KAYSERİ HABER ARŞİVİ
23.05.2016–31.05.2016
Yeni dönem yeni Kayseri
AK Parti yeni bir döneme girdi. Binali Yıldırım’ın tek genel başkan adayı olduğu ve 1405
oyla seçildiği 2. Olağanüstü Kongre'de yeni MKYK listesi de belli oldu. Birçok tanınmış isim
gibi Mehmet Özhaseki de listeye giremezken, Kayserili Yaşar Karayel, Ayhan Ogan ve
Burhan Kuzu yer aldı. Hülya Nergis ise MKYK yedek listesinde yer buldu.
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AK Parti’nin bazı ağır toplarının da giremediği listede daha önce görev yapan AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de yer alamadı.
Listede Ayhan Ogan var
Diğer yandan Kayseri'den eski milletvekili Yaşar Karayel ve Kayserili olan anayasa Profesörü
Burhan Kuzu MKYK'daki yerlerini korurken, 7 Haziran Genel seçimlerinde Kayseri'den AK
Parti aday adayı olan Ayhan Ogan da MKYK listesine girdi. Kayseri Milletvekili Hülya
Nergis ise yedek listede yer aldı.
Ogan’dan dikkat çeken paylaşım
MKY listesi açıklandıktan sonra Twitter fenomeni ‘Başkentçi’ hesabı ilginç paylaşımlarda
bulundu. Bunlardan ‘AK Parti MKYK üyeliğine seçilen Sivil Dayanışma Platformu Başkanı
@ayhan_ogan'ı kutlarız. Ogan'ı milletvekili listesinde çizdirenler çizildi’ paylaşımı çiçeği
burnunda MKYK Üyesi Ogan tarafından da retweetlendi.
Ahmet Doğan başdanışmanlığa devam mı?
Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir haber ise yeni dönem ile ilgili bilgiler verdi. Gazetenin
Başbakanlık muhabiri Gizem Karakış imzalı bir haberde Ahmet Davutoğlu’nun danışman
heyeti ile ilgili Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan’ın danışman olarak görevinde kalmasının
muhtemel olduğu bilgisine yer verildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17477.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

“Hak ettiğimiz yerde değiliz”
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz, mesleklerinin
itibarlı bir meslek olduğunu belirterek, “Haksız rekabet yüzünden ne hak ettiğimiz ücreti
alabiliyoruz, ne de hak ettiğimiz itibarı görüyoruz.” dedi.

23 Mayıs 2016 Pazartesi 10:20

Kayseri Gündem Gazetesi olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağan Genel
Kurulu’nun ardından başkanlığa seçilen Anfer Yılmaz’ı ziyaret ederek, “Hayırlı olsun”
temennisinde bulunduk.
Çiçeği burnunda başkan Anfer Yılmaz, sohbet eşliğinde gerçekleşen ziyarette seçimlerin
dostluk ve kardeşlik içerisinde geçtiğini dile getirerek, hizmet için göreve geldiklerini,
ayrıştırıcı değil, birleştirici olacaklarını söyledi.
Hedefimiz birleştirici olmak
Sözlerine seçim değerlendirmesi yaparak başlayan Başkan Anfer Yılmaz, “Daha önce de dile
getirdiğimiz gibi biz ayrıştırıcı bir grup olarak çıkmadık. İlk hedefimiz birleştiricilikti. Artık
bin 315 üyemize ve meslektaşlarımıza daha faydalı olmak için çalışacağız. Bunu yaparken de
üyelerimizden odaya destek olmalarını bekliyoruz. Seçim süresince üyelerimiz ve adaylar
kendi kalitesine göre hareket etti. Her adayımız ve üyelerimiz hiçbir kırıcı bir işe girmedi.
Zaten olmasını da beklemiyorduk. Seçim günü de şenlik havasında geçti. Güzel bir seçim
oldu. Tabi ki rekabet vardı. Olması da gerekiyordu zaten. Bu anlamda rekabet kaliteyi getirir.
Seçimden önce de sonra da 4 aday olarak hep bir aradaydık. Üyelerimiz hepimizi birden
bağrına bastı. Bu da gurur verici bir olaydı. Beklentimiz biraz daha yukarılarda olmaktı ama
aşağı yukarı hedefimizi yakaladık. Beklentimiz aldık. Bize güvenerek oy verenlere teşekkür
ederim. “ diye konuştu.
Lokal eğitim şart
“En büyük eksiklerimizden birisi lokal eğitim” diyen Yılmaz şunları söyledi:
“İlk başkanımızdan son başkanımıza kadar herkes bu odaya bir tuğla koydular. Bu günlere
onların sayesinde geldik. Bu gerçeği kimse inkar edemez, etmemeli. Bütün başkanlarımız
olsun, geçmiş yönetimlerde görev almış isimler olsun odamızı bir basamak yukarıya taşımak
için gayret gösterdiler. Biz bu basamağı bir-iki kat daha yukarıya taşımak için uğraşıyoruz.
Gayemiz bu. Bununla ilgili olarak da lokal eğitimler gerekiyor diye düşünüyoruz. 500-600
kişilik salonlarımızda eğitimler verilecek. Bundan şüphemiz yok. Ancak meslektaşlarımızın
10-15’er kişilik gruplar halinde güncel mevzuatlarda veya yeni başlayan meslektaşlarımızın
eksikleri anlamında bu lokal eğitimlere önem vereceğiz. Bağımlı çalışan arkadaşlarımız bir
türlü odamıza aidiyet hissedemiyorlar. Dışlanmış hissediyorlar. Sebebini araştırdık. Bilindiği
üzere 200’e yakın arkadaşımız OSB’de görev ve unvanlarda çalışıyorlar. İzin alıp gelseler bile
3-4 saat zamanlarını alıyor geliş-dönüş. Bununla ilgili seçim döneminde OSB’de bağımlı
çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimizde ‘bununla ilgili ne yapabiliriz?’ diye düşündük.
Birlikte karar verdik. Eğitimlerin onların istediği gün ve saatte yapılmasını planlıyoruz.
Kota sistemi gelmeli
Bizim elimizde olmayan ama gayretlerimizle ön plana çıkararak gerçekleştirmek istediğimiz
bir ‘Kota Sistemi’ var. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin belirli bir defter tutma hadleri

Maliye Bakanlığı’nda taslak halinde bekliyor. Bununla ilgili olarak kesinlikle elimizden gelen
gayreti göstereceğiz. Bizim için olmazsa olmazlardan birisi budur. Bununla ilgili yüzde yüz
yapacağız diyemeyiz. Çünkü Maliye Bakanlığı’nın elinde olan bir şey. Ama dediğim gibi tüm
imkanlarımızı kullanacağız. Zaten meslektaşlarımızın birçoğu buna destek veriyor. Hatta
Türkiye’de çeşitli mercilerle irtibata geçtik. Onlar da destekliyor. Hukuk ölçüsünde baskı
oluşturarak bunun çıkmasını sağlayacağız. Maliye Bakanlığı da bunu istiyor. Çünkü kaliteden,
itibardan bahsediyorsak kota sisteminin gelmesi şart. Bu genel anlamda yapmak istediğimiz
bir şey.
Derdi yaşamayan insan çözümünü bulamaz
Onlar bizim yanımızda olacak ki biz de davet edeceğiz. İstişarede bulunacağız. Onlarla ilgili
eğitimler olsun, sıkıntılar olsun. Örneğin bir asgari ücret olayı var. Bununla ilgili Bakanlık
nezdinde ne yapabiliriz. Bunun çabasına gireceğiz. Bizi aşan bir olay ama bizi aşıyor diye de
ilgisiz kalmayacağız. Bunu sürekli dillendireceğiz. Özellikle sosyal faaliyetlerimizde düşük
maliyetli fazla katılımlı çalışmalar yapacağız. Kaynaşmamız gerekiyor. Bağımlı ile bağımsız
çalışan arkadaşlarımızın hep bir arada olması lazım. Meslektaşlarımız odamıza sahip çıkmalı.
Çünkü bu oda bin 315 kişinin odası. Gerek ücretlerimizin, gerekse itibarımızın yükselmesi
için birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımız ve
üyelerimizin tamamı hepsi bizim için aynı ölçüdedir. Destek bekliyoruz. “
Hak ettiğimiz yerde değiliz
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Asgari Ücret tarifesinin yetersiz olduğunu belirten
Yılmaz, “Kesinlikle hak ettiğimiz yerde değiliz. Mesleğimiz itibarlı bir meslek ancak hak
ettiğimiz itibarı tam anlamıyla bulamıyoruz. Bununla ilgili bizden de kaynaklanan bir durum
var. O da haksız rekabet. Bu konuyla ilgili olarak toplantılar yapacağız. Haksız rekabeti
şikayet bekleyen kurul olmaktan çıkararak, çözüm üreten kurul konumuna getireceğiz. İki
dönem disiplin kurulu başkanlığı da yaptım. Şunu biliyorum ki hukuk ve disiplin
yönetmeliğiyle bu haksız rekabeti cezalarla bunu bir yere kadar engelleyebilirsiniz ama bir
süre sonra engelleyemez hale gelirsiniz. Bunu elbirliği ile ortadan kaldırmalıyız. Çünkü ne
hak ettiğimiz ücreti alabiliyoruz, ne de hak ettiğimiz itibarı görebiliyoruz. Bununla ilgilide
kota sistemi geldiğinde haksız rekabetin yüzde 65-70 biteceğini düşünüyoruz.” şeklinde
konuştu.
Kooperatife sıcak bakıyoruz
Kooperatif beklentilerine de cevap veren Yılmaz, “Bizim Kooperatif ile ilgili seçim
beyannamemizde herhangi bir taahhütümüz yok. Ancak sonuna kadar destekleriz. Bunun
fizibilitesinin iyi yapılarak zamana yayılması gerekiyor. Çünkü serbest piyasada yer alıyoruz.
Maliyetin biraz düşük olması lazım ki üyelerimizi büro sahibi yapalım. Çalışmamız
başlayacak ama hemen bu yıl başlayacak diye bir şey söylemem mümkün değil. “ yorumunda
bulundu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17478.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kayserili okçular ödüllere ambargo koydu
Atlı okçuluk Türkiye Şampiyonası B gurubu elemeleri Erzurum'da yapıldı. Yarışmalara 6
bölgeden toplam 60 atlı okçu sporcu katıldı. Kayserili sporcular müsabakalar sonunda 6
ödülün 4’ünü alarak şampiyonaya damgasını vurdu.
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Erzurum’da yapılan yarışmalara Konya, Kapadokya, Kayseri, Sivas, Tokat ve Erzurum
ilinden sporcular katıldı. Şampiyonaya Kayseri Atlı Okçuluk ve Gençlik Spor Kulübü 25 atlı
okçu ile katıldı. Yarışmalar Kabak sitili ve Memluk sitili olarak iki kategori de oldu.
Şampiyona sonunda dağıtılan 6 kupanın dördü kayseri ye geldi.
Yarışma sonuçları şu şekilde:
Kabak stilinde
1. Muhammet Fatih Canözüm ( Erzurum)
2 Yaşar Metin Aksoy (Tokat )
3. Dursun Barış Demirtaş (Kayseri)
Memluk Stilinde
1. Emrah Koç Kayseri )
2. Gökhan Şahin (Kayseri )
3. Kuddusi Türk (Kayseri)
Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17479.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

“Saadet Gençliği” gençleri dinledi
Gençlik ve Fetih Haftası nedeniyle Saadet Partisi Gençlik Kolları İl Başkanlığı tarafından
'Saadet Gençliği Gençleri Dinliyor' konulu bir etkinlik düzenlendi.

23 Mayıs 2016 Pazartesi 10:26

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları tarafından 19-29 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik ve
Fetih Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda stant kuruldu.

Gençlik Kolları İl Başkanı Samet Yücel burada yaptığı açıklamasında İstanbul’un Fethi’nin
563. Yıldönümü olduğunu belirterek, "Fatih ruhunu yeniden keşfetmek için, yeni bir ruhi
dirilişe ihtiyaç vardır. Fetih ruhunu özümüzde yeniden şekillendirmek ve bu kutlu fethin ruh
dünyasındaki inkişafa sebep olacak yolları iyi bilinmelidir. Bir çağın kapanıp yeni bir çağın
açıldığı; o yüce hakan, Fatih Sultan Mehmet hanın fetih ruhu gönül diyarlarına taşınmalıdır "
diye konuştu.
“Tarihe yön veren bütün ıslah ve hatta ifsad hareketlerinin itici günü hep gençler olmuştur”
diyen Başkanı Samet Yücel, “Gençliğe kim sahip çıkmışsa genç onun olmuştur. Gençlerimizi
sahipsiz bırakarak ülkemizin geleceğini de yabana atmayalım. Gençlerimiz yükümüz değil,
hazinemizdir. Gençlik bir sorun değildir bilakis gençlerin bir an evvel çözülmesi gereken
sorunları var.” dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17480.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Halı pazarı açıldı
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kayseri Mahallesi içerisine halı pazarı açıldı.
Kayseri ile meşhur Yahyalı ve Bünyan halılarının satıldığı pazar, her cumartesi günü
vatandaşların hizmetinde olacak.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Tarihi Kayseri Mahallesi, Kayseri'nin
meşhur yemeklerini ve tarihi konaklarının vatandaşlara sunumunun yanı sıra, içerisinde
barındırdığı sosyal imkanlar ile de ilgi görüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'in talimatı ile kurulan halı pazarı da, vatandaşlar tarafından memnuniyetle
karşılandı. Her cumartesi günü açılan halı pazarında, halıcı esnafı satış yaparken, vatandaşlar
da Kayseri'nin meşhur Yahyalı ve Bünyan halılarını da bulma fırsatı buluyor.
Yardımlarından dolayı Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür eden Kayseri Halıcılar Odası Başkanı
Ercan Efilti, vatandaşları halı pazarına davet etti. Efilti, açılan halı pazarında birbirinden güzel
halıların yer aldığını söyleyerek, pazarın her cumartesi günü açık olacağını kaydetti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17482.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Türkistan Ocakları’ndan güvenlik
güçlerimize destek
Türkistan Ocakları Kayseri İl Temsilciliği üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek
açtıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla terör operasyonlarına katılan güvenlik güçlerine
moral ve destek verdiler. Ocak mensupları eylem esnasında Türk, Azerbaycan ve Göktürk
bayrakları da açtılar.
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Türkistan Ocakları Kayseri İl Ocağı Başkanı Ali Demir yaptığı açıklamasında, “Amacımız
Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde operasyonlara katılan askerlerimize ve polislerimize
destek olmak… Ben de çatışmada arkadaşını şehit vermiş birisiyim. Maalesef insanlarımız bu
hayati konuya eskisi gibi duyarlılık göstermiyor. Arkadaşlarımızla beraber bir araya gelerek
‘Ne yapmamız gerekiyor?’ diye düşündükten sonra tepkimizi ve desteğimizi göstermek için
böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Önce yürüyüş yaptık. Daha sonra Meydan’da teröre
karşı sloganlar attık. Meydanlarda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17483.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bisiklet tutkunları Erciyes’te bir araya
gelecek
Bisiklet tutkunlarını amatör ve profesyonel düzeyde bir araya getirmeyi amaçlayan Salcano
Erciyes Bisiklet Festivali, 3-4 Eylül tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek.
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Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ ve Türkiye Bisiklet Federasyonu
işbirliğinde gerçekleştirilecek festivalle birlikte Erciyes’in sadece kış aylarında değil dört
mevsim spor turizmi ile canlı tutulması hedefleniyor. Erciyes’te iki gün sürecek festivalde
Dağ ve Yol bisikleti kategorilerindeki yarışmalar büyük heyecana sahne olacak. Dağ Bisikleti
Downhill disiplininde ilk kez düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası, nefes kesen Erciyes

