokasyonlar ile yaptığınız tadilatlar ile belki 6
ayı kurtaracaksınız ama 6 yılı kurtaramazsınız. Kayserililer yapılacak olan projeleri bile
bilmiyor. Yapılacak olan projeler billboardlarda 1 ay öncesinde askıda tutup 1 ay sonrasında
da bu işleme başlarsanız Kayserililerden bir fikir alabiliriz. Bu Kayseri sadece sizlerin değil,
hepimizin. Bu kentte hepimiz mutlu yaşamak istiyoruz. Sonuç itibariyle biz bu metroyu yerin
altına almalıyız" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20888.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

MHP’den “tramvayı havaya kaldırın”
önerisi
Geçtiğimiz hafta sonu Sivas Caddesi’nde yaşanan trafik çilesi, Kayseri’deki trafik sorunu
tartışmalarını tekrar alevlendirdi. Yaşanan trafik probleminin en büyük nedeni olarak görülen
tramvayın yeraltına alınması fikrine MHP İl Başkanı Baki Ersoy’dan farklı bir yaklaşım geldi.
Ersoy, “Şehrimizin trafiğini felç eden tramvayı yerin altına alamıyorsanız, yerde de tutmayın.
Yerin üstüne, havaya kaldırın. SKY Tren olarak da adlandırılan yüksekten giden tramvay
yapın.” dedi.
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Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
Ersoy, “Düz ve geniş yollarıyla hafızalarda yer edinen Kayserimiz son dönemde trafik sorunu
ve buna bağlı olarak da hava kirliliği ile anılmaya başladı.” ifadelerini kullandı.
Kayseri’de geniş ve düz yolların yerini ‘ucube’ olarak adlandırılan ve trafik sorununu içinden
çıkılmaz hale getiren üst geçitlerin neredeyse her gün bir kazaya karışan tramvay ile birlikte
daralan yolların aldığını söyleyen Ersoy, “Kırmızı ışık sayısından dolayı sağlıklı bir şekilde
ilerleyemez hale gelen trafikte araçların sık sık dur kalk yapması nedeniyle hava kirliliği daha
da arttı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte araçların neden olduğu hava kirliliğine bir
de ısınma amaçlı katı yakıt kullanımının neden olduğu hava kirliliği eklenince güzelim
Kayserimizde nefes alamaz olduk.
Şehrin imarını allak bullak edip hava koridorlarını tıkayan, MHP'nin metro yapılması
gerektiği projesine kulak tıkayıp toplu taşımanın yerin altında olması gerektiğine yönelik
ısrarlı taleplerini yok sayan, tramvayı şehrin ana arterinin tam ortasına kondurarak trafiğimizi
felç
eden
yönetim
anlayışı
bugün
geldiğimiz
durumun
sorumlusudur.
Bu şehrin havasını soluyan bu şehrin trafiğinde yol alan ekmeğini yiyen suyunu içen
vatandaşlarımız bu durumdan fazlasıyla rahatsızdır. Her gün onlarca vatandaşımız bize
Kayseri trafiğinin çekilmez bir hal aldığından şikayetlenmektedir. Şehrimizin içine düştüğü
bu durumdan bir an evvel kurtarılması gerekmektedir. Şehrin yeni trafik master planı derhal
profesyonel eller tarafından hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır.” açıklamasında bulundu.
Davutoğlu’nun sözleri hatırlatıldı
“Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'in tramvayın yerin altına alınması konusunda Kayseri kamuoyuna yaptıkları
açıklamaların icraata geçirilmesini bekliyoruz.” diyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de bulunduğu makamda Kayseri'ye hizmet
etmesi için bu konuya destek olması gerekir. Trafik çilesinin temelindeki günahını belki
böylece affettirebilir. Çevre Bakanı değil mi, bu şehrin havasının bozulduğunu, trafiğinin
kilitlendiğini görmüyor mu?
Milliyetçi Hareket Partisi olarak şehrimizin trafiğinin keşmekeşlikten kurtarılması adına
atılacak her adımın yanındayız.

Bu böyle gitmez! Kayseri bunu hak etmiyor. Şimdiden böyleyse şehrin 50 yıl 100 yıl
sonrasını düşünmek bile istemiyoruz.
Hatta bir tavsiyede bulunuyoruz; şehrimizin trafiğini felç eden tramvayı yerin altına
alamıyorsanız yerde de tutmayın yerin üstüne, havaya kaldırın SKY Tren olarak da
adlandırılan yüksekten giden tramvay yapın.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20889.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Yeni asgari ücrette geri sayım
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017
yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık'ta toplanacak.
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Geçen yıl hükümetin "asgari ücreti bin 300 liraya yükseltme" vaadinden dolayı işçi ve işveren
arasında pazarlıksız geçen asgari ücret görüşmelerinin, bu yıl rakamın belli olmaması
nedeniyle önceki senelerdeki gibi yoğun görüşmelere sahne olması bekleniyor. Asgari ücreti
belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 6 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapmasıyla başlayacak süreçte, işçi tarafını Türk-İş,
işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.
Doğrudan 6,5 milyon işçiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde Türk-İş, TÜİK'in geçen
yıl komisyona sunduğu ağır işlerde çalışan bir işçinin net yaşam maliyeti olan bin 600 lirayı
talep edecek. Mevcut asgari ücret net bin 300 lira Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt
bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor.
Kapıcılarda ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net
bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi
için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29
kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
Asgari ücret nasıl belirleniyor Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi
olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en
fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı
adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk
toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son
toplantısını yine bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği
komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği
halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20890.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gemerek’ten göçü önlemede “Şeker”
desteği
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Gemerek'te her
ay düzenlenen istişare toplantısına katılarak ilçeye yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Akay, Gemerek’ten göçün önlenmesi için destek sözü verdi.

30 Kasım 2016 Çarşamba 09:31

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Gemerek Kaymakamı Cuma
Kılınç,"7'ncisini düzenlediğimiz istişare toplantımızda yapılması planlanan yatırımları
konuşuyoruz. İlçemizin kanayan yarası olan su sorunumuz var. Bu sorunumuz 40 yıldan daha
fazla süregelen bir sorundur. Başkanımızın gerekli çalışmaları yaptığını biliyoruz. İnşallah bu
kangren olmuş meseleden kurtulacağız. Sayın Habip Soluk'un ilçemize geldiğinde verdiği söz
üzerine ilçemize yapılacak olan YURTKUR yurdu yatırımı için çalışmalar sürüyor.
Doğalgazın 2017 yılı için şirket yatırım programına alındığını müjdelemek isterim. SGK
konusunda çalışmalar tamamlandığında Şarkışla'ya veya Sivas'a gitmenize gerek kalmadan
ilçemizde işlerini halledebileceksiniz. Yeni devlet hastanesi için şu an çalışmalar yine devam
ediyor. İnşallah 25-30 yataklı modern bir hastanemiz olacak. İftar programında başkanımızın
bize bir yatırım sözü vardı" dedi.
Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Bildiğiniz üzere ilçe istişare toplantılarını her ayın son
cuması yapmaktayız. Bu toplantımız biraz daha önem kazandı. Çok kıymetli başkanımız ve
yöneticilerimiz toplantımıza şeref verdi. Katılımlarından dolayı ilçem adına şükranlarımı
sunuyorum. Bu toplantılar ilçemizde yapılacak çalışmalar ve yatırımlar hakkında fikir
alışverişinde bulunuyoruz. Tabii bizler belediye olarak yapılacak yatırımların varsa imarla
ilgili sıkıntılarını çözmek, altyapı hizmetlerini sunmak ve bu vesileyle ilçemizin gelişmesine
ve büyümesine katkı sunmak vazifemiz ve önceliğimizdir. Bizler belediye olarak 2017-2018
altyapı çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunduk. Önümüzdeki süreçte de içme suyu
olsun, kanalizasyon olsun, depolarımız olsun, doğalgazımız olsun, isale hattımız olsun,
Allah'ın izniyle böyle bir çalışma gerçekleşecek" diye konuştu.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, "Gemerek
bizim için gerçekten büyük bir öneme sahip. Ve yatırımı en hak eden ilçelerin başlarında
gelir. Sizlere geldiğimde bir söz vermiştim. Ve ilk defa yatırımı siz belirleyin biz yapalım
demiştim. Fabrikamız eski borçlarından kurtulmuş ve yatırım aşamasında önemli adımlar
atmıştır. Kaymakam bey bana hemen yarın yatırım başlasın istesin dedi. Ben de diyorum ki
yer sorununu hemen çözün yarın başlayalım. Gemerek çiftçimizin yoğun bir şekilde üretim
yaptığı ve şirketimize katkı sağlayan bir bölge ve bunun karşılığını almalı. Yaklaşık bin kişi
bir yıl içerisinde Gemerek'ten göç etmiş. Bunu duyduğumda çok ürperdim. Bu çok büyük bir
göç. Bunun önüne geçilmesi lazım. Biz çiftçilerimize ne kadar katkı sağlayabilirsek, istihdam
sağlayabilirsek, size ne kadar kazandırabilirsek o kadar mutlu oluruz.