iniş parkuru ile adrenalin tutkunları için öne çıkan etkinlikler arasında yer alırken, Dağ
bisikletinde diğer müsabaka Cross-Country disiplininde düzenleniyor.
AMATÖR BİSİKLETÇİLER, VELOTURK GRAN FONDO'DA YARIŞACAK
Festival kapsamında Yol Bisikleti kategorisinde de iki farklı müsabaka amatör bisikletlileri
ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk amatör yol bisikleti yarışmaları Gran Fondo yarış
serisi, “Veloturk Gran Fondo - Erciyes” müsabakası, iki ayrı parkuruyla yol bisikleti
tutkunlarının merakla beklediği etkinliklerin başında geliyor. Festival kapsamında en yoğun
katılıma sahne olması beklenen Gran Fondo mücadelesi, toplamda 900 ve bin 900 metre
üzerinde tırmanış içeren 69 ve 116 kilometre uzunlukta iki farklı parkurda gerçekleşiyor.
Salcano Erciyes Bisiklet Festivali kapsamında yer alan etkinlikler ve tarihleri ise şöyle:
3 Eylül: MTB Downhill (DHI) Türkiye Şampiyonası (lisanslı sporcular)
4 Eylül: Veloturk Gran Fondo amatör yol bisikleti yarışları
- Gran Fondo (kısa parkur), 69 kilometre
- Gran Fondo (uzun parkur), 116 kilometre
4 Eylül: MTB Cross-Country (XCO) Yarışı (lisanslı sporcular)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17484.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Sultan Sazlığı hayata döndü
Su sıkıntısından dolayı eski canlılığına kavuşmayacağı düşünülen Sultan Sazlığı, son
yağışlarla eski manzarasına kavuştu.
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Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Ramsar
Alanında muhteşem manzaralar yeniden kendini göstermeye başladı. Yapılan çalışmalar ile
çamurun bile kuruduğu, adeta koca bir çölü andıran alanda artık bir tarafta kurbağa sesleri
yükseldi, bir tarafta kuşlar gezinmeye başladı. Eski canlılığına kavuşmaz denilen Sultan Salığı
Milli Parkı’ndaki görüntüler, ziyaretçilerine parmak ısırttı.
Alanda başlayan hareketlilik sadece doğal hayatı değil aynı zamanda yerel halkın en büyük
geçim kaynaklarından birisi olan saz kesim işini de yeniden canlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17485.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Eravşar hayatını kaybetti
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necati Eravşar hayatını kaybetti. Eravşar, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in de katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Büyükşehir Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Necati Eravşar bir süredir tedavi gördüğü
hastalığa yenik düştü. Necati Eravşar için Hunat Camii'nde öğle namazının ardından cenaze
namazı kılındı. Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.
Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Başkan Mustafa Çelik ve katılımcılar
tarafından bir süre omuzlarda taşınan Necati Eravşar'ın cenazesi daha sonra toprağa verildi.
Bugüne kadar siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında pek çok görevler üstlenen Necati Eravşar
72 yaşındaydı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17486.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Özhaseki Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu
Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümetin kabinesinde yer alan isimleri açıkladı. Kayseri
Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı olması Kayseri kamuoyunda
sevinçle karşılandı.
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Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65. Hükümeti
kurmakla görevlendirilmişti. Yıldırım, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı istişare sonrası
65. Hükümette yer alacak isimleri belirledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Erdoğan’a 65.
Hükümeti sunmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, kabinede yer alan
isimleri açıkladı.
Başbakan: Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcıları: Nurettin Canikli, Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Yıldırım
Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Ekonomi BakanıNihat Zeybekci
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı
İçişleri Bakanı Efkan Ala
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Recep Akdağ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17487.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Sağanak yağış hayatı felç etti
Kayseri’de öğleden sonra etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kentin özellikle Beyazşehir, İldem, Talas ve Erkilet bölgelerindeki yoğun yağış trafikte
aksamalara yol açtı.
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Hayatı olumsuz etkileyen yağış sebebiyle Beyazşehir ve İldem bölgesinde raylı sistem ve
otobüs seferleri kesintiye uğradı. Sel ve su baskınlarından dolayı hareket edemeyen
otomobiller, trafiğin durmasına neden oldu.
Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sel suları, bazı parklar ve yollar ile
kaldırımlara zarar verdi.
Anadolu Harikalar Diyarı çevresinde otomobilleriyle su içinde kalan bazı vatandaşlar, yardım
ulaşmasını bekledi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rögarların açılması için ekiplerini yönlendirdi. Ayrıca
herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulanslar da Anadolu Harikalar Diyarı çevresinde hazır
bekletildi.

Kentte etkili olan sağanağın yarın sabaha kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği
öğrenildi.
Pınarbaşı'nda rüzgar çatıları uçurdu
Öte yandan bir önceki gün Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar binaların
çatılarını uçurdu. İlçede öğleden sonra çıkan şiddetli rüzgar, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan
TOKİ konutlarının çatılarını uçurdu.
Çatılardan kopan parçaların etrafa savrulması sonucu bazı evlerin camları kırıldı, parklar zarar
gördü. Rüzgar nedeniyle ilçede elektrikler de kesildi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17488.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Binali Yıldırım, iş dünyasını sevindirdi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AK Parti Genel
Başkanlığı'na seçilen Binali Yıldırım'ın 65. Hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin
kendilerini memnun ettiğini söyledi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Ülkemizde
siyasi istikrar ve güvenin tesisi, ekonomik performans bakımından büyük önem taşımaktadır"
dedi.
Nursaçan, “22.05.2016 tarihinde, demokratik bir ortamda ve huzur içinde geçen Adalet ve
Kalkınma Partisi 2. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen Başbakanımız
Sayın Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye
Cumhuriyeti’nin 65. Hükümetini kurmakla görevlendirilmesi, iş dünyası olarak bizleri
ziyadesiyle memnun etmiştir" ifadesinde bulundu.
Nursaçan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"İmza attığı projelerle ‘İcraatçı Bakan’ olarak bilinen ve bakanlık yaptığı dönemde,
Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme noktasında tecrübesi, üretkenliği, birikimi,
uyumu ve iletişiminin yanında sivil havacılık, ulaşım ve büyük altyapı projelerinde ülkemizin
son 15 yıldan beri yaşadığı kalkınma hamlesinin temelinde katkısının olduğunu, başarılı
çalışmaları ile ülkemize kazandırdığı vizyon doğrultusunda önemli roller üstlendiğini iş
dünyası olarak yakından takip ve takdir ettiğimizi özellikle belirtmek isterim.
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın başkanlığında oluşacak yeni kabinenin; güçlü,
istikrarlı ve başarılı bir yönetim tarzı ile yeni bir sivil anayasanın hazırlanması, terörle etkili
mücadele, ekonomik reformların hayata geçtiği ve yatırım hamlelerinin kesintisiz bir şekilde
devam ettiği, yaşanmakta olan bu değişimden daha da güçlenerek çıkılacağına olan inancımız
tamdır.
Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çaba ve gayret gösteren iş dünyası olarak; yeni
kurulacak olan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile birlikte Anadolu şehirlerinin yeniden

canlanması için daha fazla yatırım, daha fazla üretim ve daha fazla ihracat ile büyümek ve
Türkiye ekonomisine değer katmak için tam destek verilecektir inşallah."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17489.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Türkiye dünyanın en cömert ülkesi
Türkiye, son yıllarda yaptığı insani yardımlarla küresel insani merkez haline geldi.
Yardımların milli gelire oranı itibarıyla yüksekliği ülkemizi "dünyanın en cömert donör
ülkesi” haline getirdi. Bu sebeple BM Dünya İnsani Zirvesi’nin İstanbul'da
gerçekleştirilmesine karar verildi.
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Küresel İnsani Yardım 2013, 2014 ve 2015 raporlarına göre; Türkiye, '3 yıl üst üste dünyanın
en fazla insani yardım yapan 3. ülkesi' oldu. Türkiye'nin 3 milyona yakın sığınmacıyı
barındırması, dünyanın 3'üncü büyük insani yardım donörü ve yardımların milli gelire oranı
itibarıyla "en cömert donör" ülkesi olması nedeniyle BM Dünya İnsani Zirvesi İstanbul'da
gerçekleşmesine karar verildi.
BM Dünya İnsani Zirvesi
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun önderliğinde yapılan Dünya İnsani
Zirvesi'nin engellilerin sorun ve çözüm önerilerinin tartışıldığı forum dün gerçekleştirildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın evsahipliğinde yapılan
engelli forumunun açılışına Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı ve Acil Durum Koordinatörü Stephen O'Brien ve Türkiye Cumhuriyeti Çok
Taraflı Politikalardan Sorumlu Büyükelçi Hasan Ulusoy katıldı.
Engelli Forumu'nda birçok ülkeden insani yardım, krizler ve engellilik konusunda çalışan üst
düzey görevli katıldı. Forum, insani yardım politikalarının engellileri nasıl kapsadığına
odaklanıyor. Ayrıca yaşanan insani krizlerden yola çıkarak bu krizlerin engellilik
konusundaki kapsamına yönelik tecrübeler de değerlendiriliyor.
Tarihte ilk kez ülkemizde
Küresel insani yardım politikalarının belirleneceği BM Dünya İnsani Zirvesi tarihte ilk kez
Türkiye'de düzenlendi. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği
zirveye 23 devlet başkanı, 23 başbakan ve 50'nin üzerinde bakan katılıyor.
(Kurumsal haber)
İlgili Galeriler
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17490.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Yılda kişi başına 37 litre süt içiyoruz
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, gelişmiş ülkelerde yıllık kişi başı süt
tüketiminin 300 litre olduğunu, Türkiye'de ise yıllık kişi başı süt tüketiminin 37 litre olduğunu
belirterek, “Maalesef ülke olarak çok gerilerdeyiz. Özellikle gelişme çağındaki çocukların
günlük en az 2 bardak süt içmesi gerekiyor” dedi.
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Mehteran eşliğinde Süt Günü
Şehrimizde Dünya Süt Günü etkinlikleri kapsamında, mehter takımı eşliğinde süt yürüyüşü
düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubu, mehter takımı
eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdüler. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Özkan Kayacan, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve Kayseri İli Damızlık
Sığır yetiştiricileri Birlik Başkanı Ünay Çakı'nın katıldığı yürüyüşte, sütün önemine dikkat
çekildi.
Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapan İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, sütün önemine dikkat çekebilmek için mehter eşliğinde
yürüyüş düzenlediklerini kaydetti.
1956 yılından bugüne kadar Dünya Sütçülük Günü tarafından 21 Mayıs ve içerisinde
bulunduğu hafta Dünya Süt Haftası olarak kutlandığını belirten Kayacan, ”1991 yılından
itibaren ise Türkiye’de bu kutlamalar devam etti. Süt ülkemizde her sene bazı günlerde
sıkıntılı hale geliyor. Özellikle Nisan sonundan itibaren Temmuz ayına kadar sütün çok
olması ile birlikte sütün değerlendirilememesi gibi bir sorun var. Aslında sütün
değerlendirilmemesinden değil, sadece bizim sütü az tüketmemizden dolayı bir sıkıntı
oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Maalesef yeteri kadar süt tüketmiyoruz
Gelişmiş ülkelerde yıllık kişi başı süt tüketiminin 300 litre olduğunu, Türkiye'de ise yıllık kişi
başı süt tüketiminin 37 litre olduğunu kaydeden Kayacan, "300 litre süt tüketen ülkeler varken
biz maalesef 37 litre tüketmekteyiz. Özellikle gelişme çağındaki çocukların günlük en az 2
bardak süt içmesi gerekiyor. Biz özellikle mehter ile yürüyerek süte farklı bir anlam katmak
istedik. Kayseri’de son 10 yıla baktığımız zaman üretimimiz 340 bin tona çıkmış durumdadır.
Aslına yeterince sütümüz var ama tek sorunumuz sütü yeterince içmememizdir" diye konuştu.
"Sokak sütü tercih edilmemeli”
Sokak sütlerinde bakteri üremesinin çok olduğuna dikkat çeken Kayacan, şu şekilde konuştu:
" Sorunlarımızdan birisi sokak sütçülüğüdür. Basın tarafından maalesef pastörize sütlere karşı
bir algı operasyonu yapılmaktadır ve sokak sütleri çok sağlıklıymış gibi bir imaj
verilmektedir. Sokak sütlerinde +4 dereceye uyulmadığı için çok hızlı bir şekilde bakteri
üremektedir. Sokak sütünün kesinlikle tüketilmesini tavsiye etmiyoruz."

6 bin süt dağıtıldı
Konuşmaların ardından açılan stantta öğrencilere ve vatandaşlara 200 ml’lik 6 bin adet
pastörize süt dağıtıldı.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17491.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

HDP'liler, kaçmadan hakim karşısına
çıkarılmalı
20 Temmuz 2015 yılında Adıyaman kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan
23 yaşındaki Müsellim Ünal'ın babası Yusuf Ünal, dokunulmazlıkların kaldırılmasını
değerlendirdi. Yusuf Ünal, "HDP'li vekiller, yurt dışına kaçmadan hakim karşısına
çıkarılmalı" dedi.
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TBMM'de, hakkında dosya bulunan vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının önünü
açan Anayasa değişikliğinin kabul edilmesinin ardından şehit yakınları da HDP'li vekillerin
yargılanmasını istedi. 2010 yılında Adıyaman kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada
şehit düşen Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın, Develi ilçesine bağlı Kulpak Mahallesi'nde
oturan babası Yusuf Ünal, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını
değerlendirdi. Yusuf Ünal, "Bir şehit babası olarak HDP'li milletvekillerinin
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına çok sevindim" diyerek, hakkında dosya olan vekillerin
yargılanmasının önünü açan Anayasa değişikliğine "Evet' oyu veren milletvekillerine teşekkür
etti. Yusuf Ünal, "Teröre destek veren HDP'li vekiller, yurt dışına kaçmadan hakim karşısına
çıkarılmalı. Doğu ve Güneydoğu'daki operasyonlar da terör bitinceye kadar devam etmeli"
diye konuştu.
Uzman Onbaşı Müsellim Ünal, 20 Temmuz 2015 tarihinde Adıyaman kırsalında PKK'lı
teröristlerle girilen çatışmada şehit düşmüştü. Müsellim Ünal, Kayseri'nin Develi ilçesine
bağlı Kulpak Mahallesi'nde 21 Temmuz 2015 günü kılınan namazın ardından toprağa
verilmişti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17492.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

İlahiyat Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan 400 öğrenciye düzenlenen törenle
diplomaları verildi. İlahiyat Bölümü’nde Fatma Zehra Şahin, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği Bölümü’nde ise Seçil Kılıç dönem birincisi oldular.
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Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2 bin 500 öğrencisi bulunan İlahiyat Fakültesi’nden 20152016 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan 400 öğrenci için diploma töreni tertiplendi.
Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Murat Doğan, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, İl Müftüsü Doç.
Dr. Şahin Güven, akademisyenler, öğrenciler ile veliler katıldı.
Törenin açılışında İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Bilal Yeşilyurt tarafından Kuran’ı Kerim
tilaveti yapıldı.
Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel
Yeşilyurt İlahiyat mesleğinin Peygamber mesleği olduğunu ifade ederek, “İlahiyatçı örnek
birey, önder, örnek kişiliktir. Aldığınız diploma ile ağır bir sorumluluğu yüklenmiş
oluyorsunuz. Bu yükün sorumluluğunu bileceğinize eminim. Bu anlamda mahcup
etmeyeceğiniz konusunda hiç şüphem yok. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan ise “4-5 yıl önce ekilen
başaklar boy vermeye başladı” diyerek şunları söyledi:
“Aslında aldığınız diploma 16 yıllık bir emeğin karşılığı. Bunda hiç şüphesiz ailenizin payı
büyük. Hem mezun olan öğrencilerimiz hem de ailelerini kutluyorum. İlahiyatçı
sorumluluğunuzu en iyi şekilde yerine getireceğinize inanıyorum.”
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven de İlahiyat Fakültesinin 1965 yılından bu yana ilim ehli
insanlar yetiştirdiğine dikkat çekerek, “Sadece Kayseri’den değil ülkemizin dört bir yanından
hatta dünya ülkelerinden gelen öğrenciler var. Şunu biliyorum ki buradan mezun olan
arkadaşlarımız dünyanın dört bir yanında insanlığa hizmet etmek için uğraş verecektir.
İlahiyat mezunu olan herkes dini ve ahlaki açıdan insanlığa hizmet edecek, katkı
sağlayacaktır. Allah yar ve yardımcınız olsun” diye konuştu.
Dönem birincileri şilt çaktı
Konuşmaların ardından Fakülte bünyesindeki iki bölümün birincileri hazırlanan kütüğe şilt
çaktılar. Diğer yandan mezun olan öğrencileri temsilen dönem sonunda sıralamada ilk üçe
girenlere diplomaları ve çeşitli hediyeler verildi. Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, bazı
öğrenci velileri gözyaşlarını tutamadı.
İlahiyat Bölümü’nde Fatma Zehra Şahin birinci, Ümmügülsüm Ayhan ikinci, Esra Tabkara
dönem üçüncüsü oldu.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde ise Seçil Kılıç birinci, Gamze
Gevenç ikinci, Şeyma Uykun ise dönemi üçüncü olarak tamamlayan isimler oldu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17494.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17495.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Emekliye zam sistemi değişiyor!
Her emekliye farklı zam masada. Sisteme göre; emeklilerin zammında yaş ve geçim durumu
en önemli kriter olacak. Yaşlı ve geçim sıkıntısı çeken emekliler, yüzde 100 zam alabilecek.
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11 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren önemli bir çalışma yapılıyor. Emeklilerin zam
sisteminde değişiklik gündemde. Üzerinde çalışılan yeni sisteme göre; emeklilerin maaş
zammında yaş ve geçim durumu en önemli kriter olacak.
Yaşlıya yüksek zam
Yaşlı emekliye daha yüksek oranlı zam verilebilecek. Hem yaşlı hem geçim sıkıntısı çeken
emekliler, en yüksek artışı alabilecek. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan,
örneğin; 80 yaş ve üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek.
Her emekliye farklı muamele
Takvim'deki habere göre; 80 yaşında bin 100 lira aylığı olan bir emekliye 2 bin 200 lira maaş
verilebilecek. Hem geçim hem de yaşlılık kaynaklı bakım sıkıntısı çeken 75-80 yaş arasındaki
emeklilere, 80 yaş üzerine yapılacak zamdan biraz daha az ama yine de 50 yaş emekli zam
oranından çok daha yüksek zam verilmesinin yolu açılacak.
Mirasçıya maaş
Yeni sistem hayata geçerse, halen çalışan veya çalışma çağında bulunan emeklilere ise daha
stabil oranda zamlar söz konusu olacak. Yaşlı emeklinin vefatı halinde yüksek ücreti
varislerine kalmayacak. Varislerin alacağı emekli maaşı eski sistemde hesaplanan 'asıl maaş'
ile sınırlı olacak. Sistem hayata geçerse, tüm emeklilerin maaş zammı farklı olacak.
Mevcut sistem nasıl?
Mevcut sistemde; SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6
aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. Memur emeklilerinin maaşları ise

toplu sözleşmede belirlenen oran kadar artırılıyor. Hükümet, hem geçen yıl hem de bu yıl
ekstra zam düzenlemeleri yaparak emeklilerin gelirinde önemli artışlar olmasını sağladı. Hem
SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri seyyanen zamlar aldı. Bağ-Kur
emeklilerinin de kesintileri kaldırıldı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17496.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17497.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

“Başbuğ”un memleketi teşkilatsız
MHP’de kongre tartışmaları devam ederken, genel merkezin Kayseri’de dört ilçe teşkilatını
feshetmesi tepkilere neden oldu. MHP’nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş’in memleketi
Pınarbaşı ilçe teşkilatının kapatılmasını “kabul edilemez” olarak nitelendiren ilçenin MHP’li
Belediye Başkanı Dursun Ataş, “Başbuğ’un memleketinin teşkilatsız kalması iyi niyetli bütün
ülkücüleri üzdü”” dedi.
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MHP Genel Merkezi kendisine muhalif olduğunu hissettiği bütün teşkilatları sırasıyla
kapatmaya devam ediyor. Son kapatılan teşkilatlar içerisinde Kayseri’nin Pınarbaşı, Özvatan
ve Bünyan ilçe başkanlıkları var. Yapılan kapatma kararı ilçelerde tepkiye neden oldu. En
belirgin tepkiyi Pınarbaşı ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Dursun Ataş verdi. İkinci
dönemdir seçilerek belediye başkanlığı görevine devam eden Ataş, başarısında ilçe
teşkilatının büyük payı olduğunu söyledi. Pınarbaşı ve çevresinde çok etkili bir şekilde
çalışarak MHP’nin oyunu yükselten ilçe teşkilatının kapatılmasının doğru olmadığını belirten
Dursun Ataş, ”Gençlik yıllarımdan beri tanıdığım Pınarbaşı İlçe Başkanımız Fehmi Çolak çok

sağlam bir ülkücüdür. Yaşımız kadar ülkücülük geçmişi olan biridir. Pınarbaşı teşkilatının
ülkücülüğünden şüphesi olanın, ülkücülüğünden şüphe duyarım. Seçimlerde ilçemiz aldığı
oylarla rekor kırmıştır. Kongrenin bir an önce yapılması gerekiyor. Sonucu ne olursa olsun,
partimiz için hayırlı olacaktır. Bu şekilde devam ederse iyi niyetli ülkücü arkadaşlarımız
üzülüyor” dedi.
MHP'de olağanüstüsü kongrenin kısa zaman içerisinde yapılması gerektiğini savunan Ataş,
"Parti içi çekişmelerin geride kalması ve partimizin bir an önce ülkenin gerçek gündemine
dönüp tek başına iktidar hedefine koşması gerekmektedir. Ülkücü iradeye ve delegeye
güvenilmesi gerektiğine inanıyorum. Ülkücüyü, ülkücüye adeta düşman eden bu süreçten bir
an önce çıkılması gerekir" şeklinde konuştu.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17498.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Çanakkale’yi görmeyen kalmasın
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, gençliğin tarihimizi ve ecdadımızı tanıması için lise
öğrencilerine yönelik düzenlediği Çanakkale gezileri sürüyor. Mayıs ayı boyunca beş ayrı
kafile Çanakkale'ye gidecek. Son kafile ise 31 Mayıs'ta Kayseri'den hareket edecek.
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üyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde lise öğrencilerini tarihimizin en
önemli kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale'ye gönderiyor. Her yıl gerçekleştirilen
Çanakkale gezisine bu yıl 14 ayrı okuldan 450 öğrenci katılıyor. İlk kafile 3 Mayıs'ta
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından uğurlanmıştı. Son kafile ise 31
Mayıs'ta Kayseri'den hareket edecek.
İlk kafilelerle geziye katılarak Çanakkale'de ecdadımızın huzuruna çıkan öğrenciler
atalarımızın hangi şartlarda, nasıl bir mücadele verdiklerini yerinde görme şansı buldular.
Geziyi tamamlayarak Kayseri'ye dönen öğrenciler, kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için
Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek herkesin mutlaka Çanakkale'yi görmesi gerektiğini
belirttiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17499.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Obezite söyleşisi Hunat’ta
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerinde bugün “Obezite ve Obezite
Cerrahisinde Bilinmesi Gerekenler “ söyleşi yapılacak. Hunat Kültür ve Sanat Merkezi’nde
saat 14:00’da ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşiye konuşmacı olarak Prof. Dr. Can Küçük
ve Dr. Esra Kula katılacaklar.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17500.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Bahçeli misyonunu tamamladı
Karadenizli Türkücü İsmail Türüt, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet
Bahçeli'yi eleştirerek, "Sayın Bahçeli misyonunu tamamladı" dedi.
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Karadenizli Türkücü İsmail Türüt, Kayseri'de hizmete açtığı lokantayı ziyaret etti. Burada
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türüt, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. MHP'de bir
değişime ihtiyaç olduğunu kaydeden Türüt, "Sayın Bahçeli’nin misyonunu tamamladığını
düşünüyorum. Bana hiç kızmasın, benim düşüncem bu. Ben halkın içerisinde biriyim. 10
kişiden 9’u benim gibi düşünüyor. Olmadı mı, olmuyor. Bunun için bir değişime ihtiyaç
olduğunu düşünüyorum. Aslında Sayın Bahçeli’nin ‘Arkadaşlar, benden bu kadar’ deyip
abideleşmesi lazım. Bunu yapmadı. Bu sandalye, bu koltuk nasıl bir şeymiş. Ben siyaseti çok
ciddi manada düşünen bir insanım. Eğer böyle bir isim olacaksa, Allah bana nasip etmesin.
Lanet olsun, böyle olmaz. Biz hakiki değişimden yanayız. Kimin geleceği fark etmez ama bu
yönetimin değişmesi lazım. Ben bu işin miladı doldu diye düşünüyorum. Sadece ben
düşünmüyorum, vatandaş da böyle düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Alparslan Türkeş’in memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki MHP teşkilatının
kapanmasını değerlendiren Türüt, “Orada bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu sadece
Kayseri’de değil, yurdun dört bir tarafında yapıldı. Yıllardan beri bu işin çilesini çekmiş
insanlar hep itelendi. Yanlış yapıldı. Artık değişim zamanı. Değişeceğini de düşünüyorum.

MHP gerçekten iktidar adayıdır. MHP’nin sağda tek kale olması lazım. Yeni bir kadro, yeni
bir lider ve taze bir kan lazım" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17501.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kayseri’de DHKP/C operasyonu
Kayseri’de düzenlenen operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu gerekçesiyle 3
üniversite öğrencisi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü tarafından DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda Erciyes Üniversitesi öğrencisi H.K. ile Melikşah üniversitesi
öğrencilerinden H.K.N. ve N.F.E. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların
ikametlerinde yapılan aramalarda da ekipler tarafından çok sayıda örgütsel doküman ve
materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17502.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

4 şirkete kayyum atandı
Kayseri'de faaliyet gösteren 4 şirkete, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na
(FETÖ/PDY)" finansman desteği sağlandığı iddiasıyla kayyum atandı.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında,
FETÖ/PDY bünyesinde kurularak faaliyet gösterdiği ve örgüte finansman desteği sağladığı
belirlenen Nezahat Temizlik Özel Eğitim ve Sağlık, İtimat Güvenlik, Atlantik Özel Eğitim ile
Gökkuşağı Personel, Sosyal ve Temizlik şirketlerine Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince
kayyum atandı.

Polis ekipleri nezaretinde şirketlerin bulunduğu binalara gelen kayyumlar, mahkeme kararını
gösterip çalışmalarına başladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17503.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Sarız Belediyesi Silifke'de
Mersin’in Silifke ilçesinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Kültür Festivali’nin
yapıldığı Türkmen Güzeli Parkı’nda açılan Kadın El Emeği Pazarı’na Sarız Belediyesi de
katıldı.
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Sarızlı kadınların beceri, birikim ve göz nuruyla ürettikleri eşyaları, Silifke Kültür
Festivalinde açılan Kadın El Emeği Pazarında sergilendi. Bu yıl 43’üncüsü düzenlenen
festivale ev sahipliği yapan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, organizasyona ilgi
gösteren ve katılımlarıyla renk katan, katılımcı belediyelere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17504.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

65. Hükümet üyelerinin özgeçmişleri
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında kurulan 65. hükümet kabinesi, Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından onaylandı. Başbakan Yıldırım, hükümet listesini kamuoyuyla paylaştı.
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Türkiye’nin 27. Başbakanı olan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
yeni kabineyi sunmasının ardından hükümet listesini kamuoyuyla paylaştı. 65. Hükümette yer
alan isimlerin görevleri ve özgeçmişlerini sizler için derledik.
Başbakan Yıldırım’ın açıkladığı yeni kabinede yer alan başbakan yardımcısı ve bakanların
özgeçmişleri şu şekilde:
"Başbakan Binali Yıldırım