Çünkü bu bizim sorumluluğumuzdur. Ayağımıza bir atalım sonra yem fabrikası olur, süt
işleme tesisi olur. Yeter ki altyapıyı oluşturalım" ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20891.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gazeteci Yazar Öztürk Yeni Ortadoğu
düzenini anlattı
Anadolu Ajansı Eski Genel Müdürü, Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk, Osmanlı ile
Mısır ne zaman ittifak etse Osmanlı'nın Batı'ya doğru çok güçlendiğini anımsatarak, O
nedenle Batı'nın her zaman İran ve Mısır'ın Osmanlı ile kavga etmesini sağlamaya çalıştığını
kaydetti.
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Bir dizi programlar için şehrimize gelen Gazeteci Yazar Kemal Öztürk, Erciyes Üniversitesi
Çağrı Kulübü tarafından organize edilen “Yeni Ortadoğu ve Yeni Medya Düzeni” konulu
konferansa katıldı. İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya
gelen Kemal Öztürk, İstanbul, Mısır, Hicaz ve İran'ın tüm tarih boyunca birbiriyle denge
unsuru olduğunu söyledi. Öztürk, Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa, İran'da Şah İsmail,
Hicaz bölgesinde de Vahhabilik'in Osmanlı'ya çeşitli dönemlerde savaş açtığını, ayrılık
oluşturduğunu belirterek, "Hep gücünü zayıflatmıştır. Neden, çünkü bu masanın düz
durmasını, bu masanın üzerine bir şey inşa edilmesini engellemek için. Bugün de durum
aynıdır, hiçbir şey değişmemiştir." diye konuştu. Libya ve Lübnan'ın ikiye bölündüğünü,
Tunus'taki iktidarın geriye çekildiğini, Fas'ta adı Adalet ve Kalkınma olan partinin iktidardan
çekildiğini, Cezayir'de örtülü bir askeri operasyon yapıldığını, Suriye ve Irak'ın üçe
bölündüğünü, felç durumda bırakıldığına işaret eden Öztürk, şunları söyledi: "O zaman
merkezi Amerika'da bulunan adına 'Atlantik Paktı' ya da 'küreselciler' denen bu güçlerin
aslında başka bir planının olduğu anlaşılmış oldu. Yani onlar için yeni Ortadoğu düzeni,
kaostan ve çatışmadan başka bir şey değildi. Mesela yeni devletler kurmadılar, mevcut
devletleri 4'e, 5'e böldüler. Masamızın bütün ayakları kırıldı, tek geride kalan ayak,
Türkiye'ydi. Bu ayağı da kırmak için önce Gezi, ardından PKK, 17-25 Aralık, MİT
operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişimi yapıldı. 15 Temmuz'a geliş sürecimiz bu
şekildedir." Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20892.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Nursaçan, Büyükkılıç’ı ziyaret etti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret ederek, Belediyenin ekonomiye ve istihdama
yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Melikgazi
Belediyesince Kayseri sanayiine, esnafına, ticaretine, üretimine ve girişimcilerine yönelik
özel yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı yatırımcılar, üreticiler ve sanayiciler adına
teşekkür ettiğini söyledi. Kayseri Organize Sanayisi Yönetimi ile her zaman birlikte ve
dayanışma içerisinde çalıştıklarını ve beraber projeler ürettiklerini hatırlatan Başkan
Büyükkılıç, “Kayseri Organize Sanayisi Yönetimi ile ortak bir çalışma gerçekleştiriyoruz.
Ortak çalışmalar ile Kayseri’de girişimcilere yönelik yeni bir etkinlik ve yeni bir kampanya
ile Kayserili sanayiciler, girişimciler, esnaflar ve ticaret erbabı için özel seminerler
düzenleyeceğiz. Ayrıca Meslek Eğitim Kurslarımızda yine ortak çalışmaları
değerlendireceğiz. Lojistik alanlar oluşturduk. Organize Sanayi hammadde ve ürün çıkışına
hız kazandırmak için 3. alternatif yol açıyoruz. Abdülhamit Han Bulvarı ile organize sanayi
bölgesi yeni bir misyon ve vizyon kazanacaktır. Şehrimizin Anbar bölgesine yaptığımız iki
lojistik alanı çok faydalı sonuçlar veriyor.” dedi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ın gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği yatırımlar ile ilgili
bilgiler aldıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Abdülhamit Han Bulvarı ile
organize sanayi bölgesinin yeni bir misyon ve vizyon kazanacağını ve bu ziyaretlerinden de
son derece memnun olduklarını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20893.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Mali Müşavirler’de Ertuğrul Gönenç
dönemi
Ankara Yeminli Mali müşavirler Odası Kayseri İl temsilciliği 4. Seçimli Genel Kurulu
yapıldı. Kayseri SMMM Odası Konferans salonunda yapılan genel kurulda mevcut başkan
Yeminli Mali Müşavir İmdat Şimşek iki dönem kuralı nedeniyle aday olmadı. Yapılan genel
kurulda başkanlığa Ertuğrul Gönenç seçildi.

30 Kasım 2016 Çarşamba 09:40

Genel kurula Ankara YMM Odası Başkanı Nurettin Çekici, Başkan Yrd. Sakıp Şeker,
Muammer Aygün, Ali Alıç, Zeki Aytekin, Kayseri SMMM Odası başkanı Anfer Yılmaz ve
Kayseri’de faaliyet gösteren Yeminli Mali Müşavirler katıldı. Divan Başkanlığını Ankara
YMM Oda Bşk. Yrd. Sakıp Şeker, Katip üyeliklere Muammer Aygün ve Zeki Aytekin seçildi.
Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri İl Temsilcisi YMM İmdat Şimşek 4.Seçimli
Genel kurulda yaptığı konuşmada ülke gündemini değerlendirdikten sonra meslek için
yaşanan sorunları da anlattı. Şimşek, “Dünyada ve Ülkemizde olağanüstü sıcak gelişmeleri
beraber yaşadık ve bu gelişmeler hala devam ediyor.
Değerli meslektaşlarım, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun,
19.08.2016 tarih 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hep
söylediğimiz gibi bizler, 3568 sayılı yasaya bağlı olarak çalışmalarımızda bağımsızlığın
yanında mesleki özeni, ahlakı ve disiplinli çalışmayı ilke edinmiş meslek mensuplarıyız, Sık
sık çıkarılan af kanunları muhasebe denetimine ve denetçiye olan güveni olumsuz yönde
etkilemekte meslek mensupları arasında haksız rekabete neden olmaktadır. Bazı mükellefler
bilinçli olarak vergi kaçırmış olabilir. Bazıları da vergi yükümlülüğünü mali zorluklar nedeni
ile yerine getirmemiş olabilir. Bu kişilere temiz bir sayfa açmak; gelecekte uyumlu bir vergi
mükellefi olmaları adına fırsat verildiği düşünülmektedir. Ancak sık sık af çıkarılması
mükelleflerde beklenti oluşturmakta ve mükelleflerin ödeme yapmaktan kaçınmasına neden
olmaktadır. Aflar suçun cezası ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Kaçakçılığın meşrulaşmasına
bağışıklığa neden olmaktadır. Vergilerini doğru ve zamanında ödeyen dürüst mükellefler
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle; Bizler mesleğimizi geleceğe en iyi
şekilde taşımak için gereken alt yapıyı oluşturmalıyız. Ülke sorunları ile mesleki sorunların
çözümünü ortak paydada buluşturup, oluşan çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi için uğraş
vermeliyiz. Mesleki haklarınızı almak, mesleği ileriye taşıyabilmemiz için de mutlaka mesleki
birlikteliğimize ve dayanışmaya ihtiyaç vardır” dedi.
Konuşmalardan sonra genel kurula tek liste haline giren Ertuğrul Gönenç Ankara Yeminli
Mali müşavirler Odası Kayseri İl Temsilciliği’nin yeni başkanı oldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20894.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor
Kış lastiği takma uygulaması, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için yarın
başlıyor.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012'de yürürlüğe
giren "Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları
Hakkında Yönetmelik"e göre, kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği takılmamış araçların
yola devam etmelerine izin verilmeyecek.
Kurala uymayan araçların işletmecilerine 602 lira ceza uygulanacak. Söz konusu uygulama, 1
Nisan'da sona erecek.
Geçtiğimiz yıl 284 bin 113 liralık ceza kesilmişti
Geçtiğimiz yıl 1 Aralık 2014 1 Nisan 2015 tarihleri arasında Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü ekiplerince 397 araç sahibine 210 bin 203 lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 105
araç sahibine 56 bin 3 lira, Jandarma Genel Komutanlığı'nca da 33 araç sahibine 17 bin 907
lira ceza kesildi. (haberturk.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20895.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Halk buluşması başladı
Kayseri Valiliği tarafından organize edilen Vatandaşla Buluşma Toplantıları başladı. Kayseri
Valisi Süleyman Kamçı, vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi.
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Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya, Vali Süleyman Kamçı,
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantı
öncesinde konuşan Vali Kamçı, toplantıların devam edeceğini ve toplantılarda vatandaşların
sorunlarının dinlenip, çözüm aranacağını kaydetti. Kamçı, "Her ayın son haftası Salı günleri