20 Aralık 1955’te Erzincan Refahiye’de doğdu. Baba adı Dursun, anne adı Bahar’dır. İstanbul
Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını aynı
fakültede tamamladı. Dünya Denizcilik Üniversitesi (World Maritime University)’de ihtisas
eğitimi aldı. İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi
olarak çalıştı. Camialtı Tersanesi ve Gemi Sanayii Genel Müdürlüğünde mühendislik ve
çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürlüğü görevinde
bulundu. İstanbul’da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza
attı. 1999’da Uluslararası "SKAL" kalite ödülünü aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular
Kurulu Üyesi oldu. Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
22. Dönemde İstanbul, 23. Dönemde Erzincan Milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60.
Hükümetlerde Ulaştırma Bakanlığı yaptı. 61. Hükümette yeniden Ulaştırma Bakanı oldu. İyi
düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Yıldırım, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli
15 Mayıs 1960'da Giresun Alucra'da doğdu. Babasının adı Şevket, annesinin adı Ayşe'dir.
Yeminli Mali Müşavir; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünü
bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde para-banka-finansman alanında
tamamladı. Maliye Bakanlığında Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve İstanbul Defterdarı Vekili olarak görev üstlendi. Yeni
Şafak gazetesinde ekonomik konularda köşe yazarlığı yaptı. Yeminli mali müşavirlik
şirketinin ortağı olarak faaliyette bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu. 22
ve 23. Dönemde Giresun Milletvekili seçildi. 22. Dönemde TBMM Kamu İktisadî
Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve Avrupa Akdeniz Parlamenter Asamblesi Üyesi oldu.
İngilizce bilen Canikli, evli ve 4 çocuk babasıdır.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş 23 Mart 1959 Ünye/Ordu'da doğdu, İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi'nde lisans eğitimini 1982 yılında ve 1984 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
1988-1989 yılları arasında ABD'de Temple Üniversitesi School of Business &
Management’da lisansüstü çalışmalarına devam etti. 1990-1993 yıllarında yine ABD’de
Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations’nda misafir
öğretim üyesi olarak görevde bulundu ve doktorasını verdi. 1994 tarihinde İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doçent oldu. 2004 yılında ise profesör ünvanını aldı.
İngilizce bilen Kurtulmuş, Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman Arıca'da doğdu. Babasının adı Hasan, annesinin adı
Mehdiye'dir.Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek
lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.ABD Büyükelçiliği'nde ve Deutsche
Menkul Kıymetlerde kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Bir süre UBS Bankası Hisse Senedi
Analiz Birimi'nde görev yaptıktan sonra uluslararası finans kuruluşu Merrill Lynch'te
ekonomist ve stratejist olarak çalıştı. Aynı kurumun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi
Makroekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü.60. Hükümet'te Devlet
Bakanlığı görevine getirildi.Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evlidir.
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş
Yıldırım Tuğrul Türkeş, (1 Aralık 1954, İstanbul) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurucusu
merhum Alparslan Türkeş ve merhume Muzaffer Şükriye Türkeş'in oğludur. Hacettepe
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Ticaret
Bakanlığı’nda Basın Danışmanlığı, Ortadoğu Gazetesi’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı,
Akşam ve Son Havadis gazeteleri ile Yeni Harman haftalık dergisinde köşe yazarlığı; Petkim
ve T.C. Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Aydınlık Türkiye Partisi’nde
(ATP) Kurucu Üye ve Genel Başkanlık görevlerinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi’nden
22 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011 ve 07 Haziran 2015 seçimlerinde Ankara milletvekili

seçildi. 26 Ağustos 2015'te Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçici Bakanlar Kurulu üyeliği
için yaptığı teklifi kabul eden Türkeş, 28 Ağustos 2015 tarihinde açıklanan Geçici Seçim
Hükümetinde Başbakan Yardımcısı olarak atandı. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem
Milletvekili Genel Seçiminde, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Ankara Milletvekili olarak
Meclis’e girdi.24 Kasım 2015 tarihinde açıklanan 64.Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak
görev yapmaktadır. İngilizce bilen Türkeş, 3 çocuk babasıdır.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak
1962 Kahramanmaraş' ta doğdu. 1981 yılında Kahramanmaraş İmam- Hatip Lisesinden, 1985
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılında Refah Partisi
Kahramanmaraş İl Sekreterliği, 1989-1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Meclis
Üyesi, Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 1999
yılı Ocak - Nisan ayları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı yaptı. 2001 yılında AK
Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve Siyasi Hukuki İşler Başkanlığı,
2002-2007 yılları arasında ise Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25.
Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili olarak seçildi. AK Parti Grup Yönetim Kurulu
Üyeliği ve TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2011-2015 yılları arasında
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcılığı yaptı. Halen Uluslararası Yolsuzlukla
Mücadele Akademisi ( IACA ) Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Evli ve beş
çocuk babası olan Avukat Veysi Kaynak orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Babasının adı Mehmet Duran, annesinin adı
Nuriye'dir. Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. 22 ve 23.
Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini
üstlendi. 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı. AK
Parti Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Orta
düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Elektrik-Elektronik Mühendisi. İstanbul, Fatih'te hukukçu bir ailenin 3. çocuğu olarak
dünyaya geldi. İlkokulu Fatih İlkokulu'nda okuduktan sonra Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni
(English High School) birincilikle bitirdi. Üniversite sınavlarında derece yaparak Bilkent
Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde burslu olarak okudu, şeref derecesiyle
mezun oldu.İş hayatına Satürn Mühendislik'te proje uzmanı olarak başladı. Amerika'nın en iyi
üniversitelerinden biri olan New York Üniversitesi'nde Biyomedikal Mühendisliği
Fakültesi'nden doktora bursu kazandı, meme kanserinin termal görüntülenmesi üzerine
çalışmalar yaptı. 2009 yılında Türkiye'ye döndü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazanarak Tıp
Eğitimine başladı.2009 yılındaki 5.Olağan Kongre ile AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçildi. Daha sonra kurucu Genel Başkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’la 2012
yılına kadar Ak Parti Genel Başkan Danışmanı olarak çalıştı. 2012 yılındaki kongreyle tekrar
İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve AK Parti İstanbul Tanıtım Medya'dan
sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'nın Sosyal Medya
Yapılanmasını kurarak 39 ilçemizde ekipler oluşturulmasına öncülük etti.İlçelerimizde 3
kademe Sosyal medya eğitimlerini başlattı. İstanbul Kültür ve Sanat Politikaları Komisyon
Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimleri Seçim Koordinasyon Merkezi Tanıtım Medya
Sorumlusu ve 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ERDOĞAN İSTANBUL seçim ofisi
Tanıtım Medya Sorumlusu olarak görev yaptı.Evli, 1 çocuk annesi. Çok iyi düzeyde İngilizce
ve Almanca biliyor.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik

15 Haziran 1968'de Adana'da doğdu. Babasının adı Yusuf Ziya, annesinin adı Dudu'dur.
Siyaset Bilimci, Stratejist ve Dış Politika Uzmanı; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi alanında yaptı. 22 ve 23. Dönemde Adana Milletvekili
seçildi. 22 ve 23. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde
bulundu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Çelik, bekârdır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
19 Kasım 1962'de Düzce'de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesinden makine mühendisi olarak
mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yaptı. İspanya'da proje
ve mühendislik, Harvard Üniversitesinde üst düzey yönetici eğitimi aldı. Yıldız Teknik
Üniversitesinde 1987'de araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. 1990'da Savunma
Sanayii Müsteşarlığında sözleşmeli personel-mühendis olarak görev aldı. Aynı kurumda
sırasıyla uzman, proje müdürü, daire başkanı, müsteşar yardımcısı oldu, müsteşar vekilliği
yaptı. Savunma Sanayii Müsteşarlığının önemli projelerinde görev aldı. Uzman ve proje
müdürü olarak çalıştığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi'nde Cumhuriyet tarihinin tek kalemde
en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin kendi tasarımı ilk milli
tankıALTAY, ilk insansız hava aracı ANKA, ilk milli gemisi MİLGEM projelerinin
yürütülmesinde müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Havadan Erken İhbar ve Kontrol
Uçağı, A400M Nakliye Uçağı, F-35 Savaş Uçağı, F-16 ve Helikopter Elektronik Harp
Sistemleri, M60 Tank Modernizasyonu, yazılım ve simülatörler, uzun menzilli hava ve füze
savunma sistemleri gibi projelerde çalıştı. Müsteşar yardımcısı olarak savunma sanayi
stratejik planlarının hazırlanması, bütçe ve fon yönetimi, insan kaynakları, müsteşarlığın
görev ve teşkilat kanununun hazırlanması, tedarik süreci ve yönetimine ilişkin yönetmelik ve
yönergelerin hazırlanması çalışmalarını yürüttü. 25 ve 26. Dönem'de AK Parti Düzce
Milletvekili olarak Meclis'e giren Özlü, evli, iki çocuk babası ve İngilizce biliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu
21 Kasım 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Plevne Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları’nda
siyasete başlayan Soylu, 1987-1990 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat
Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu.
17 Temmuz 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999’da
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan Soylu, 29 Nisan 1999’da DYP İstanbul İl
Başkanlığı görevine atandı. Süleyman Soylu 6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat
Parti’nin 4. Olağanüstü Kongresinde Genel Başkanlığa seçildi ve 29 Mart mahalli seçimlerine
katıldı. 16 Mayıs 2009’da kendi talebiyle gerçekleşen Olağanüstü Kongre’de Genel Başkanlık
görevi sona erdi. Genel Başkanlık görevi sona erdikten sonra siyasi faaliyetlerini sürdüren
Süleyman Soylu, 12 Eylül 2010 Referandumu sürecinde “evet” oyu tercihini anlatmak ve
yapılmak istenen demokratik gelişim reformuna toplumsal bilinci arttırarak katkıda bulunmak
amacıyla “Demokrasi Buluşmaları” adı altında bir dizi toplantı düzenledi ve Türkiye’yi
dolaştı. Kurucu Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından aynı çatı altında siyaset
yapmaya davet edilen Süleyman Soylu, 5 Eylül 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne
katıldı. Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Süleyman Soylu, 14
Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine atandı. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak
olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Trabzon Milletvekili oldu. Süleyman Soylu
evli ve iki çocuk babasıdır.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Kayseri'de 1957 yılında doğan Özhaseki, ilk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı.
Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan Özhaseki, buradaki
eğitimini tamamlamadan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. Hukuk fakültesinden
mezun olduktan sonra, avukatlık stajını Kayseri Adliyesinde yapan Özhaseki, avukatlık

mesleği yerine ticaretle uğraştı. 1980 sonrasında, 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve
derneklerin kuruluşunda görev alan Özhaseki, Kayseri'de ilk aşevi kurulması, öğrencilere
karşılıksız burs ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde yer aldı. Özhaseki, 27
Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığına seçildi, dört yıl sonra
büyükşehir belediye meclisinde yapılan seçimle büyükşehir belediye başkanlığına getirildi. 18
Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özhaseki,
28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez başkan seçildi.
Özhaseki, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinden de yüksek oy oranıyla çıkarak, 5. kez büyükşehir
belediye başkanı oldu. 10 Şubat 2015'te görevinden istifa ederek, AK Parti'den milletvekili
adayı olan Özhaseki, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri
Milletvekili seçildi. Özhaseki, 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde de tekrar
milletvekili seçildi. Mehmet Özhaseki, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan
Büyük Kongresi'nin ardından, yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinden
350'nin üzerinde üyesi olan Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl
başkanlığını da yapan Mehmet Özhaseki, Tarihi Kentler Birliği'nin yurt içinde ve yurt dışında
kurumsal kimlik kazanmasında, yurt çapında birçok tarihi eserin ayağa kaldırılmasında büyük
rol oynadı. Aynı zamanda Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor Onursal Başkanı olan
Özhaseki, Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyeliğini yaptı. Evli ve 4 çocuk babası olan
Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
5 Şubat 1968’de Alanya’da doğdu. Baba adı Osman, anne adı Fatma’dır. Ankara Üniversitesi
SBF Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. ABD Long Island Üniversitesinde Ekonomi
dalında master yaptı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993’te AÜ Avrupa Birliği
Uzmanlığını tamamladı. Bilkent Üniversitesinde doktora programına başladı ve daha sonra,
İngiltere’de London School of Economics’te "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma"
konusunda doktora çalışmasını sürdürdü. Aynı okulda Türk Derneği Başkanlığını yürüttü.
Çevre Bakanlığında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) adına çalıştı. Adalet ve
Kalkınma Partisi Kurucu Üyesidir. 22 ve 23. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi. 23.
Dönemde AKPM Türk Delegasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komisyonu
Başkanlığı, Denetim Komisyonu Üyeliği, Bosna-Hersek Eş Raportörlüğü, Avrupa
Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerinde bulundu. Avrupa Konseyi
Parlamenter Meclis Başkanlığına seçildi. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından
Avrupa Birliği Bakanlığı görevine getirilmiştir. 62’nci hükümette Dışişleri Bakanı olarak
görev almıştır. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır. İngilizce, Japonca ve Almanca bilen Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
1 Ocak 1961'de Denizli Tavas İlçesi Pınarlar beldesinde doğdu. Babasının adı Şükrü,
annesinin adı Fatma'dır. İş Adamı, Sanayici; Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17505.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Hemşehrileri Özhaseki’nin bakanlığını
kutladı
65. Hükümetin Bakanlar Kurulu listesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak siyaset yoluna
devam edecek olan eski Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki’yi
hemşehrileri kutladı.
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Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’yi belediyecilikte marka haline gelen
Mehmet Özhaseki’nin, bundan sonraki süreçte Türkiye’de takdire şayan çalışmalar
yapacağına inandığını dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığını kendisinden devraldığı
Mehmet Özhaseki'nin Bakan olmasından büyük bir sevinç duyduğunu ifade eden Başkan
Çelik, “Ülkemizi, başta 2023 hedefleri olmak üzere dünya tarihine damga vuracak başarılara
götüreceğine yürekten inandığımız yeni hükümette, Büyükşehir Belediyemizin önceki başkanı
Sayın Mehmet Özhaseki'nin de yer alması şehrimizde büyük bir mutlulukla karşılanmıştır.
Sayın Bakanımızın, belediyecilik ve siyasetteki engin bilgi ve birikimiyle Kayseri'de yazmış
olduğu başarı hikayelerini ülkemiz için de yazacağınızdan hiç şüphemiz yoktur. Kayseri
tarihinin efsane belediye başkanının Türkiye tarihinin efsane bakanı olacağına yürekten
inanıyoruz. Kayserili hemşehrileri bugünü kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın
Bakanımızın yanında olacaktır. Başbakanımız, Sayın Bakanımız ve tüm kabineye üstün
başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
“MEMLEKETİMİZİ GÜLLÜK GÜLİSTANLIK ETTİ, SIRA TÜRKİYE’DE”
Vatandaşlar da Mehmet Özhaseki’nin bakan olmasından gurur duyduklarını ifade etti. Seçim
olmadan önce çevresindekilere Mehmet Özhaseki’nin Çevre ve Şehircilik Bakanı olacağını
tahmin ettiğini belirten Emekli Abdullah Yücel, “Mehmet Özhaseki, memleketimizi güllük
gülistanlık etti. Şimdi Türkiye’yi yapacak. Kayseri’yi nasıl örnek şehir yaptıysa Türkiye’yi de
o şekilde yapar” dedi.
“ÇALIŞKAN ADAM”
Müzeyyen Bayram ise Özhaseki’nin çalışkanlığına vurgu yaptı ve “Bakan olmasından dolayı
çok memnun olduk. Kayseri’mi güzelleştirdi. Biz daha önce Balıkesir’de kaldık. Orada bize
her zaman ‘Kayseri çok güzelleşti, Mehmet Özhaseki biraz da buralara gelip buraları
güzelleştirse’ diyorlardı. Kayseri’yi böyle övdükleri zaman ben çok gurur duyuyordum. Allah
işlerini ve güçlerini rast getirdin. Rabbim doğruluktan, dürüstlükten ve doğru yoldan
ayırmasın” şeklinde konuştu.
“KAYSERİ’Yİ BİLE NEREDEN NEREYE GETİRDİYSE…”
Siyasetten anlamasa da bir Kayserili olarak Mehmet Özhaseki’nin başarılarının farkında
olduğunu kaydeden Aykut Akkoyun ise, “Kayseri’de yaptığı çalışmalar ortada. Son 10 yıl
içerisinde Kayseri’nin nereden nereye geldiği ortada. Bence çok iyi olmuş. Bundan sonra
Türkiye’de de güzel şeyler olur. Kayseri’yi bile nereden nereye getirdiyse Türkiye’ye de
güzel şeyler yapar” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17506.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Başkan Çelik Mehmet Özhaseki’yi kutladı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 65'inci
hükümeti ve bu hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanlığını üstlenen Mehmet Özhaseki'yi
kutladı. Başkan Çelik, belediyecilikte adeta bir marka haline gelen Özhaseki'nin 65.
Hükümette çok önemli hizmetler yapacağına inandığını dile getirdi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 65.
Hükümetin Kayseri'de büyük bir mutlulukla karşılandığını belirtti. Büyükşehir Belediye
Başkanlığını kendisinden devraldığı Mehmet Özhaseki'nin Bakan olmasından büyük bir
sevinç duyduğunu ifade eden Başkan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:
"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı hükümetlerini kurmuş olan, yapmış olduğu hizmet
ve yatırımlarla Türk siyasi tarihine geçecek başarılara imza atan AK Partimizin milletimize
hizmet yolunda sürdürdüğü kutlu yürüyüş 65. Hükümet ile devam etmektedir. Ülkemizi, başta
2023 hedefleri olmak üzere dünya tarihine damga vuracak başarılara götüreceğine yürekten
inandığımız yeni hükümette, Büyükşehir Belediyemizin önceki başkanı Sayın Mehmet
Özhaseki'nin de yer alması şehrimizde büyük bir mutlulukla karşılanmıştır. Sayın
Bakanımızın, belediyecilik ve siyasetteki engin bilgi ve birikimiyle Kayseri'de yazmış olduğu
başarı hikayelerini ülkemiz için de yazacağınızdan hiç şüphemiz yoktur. Kayseri tarihinin
efsane belediye başkanının Türkiye tarihinin efsane bakanı olacağına yürekten inanıyoruz.
Kayserili hemşehrileri bugünü kadar olduğu gibi bundan sonra da Sayın Bakanımızın yanında
olacaktır. Başbakanımız, Sayın Bakanımız ve tüm kabineye üstün başarılar diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17507.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Yeşilhisar’ı dolu vurdu
Şehrimiz ve ilçelerinde birkaç gündür etkili olan yağışlar Yeşilhisar’da tarım arazilerine zarar
verdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu birçok çiftçinin ürünlerini yerle bir etti.
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Daha önce don olayıyla elma ve kayısı da büyük zarar ile karşı karşıya kalan Yeşilhisar
çiftçisini bu kez de yağışlar vurdu. Önceki gün ceviz büyüklüğünde yağan dolu geçimini
çiftçilikten sağlayan vatandaşların arazilerine büyük zarar verdi.
Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Metin Altıparmak dolu yağışıyla birlikte neredeyse bütün
mahsullerin zarar gördüğünü ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.
Bakanlık ve ilgili mercilere çağrıda bulunan Başkan Altıparmak şunları söyledi:
“İlçemizde bulunan elma ve kayısı bahçelerinin birçoğunu bir süre önce don vurmuştu. Yeşil
mahsul olarak ektiğimiz kabak, fasulye, ayçiçeği, pancar ve tahıl bölgemizin yerel ürünleridir.
Önceki gün bölgemizde dolu yağışı meydana gelmiştir. Dolu yağışı sonrası çiftçilerimizin
ürünlerinin neredeyse tamamı zarar gürdü. Bu nedenle çiftçilerimizin Tarım Kredi ve Ziraat
Bankası’na olan borçlarının faizinin affedilmesini, anaparanın da sonraki yıla ertelenmesini
istiyoruz. Şimdiden yapılacak olan desteklerin memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını
diliyor, teşekkür ediyorum.”
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17508.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Özel ekimiz yine büyük beğeni topladı
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Büyük Çerkes Sürgünü’nün 152. yılı dolayısıyla çıkardığımız özel ek büyük beğeni topladı.
Özellikle Çerkes dernekleri ve vatandaşlar tarafından haber merkezimize yoğun tebrikler
geldi. Yazıları ile özel ekimize katkıda bulunan Vali Orhan Düzgün, Milletvekili Hülya
Nergis ve Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan da haber merkezimize ilettikleri mesajlarıyla
çalışmamız ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17509.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17510.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