saat 14.00’da yapacağımız halk toplantıları için buradayız. Bundan sonra her ay yapmaya
devam edeceğiz. Kaymakamlarımızda ilçelerde bu toplantıları yapacaklar. Muhtarlarımızla ve
iş adamlarımızla toplanıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini
kullandı. Konuşmanın ardından vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları anlattı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20896.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Melikgazi Belediyesi gecekondu alanlarını
temizliyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gecekonduları yıkarak ferdi tapu, imar
değişikliği ve takas yoluyla son 17 yılda 3 bin 605 daireyi hak sahiplerine verdiklerini belirtti.
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Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 17 yılda yapılanlar neticesinde Melikgazi, Yıldırımbeyazıt,
Köşk, Keykubat, Esenyurt gibi modern binaların yer aldığı prestij mahalleleri oluşturduklarını
aktardı.
İlçeyi gecekondu alanlarından kurtardıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Melikgazi Belediyesi olarak 1999 yılında öncelikle ferdi tapu ile mülk sahiplerini belirledik.
İmarlı alanlar oluşturduk. Son olarak çok katlı binalar yaparak gecekondu sahipleri ile takasa
girip gecekondu alanlarını temizledik. Son 17 yıldır kavgalı veya zorla hiçbir yıkım
gerçekleşmemiştir. Var olan gecekonduları temizlediğimiz gibi yine son 17 yıldır hiçbir
gecekondu yapılmamıştır. Kentsel Dönüşüm Yasası'nın çıkmasıyla 2017 yılı içerisinde
Küçükali ve Anbar semtlerinde olmak üzere 2 bin 116 daire yapılarak modern, her türlü
sosyal ve kamu tesisleri olan mahalleler ve semtler oluşturacağız. Anbar'da 15 blokta 738
daire, Küçükali'de ise 33 blokta bin 378 daire inşaatı devam etmekte olup 2017'de hak
sahiplerine verilecektir." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20897.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Ömer Gülsoy güven tazeledi
Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği 22. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Belediye Durmaz
İş Merkezinde bulunan dernek binasında yapılan genel kurulda Başkan Ömer Gülsoy güven
tazeledi.
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Divan Başkanlığını Cemal Demircioğlu’nun yaptığı genel kurulda mevcut başkan Ömer
Gülsoy yeniden başkanlığa seçildi.
Genel kurulda bir açıklama yapan Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy,
’’Üyelerimizin bizlere vermiş olduğu sorumluluğun farkında olarak Kayseri'de bulunan
kuyumcu ve sarraf esnafımızla birlikte ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Üyelerimizin bizlere olan güveni bizleri onurlandırmıştır. Üyelerimize layık olmaya
çalışacağız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun’’ dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20898.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri'de terör örgütü propagandasına 1,5
yıl hapis
Kayseri'de, sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan
sanığa 1,5 yıl hapis cezası verildi.
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2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Yusuf B. ile avukatı
katıldı. Mahkeme heyeti, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
vererek, hükmün açıklanmasını erteledi. AA

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20899.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“Kayseri sadece sizlerin değil, hepimizin”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kayseri'nin
gelecekte göç alacağını söyleyerek, "İlerleyen yıllarda trafik sorunu yaşamamak için
Tramvay, Anatamir'in oradan Doğu Garajı'na kadar yerin altına alınmalıdır" dedi. Şehir için
yapılan projelerin vatandaşlara da sorulması gerektiğini kaydeden Yücel, “Bu Kayseri sadece
sizlerin değil, hepimizin” ifadelerini kullandı.
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MHP Kocasinan Meclis Üyesi Kazım Yücel, kentteki trafik sorununa dikkat çekti. Yücel,
"2015 yılının Nisan ayında farklı bir projeyi Kayseri için sunmuştuk. Kayseri’nin
yüzölçümüne baktığımız zaman 1 milyon 100 bin tane insan yaşıyor. Kayseri’nin kentsel
dönüşüm ile bir kaliteli göç alacağı gözüküyor. Bu göçle birlikte Kayseri’nin nüfusunun daha
da artacağı önümüzdeki yıllarda gözüküyor. Bundan dolayı 2015 yılında tramvayın yerin
altına alınması gerektiğini defalarca söylemiştik. Mevcut tramvay hattı Anatamir’in oradan
Doğu Garajı’na kadar olan bölümünü yerin altına almadığınız takdirde bugün ki 1 milyon 100
bin olan nüfusumuz 2 milyon olduğu zaman bugün kaldırmayan trafik yoğunluğunu o gün de
kaldırmayacağını yetkililerinde yaşan halkımızın da görmesi lazım. Biz bu anlamda
projelerimizin üzerinde çalışıyoruz ve kamuoyuna da aktarıyoruz. Bu anlamda bu projelerin
de hayata geçirileceğini düşünüyorum. Birkaç yıl içerisinde bu tramvayın yerin altına
alınacağını da düşünüyorum. Bununla ilgili olarak o zaman konuştuğumuzda benim bir yere
oynadığımı söylemişlerdi ama dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Kayseri ziyaretinde
bizim bu ifademizden sonra gördüm ki belediye başkanımız başbakanımıza tramvayın yerin
altına alınacağını talep etmişti. Bunun üzerinde Sayın Başbakan meydanda yaptığı konuşmada
‘Ey Kayserililer başkanınızla görüştüm, metroyu da yerin altına alacağız’ dediler. Bizim
Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylemlerimiz ve projelerimiz doğrudur. Bunu da
Kayserililer takdir ediyorlar. Bu projeleri meclisten geçirseler dahi tek başlarına karar
veriyorlar. Biz doğru projelerin üzerinde duruyorsak lütfen bizleri de o masalarda bu
projelerin içerisinde değerlendirsinler. Biz de bu tür projeler ile Kayseri’mizi yaşanılabilir bir
şehir, geleceğe güvenle bakan bir halk ve trafiğin bugün ki kaldırmaz durumunun 10 yıl
sonraki yaşanmaz sıkıntılarını giderecek projelerimizin o masada yer almasını istiyoruz"
ifadelerini kullandı.

Kentte yapılacak olan projeler ile ilgili Kayserililerden fikir alınması gerektiğini söyleyen
Yücel, "Bugün Sivas Caddesi Kayseri nüfusunun yüzde 50’sini taşıyan bir bölgedir. Siz
metroyu halen yerin altına almazsanız küçük lokasyonlar ile yaptığınız tadilatlar ile belki 6
ayı kurtaracaksınız ama 6 yılı kurtaramazsınız. Kayserililer yapılacak olan projeleri bile
bilmiyor. Yapılacak olan projeler billboardlarda 1 ay öncesinde askıda tutup 1 ay sonrasında
da bu işleme başlarsanız Kayserililerden bir fikir alabiliriz. Bu Kayseri sadece sizlerin değil,
hepimizin. Bu kentte hepimiz mutlu yaşamak istiyoruz. Sonuç itibariyle biz bu metroyu yerin
altına almalıyız" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20900.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Otel konforunda bebek bakım kabini
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hazırlanan ‘Bebek Bakım ve Emzirme
Kabini’nin en kısa zamanda açılışını yaparak vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi.

30 Kasım 2016 Çarşamba 09:50

Kocasinan’da 7'den 70'e herkese yönelik projeler üreten ve Kocasinan’ı geleceğe taşıyacak
dev projeleri birer birer hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, kadınların sosyal hayatını
daha da kolaylaştırmak için Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek ‘Bebek Bakımı Ve
Emzirme Kabini’ projesini annelerin hizmetine sunacak. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi,
vatandaşın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı ve Devlet Hastanesinin önünde konulan
‘Bebek Bakım ve Emzirme Kabini’ni hizmete açmak için çalışmalara devam ediyor.
Kocasinan Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle bebekleri ile
birlikte çarşıya çıkan annelerin, bebeklerini emzirmek ve gerekli bakımlarını yapmak için yer
aramak zorunda kalmayacak. Vatandaşın hizmetine sunulacak olan kabinlerin içinde bebek
emzirme koltuğu, bez değiştirme masası, ıslak mendil gibi annelerin işini kolaylaştıracak
unsurlar bulunuyor. Şimdiden Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşın dikkatini çeken kabinlerin
kullanımı için kartlı sistem uygulanacak.
Uygulama ile ilgili düşüncelerini paylaşan vatandaşlar da anneler için önemli bir proje
olduğunu ifade ederek, “Uygulama annelere büyük bir kolaylık sağlayacak. Bebeklerimizi
emzirmek için eve gidiyorduk. Bundan sonra bu uygulama sayesinde anneler bebeklerini
emzirmek ve gerekli bakımlarını yapmak için yer arama zorunda kalmayacak. Hijyenik bir
ortamda anneler bebeklerinin bakımına yapabilecekler. Böyle örnek bir uygulamayı bizlere
sunduğu için başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve emeği geçen
herkese teşekkür ederiz.” diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20901.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Borsa’da et fiyatları
Kayseri Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilogramı ortalama 23,90, karkas sığır etinin
kilogramı ise 23,00 liradan işlem gördü.
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Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle: Ürünün Cinsi Miktarı Fiyatı Buğday kg
0,75 Kuzu eti (karkas) kg 27,23 Arpa kg 0,63 Kabak Çekirdeği kg 9,01 Elma (sanayi tipi) kg
0,20 Sığır eti (karkas) kg 23,00 Dana eti (karkas) kg 23,90 AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20903.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Konut fiyat endeksi arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,76 artarak 221,37 seviyesine
ulaştı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından eylül ayına ilişkin Konut Fiyat
Endeksi verileri açıklandı. Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek
amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemiyle hesaplanan KFE (2010 = 100), Eylül 2016'da
bir önceki aya göre yüzde 0,76 artarak 221,37'ye yükseldi. Bu yılın eylül ayında 2015'in aynı
dönemine kıyasla da yüzde 13,90 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,17 yükseldi.
Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, 2015'in eylül ayında
bulunduğu bin 706,43 liradan, bu yılın eylül ayında bin 905,13 liraya yükseldi.