“Ahiliğin temel amacı Müslümanca
yaşamak”
Anadolu Esnaf Sanayici ve İşadamı Derneği (ANESİAD) Kayseri Şubesinin düzenlediği
toplantıda konuşan Erciyes Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salahattin
Polat, katılımcılara, İslam İktisadının Prensipleri ve Ahilik konusunda bilgi verdi. Polat,
“Ahilik teşkilatın temel amacı tüm insanları doğru düzgün Müslüman yapmak, Müslümanca
yaşamalarını sağlamaktır” dedi.
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“İslam’ın en temel prensibi, ‘emri bil maruf, nehy-i anil münker’dir. Biz emri bil maruf,
nehyi anil münker’i sadece sözle değil, icraatla da yapmamız gerekiyor. İşte Ahilik tarihte bu
işi yapmıştır.” diyen Prof. Dr. Salahattin Polat Ahilikle ilgili şu hususların altını çizdi:
“Ahilik, bu iktisadi faaliyeti, insanların ahlakına ve insafına bırakmamıştır. Peki bu denetimi,
kontrolü kim yapmıştır? Devlet mi, hayır. Bu kontrolü iktisadi faaliyeti yürüten kişiler kendi
aralarında kurdukları örgütle yapmışlardır. Devlet de bunu teşvik etmiştir. Çünkü devlet,
herkesi takip edemez. Ama bir işadamı kurulu, bir iş adamı teşkilatını çok güzel takip ve
kontrol eder. Çünkü iç içedir. İşte Ahiliğin kuruluşunun başlangıcı böyledir. Ahilikte birinci
amaç, esnafın menfaattarını korumak değildir. Dikkat edin, Ahiliğin en temel amacı
müşterinin menfaatini korumaktır. Esnaftan önce, müşterinin menfaatini korumak için vardır,
Ahilik. Tabii esnafın hakları içinde uğraşmaktadır fakat bu ikincil görevidir. Ahilik teşkilatın
temel amacı tüm insanları doğru düzgün Müslüman yapmak, Müslümanca yaşamalarını
sağlamaktır.”
Günümüzde de ihtiyaç var!

Günümüzde ahilik teşkilatına benzer bir yapılanmaya ihtiyaç olduğuna işaret eden Prof. Dr.
Selahattin Polat işadamlarına şu önerilerde bulundu:
“Yapabildiğimiz en dar dairede bunu inşa etmemiz lazım. Tüm esnaf, sanayici ve işadamları
dernekleri, birbirlerini denetleyici sistemi kurmaları gerekiyor. Aslında devletin yürürlükte
olan yönetmeliklerinde, bu tür denetimlerin yapılmasına herhangi bir engel yok. Zaten esnaf
teşkilatlarının nizamnameleri bu teşkilatlardan kopya edilmiştir, batı lonca sisteminden de
yararlanılmıştır. Fakat bunu işletecek bir mekanizma maalesef yok. Devletin kurduğu bu
mecburi derneklerin yöneticileri, bilindiği gibi oraları çiftlik ve arpalık olarak kullandılar
yıllarca. Milletten topladıkları zorunlu aidatları ne yaptıkları ve hangi usule göre çalıştıkları
belli değil. Ve bu resmi kuruluşlar görevlerini icra edemedikleri için, Anadolu insanı gitti yeni
sivil derneklerini oluşturmak zorunda kaldılar. Fakat bu derneklerin de onlara benzer şekilde
çalışması bizim mesailerimizin boşa gitmesine yol açar.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17511.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Trafikte bir yaya daha ölmesin!
Erciyes Üniversitesi öğrencileri ‘trafikte bir yaya daha ölmesin!’ diye ‘Change.org’da bir
kampanya başlattı. Kampanyaya 2 binin üzerinde imza atıldı.
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Erciyes Üniversitesi Genç Kanatlar Grubu, internet üzerinden imza kampanyası
düzenlenmesine imkan veren Change.org aracılığıyla ‘Bir imza at, üst geçit yaptır, binlerce
hayat kazan!’ başlıklı bir kampanya başlattı. Kampanyanın amacı ise kız yurdu, erkek yurdu
ve göğüs hastalıkları hastanesinin yer aldığı bölgede üst geçitlerin yapılarak yayaların ölümü
ile sonuçlanan kazaların önlenmesi.
Kampanya için yazılan metinde üniversiteye başladıklarından itibaren üniversite çevresindeki
akan trafikte çok kayıp verildiği belirtilirken, “Kayıp bir de olsa yüz de olsa çok büyük bir
rakam. Gençler ölüyor, pırıl pırıl bir nesil trafikte can veriyor. Her gün o tehlikeyi yaşayan
bireyler olarak ölen arkadaşlarımıza ne olduğunu, neden bu kazaların yaşandığını çok iyi
biliyoruz” ifadelerine yer verildi.
İlk değildi, son olsun
Birkaç ay önce yurtlar bölgesinde feci bir kazanın yaşandığı ve gencecik bir arkadaşlarının
hayatını yitirdiğini kaydeden kampanya sahiplerinin metni, “O ilk değildi! Ama son olması en
büyük dileğimiz. Özellikle yurtlar bölgesindeki yoğun yaya ve araç trafiği bu gibi kazaların
her gün yaşanabileceğini gösteriyor.
Kız yurdu, erkek yurdu ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin de yer aldığı bu bölgede, geniş
yolların ve kavşakların bulunduğunu çevrede yaşayanlar çok iyi bilir. Günden güne canlanan
bölgenin daha çok kazaya gebe olabileceğini düşünüyor ve herkesi imza kampanyamıza
desteğe çağırıyoruz.

Ayrıca yıllardır görev yapan belediyemizin bu ihtiyaca en kısa sürede cevap vereceğine
gönülden inanıyoruz. Giden hayatlar geri gelmeyecek ancak bir imzanız ile başka hayatları
korumak sizin elinizde.
Dileriz bu kampanyayı imzalar ve güzel bir şeylerin olmasına katkıda bulunursunuz”
açıklaması ile son buluyor.
Haberi yaptığımız saatlerde 2 bin 66 imzanın toplandığı kampanyada, 2 bin 500 imzanın
tamamlanması gerekiyor. Yeterli imza toplandığında, sorunun çözümü için ilgili kurum
yetkililerine ulaştırılacak.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17512.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Piyasalara “yıldırım” doping
Güne 3 TL'nin üzerinde başlayarak son dört ayın zirvesini gören dolar kuru, Başbakan Binali
Yıldırım'ın kabineyi açıklaması ve Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte 2,94 liraya kadar
düştü. Borsa ise yüzde 3'ün üzerinde prim yaparak 79 binin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın
faiz koridorunun üst bandında yaptığı 50 baz puanlık indirim sonrasında ise faiz rakamları
9,42’ye geriledi.
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65. Hükümet'in açıklanmasının ardından piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşandı. Özellikle
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in tekrar gelip gelmeyeceği
belirsizliğinin son bulmasıyla piyasalar rahat bir nefes aldı.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kabinedeki yerini korumasıyla piyasalar
istikrarsızlık korkusunu üzerinden attı. Piyasalar bu durumu istikrar ve güven olarak
algıladı. Kabine açıklaması öncesinde 3 TL'nin üzerinden işlem gören dolar, 2.94 TL'ye
kadar indi. Güne 3.37 bandında başlayan Avrupa Para Birimi EURO ise 3.28’i gördü.
İMKB ise yüzde 3’ün üzerinde bir prim kazanarak 76 bin seviyelerinden başladığı günü 79
binin üzerinde kapattı.
Altın fiyatlarında da düşüş yaşanırken güvenli limanın gram fiyatı 117 liraya geriledi.
Cumhuriyet altını 794 TL’den, çeyrek altın ise 189 TL’den işlem gördü.
Diğer yandan Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında yaptığı 50 baz puanlık
indirim sonrası faiz rakamları ise 9,42’ye geriledi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17513.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Tramvay seferleri aksadı
Şehrimizde önceki gün yaşanan sağanak yağışlarla birlikte tramvay seferlerinde bir takım
aksaklıklar yaşandı.
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Önceki gün etkili olan sağanak yağış sonrasında bazı ev ve işyerinde hasar meydana gelirken,
trafikte de bir takım sıkıntılar yaşandı. Yağışlarla birlikte özellikle İldem-Beyazşehir
bölgesinde alt yapı tamamen çöktü.
Aniden bastıran sağanak yağış sonrasında, birçok araç adeta göle dönen yollarda mahsur
kalırken, toplu taşımada da bir takım aksaklıklar oldu. Organize Sanayi-İldem 5 hattında
çalışan tramvaylar, seferlerini Organize Sanayi-Doğu Garajı arasında yapabildiler.
Talas hattında ise seferler Cumhuriyet Meydanı ile Lojmanlar arasında yapılabildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17514.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kayseri Müftülüğü’nden bir ilk
Kayseri İl Müftülüğü tarihinde bir ilke imza atarak kendi bünyesinde hazırladığı ‘Haber
Bülteni’ni yayımladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seksenbir il müftüsünü Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde ağırlaması bültenin kapak sayfasında yer aldı. Bülten içeriğinde ise öncelikle il
müftülüğüne birkaç ay önce atanan Doç. Dr. Şahin Güven’e yapılan “hayırlı olsun” ziyaretleri
ve iade-i ziyaretler işlendi. Ardından Güven’in göreve geldiği günden itibaren geçekleştirilen,
seminer, konferans ve törenler de bültenin içeriğini oluşturan diğer konular olarak dikkat
çekti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17515.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

"Ahilik yaşam tarzı ve hayat biçimidir”
Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezi Müdürlüğü’nde şed kuşatma töreni yapılarak dev kazanlarda hazırlanan Ahilik pilavı
dağıtıldı.
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Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile KOSB işbirliği ile organize edilen
etkinliğe, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, KOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Bilim ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı ve öğrenciler
katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Bayar
böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan duydukları dolayı
memnuniyeti dile getirdi.
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise ahiliğin
81 ilde kutlandığını ifade ederek, “Ahiliğin başlangıcının Kayseri olduğunu ve Ahi Evran
burada ikamet ettiğini dile getirdi.
KESOB Başkanı Ahmet Övüç’de, "Ahilik Anadolu Selçuklu Devleti’nin son dönemleri ile
Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi arasında üstlenilen esnaf örgütüdür. Ahlaki değerleri ön
plana çıkaran bir esnaf teşkilatlanması olan ahilik, sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir
kurum olmanın ötesinde temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan Türk milletine has sosyo
ekonomik bir sistemdir." ifadelerini kullandı.
KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan konuşmasında "12. yüzyıldan itibaren
Anadolu'yu vatanlaştırmak isteyen Selçuklular, Ahi Evran-ı Veli öncülüğünde 32 meslek
erbabını teşkilatlandırarak bütün Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında dünyevi ve uhrevi bir
sistem olan Ahiliği yaymaya başladıklarını anımsatarak şunları söyledi:
“Ahilik sadece bir esnaf teşkilatlanması değil, Müslüman Türkün insanlığa sunduğu bir
medeniyet projesidir. Ahiliğin temelinde Allah'a kulluk şuuru, kul hakkı, kendi emeği ile
geçinme ve kişisel emeğin yüceltilmesi olgusu yatmaktadır. Ahilikte, kaliteli üretim ve güven,
sistemin temel unsurudur. Ahilikte tembellik, asalaklık hoş görünmez. Ahilik sistemi, iş ile
ahlakın uyumunu esas alır.”
Konuşmaların ardından Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından
temsili şed kuşatma töreni yapıldı. Etkinliğin sonunda ise dev kazanlarda hazırlanan ahilik
pilavı ikramı yapıldı.
Ahilik kutlamaları çeşitli etkinliklerle hafta boyunca kutlanmaya devam edecek.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17516.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Konut satışı düştü
Kayseri’de konut satış rakamlarında bir önceki aya göre düşüş yaşandığı gözlendi
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan konut satış rakamlarına göre şehrimizde mart
ayında 2 bin 338 olan konut satışı nisan ayı sonu itibarıyla 2 bin 228 oldu.
Komşu illerden Sivas'ta, nisan ayında 590 konut satılırken, Yozgat'ta ise 237 konut el
değiştirdi.
Ülke genelinde ise 2016 nisan ayında 106 bin 348 konut satıldı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17517.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