Yeni Konutlar Fiyat Endeksi yüzde 0,83 arttı Türkiye genelinde, 48 ilde son iki yılda yapımı
gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Yeni Konutlar Fiyat
Endeksi YKFE (2010=100) 2016 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,83 artarak
210,44 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,81, reel olarak
ise yüzde 4,22 artış gösterdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20904.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Borç yapılandırmada ilk başvuru
Kayseri’den
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kanununa vatandaşların yoğun bir ilgi
gösterdiğini belirterek, "4,8 milyon vatandaşımız borçlarının yapılandırılması talebinde
bulundu ve böylece borçlularımızın yüzde 76'sı borçlarını yapılandırdı." dedi. Söz konusu
kanun çerçevesinde ilk başvuru ise Kayseri'de tapu harcı borcu olan bir mükellef tarafından
yapıldı.
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Ağbal, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un sonuçlarına ilişkin
basın toplantısı düzenledi. Kanunun tanıtımı amacıyla yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
veren Ağbal, konu hakkında sadece mevzuat düzenlemeleri ve tanıtım faaliyetleri
yapmadıklarını, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerini de kanuna uygun biçimde
hazırladıklarını ve personeli eğittiklerini söyledi. Ağbal, GİB Vergi İletişim Merkezi
(VİMER) aracılığıyla vatandaşların sorularını yanıtladıklarını ve kanunun yayımlandığı
günden bugüne kadar bu alanda 250 bin çağrı aldıklarını belirterek, "Milyonlarca
vatandaşımızı ilgilendiren bu kanuna vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi." dedi.
Borçluların yüzde 76'sı yapılandırmaya gitti Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmak için
ilk başvurunun kanunun yayımlandığı 19 Ağustos'ta Kayseri'de tapu harcı borcu olan bir
mükellef tarafından yapıldığını, ilk ödemenin ise 5 Eylül'de Hatay'da yapılandırılan bir trafik
para cezası olduğunu anlatan Ağbal, şunları söyledi: "Yapılandırma kanununun hitap ettiği en
geniş kitle kesinleşmiş borcu olan mükelleflerimizdir. Nitekim en yüksek başvuru ve
yapılandırma da kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasına ilişkin alanda olmuştur.
Kesinleşmiş kamu alacakları için 4 milyon 850 bin 430 mükelleften, 7 milyon 502 bin 657
adet başvuru dilekçesi alınmıştır. Yaklaşık 54 milyar lira (53 milyar 997 milyon 697 bin 132
lira) alacak yapılandırılmıştır. Bu sonuçları 2011 yılında uygulanan 6111 sayılı Kanun'la
mukayese ettiğimizde başvuru adedinde yüzde 68,5, yapılandırılan tutarda ise 99 artış
meydana gelmiştir. Yapılandırma Kanunu'na başlarken yaptığımız tespitlere göre yaklaşık 6,3
milyon borçlumuz kanundan yararlanabilecek durumdaydı. Kanun kapsamında 4,8 milyon
vatandaşımız borçlarının yapılandırılması talebinde bulunmuş ve böylece borçlularımızın
yüzde 76'sı borçlarını yapılandırmıştır. Bu oran 6111 sayılı Kanun döneminde yüzde 46

düzeyindeydi." Kanunu uygulamaya başlarken 90 milyar lira vergi alacaklarının olduğunu
hatırlatan Ağbal, bunun yüzde 51'ini yapılandırdıklarını bildirdi. Ağbal, "6111 sayılı Kanun'da
her 100 liralık alacağın 25 lirası yeniden yapılandırmaya konu edilmiş iken, bu defa her 100
liradan 51 lirası yeniden yapılandırmaya konu edilmiş oldu. Böylece 46 milyar lira vergi aslı,
kanun kapsamında ödenecek hale geldi. Bu da yakaladığımız başarı oranının bir önceki
kanuna göre iki kat olduğunu ortaya koymaktadır."görüşüne yer verdi. Vergi türleri itibarıyla
yapılandırma Vergi türleri itibarıyla kesinleşmiş alacakların yapılandırılması kapsamındaki
verileri paylaşan Ağbal, kapsama giren 6,3 milyar lira gelir vergisinin, yaklaşık 3,2 milyar
lirasını yapılandırdıklarını bildirdi. Basit usul kapsamında gelir vergisi mükellefi olan
vatandaşlardan 227 bin 940 başvuru aldıklarını, 241 milyon lira alacağı yapılandırdıklarını
ifade eden Ağbal, gayrimenkul sermaye iradı mükelleflerden de 74 bin 203 başvuru
aldıklarını, 127 milyon lira alacağı yapılandırdıklarını kaydetti. Kanun kapsamında 4,8 milyar
lira Kurumlar Vergisi, 15,5 milyar lira KDV, 1,8 milyar lira ÖTV'nin yapılandırıldığına
dikkati çeken Ağbal, şu bilgileri aktardı: "Motorlu Taşıtlar Vergisi için 956 bin kişi başvurdu,
1,7 milyar lira yapılandırıldı.Trafik para cezası için 1,3 milyon kişi başvurdu, 1,4 milyar lira
yapılandırıldı. Köprü ve otoyollardan usulsüz geçişler nedeniyle borçlu 90 bin kişi başvurdu,
bu kapsamda 271 milyon lira alacak yapılandırıldı. YURT-KUR öğrenim ve harç
kredilerinden borçlu 311 bin kişi başvurdu, 1,2 milyar lira alacak yeniden yapılandırıldı.
Ecrimisillerden borçlu 36 bin kişi başvurdu, 265 milyon lira bu kapsamda yapılandırıldı."
(finans.haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20905.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

“Hadi Baba" adlı kamu spotu yayından
kaldırılıyor
Batmanlı doktorun, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayet ettiği "Hadi Baba" adlı
kamu spotunun yayından kaldırılmasına karar verildi.
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Batmanlı Dahiliye Uzmanı Mehmet Fırat, nefes darlığı çekerken, çocukları tarafından dans ya
da spora çağrılan babaları anlatan kamu spotunu BİMER'e şikayet etti. Dr. Fırat'ın yazısı
üzerine söz konusu kamu spotunun yayından kaldırılmasına karar verildiği öğrenildi. Sağlık
İletişimi Daire Başkanlığı'nca, Dr. Fırat, BİMER'in dilekçesine cevaben gönderdiği yazıda,
kamu spotunun 15 Aralık'tan itibaren yayından kaldırılacağını aktararak, "Toplum sağlığına
verdiğiniz önemle birlikte görüş ve önerilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.
'Hadi Baba' adlı kamu spotu Babalar Günü hassasiyeti ile hazırlanmıştır. Kamu spotunda,
sigara kullanımı nedeniyle sağlığını kaybeden babalar ile değil, sağlıklı babaları ile birlikte
kaliteli zaman geçirmek isteyen çocukların isteklerine yer verilmiştir. Sadece sigara

içmesinden kaynaklı nefes darlığı yaşayan babanın çocuğunun hareketlerine yetişememesine
ve babasıyla birlikte sağlıklı zaman geçirmek isteyen bir gencin isteğine vurgu yapılmıştır.
Başvurunuzdaki değerli tespitleriniz bizim için önemlidir. Kamu spotu, sizlerden gelen
değerlendirmeler sonucu 15 Aralık'tan itibaren yayından kaldırılacaktır" denildiğini söyledi.
Uzun zaman önce kamu spotunun dikkatini çektiğini kaydeden Dr. Fırat, "Daha önce
dikkatimi çeken bir kamu spotuydu. Oradaki çocukların babalarını efora, harekete zorlamaya
çağrılmasını uygun bulmamıştım. Daha sonra sosyal medyada bir doktor arkadaşım
paylaşınca BİMER'e not yazma ihtiyacı duydum. Reklamda o spotta sakıncalı gördüğüm o
noktaları belirtme ihtiyacı duydum. Şimdi oradaki sıkıntı şu; kalp hastalarında, koah ve
bronşit hastalarında, belli bir efordan sonra hasta yorulur, zorlanır, nefes darlığı gelişebilir.
Bunların mutlaka istirhate ihtiyacı vardır. Ama spotta teşvik eden bir algı oluşuyor. Özellikle
kalp hastalarının bir kısmında, ileri yaşlarda, şeker hastalarında ağrı olmayabiliyor. Kalp
sıkışıklığında ağrı hissetmeyebiliyor. Bu daha çok nefes darlığı şeklinde aşırı, yorgunluk
şeklinde kendini gösterebiliyor. Halbuki o spotta kalp krizi geçiriyor olabilecek bir hasta,
efora teşvik ediliyor. 'Hadi Baba' deyip oynamaya, koşmaya, yürümeye teşvik ediyor. Mutlak
istihrate ihtiyacı olan hasta için, sağlık için, ciddi bir risk oluşturuyor. Bu görüntü, bu algı
yanlışlığını fark ettiğim için BİMER'e yazma ihtiyacı duydum. Onlarda araştırdılar
muhtemelen uygun buldular. 15 Aralık'ta kaldırılmasına karar verildi" şeklinde konuştu.
(www.memurlar.net)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20906.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Doğa sevgisi uğruna yolları aşındırıyor
Kayseri'de yaşayan emekli teknisyen Mustafa Göçer, park, bahçe ve mezarlık gibi yerlerde
topladığı ağaçların tohumlarını 40 yıldır toprakla buluşturuyor.
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Bir fabrikadaki işinden emekli olan 59 yaşındaki Göçer, şimdilerde kurduğu doğa yürüyüşü
gruplarıyla, çoğunluğu öğrenci olan kişilere doğa sevgisi aşılamak için mücadele veriyor.
Küçüklüğünde babasından fidan dikmeyi öğrenen Mustafa Göçer, bazı günlerde tek bazen de
kendisine eşlik edenlerle haftanın çoğunluğunda dağ, tepe ve ovaları aşındırarak tohum
ekiyor. Emekli olunca doğaya daha çok zaman ayırdığını dile getiren Göçer, şunları kaydetti:
"Emekli olunca kahvehane köşelerinde oturmak çok yanlış. Gelin, dağlara benim yaptığım
gibi tohum ekin, fidan dikin. Bunun mutluluğu gerçekten çok büyük. Yetişkin bir çam ağacı
40 kişiye yetecek oksijen veriyor, hem erozyonu engelliyor, dağlarımız yeşilleniyor. Bu ülke
bizim, yeşillendirmemiz gerek. Yüce Peygamberimiz kıyametin kopma anında bile ağaç
dikmeyi söylemiş. Ağaç dikmek hem sevap, hem faydalı bir uğraş. İnsanı manen çok
rahatlatıyor, bir eseriniz doğada kalıyor." Mustafa Göçer, sağlıklı yaşam ve kişisel gelişim
üzerine spor eğitmenliği de yaptığı, kazandığı paranın tamamını doğaya harcadığını
vurguladı. Türkiye'nin ilkim, coğrafi konum ve yapısının ormanlık alan kurulmasına imkan

sağladığına dikkati çeken Göçer, şöyle devam etti: "40 senedir dağlarda fidan dikerim, tohum
ekerim. Dağlarda, dalında oturduğum ağaçlarım büyüdü. Bu ağaçlar sanki benim çocuklarım
gibi. Gözlerim doluyor ağaçları görünce, o kadar mutlu oluyorum ki. İnsanların bu mutluluğu
yaşamasını isterim. ülkemiz için ağaç dikelim, çevremizi yeşillendirelim. Cennet vatanımızı
korumalıyız. Ben bu amaçla doğayı yeşillendirmeye çalışıyorum." "Senede 20 binden fazla
tohumu toprakla buluşturuyorum" Şimdiye kadar kurduğu doğa yürüyüşü gruplarıyla 60
binden fazla insanı doğayla buluşturduğunu belirten Mustafa Göçer, bu yürüyüşlerde tohum
ektiklerini, dönüşte de çöp topladıklarını ifade ederek, "40 senedir dağlara tohum ekiyorum,
senede 20 binden fazla tohumu toprakla buluşturuyorum. Bazen tek başıma, bazen bir çobanla
ekimi gerçekleştiriyorum. Şimdiye kadar ferdi olarak 1 milyon tohumu toprakla buluşturdum.
Bunun yanında 50 binden fazla da fidan diktim." diye konuştu. Doğaya çıkmadığında
kendisini rahatsız hissettiğini anlatan Göçer, "Haftada en az 4 gün doğaya çıkarak tohum
ekiyorum. Bunu bir alışkanlık haline getirdim. Her çıkmamda da 5-10 kilometre yol
yürüyorum. Bazen hava kararmış oluyor, farkına varmıyorum. Eşim de 'Tek, kendine zarar
verme de' diyor. Eşim de çalışıyor, emekli maaşımla da geçiniyoruz." değerlendirmesinde
bulundu. Kayseri'deki bazı özel okullarda doğa dersi başlattığını aktaran Mustafa Göçer,
öğrencilere doğa sevgisinin aşılanmasının ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu
vurguladı. Öğrencilerin doğada çok mutlu olduğunu aktaran Göçer, "Havanın uygun olmadığı
günlerde sınıflarda, diğer günlerde doğada ders yapıyoruz. Onlara doğa yürüyüşü
yaptırıyorum, fidan ve tohum ektiriyorum. Çocuklarda doğa sevgisi gelişiyor. Bu şekilde daha
çok kişiye ulaşıyorum. Bugün çocuklar ağaç dikmeyi severek öğreniyorlar, yarın doğayı daha
etkin koruyacaklar." ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20907.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Aralık ayı kültür ayı olacak
Büyükşehir Belediyesi Aralık ayında da birbirinden güzel etkinlikleri Kayserililerle
buluşturacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, düzenlenen etkinlik ve yapılan
çalışmalarla Kayseri'yi ilim, kültür ve sanatın merkezi yapmak için gayret ettiklerini söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı kültür sanat takvimi belli oldu. Aralık ayında da
çocuklar ve yetişkinler için birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştirilecek. "Yeni sezonuna
hızlı başladık" Kültür sanat etkinliklerinde yeni sezonu hızlı bir şekilde açtıklarını belirten
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, sezon sonuna kadar ülkemizin tanınmış yazar ve
sanatçılarını Kayseri'ye getireceklerini belirtti. Kültür sanat adına doyurucu bir sezon
geçirilmesi için yoğun bir etkinlik takvimi hazırlandığını ifade eden Başkan Çelik, "Kültür
sanat etkinliklerimizin yanı sıra yenilenen modern ve konforlu kütüphanemizde de halkımıza
en iyi hizmeti vereceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız etkinlik ve çalışmalarla şehrimizin