“Sevda Kuşun Kanadında”
MİLLİ SİNEMA Milli Sinemanın kurucusu Merhum Yücel Çakmaklı’yı rahmetle anarken
Birleşen Yollar, Çile, Zehra, Kızım Ayşe gibi filmlerini hatırlıyorum. Sinemanın eski kuşak
eleştirmenlerinden Burçak Evren onu kitabında şöyle anlatır. “Otuz civarındaki film
çalışması, sinemaya yazı ve fikir olarak katkısı, sinema kurum ve kuruluşlarına, festival ve
yarışmalara üyeliği, en önemlisi kendi hayat tarzı ile yaptığı filmlerin uyum içinde olması gibi
hasletlerle, ayrıca sanatın kendisi kadar sanatçının kendi hayatının da sanatın aşkın ruhunun
çizgisinde olması gerektiği hasebiyle, Yücel Çakmaklının esnek ve insani ruh dünyası Türk
sineması için kıymet biçilmez bir değerdir.”
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GENÇLİK KÖPRÜSÜ (Yarın elbet bizimdir)
MTTB Sinema kulübü, 9 Üniversiteli genç film çekti, yıl 1975. Filmin senaryosu; Salih
Diriklik’in kurduğu Cengiz Özdemir, Faruk Aksoy, Şemsettin Erdem, Mehmet Kılıç, Tufan
Güner, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Ulueren ve Mesut Uçakan'dan oluşan “Akın Grup”
tarafından yazıldı. Şarkıcı olmak isteyen Mine ile onun şarkıcı olasını istemeyen Abdullah’ın
aşkı etrafında politik görüşleri olan öğrencilerin fikir çatışmasını konu alır. Yönetmen ise
Salih Diriklik’tir. Filmin afişinin üzerindeki “gençlerin problemlerini ancak gençler anlatır”
üst yazısı dikkat çeker.

Uçakan’ın Gençlik Köprüsü, Türk Sineması’nda siyasi öğrenci çatışmalarını ilk kez beyaz
perdeye taşımış olması hasebiyle son derece önemli bir çalışmadır.1978 yılında “Lanet”
(İlenç) filmini çeker ve yönetmenliğe ilk adımını atar. Çoğu filmlerinin senaryosu kendisine
aittir…Lanet Filminin galasının sunucusu Recep Tayyip Erdoğan’dır. İslamcı sinemanın
öncüsü Uçakan’ın ilk yönetmenlik denemesidir. Konusu ve işlenişi itibariyle - hayli
propogandist takılan film- bir grup solcu üniversite öğrencisinin doğru yolu bulup hidayete
ermesinin öyküsü diye anlatılır.
“Rahmet Gazap, Sessiz Ölüm, Yapayalnız, Zeynepler Ölmesin, Reis Bey, Yalnız
Değilsiniz…” ile devam eder. Filmler basının ilgisini çeker, ustalaşır, ödüller gelmeye başlar.
İşte yıllar önce Mesut Uçakan’ın 19 yaşında başladığı serüven sinemaya dönüşmüştür. Mesut
Uçakan’dan bahsediyorum. 19 yaşında bir başına İstanbul’a gelmiş Uçakan’dan. Bir taraftan
üniversite okumanın, diğer taraftan da büyük bir şair veya yazar olabilmenin hesaplarını
yapan bu genç adam, bugün Türk Sinema tarihine cesur duruşu ile damgasını vurmuş usta bir
yönetmen olarak karşımıza çıkacaktır… Yıllar sonra usta yönetmen, “şiir aşkım sinemaya
dönüştü” diye belgesellerde anlatacaktır.
SEVDA KUŞUN KANADINDA
Uçakan, “Fikir ve estetik planda verdiği mücadele ile batı kültürünün getirdiği çarpıklıklara
karşı durdu. Duruşuyla Türk Sineması’nda ayrı bir yer edindi. Her türlü olumsuz şartlara inat
önüne çıkan fırsatlara yenilmedi, duruşundan taviz vermedi. Çoğu eserleri hâsılat rekorları
kırdı, büyük yankılar uyandırdı Türk Sineması’nda pek çok ilki başlattı.”
Yönetmen Mesut Uçakan’ın 68 kuşağını anlatan televizyon dizisi “Sevda Kuşun Kanadında”
TRT 1 ekranlarında başladı. İlk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana adeta kilitledi. 68
kuşağının gençlik hareketinin bir boyutunu bir sevda öyküsü üzerinden anlatılıyor. Dizi cuma
akşamları saat 20:00’da yayınlanıyor. Uçakan’ın ustalık döneminin yine çok konuşulacak
eseri olarak karşımıza çıkıyor.
Sevda Kuşun Kanadında, dizisinde “68 Kuşağı” olarak bilinen ve o dönemde farklı
coğrafyalarda gençleri etkileyen hareketin ülkemizdeki yansıması, dönemin egemen
güçlerinin, farklı görüşlere sahip gençleri nasıl kullandığı dile getiriliyor. Bu çatışma ortamına
girmek istemeyen bir avuç gencin provokasyonlara karşı nasıl direndiği ve mücadele ettiği
anlatılır.
Dizi, ilk etapta, 1968 sonundan başlayarak 1972 yılına kadar yaşanılan olaylardan esinleniyor
ve bir imkânsız aşk hikâyesi üzerinden ilerliyor. Bu ülke gençlerinin, farklı kimlikler altında
birbirleriyle çatışsalar da, ortak temel değerler ve kültürel zemin üzerinde buluştuklarında
kardeşliklerini hatırlayıp yeni bir sevgi bağı kurabileceklerini kanıtlıyor.
Dizinin genel yönetmeni Mesut Uçakan; dönem filmi olarak kurgulandığını ve dizide o
dönem içerisinde yaşanan olayları tarafsız bir şekilde dile getirmeye çalıştıklarını ifade
ediyor. Dizide dönemin solcularını, sağcılarını ve kavgaya girmeyen Müslüman gençleri de
ele aldıklarını anlatıyor.
Senaristliğini Ahmet Tezcan'ın, yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın, yapımcılığını Ahmet Nesim
Şahin'in üstlendiği dizide, başrolleri; Murat Ünalmış, Deniz Baysal, Ufuk Bayraktar, Müge
Boz, İlker Kızmaz ve Yavuz Bingöl gibi isimler paylaşıyor.
Başrol oyuncularından (Arif Ünlü ) karakterini canlandıran sinema ve dizi oyuncusu Murat
Ünalmış Tomarza Gülveren mahallesinde doğdu. Kayserili olan sanatçımızın ailesi halen
Kayseri’de yaşıyor. Dizinin kahramanı üniversite yılları İstanbul’da geçmiş. MTTB’de etkin
görev almış eski Kocasinan belediye başkanı Kayserinin “Bekir Abi”si Bekir Yıldız’ın
üniversite yıllarından esinlenerek yazılmış.
“Hepimiz sonsuz karelerden oluşan bir filmin içindeyiz” diyen yönetmen, senarist ve yapımcı
Mesut UÇAKAN’ın biyografisi:

1953 yılında Kırıkkale'de doğdu. İ.T.İ.A. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu
Sinema Televizyon Bölümünden mezun oldu, 1997 yılında "'Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema"
adlı dergisini altı sayı yayınladı.2003 yılında yayın hayatına başlayan Sonsuzkare sinema
dergisini yönetti. Bir şiir kitabı "Sıkı Tut Ellerimi", bir de sinema kitabı "Türk Sinemasında
İdeoloji" olan Uçakan'ın filmleri ise şöyle: Lanet, Rahmet Gazap, Sessiz Ölüm, Yapayalnız,
Zeynepler Ölmesin,Reis Bey,Yalnız Değilsiniz, Ölümsüz Karanfiller, Çöküş, Sevdaların
Ölümü, Kelebekler Sonsuza Uçar, Otel, Anne Ya da Leyla, Anka Kuşu, İzzet Kaptan ve Oğlu,
Sonsuza Yürümek, İskilipli Atıf Hoca, yönettiği TV dizileri; Kavanozdaki Adam, İnsanlar
Yaşadıkça ve Hayat Yokuşudur.
Yazan: M. Orhan Cebeci
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17518.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Uluslararası Öğrencilere sertifika ve
konferans
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları
Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin 8. haftaki
konferanslarında, “Yitik Mirasımız Osmanlıca” ve modern çağdaş dünya ile ilgili olarak
“Modern Dünyada Neyi Kaybettik?” konulu konferanslar yer aldı. Elektrik Şirketi Konferans
Salonunda verilen konferansları öğrenciler ilgiyle takip ettiler. Konferanslarla birlikte aynı
zamanda Medeniyetin Burçları Derneğindeki, “Osmanlıca” ve “Dış Politika” atölye
çalışmalarına 6 hafta boyunca devam eden öğrencilere sertifikaları verildi.
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“Yitik mirasımız Osmanlıca”
Konferanslardan ilki Araştırmacı Yazar Ali Günter tarafından Osmanlıca ile ilgili olarak
verildi. Konferansta, Osmanlıca konusu tüm yönleriyle ele alındı. Osmanlıca’nın niçin bizim
için önemli olduğu, Osmanlıca öğrenmenin ne kadar kolay olduğu gibi konular üzerinde
duruldu. Günter, Osmanlı Türkçesi dediğimizde bizim ecdadımızın kullandığı dilden
bahsedildiğini, aslında Türkçe olan bir dil olduğunu anlattı. Farklı bir dilden bahsedilmemesi
gerektiğinin altını çizdi. Osmanlıcanın konuştuğumuz dilin Kur’an dilinde kağıda aktarılması
olduğundan bahsetti. Günter, Osmanlıca öğrenmek istenildiği takdirde çok kısa bir sürede
hatta birkaç saatlik bir sürede bile öğrenilebileceğini ifade etti.
“Modern dünyada neyi kaybettik?”
Daha sonra ise Araştırmacı Yazar Enver Gülşen, “Modern Dünyada Neyi Kaybettik?” konulu
konferansta konuştu. Enver Gülşen, batı dünyasının zihniyet yapısını ele aldı. Özellikle
modernliğin etkisi ile diğer medeniyetlerin ve doğu toplumlarının hangi değerlerini kaybettiği
konusunda açıklamalarda bulundu. Enver Gülşen konuşmasında bu kaybedilen değerlerin

sanata yansıyan tarafları ile ilgili de katılımcılara bilgiler verdi. Özellikle mimari, estetik,
felsefe, sosyoloji ve düşünce kalıpları gibi konularda dinleyicilere açıklamalarda bulundu.
İslam Medeniyetinin temel unsurlarından olan mimari anlayışa vurgu yaptı. Özellikle İslam
dünyasını ve daha sonra da tüm dünyayı etkisi altına alan yozlaşmanın batı dünyası ile olan
irtibatı ve özelde de sanat dallarından birisi olan mimari ile olan ilişkisi üzerinde durdu.
Modern ve postmodern dünyada sanat anlayışlarında meydana gelen tahribat ve yıkımlar
üzerinde açıklamalarda bulundu.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17519.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Olgunharputlu kalkınma dersi verdi
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu,
Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilere ‘Kalkınmada Sivil Toplumun Rolü: MÜSİAD
Örneği’ konulu ders verdi.
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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte organize ettiği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi çerçevesinde
25 farklı ülkeden 40’a yakın yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Ekonomik Kalkınma ve
Mühendislik Atölyesi’nin konuğu MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu oldu.
Başkan Nedim Olgunharputlu, yabancı öğrencilere ‘Kalkınmada Sivil Toplumun Rolü:
MÜSİAD Örneği’ konulu bir ders verdi. Çad, Benin, Gana, Türkmenistan, Kırgızistan,
Gürcistan, Kırım ve Kongo’dan gelen öğrencilerin sınıfına konuk olan Başkan Olgunharputlu,
4’üncü Sanayi Devrimi’nin gündemde olduğunu hatırlatarak bu devrimin tasarım ve üretime
dayalı olacağını düşündüğünü söyledi.
Derste Kayseri sanayisini de anlatan Başkan Olgunharputlu, “Kayseri’de mobilya, çelik kapı
ve elektrikli ev aletleri yoğun olarak üretiliyor. Ancak, konteynır bazında ithalat ile ihracat
arasında ciddi uçurumlar var. 1 konteynır ithal ürün için neredeyse 10 konteynır mobilya
üretmek gerekiyor. Dünya’nın büyüyen ekonomisi olarak öne çıkan Çin’e bakarsak, katma
değerli ürünler üretmiyoruz. Ülkemiz olarak daha çok katma değerli ürünler üreterek
büyümeye faydalar sağlayabiliriz” dedi.
Başkan Olgunharputlu, derse katılan öğrencilere de kendi ülkelerindeki ekonomik durumu
sordu. Öğrenciler, politik sorunlar nedeniyle ekonomik ve sosyal yaşamların ülkelerinde çok
fazla etkilendiğini söyledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17520.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Türkiye’nin ilk çocuk üniversitesi
Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen ‘Çocuk Üniversitesi’ projesi ile ticaret kültürüyle ünlü
Kayseri'nin çocukları, ilkokul yaşlarında girişimcilik eğitimi almaya başladı.