geçmişte olduğu gibi ilim, kültür ve sanatın merkezi olarak anıldığını görmek için bilinçli bir
şekilde gayret gösteriyoruz" dedi. Kültür sanat takvimi Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık
ayında düzenleyeceği ilk etkinliğin konuğu İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş olacak.
Karataş, "İslam'ın Engellilere Bakışı" konulu söyleşiye katılacak. 11 Aralık'ta ise "Şehidan-ı
Şeb-i Aruz" adıyla düzenlenecek konserde Ünlü Sanatçılar Melihat Gülses ile Halil Necipoğlu
sahne alacak. Aralık ayında daha önce de yapılan "Kitap Sizden, Tiyatro Büyükşehir'den"
etkinliği de gerçekleştirilecek. Kayserililer 17 Aralık'ta bilet yerine evlerinde bulunan
okumadıkları kitapları getirerek Uygur Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Marko Paşa Müzikali"
adlı oyunu izleyebilecekler. Aralık ayında ayrıca 18 Aralık'ta "Darbe Üstüne Darbe", 23
Aralık'ta ise "Lozan'daki Kayıplarımız ve Musul" adlı söyleşiler gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesi Aralık ayında Mehmet Akif Ersoy için de bir anma etkinliği
düzenleyecek. Etkinliğe Milli Şairin torunu Selma Argon Ersoy katılacak. Aralık ayı boyunca
24 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek. Aralık ayı kültür sanat takviminde şu etkinlikler yer alıyor:
TARİH PROGRAM YER SAAT 2 Aralık Söyleşi-Mustafa Karataş Şehir Tiyatrosu 19.30 7
Aralık Selçuklu Müzesi Gezisi Selçuklu Müzesi 8 Aralık Aile Eğitim Semineri (Sena
Demirci) Şehir Tiyatrosu 19.00 9 Aralık Çocuk Tiyatrosu (Hoca Nasreddin) Develi Kül.
Merkezi 11.00-15.00 10 Aralık Çocuk Tiy. (Mesneviden Ders Aldım) Şehir Tiyatrosu 12.0015.00 10 Aralık Tiyatro (Çevrimdışı Aile) Şehir Tiyatrosu 19.30 11 Aralık Konser (Melahat
Gülses, Halil Necipoğlu) Kadir Has Kül. San.Merkezi 19.30 14 Aralık Milli Mücadele
Müzesi Gezisi Milli Mücadele Müzesi 16 Aralık THM Konseri Şehir Tiyatrosu 19.30 16
Aralık Çocuk Sineması Kayseri Park 17 Aralık Çocuk Tiyatrosu (Ormanın Kanunları) Şehir
Tiyatrosu 12.00-15.00 17 Aralık Tiyatro (Marko Paşa Müzikali) Kadir Has Kül. San. Merkezi
19.30 18 Aralık Çocuk Tiyatrosu (Hoca Nasreddin) Şehir Tiyatrosu 12.00-15.00 18 Aralık
Söyleşi (Bekir Develi-Erem Şentürk) Şehir Tiyatrosu 19.30 20 Aralık Sağlık Söy. (Ahmet
Karaman-Esra Kula) Konservatuvar Salonu 14.00 20 Aralık Aile Eğitim Semineri (Şermin
Çarkacı) Şehir Tiyatrosu 19.00 23 Aralık Söyleşi (Mustafa Armağan) Şehir Tiyatrosu 19.30
24 Aralık Çocuk Tiyatrosu (La Fonten) Şehir Tiyatrosu 12.00-14.00 24 Aralık Tiyatro
(Alamut Kalesi) Şehir Tiyatrosu 19.30 25 Aralık Çocuk Tiyatrosu (La Fonten) Şehir
Tiyatrosu 12.00-14.00 25 Aralık Söyleşi (Selma Argon Ersoy) Hunat Kültür Merkezi 13.30
25 Aralık Fotoğraf Eğitimi ve Erciyes Gezisi 27 Aralık Tasavvuf Musikisi Konseri Şehir
Tiyatrosu 19.30 30 Aralık Söyleşi (Talha Uğurluel) Şehir Tiyatrosu 19.30 Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20908.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Kayseri 2023’te akıllanabilir!
“Akıllı Şehirlere Dönüşüm Hareketi” kapsamında 2023’e kadar aralarında Kayseri’nin de
olduğu iller akıllı şehir haline dönüştürülecek!
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Kamu kurumlarının hizmetlerini ileriye taşımak için, yenilikleri takip ederek
entegrasyonlarını gerçekleştirmek üzere akıllı şehirler konusunda çalışmalar yapan sivil
toplum kuruluşu Kamu Teknoloji Platformu (KTP) tarafından başlatılan, “Akıllı Şehirlere
Dönüşüm Hareketi” tüm hızıyla ilerliyor. 2023 yılına kadar akıllı şehirlere dönüşüm özelinde
çalışma yapılacak iller Sakarya, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve Antalya olarak belirlendi.
Seçilen illerden 3 tanesinin 2023’e kadar bu dönüşümü tamamlaması öngörülüyor. Öncelik
ulaşımda olacak. Belirlenen illerin Büyükşehir Belediyeleri’nin binalarına kurulacak Akıllı
Çözüm Merkezi ile ulaşımdan enerjiye, güvenlikten sosyal yaşama kadar birçok alanda şehir
yönetimi tek merkezden sağlanacak. 2023 yılına kadar Sakarya, Gaziantep, Kayseri, Ankara
ve Antalya özelinde projelerin hayata geçirileceğini belirten Kamu Teknoloji Platformu
Başkanı Erdem Akçıl, “Hedef: 2023 yılında Türkiye’den 3 akıllı şehir çıkarmak…” dedi.
Trafik sorunu yüzde 25 iyileştirilecek Seçilen 5 şehirde başlatılacak akıllı şehir projeleri
kapsamında kavşakların akıllanması ile trafik sorunun yüzde 25 iyileştirilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında kurumlararası işbirliği sağlanarak akıllı kavşaklar ile araç sayıları
belirlenecek, sensörler ile trafik lambalarının süreleri ayarlanacak. Ambulans ve itfaiye gibi
acil durum araçları GPS ile takip edilerek geçiş üstünlüğü sağlanacak. Bisikletlerin toplu
taşımayla entegrasyonunun da sağlanacağı projede, akıllı bisiklet durakları kurulacak. Proje
kapsamında, ulaşım kartlarının birleştirilerek standart hale getirilmesi, akıllı duraklar ile
duraktaki engelli ya da yaşlı yolcudan otobüs şoförü önceden haberdar edilmesi gibi birçok alt
proje yer alıyor. Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Erdem Akçıl, akıllı şehirlere dönüşümün
Türkiye’nin teknolojik dönüşümünün en önemli parametrelerinden biri olduğuna değindi:
“Toplumumuz ve gezegenimiz için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan
şehirleşme ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek için harekete geçerek geleceği
planlamak zorundayız. Bu anlamda teknolojinin etkin kullanımı çok önemli. Enerji, güvenlik,
ulaşım gibi farklı 6 alanda yatırım projesi ile hayatı kolaylaştıracağız. Akıllı kavşaklar trafiği
rahatlatacak, belediye binasını akıllı hale getirerek ile %20’den fazla enerji tasarrufu
sağlayacağız. Ulaşımda bisikleti yaygınlaştırarak, metro istasyonlarında akıllı kütüphaneler
kuracağız. Amacımız; bu çalışmalar ile sorunların çözümüne katkı sunmak ile beraber,
uygulamaların tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak. Bu nedenle bu sene itibariyle
Belediyelerde görev alan uzmanlara akıllı şehirlere dönüşüme yönelik eğitimler vermeye
başladık. Bunun yanı sıra belediyelerin gerçekleştirdiği akıllı uygulamaları
www.akillisehirler.org portali üzerinden paylaşarak, örnek teşkil etmesini sağlıyoruz.
Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı’nın ikincisini bu
yıl 1 Mart 2017’de gerçekleştirerek bu dönüşümün tüm taraflarını yine bir araya
getireceğiz…”dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20909.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Mazlumder’den Ağırnas gezisi
Mazlumder Kayseri şubesi üyeleri ve gönüllüleri Kayseri’nin hemen yanı başında
ziyaretçilerini bekleyen tarih hazinesi Ağırnas’a kültür gezisi düzenledi. 27 Kasım Pazar günü
kadın, erkek ve çocuklardan oluşan Mazlumder gezi grubu turizm rehberi Ahmet Bektaş’ın
güzel anlatımı ile tarihe bir yolculuk yapmış oldu.
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Melikgazi Belediyesinin de beldedeki turizm sorumlusu olup aslen Ağırnaslı olan Ahmet
Bektaş’ın rehberliğinde yapılan gezi, dostluk ve kardeşlik ortamında geçti. Ağırnas gezisinde
ilk ziyaret edilen yer Türk ve dünya tarihinin unutulmaz mimarı Sinan’ın bugün bir müze
haline getirilen Ağırnas’ta doğduğu ev bütün yönleriyle gezildi. Bektaş, Mimar Sinan’ın
buradaki hayatı, aile yapısı ve Osmanlı döneminde yaptığı hizmetler hakkında detaylı
açıklamalarda bulundu. Anlatımları heyecanla dinleyen gezi ekibi bu sunumla tarihe bir
yolculuk yaparak Sinan’ın ruhunu şâd ettiler. Daha sonra geçmişte yağ üretim merkezi olan
yer altında faaliyet gösteren Bezirhane’yi gezen grup burada insan hayatında önemli bir yeri
olan yağın, geçmişte hangi ürünlerden ve hangi şartlarda yapıldığı konusunda Ahmet
Bektaş’tan geniş bilgiler aldılar. Geçmişte Ağırnas’ta yaşayan ve 1924’te yapılan mübadele
ile Yunanistan’a göçen Hıristiyan Rum cemaatinin ibadetlerini yapmak için 1857 yılında
hizmete açtıkları Ortodoks kilisesini de gezen Mazlumder ekibi, rehber Bektaş’tan kilisenin
yapılışı, buradaki ibadet şartları ve kilisenin bugünkü durumu hakkında bilgiler aldılar.
Tamamen bir tarih hazinesi olan Ağırnas’ta Mazlumder grubunun son ziyaret yeri yüzlerce
metre uzunluğunda tünellerle birbirine bağlanmış yer altı evleri ve kiliselerden oluşan yer altı
şehri oldu. Tek kişinin geçebileceği karanlık tünellerden geçerek yapılan yer altı şehri gezisi
ziyaretçilere hem heyecan verdi hem de tarihe bir yolculuk yapmaya vesile oldu. Ağırnas
gezisinin son bölümünde davet üzerine beldede yapılan düğün törenine de iştirak eden
Mazlumder ekibi hem ikram edilen düğün yemeğini yediler hem de yeni evlenenlerin geleceği
için Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler. Kayserinin hemen yanı başında tarihi zenginlikleriyle
ziyaretçi bekleyen Ağırnas’a yapılan geziden çok memnun kaldıklarını belirten Mazlumder
ekibi, geziyi düzenleyen yöneticilere teşekkür edip şükranlarını bildirdiler. Mazlumder
yöneticileri de katılım için üye ve gönüllülere, rehberlik için Ahmet Bektaş’a ulaşım hizmeti
için de büyükşehir belediyesine teşekkür ettiklerini bildirerek üyelerin talepleri halinde bu tür
gezileri gelecekte de düzenleyeceklerini söylediler. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20910.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