25 Mayıs 2016 Çarşamba 12:07

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ortaklığında,
AGÜ Kampüs alanındaki dersliklerde gerçekleştirilen ‘Çocuk Üniversitesi’ projesi,
Türkiye’de ilki düzenlenen pilot çalışma özelliğini taşıyor. Küçük yaşlarda girişimciliğe dair
farkındalığın geliştirilmesini amaçlayan proje ile geleneklerinden dolayı tatillerde çıraklık
yapmaya sanayiye giden Kayseri'nin çocukları, girişimcilik eğitimlerini artık, ‘Çocuk
Üniversitesi’ çatısı altında daha modern tekniklerle alıyor.
“Girişimcilik eğitimleri artırılmalı”
Proje Koordinatörü Psikolojik Danışman Fikri Ulusoy, 12’si kız olmak üzere 24 öğrenci ile
başladıkları ‘Çocuk Üniversitesi’ projesinde, çocuklarda girişimciliğe dair farkındalık
oluşturmak amaçladıklarını söyledi. 4 hafta ve toplam 20 saat süren eğitimlerin, çocuklardaki
yaratıcılık yeteneğini ortaya çıkarmaya yönelik olduğunu belirten Koordinatör Fikri Ulusoy,
“Girişimcilik eğitimleri daha çok yetişkinlere yönelik. Çocuklarla yürüttüğümüz bu çalışma
Türkiye’deki ilk pilot uygulama. Çocuklara yönelik girişimcilik eğitimlerinin artırılmasına
ihtiyaç var. Bunu, girişimciliğin merkezi olan Kayseri’den başlatmak ve Türkiye’ye yaymak
son derece önemli. Bugün kalkınmayı sağlayabilmeyi bekliyorsak eğer daha çok girişimci
insana ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızla oluşturmayı
hedefliyoruz. Şimdilik, yüzlerce öğrenci arasından seçtiğimiz 24 öğrenci ile eğitime başladık
ama çok fazla sayıda başvuru var o nedenle eğitimleri yaygınlaştıracağız ve daha fazla sayıda
çocuğa ulaşacağız” diye konuştu.
6. sınıfta online satış yapıyor
Henüz 6. sınıf öğrencisi olmasına rağmen, kendi tasarladığı 'Planner' adlı ürününü internet
siteleri üzerinden pazarlayan Çağla Çiçek Tahtasakal da daha fazla sayıda tüketiciye nasıl
ulaşacağını öğrenmek için Çocuk Üniversitesi’ne geldiğini söyledi. Çağla Çiçek Tahtasakal,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada ilk hafta girişimciliğin tarihini öğrendik, sonraki hafta da nasıl girişimci olunabilir,
girişimci nedir gibi konularda araştırmalar yaptık. Burada aldığımın eğitimin bana çok faydası
oldu, ürünlerimi nasıl daha iyi satabileceğimi öğrendim. Sosyal medyadan AGÜ Çocuk
Üniversitesi’ni takip etsinler ve bundan sonraki eğitimlere katılsınlar.”
11 yaşında ormandan geçiniyor
Çocuk Üniversitesi’nde aldığı eğitimlerle satış yapmaya başladığını kaydeden 5. sınıf
öğrencisi Yusuf Asım Taşçı ise kazandığı parayı biriktirerek kumandalı ve benzinli araba
alacağını dile getirdi. 11 yaşındaki Yusuf Asım Taşçı, “Girişimcilik konusunda
profesyonelleşmek ve para kazanabilmek için geldim. Girişimcilik hayatımı yönlendiriyor o
yüzden bu eğitimde bana fayda sağladı.

Yumurta sattım, ormanda topladığım çeşitli otları sattım, mantar da satıyorum, ben ormandan
geçiniyorum. Yumurtalardan 9 TL kazandım, yine iyi para getiriyor. Parayı biriktiriyorum”
ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17521.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Dosta güven düşmana korku saldılar
Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen “Erciyes-2016 tabur görev kuvveti
müşterek fiili hava indirme tatbikatı nefes kesti. 120'si paraşütçü olmak üzere 230 personelin
katıldığı tatbikat başarıyla tamamlandı
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Şehit Teğmen Hasan Bak Atma/Atlatma Sahası'nda düzenlenen tatbikatı, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Zeki Salih Çolak da izledi. İlk olarak, C-130 uçağı ile 120 komando
tatbikatın gerçekleştirildiği alana serbest paraşüt atlayışı ile indi. Komandoların inmesinin
ardından alana CN 235 Casa uçağı ile obüs bırakıldı. Komandolar burada sıyrılmayı
gerçekleştirerek, temsili düşman muhabere merkezini kuşattı ve merkezi düşmandan arındırdı.
Ardından da obüs tarafından temsili muhabere merkezi tam isabetle vurularak, yerle bir
edildi.
Daha sonra Talas ilçesine bağlı Zincidere Mahallesi'nde bulunan General Vecihi Akın
kışlasına geçildi. Burada da cesaret ve mukavemet parkurunu başarılı bir şekilde geçen
komandolar, gerçek mermi kullanarak tek kurşun ile hedeflerini vurdu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17522.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Örgüt üyesini şaşırtan soru
Adliye girişinde "Parasız, demokratik bir üniversite eğitim istiyoruz" diyen Melikşah
Üniversitesi’nde okuyan DHKP-C zanlısına bir gazeteci, "Özel üniversitede okuyorsun,
parasız eğitim mi istiyorsun?" diye sorunca, cevap veremeyen zanlının şaşkınlığı yüzüne
yansıdı.

26 Mayıs 2016 Perşembe 11:51

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi biri kadın 3 üniversite
öğrencisi gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye çıkarılması sırasında gazetecilerin sorusu
örgüt üyesini şaşırttı.
Adliye girişinde "Parasız, demokratik bir üniversite eğitim istiyoruz" diyen Melikşah
Üniversitesi’nde okuyan DHKP-C zanlısına bir gazeteci, "Özel üniversitede okuyorsun,
parasız eğitim mi istiyorsun?" diye sorunca, cevap veremeyen zanlının şaşkınlığı yüzüne
yansıdı.
Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda terör örgütü DHKP/C üyesi biri kadın 3 üniversite
öğrencisi gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda
örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden
geçirilen 3 zanlı, mahkemeye sevk edildi. Adliye önünde gazetecilerin "Neden gözaltına
alındınız?" sorusuna, en düşük bölüm ücreti 15 bin TL olan özel bir üniversitede okuyan örgüt
üyesi şüphelisi, "Parasız, demokratik eğitim istiyoruz" diye cevap verdi. Bunun üzerine bir
gazetecinin, "Sen özel üniversitede okumuyor musun, özel üniversitede parasız eğitim mi
istiyorsun" diye sorması üzerine şüpheli cevap veremedi. Şüpheli üniversite öğrencisinin
şaşkınlığı yüzüne yansıdı.
Şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusu devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17523.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

İş mi yok, işçi mi?
Şehrimizde özellikle Suriyeli sığınmacıların yerleşmesiyle zaman zaman iş bulma sıkıntısı
çekildiği yönündeki serzenişler güncelliğini koruyor. Öte yandan Organize sanayi
Bölgesi’nde birçok işletmenin duvarında ve servis araçlarının üzerinde yazan “İşçi alınacak”
ilanları akıllara “iş mi yok, işçi mi? sorusunu getiriyor.
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Kayseri’de işveren eleman bulamamaktan, işçi ise iş bulamamaktan yakınıyor. Her iki tarafın
da kendine göre haklı gerekçeleri var. Maaş, sigorta, çalışma şartları, işyeri verimi, kalifiye
eleman sorunları gibi iki taraf arasında henüz çözülememiş sorunlar bulunuyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde özellikle yaz döneminde işçi arayan tabela ve
mesajlarla karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Kış aylarında işleri azalan firmalar eleman
çıkarırken bazı elemanlarına da ücretsiz izin veriyor. Şirkete yeterince mali girdi olmadığı için
işçi maaşlarında da aksamalar yaşanıyor. Hal böyleyken kendini ekonomik olarak güvende
hissetmeyen işçi başka iş bulmaya ve çalıştığı işyerindeki verimini düşürmeye başlıyor. İşçi
ve işveren arasındaki bu anlaşmazlık tarafların ekonomisini etkilediği gibi ülke ekonomisine
de negatif etkiye sebep oluyor.
Görünen o ki sanayi şehri olan Kayseri’de bir şeyler eksik. Nitekim onca iş varken, ya da
onca eleman iş ararken, çarşaf çarşaf asılan eleman ilanları neyin nesi?
İşçi “hakkını” arıyor
İşçiler, onca eleman ilanına karşı iş bulamamaktan dert yanarken, bazı işyerlerinin ya sigorta
yapmadığından, ya da asgari ücretin altında maaş vermeye çalıştığından, ya da başka başka
nedenlerden bahsediyorlar.
İşveren kalifiye eleman istiyor
İşverenler ise sorunun çalışanların iş beğenmemesinden, ya da işi kendine uygun olarak
görmemesinden kaynaklandığını savunuyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17524.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

“Yunus Gönüllüler” için hayırsever desteği
bekleniyor
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Kayseri Şubesi, Talas ilçesinde yapımı devam eden
eğitim ve kültür binası için yardımsever desteği bekliyor. Çok amaçlı kültür ve akademik
çalışmaların yapılacağı eğitim sitesinin kaba inşaatının bittiğini belirten Şube Başkanı Hasan
Bulut, “Yunus gönüllü insanlar yetiştirmek için gönüllü ve hayırsever insanlarımızın
katkılarına ihtiyaç var” dedi.
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Talas İlçesi Kiçiköy Mahallesinde 5 yıl önce Öğrenci Kültür Merkezi yapımına başlayan
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Kayseri Şubesi, işadamı Hacı Mehmet Kuzucu
tarafından bağışlanan arsada 5 katlı bina yaptı. Öğrenci kültür merkezi olarak inşa edilen
binanın kaba inşaatı tamamlandı. Vakıf gönüllüleri ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma
Hastanesinden Kayserili Doç. Dr. Atalay Şahin’in katkılarıyla bu aşamaya getirilen öğrenci
kültür evi için destek aradıklarını belirten Şube Başkanı Hasan Bulut, ”Çok amaçlı kültürel ve
akademik çalışmaların yapılacağı eğitim kültür sitesini faaliyete geçirmeye çalışıyoruz.
İnançlı, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek için bu tesisin inşasına
başladık. Asım’ın Nesli’ne uygun, Yunus gönüllü insanlar yetiştirmek istiyoruz. Binamızın
dış kaba inşaatı bitti. Şimdi bina içi yapımının tamamlanması gerekiyor. Projemizin en kısa
sürede işlemeye başlaması için hayırsever ve gönüllülerin desteğini bekliyoruz”
açıklamasında bulundu.
Eğitim ve kültür tesisi hakkında bilgi veren Bulut, “5 katlı binamızın iki katı yatılı kalacak
öğrenciler için yurt olarak planlandı. Çok amaçlı salonlarımızda öğrenciler her türlü uğraş ve
eğitimi alabilecekler. Konferans Salonu, Kütüphane, Kültür odası ve mescid olan binada
öğrencilerin eğitimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal-kültürel aktiviteler yapılacak”
şeklinde konuştu.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17525.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

“Enerjik Belediye’nin enerji hamlesi
Yenilenebilir enerji projelerine önem veren Melikgazi Belediyesi’nin Yıldırım Beyazıt Pazar
yerinde yaptığı çatı üstü güneş enerji santralinin ardından Keykubat Pazar yerine kurulan
santralin Haziran ayı içerisinde enerji üretimine geçeceği bildirildi. Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, hazırlanan iki yeni enerji projesinin önümüzdeki günlerde başlayacağını
söyledi.
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)ile yürütülen proje kapsamında Mart ayında
başlanılan çalışmada sona gelindiğini belirten Başkan Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi
olarak kendi enerjisini kendi üreten bir belediye olma yolunda hızla ilerliyoruz. Türkiye’de bir
ilki başararak Yıldırım Beyazıt Tesislerimizde ülkemizin çatı üstü en büyük güneş enerji
santralini yaptık ve enerji üretimine başladık. Bu santral belediyeye ait tüm tesislerin üçte bir
oranında enerji üretimini karşılıyor. Oran Kalkınma Ajansı, Keykubat Güneş Enerji Santrali
projemizde belediyemize 450 bin TL hibe desteğinde bulundu. Keykubat Tesislerimizde de
Mart ayı içerisinde santral kurma çalışmalarımıza başladık. 2 bin 300 metrekarelik alanda bin
260 panel ve 15 invertörden oluşan santral toplamda 350 kilowatt güce sahip olacak. Haziran
ayı ortalarında da çalışmalar tamamlanarak enerji üretimine başlanılacak. Tesisimiz enerji
üretimine başlaması ile birlikte yaklaşık 4 yılda kendini amorti edecek konuma gelecek”
dedi.
Yeni projeler yolda
Enerji Santrallerinin üretimine başlamasıyla birlikte belediyeye ait tüm tesislerin yüzde 50
oranında enerjisinin karşılanacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Kapalı Pazar
Yeri Güneş Enerji Santrali kurma çalışmalarının, projeleri hazırlanan 320 kilowatt kurulu
güce sahip Danişmentgazi ile 300 kilowatt’lık kurulu güce sahip olacak Gökkent Pazar
yerleri ile devam edeceğini sözlerine ekledi.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17526.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Özhaseki göreve başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirilen Mehmet Özhaseki, görevini Fatma Güldemet
Sarı'dan devraldı.
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AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım’ın sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın onayladığı 65. Hükümetin yeni kabinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer
alan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet
Özhaseki’nin devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu, İsmail Tamer, Hülya Atçı Nergis, Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, MKYK Üyesi Yaşar Karayel, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve Ak Parti ilçe başkanları, partililer ve basının
katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde görevi devralan Mehmet Özhaseki, "Önemli
olan iyi iş yapabilmek. Bulunduğunuz yerde güzel işler yapabilmek, hayırlı eserler ortaya
koyabilmek" dedi.
Devir teslim sonrasında Özhaseki hemşerileri ile bol bol fotoğraf çektirdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17527.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Kılıçdaroğlu siyaseten intihar etti
Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
TOBB Genel Kurulu'nda "Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede
gerçekleştiremezsiniz" şeklindeki konuşmasını siyasi bir intihar olarak değerlendirdi.
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Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri’ye gelen Ak Parti Kayseri Milletvekili
Mustafa Elitaş, gündeme dair açıklamalarda bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’na TOBB 72. Genel kurulunda yaptığı sözler üzerinden yüklendi ve "Bizim
kanla hiçbir zaman işimiz olmaz" dedi.