ZOR DURUMDAKİ ESNAFA DESTEK
Zorda kalan mükellefe taksit imkanı getirilecek. Geriye dönük denetim süresi 3 yıla
indirilecek. Karnesi iyi olan mükellefe indirim yapılacak.
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Milyonlarca kişiyi borcundan kurtaran yapılandırmayı tamamlayan hükümet, 3 önemli
müjdeyi gündemine aldı. Takvim'de yer alan habere göre Hükümet; vergisini zamanında
ödeyene zor gününde uzun vadelerde taksit imkanı ve borcuna sadık mükellefe indirim
getirmek için düğmeye basarken; geriye dönük denetim süresini de 5 yıldan 3 yıla düşürmek
için çalışmalara başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, hazırlıkların ileri bir aşamaya geldiğini
belirterek, "Ne oranda bir vergiindirimi yapılacağı ve kimleri kapsayacağı yönünde teknik bir
çalışma yapıyoruz" dedi. Ağbal, daha önce yaptığı açıklama ile, 3 müjde içeren düzenlemeler
ile ilgili şunları söylemişti: ZOR DURUMDAKİ ESNAFA DESTEK: Vergi
yapılandırmalarına olan ihtiyacı azaltmak için, vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin,
herhangi bir nedenle zor durumda kalmaları ile vergisini ödeyememesi halinde kolaylık
sağlayacağız. 'Vergiyi daha düşük oranda öde' diyeceğiz. Taksit imkanı getireceğiz.
Yapılandırma kanununda olan düzenlemeler çerçevesinde, hatta belki ondan daha iyi
düzenlemelerle yardımcı olacağız. DENETİM SÜRESİ 3 YIL: Vergi kanunlarımıza göre,
mükellefin geçmiş 5 yıla ilişkin hesapları incelenebiliyor. Burada diyoruz ki 'Maliye
Bakanlığı eğer bir mükellefin defter ve vergisini inceleyecek ise bu en çok 3 yıl olsun, 5 yıl
olmasın'. 2017'den itibaren başlayan dönemlerde vergiinceleme süresi artık 3 yıl olacak.
Düzenleme şu andaki mevcut süreleri öne çekmeyecek. Örneğin 2011- 2012'ye ilişkin
inceleme sürelerinde kısalma meydana getirmeyeceğiz, o haksızlık olur. Bunu gelecek yılın
başından itibaren başlatacağız. KARNESİ İYİ OLAN YAŞADI Zaman zaman çıkarılan
yapılandırma kanunları hakkında itirazlar da geliyor. 'Ben vergi borçlarımı süresinde ödedim.
Bana hiçbir şey yapmıyorsunuz ama borcunu zamanında ödemeyenlerin faizlerini, cezalarını
siliyorsunuz' şeklinde seslenişler oluyor. Bu kişilere de bir düzenleme getireceğiz. Mükellef
geçmişteki borçlarını düzenli ödediyse, geçmiş 3 yılında karnesi pekiyi ise diyeceğiz ki
'Vergiyi daha düşük oranda ödeyin.' Haber7
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20911.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Gazeteci Kemal Öztürk üniversitelilerle
Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) öğrencilerle bir
araya geldi.
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Bir dönem Anadolu Ajansın'da Genel Müdürlük görevinde de bulunan yazar Öztürk, ERÜ
Çağrı Kulübü tarafından İletişim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Yeni Ortadoğu
ve Yeni Medya Düzeni" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.Batı tarafından İslam
dünyasının çeşitli oynanan oyunlarla bölündüğünü belirten Öztürk, İslam ülkelerinin bir araya
gelerek bu oyunu bozması gerektiğini söyledi.Arap Baharı'nın Avrupa'nın en büyük
korkularından biri olduğunu dile getiren Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçmişi anlayamazsanız bugünü kavrayamazsınız. Ortadoğu'daki bölme işlemi her ülkedeki
hainlerle işbirliği yapılarak gerçekleştirildi. Yüz sene önce bu toprakları terk ettiğimizde
birileri geldi, doldurdu oraları. Boş bırakmadılar, oraya yerleştiler ve ilk yaptıkları 3 şey oldu.
Medyayı, siyasi iktidarı ve ekonomiyi ele geçirdiler. Bugün halen bu ülkelerin tamamında bu
üç kitle Türkiye'ye karşıdır. Ama geri kalan tüm halk Türkiye'nin yanındadır. O ülkelerde
halk tarafından Türkiye'ye büyük sevgi besleniyor. Çünkü aramızda geçmişten gelen çok
güçlü bağlar var."
Öztürk, Anadolu Ajansı'nın Ortadoğu'dan yaptığı haberlerle diğer ülkelerin ajanslarının önüne
geçtiğini ve oradaki gelişmeleri dünyanın gündemine getirdiğini de kaydetti.
Konferansın sonunda Öztürk öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20912.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

KAYSERiSPOR KUPADA iLERLEYiŞiNi
SÜRDÜRÜYOR
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası grup eleme maçında sahasında ağırladığı Boluspor’u 3-0
mağlup etti.
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 55. dakikada sol kanattan Murat’ın ortasında Anıl yükseldi.
Anıl’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0 58. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol
kanattan Murat’ın açtığı ortada Anıl’ın kafa vuruşunu kaleci erdi zorlukla çıkardı. 69.
dakikada Stenovic’in pasında topla buluşan Umut’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla
buluştu. 2-0 80. dakikada Mert’in pasında topla buluşan Umut Bulut düzgün bir vuruşla topu
ağlarla buluşturdu. 3-0 Stat: Kadir Has Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx,
Uygar Bebek xx Kayserispor: Ahamada xx, Anıl xx, Levent xx, Sow xx, Umut Bulut xxx,
Umut Sönmez xx (Mert dk. 77 x), Stevanovic xx, Murat Duruer xx (Furkan Yaman dk. 84 x),
Mert Ilıman xx, Traore xx (Deniz dk. 56 xx), Erkam xx Yedekler: Vedat, Soares, Ufuk,
Mıjaılovıc Teknik Direktör: Hakan Kutlu Boluspor: Erdi xx, Cumali xx, Tunahan xx (Hakan
dk. 85 ?), İsmail xx, Necati xxx, Efe Halil xx, Hakan xx, Burak xx, Ozan xx (Özgür dk. 84 ?),
Cengiz Umut xx, Berat xx (Kutay dk. 79 x) Yedekler: Melih Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Anıl (dk. 55), Umut (dk. 69 ve 80) (Kayserispor) Sarı kartlar: Sow, Traore, Deniz
(Kayserispor,) İsmail (Boluspor)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20913.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Esad'dan Haleplilere tehdit
Esad ordusu Haleplilere teslim olmaları için çağrıya devam ediyor. Ordu güçleri 270 bin
insanın yaşadığı Doğu Halep'te havadan "Burayı terk edin, yoksa öleceksiniz. Dünyanın
umrunda değilsiniz" yazılı broşür dağıtıyor.
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Suriye ve Rus güçleri, Halep'in doğusunda yoğunlaştırdığı saldırılar öncesi 250 bin sivilin
yaşadığı bölgeye havadan "Burayı terk edin, yoksa öleceksiniz. Dünyanın umurunda
değilsiniz" yazılı uyarı broşürleri attı. Halep'in doğusunda son günlerde yoğunluğu artan hava
bombardımanı ve şiddetlenen çatışmalar çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Kadın, çocuk, yaşlı ayırmaksızın sivilleri katleden Rusya ve Suriye bu kez katliamları öncesi
uyarı broşürleri dağıtarak halkı şehri terk etmeleri konusunda uyardı. Halep'in doğusundaki
çocuklar Esed Rejimi ve Rusya'nın ardı arkası kesilmeyen hava saldırıları sebebiyle ölüyor.
Sadece ekim ayı içerisinde Halep'in doğusunda 22 çocuk havan ve roketatarla yapılan
saldırılarla hayatını kaybetti. Halep'te Temmuz ayı sonlarında bir çok mahalleye atılan bomba
bağlı oyuncaklardan dolayı bir çocuk hayatını kaybetmiş 7 çocukta yaralanmıştı. DEAŞ
bahanesi ile Suriye'de katliamını sürdüren Rusya ve Esed güçleri, kasım ayı başında
Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Harestan bölgesinde Bunet el
Müstakbel anaokulunu bombaladı. dunyabulteni.net
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20914.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Büyükşehir Belediyesinden tramvay
açıklaması
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingöl, son
günlerde trafikle ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. Bingöl, tüm eleştirilerin dikkate
alındığını söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingöl, 27
Kasım Pazar günü kentte meydana gelen trafik sıkışıklığının Açıköğretim Fakültesi
sınavlarından kaynaklandığını belirtti. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesine
yöneltilen eleştirileri ‘art niyetli’ şeklinde değerlendirdiklerini belirten Daire Başkanı Ferhat
Bingöl, "Her nedense eleştiri yapan insanlar trafik sıkışıklığının kaynağını es geçiyorlar.
Bilerek ve isteyerek bu noktayı görmezden geliyorlar. Böyle kurnazlıklarla yapılan açıklama
ve haberleri yol gösterici değil art niyetli değerlendiriyoruz." dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin
ulaşımın çok daha konforlu olması için büyük bir gayretle çalıştığını belirten Ferhat Bingöl,
"Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çelik, 'Elbette her işimizi iyi yapacağız;
ama trafik ve ulaşım konusunda çok daha hassas olacağız' ifadesini defalarca dile getirdi. Bu
vizyon doğrultusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. 'Trafik Master Planı derhal
hazırlanmalı' şeklinde eleştiriler yapanlar Ulaşım Master Planı çalışmalarının çoktan
başladığından bihaberler. Oysa kamuoyuna defalarca bu konuyla ilgili bilgiler sunduk. Ulaşım
Master Planı için bir taraftan 15 bin hanede anket çalışmaları yaparken bir taraftan da araç
yoğunluğunun fazla olduğu yaklaşık 100 kavşakta Türkiye'de ilk kez helikopter kameralar
(drone) kullanarak sayım gerçekleştiriyoruz. Master Plan çalışmalarını yürütürken bir taraftan
nokta-kavşak bazlı iyileştirmeler yapıyor diğer taraftan da yeni yollar açmaya devam
ediyoruz. Gültepe Bulvarı, Bekir Yıldız Bulvarı, Mimarsinan-TOKİ arasına yaptığımız yol
gibi çok önemli alternatif yollar yapıyoruz. Mimarsinan Kavşağı-Harikalar Diyarı arası,
Fuzuli Kavşağı-Tuna Kavşağı arası gibi trafik yoğunluğu yaşanan caddelerimizi ilave bir
şeritle genişlettik. Bazı kavşaklarda çalışma yapıyoruz. Bunlara ilave olarak Ulaşım Master
Planı'nın da tamamlanmasıyla birlikte hayata geçireceğimiz projeler Kayseri'de trafik
sorununu çözecek. Biz bilimsel ve planlı çalışıyoruz. 6 ay sonrasını değil 60 yıl sonrasını
düşünerek bir planlama yapıyoruz. Hemşehrilerimiz yakın zamanda yapmış olduğumuz
çalışmaların neticesini görecektir." diye konuştu. "YOLLARIMIZ DARALMIYOR, ARAÇ
SAYISI ARTIYOR" Yapılan bazı eleştirilerin, "Eskiden düz ve geniş yollarımız vardı ve
bunlarla övünürdük" şeklinde başladığını belirten ve bu yaklaşımın anlamsız olduğunu ifade
eden Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Bingöl sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eskiden düz ve geniş yollarımız vardı da, o yollar yağmur yağınca çekti mi? Eğilen ve
daralan caddemiz mi var? Eskiden 50 metre olan caddemiz bugün de 50 metre. Yollarımız
daralmıyor, yollardaki araç sayısı artıyor. TÜİK verilerine göre 2002 yılında Kayseri'deki
motorlu araç sayısı 130 bin 604 idi. En son veriler olan Eylül 2016'da motorlu araç sayısı 340
bin 016'ya yükseldi. Görüldüğü üzere şehrimizdeki araç sayısı 14 yılda yüzde 160 oranında

arttı. Bu artış dikkate alınmadan yapılan değerlendirmeler doğru neticeler vermez." "EN
UCUZ VE EN MODERN RAYLI SİSTEM KAYSERİ'DE" Açıklamasında raylı sisteme
ilişkin eleştirilere ve metro isteklerine de cevap veren Ferhat Bingöl, "Kayseri'de raylı sistem
2009 yılında faaliyete geçti. Şunun altını özellikle çizeyim ki, dünyadaki raylı sistemin gelmiş
olduğu en son nokta olan modern bir raylı sisteme Türkiye'deki en ucuz maliyetle kavuştuk.
Kayseri'deki raylı sistemin kilometre maliyeti 8,5 milyon TL iken metronun kilometre
maliyeti 120 milyon TL'yi buluyor. Dolayısıyla 10 kilometrelik bir raylı sistemin maliyeti
Kayseri'dekini baz alırsak yaklaşık 85 milyon lira iken 10 kilometrelik metronun maliyeti 1
milyar 200 milyon liraya aşıyor. Bu da 15 katına tekamül ediyor. Bu paranın Büyükşehir
bütçesinden temin edilmesi mümkün değil. Biz böyle bir parayı sadece metroya ayırırsak, 2030 yıl başka hiçbir iş yapamayacak ve taş üstüne taş koyamayacak duruma geliriz. Bununla
birlikte raylı sistemin bir bölümünün genel bütçe kaynaklarıyla yer altına alınması konusunda
çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20915.html
Erişim Tarihi: 30.11.2016

Darbeciler için 'hesap' zamanı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 6 ilde 409'u tutuklu
634 sanığın ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.
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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmalarını tamamlayan İstanbul, Muğla, Balıkesir,
Bursa, İzmir ve Denizli'de cumhuriyet savcılıklarınca hazırlanan iddianameler, mahkemeler
tarafından kabul edildi. Böylece söz konusu 6 ilde 409'u tutuklu 634 şüpheli hakkında darbe
girişimine ilişkin dava açıldı.
İstanbul'da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs"
suçlarından 28'i tutuklu 62 şüpheli hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde, 24'ü
tutuklu 29 zanlı hakkında da İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Bursa'da 30, Balıkesir'de 139 sanık yargılanacak
Balıkesir'de de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye
olma" suçlarından 74'ü tutuklu 115, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı
terör örgütüne üye olma ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında
Kanunu'na muhalefetten" 20'si tutuklu 24 sanık, Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim
karşısına çıkacak.
Bursa'da 30 tutuklu hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme, anayasal
düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türkiye Cumhuriyeti
hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından
2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İzmir'de 152'si tutuklu 267 sanık İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, darbe girişimine ilişkin
ilk davanın açıldığı Denizli'de ise 37'si tutuklu 60 sanık Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde
"anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Türkiye
Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs
ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılanacak.
Cumhurbaşkanına suikast girişimi
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine
ilişkin aralarında Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olduğu belirtilen Astsubay
Kıdemli Başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 44'ü tutuklu 47 şüpheli hakkındaki
iddianamenin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle dava açıldı.
Söz konusu tutuklu ve tutuksuz sanıkların yargılanacakları diğer suçlar ise şunlar:
"Cumhurbaşkanına suikast, Anayasa'yı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç,
silahlı terör örgütü üyesi olma, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme ve
kasten öldürmeye teşebbüs etme, zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, zincirleme şekilde silahla
tehdit, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını
ihlal."
Duruşmalar, adliye dışına taşınacak
Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı'nın TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasıyla, CMK'nın ilgili hükmünde düzenleme
yapılmış, mahkemelerin, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il sınırları
içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilmesi sağlanmıştı.
Bu kapsamda, İstanbul'daki duruşmalar Silivri'deki, Ankara'daki duruşmalar ise yapımı
devam eden Sincan'daki yeni duruşma salonunda gerçekleştirilecek.
Muğla Adliyesinde alanın yetersiz olması nedeniyle sanıklar, Muğla Ticaret ve Sanayi
Odasının konferans salonunda oluşturulacak mahkeme salonunda, Denizli'de de Büyükşehir
Belediyesinin Valilik onayıyla tahsis ettiği Kültür ve Kongre Merkezi'nde hakim karşısına
çıkacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20916.html
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Halep mağaralarında yaşam mücadelesi
Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli Şii milislerin Halep'in doğusuna düzenlediği
saldırılardan kaçan yüzlerce aile, güvenli buldukları mağaralara sığındı.
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Suriye'de rejim güçleri ve Şii milisler, son iki haftadır Halep'in doğusunda muhalif güçlerin
kontrolündeki semtlere havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenliyor. Sahadaki AA
muhabirlerinin verdiği bilgiye göre, bombardımandan kaçan yüzlerce aile, muhaliflerin

kontrol ettiği farklı bölgelerdeki güvenli buldukları mağaralara sığındı. Giderek artan sayıda
ailenin sığındığı mağaralara, elektrik çekmek ve su taşımak mümkün değil.
Firdevs semtinden kaçan Halebi ailesinin reisi Abdülhey, pazara giderken vurularak
bacağından yaralandığını ve değneğe mahkum olduğunu anlattı. Abdülhey, bombardımanda
evleri de vurulduktan sonra akrabalarıyla Firdevs semtine yakın bir tepeye gelerek, buradaki
mağaralara sığındıklarını söyledi.
"Hasta çocuklar var"
Onlarca ailenin elektrik ve su olmayan mağaralarda bombardımanın bitmesini beklediğini dile
getiren Halebi, "Hava soğuk. Bazı ailelerin hasta çocukları var. Mağarayı ısıtamıyoruz,
yiyecek bulamıyoruz, günde sadece bir kere, iki küçük çocuğumla bulgur yiyebiliyoruz." diye
konuştu.
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'Bordo bere' başvurularında son gün
Özel Kuvvetler Komutanlığına dış kaynaktan muvazzaf subay ve astsubay alımı başvurusu
saat 17.00'de sona erecek.
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Milli Savunma Bakanlığının resmi twitter hesabından yapılan açıklamada,Özel Kuvvetler
Komutanlığına dış kaynaktan muvazzaf subay ve astsubayalımı başvurusu için bugün son gün
olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısı ve görevlerine yönelik
düzenlemelerin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığına ilk defa bakanlık tarafından personel
alımı yapılmasına karar verilmiş ve başvurular 1 Kasım'da başlamıştı. İlk kez dışarıdan
personel alınacak Özel Kuvvetler Komutanlığı için 4 günde 700 kişilik kadronun 10 katından
fazla başvuru yapılmıştı. Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapacak personel daha önce
Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinden seçiliyordu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h20918.html
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Benzerliği nedeniyle 20 ay hapis yattı
Kayseri'de, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 7 yıl 6 ay
hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa benzerliği dolayısıyla 20 ay tutuklu kalan ve yaklaşık bir ay
önce tahliye edilen kişinin ise beraati kararlaştırıldı.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan M. (28) ve avukatı
ile mağdur E.B. ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, hakkındaki suçlamaları kabul
etmeyerek beraatini isteyen sanığa, "zor kullanarak çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan 7
yıl 6 hapis cezası verdi. Sanığa benzerliği dolayısıyla 20 ay tutuklu kalan ve yaklaşık bir ay
önce tahliye edilen V.H'nin ise beraatine karar verildi.
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