"AK Parti bugüne kadar yaptığı tüm değişiklikleri kamuoyunu arkasına alarak yaptı.” diyen
Elitaş, “Bizden öncekiler bu işleri kanla yaptıysa geçmişlerindeki hatıraları unutamayıp hala
benliklerinde yaşattıkları için demokratik bir kültür içinde bir siyasi parti başkanı kan
dökmekle milleti tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu'na ağzından kan akıtarak konuşmak yerine
fikirlerini ifade etmeyi tavsiye ediyorum. Kılıçdaroğlu, göreve geldiğinizden bu yana 6-7
seçim geçti. Her seçimde millet seni sandığa gömerek ezdi. Bundan sonra da eğer anayasa
değişikliği olursa AK Partililer değil, bu millet seni ezip geçecek." şeklinde konuştu.
Elitaş, dünyada gelişen ülkelerin sistemlerinin ahenk içinde olduğunu dile getirerek şunları
söyledi:
"Şu andaki sistemin sigortası, huzursuzluğu çağıran sistemin sigortası, Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun güçlü liderliği sayesinde bu bozuk düzenin herhangi bir
olumsuzluğu, sorumsuzluğu Türkiye'ye bir bozgun halinde dönmüyor. Öncelikle yapılması
gereken başkanlık sistemini harekete geçirmektir."
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17528.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17529.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Ayrımcı ilan
Kayseri’de bir inşaat firması tarafından “eleman online” adlı siteye konan “Bayan eleman”
ilanı hem düşündürdü hem de tepki çekti.
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Gülyuva Mühendislik İnşaat firması tarafından internette yayınlanan eleman ilanının toplumu
ayrıştırıcı şekilde algı oluşturduğu görüldü.
Başı açık olmalı
Firma ilanında 25-37 yaş arası temizlik ve aşçı pozisyonuna eleman arandığı belirtilirken,
detaylarda yer alan “Başı açık ve sigara kullanmayan, ofis ortamına uyum sağlayacak temiz,
güvenli, kılık kıyafetine dikkat eden bayan elemanlar tercihimizdir” şartı farklı yorumlara
neden oldu.
Firma yetkilileri ise söz konusu ifadenin sehven yazıldığını savundular. Ancak ilanın halen
yayında olması yüzünden bu savunmaları inandırıcı bulunmadı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17530.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Emlak müşavirleri geliyor
Yeni tasarıya göre, emlakçıların yerini üniversite mezunu emlak müşavirleri alacak.
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Onbinlerce emlakçının gözü Meclis'te Sanayi Komisyonu gündeminde bulunan kanun
teklifine çevrilmiş durumda. Yeni tasarıya göre, emlakçıların yerini üniversite mezunu emlak
müşavirleri alacak.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre, yasanın hükümetin gündemine girmesi, yasal
düzenlemenin bu yıl içinde çıkacağı beklentilerini güçlendirdi. Bazı tahminlere göre kanun
teklifi yasalaşırsa sektörü derinden etkileyecek. Tasarıda kazanılmış hakların koruması
öngörülmekle birlikte, binlerce emlakçının sektör dışında kalması kaçınılmaz gözüküyor.
Çünkü ‘müşavir’ olmak için üniversite mezunu olma şartı geliyor. Dahası lisans almak için
sınavdan geçmek gerekiyor. ‘Müşavirlik’ sistemi öngörüldüğü için faaliyetin kanunla
düzenlenmesi şart. Yine aynı sistem gereği, “müşavirlik’ işlem sorumluluğu getiriyor. Başka
bir ifade ile “ben sattım gitti” düzeni ortadan kalkıyor.
Sektör de tartışmayı sürdürüyor. 60 ilin odası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na gitti, bakan
Bülent Tüfenkci ile görüştü. Ayrıca bir alternatif tasarı da hazırlandı. Sektörün önemli
kuruluşları model önerileri yapıyor. Bunlardan biri de İngiliz modeli. Odalar ve kuruluşlar
komisyon ve Meclis aşamasında etkili olmak.
Yeni taslak neler getiriyor?
Hazırlanan tasarı taslağı ile lisans alınarak sürdürülecek faaliyetler, lisanslı emlak
müşavirleri, lisanslı emlâk müşavirlik şirketleri ve lisanslı emlak komisyoncuları olmak üzere
üçe ayrılıyor. Sadece üniversite mezunları “müşavir” olacak.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Lisanslı Emlak Müşavirliği ve
Komisyonculuğu Kurulu olacak. Kurul, lisanslı emlak müşavirleri, lisanslı emlak müşavirliği
şirketleri ve lisanslı emlak komisyoncularının yönetimi, denetimi ile sevk ve idaresini
yapacak.

Lisansların kurulca verilmesi, lisans kayıt ve tescillerinin kurul tarafından yapılması
öngörülüyor.
Lisanslı emlak müşavirleri ve komisyoncuları kendi adlarına birden fazla iş yeri
açmaları yasaklanırken, lisanslı emlak müşavirliği veya komisyonculuğunu kendi adına veya
şirket olarak yapanların ücretli olarak ayrıca başka bir işveren yanında çalışması da
yasaklanıyor. Böylece, emlakçılık mesleği yapan lisans sahiplerin işlerine yoğunlaşması ve
haksız rekabetin engellenmesi amaçlanıyor.
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de emlakçılık faaliyeti yapmalarına ilişki
düzenlemeler yapıldı. Yabancıların şirket kurarak faaliyette bulunmalar halinde en az iki
lisanslı emlak müşavirinin kurucu ortak olması öngörülüyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17531.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Hazır cevap üstadı: Necip Fazıl

Mustafa BOSTANCI
26 Mayıs 2016, 12:14

Gayesiz geçirilen yılların üstüne bir çizgi çekip, dava adamlığına uzanan çileli bir hayatı
seçen, Üstad Necip Fazıl Kısakürek’i vefatının 33. yılında rahmetle anıyoruz. Şahsım adına
eserlerini daha çok okumaya ve daha çok anlamaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Üstadın şairliği dillere destandır. Sakarya’sı, Kaldırımlar’ı ve Beklenen’i ilk ezberlediğim ilk
şiirler arasındadır. Şüphesiz şiirleri kadar İslam davasının yılmaz bir savunucusu olarak ortaya
koyduğu yayınlar, yaptığı konferanslar ve yetiştirdiği öğrenciler en büyük eserleridir.
Üstad aynı zaman nüktedanlığı ve hazır cevap oluşu ile de tanınır.
Vapurla Karaköy'e geçerken, yanına biri yaklaşıp sormuş: "Peygamberlere ne diye gerek
duyuldu, biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik?" Üstad okuduğu kitaptan başını
kaldırmadan: "Ne diye vapura bindin ki, yüzerek geçsene karşıya" cevabını vermiş.
***
Bir gün O’na sahilde rastlayan bir hayranı: “Üstad, senin bütün mücadelelerin güzel,
hizmetlerin eşsiz ama şu ....... tarafın olmasa” diye tenkit eder. Bunun üzerine Üstad tebessüm
ederek: “Şu boğaz'dan geçen lüks ve güzel gemiyi görüyor musun? Bak ne kadar lüks ve
konforlu değil mi? İşte böylesine lüks geminin tuvaleti de vardır” der.
***
Bir gün Üstad bir üniversitede konferansa katılmış. Çıkıp her zamanki gibi Din ve Allah
kavramı hakkında konuşmuş. Konuşması bittikten sonra, onunla karşıt görüşlü olan bir
Profesör sorar: “Siz önceden çıkıp farklı şeyler söylerdiniz, şimdi ise o sözlerinize çelişen
şeyler söylüyorsunuz, yazdığınız şiirler hala ezberimdedir, bu ne demek oluyor?” Üstad'ın

cevabı herkese parmak ısırtacak kadar etkilidir: “Benim geçmişim bir çöplüktür ve çöplükleri
sadece köpekler kurcalar.”
***
Üstad’ın içinde bulunduğu uçak, Yeşilköy Havaalanından kalktıktan kısa bir zaman sonra
arızalanır
ve geri döner. Havaalanındakiler merakla, "Ne oldu, nasıl oldu?" diye sorarlar. Üstad’ın
cevabı hem teslimiyetçi hem de hikmetlidir: "Ahirete kabul etmediler, geri döndük."
***
Mahkemede hakim Üstad’a: “Seni bundan böyle bir daha huzurumda görmeyeceğim, öyle
değil mi?” Üstad sorar: “Hakim Bey, yoksa istifa mı ediyorsunuz?”
***
Üstad’ın hakimlerle çok fazla diyalogları olmuştur. Yine Üstad bir gün mahkeme heyetine
kızarak “bu salondakilerin yarısı eşektir” der. Hakim hemen sözünü geri almasını ister. Bunun
üzerine Üstad “bu salondakilerin yarısı eşek değildir” der. Bu kıvrak bir zekanın anlık
tezahüründen başka bir şey değildir.
Müdafalarım adlı eserinde anlatıyor. Yıl 1939. Çankaya’nın kalemşoru Falih Rıfkı Atay,
Caddebostan’daki villasına Üstad’ı yemeğe davet eder. Bir ara sofrada şöyle der: “Yahu
Necip, senin tarzında, senin çapında bir adam, nasıl Müslüman olur?” Üstad’ın cevabı zehir
zemberek: “Benim çapımı geç, insanın çapı yükseldikçe Müslümanlığa bağlanma ve
ondan başka hiçbir şeyi tanımama şansı artar.”
***
Üstad yenilgi ve mağlubiyeti kabul etmezdi. Bir gün bir tren istasyonunda onun sinirli sinirli
gezdiğini gören bir hayranı (bazı rivayetlere göre onu sevmeyen biri) sorar: “Ne oldu Üstad,
treni mi kaçırdınız?” Treni kaçırmak bir eksiklik, kabul edilemez bir yenilgidir. “Kovdum
gitti” der.
***
Yine bir gün kendisine, bir dostu: “Üstad, dünyada iki büyük şair var” demiş. Üstad’ın tepkisi
şu olmuş: “Öteki kim?”
***
Üstad’a sorarlar: “Üstad özel arabanız yok mu?” keskin zekâ küpünün verdiği cevap hikmet
doludur: “Ona en son bineceğiz.”
Ve bir bahar gecesi, özel arabasına binmek üzere ruhunu Rahmeti Rahmana teslim eder.
Mekanın cennet olsun Üstad’ım..
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17532.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

İş hayatına atılacak kadına destek geliyor
Hükümet, kadın istihdamının arttırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi için "Kadın
Girişimciliği Programı"nı hayata geçirecek.

26 Mayıs 2016 Perşembe 12:15

Başbakan Binali Yıldırım tarafından dün açıklanan 65. Hükümet Programı'nda kadın, çocuk,
engelli ve yaşlılara yönelik gelecek dönemde gerçekleştirilecek düzenlemelere yer verildi.
Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı öncülüğünde "Kadın Girişimciliği Programı"
hayata geçirilecek. Program çerçevesinde kadın istihdamına yönelik sağlanan teşviklerinin
sürdürülebilirliği sağlanacak ve uygulamaya konulacak Kadın Girişimciliği Programı ile
kadınların iş hayatına atılmaları kolaylaştırılacak.
Programla kadın istihdamının arttırılması ve ilk kez iş hayatına adım atacak kadınlar için
pozitif ayrımcılık ilkesini gözeten kolaylaştırıcı tedbirlerin uygulanması öngörülüyor. Ayrıca
kız çocuklarının eğitime devam etmelerinin sağlanması için ilave teşvik mekanizmaları
uygulamaya konulacak. Kadınlara yönelik mevzuat, ilgili tarafların görüşleri alınarak gözden
geçirilecek.
Kreşler için teşvik düzenlemeleri yapılacak
Hükümet Programı'na göre, aile bazında eğitim, sağlık, istihdam, gelir gibi alanları içeren
sosyal risk haritası çıkarılacak. Sosyal hizmet ve yardım kuruluşları arasında koordinasyon ve
iş birliğini arttırmak amacıyla "Aile Bilgi Sistemi" kurulacak.
Sosyal yardımlarda aile büyüklüğünü esas alan, ailenin bütünlüğünü koruyan ve sosyal destek
hizmetlerinin bütünleşik bir şekilde sunulmasını sağlayacak yeni bir modelin hayata
geçirilmesi amacıyla "Sosyal Yardım Kanunu" çıkarılacak.
Vatandaşların kaliteli, hesaplı, kolay erişilebilir kreşlerden faydalanabilmesi için teşvik
düzenlemeleri yapılacak, yoksul ailelere de belirli ölçütlerde internet erişimi imkanı
sağlanacak.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17533.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

İlahiyat Fakültesi’nde kızların başarısı
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan 400 öğrenciye önceki gün
düzenlenen törenle diplomaları verildi. Törene başarılarıyla kız öğrenciler damga vurdu.
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Erciyes Üniversitesi bünyesinde 2 bin 500 öğrencisi bulunan İlahiyat Fakültesi’nden 20152016 eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olan 400 öğrenci diplomalarına kavuştu.
Törende başarı sıralaması okunurken, iki bölümde dereceye giren 6 öğrencinin de kız olması
dikkat çekti.
İlahiyat Bölümü’nde ilk üçe girenlerin ismi şöyle:
1. Fatma Zehra Şahin
2. Ümmügülsüm Ayhan
3. Esra Tabkara

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde ise sıralama şu şekilde:
1. Seçil Kılıç.
2. Gamze Gevenç
3. Şeyma Uykun
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17534.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Çerkes Sürgünü Kayseri’de de anıldı
21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırım ve Sürgünü’nün 152. yıldönümü münasebetiyle Kayseri
Kafkas Derneği tarafından bir anma programı gerçekleştirildi.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan gece Kayseri Kafkas Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Akkaya’nın konuşmasıyla başladı.
Soykırım ve sürgün yolunda kaybettiklerimiz için edilen duanın ardından Jıle Tiyatro Grubu
ve Maze Müzik Grubunun yanısıra Surhay ile devam etti. Büyük ilgi gören gece, Dünya
üzerinde başka hiçbir milletin böyle büyük acılar yaşamaması temennileriyle sona erdi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17535.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Nohut büyüklüğünde dolu
Kayseri'de nohut büyüklüğünde dolu yağışı şehir merkezinde etkili oldu.
26 Mayıs 2016 Perşembe 18:14
Kayseri'de dün aniden başlayan dolu yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Nohut büyüklüğünde
yağan dolu nedeniyle vatandaşlar büyük zorluk çekerken çareyi binaların ve ağaçların altına
saklanmakta buldular. Dolu nedeniyle birçok aracın alarmı çaldı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışların Pazar gününe
kadar devam etmesinin beklendiği, hava sıcaklığının ise 7 ile 18 derece arasında olmasının
tahmin edildiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17536.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

Atlas bebeğin yüzü artık gülüyor
Kayseri'de yaşayan öğretmen çiftin lösemi hastası 15 aylık bebeği Atlas, babasından yapılan
yarı uyumlu ilik naklinin ardından kritik 6 aylık süreci atlattı ve hastalığını yenme yolunda
önemli bir dönemeci geride bıraktı.

27 Mayıs 2016 Cuma 10:11

Enes-Sinem Yaşa çiftinin ilk çocukları Atlas'ın 2 aylıkken yapılan rutin sağlık kontrolleri
sırasında lösemi hastası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çift, bebeklerinin tedavisi için
Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye taşındı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 1 yıldır tedavisine devam edilen ve
uzun süredir hastanede yatan Atlas bebek, 20 Kasım 2015'te babasından yapılan ilik naklinin
ardından 3 ay hastanede kaldı. Durumu iyiye giden ve taburcu edilen Atlas, yaklaşık 3 aydır
hastalıkla mücadelesini evinde sürdürüyor.
Baba Enes Yaşa, yaptığı açıklamada, Atlas'ın tedavisi için Kayseri'de yaşamaya başladıklarını
söyledi.
Atlas'a lösemi teşhisi konulmasının ardından 6 ay kemoterapi uygulandığını ancak sonuç
alınamadığını aktaran Yaşa, "Kemoterapi işe yaramadığı için ilik nakline karar verildi. Daha
sonra Türkiye'den ve yurt dışından ilik aranmaya başlandı. Yurt dışında çeşitli girişimlerimizi
oldu ama uyumlu ilik bulamadık. Türkiye'den de bulamadık. En son çare olarak, yarı uyumlu
ilik nakline karar verildi." diye konuştu.
"Her şey iyi gidiyor"
Türkiye'de üç yerde yarı uyumlu ilik nakli yapıldığını anlatan Yaşa, şöyle devam etti:
"Bunlardan birisi de Erciyes Üniversitesi. Tam uyumlu ilik bulamadığımız için yarı uyumlu
nakil yapmak zorunda kaldılar. Yüzde elli uyumlu olduğum için benden aldılar. 20 Kasım'da
benden yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Hastanedeki tedavinin ardından üç aydır evdeyiz ama
sürekli kontroller yapılıyor. Evde ilaçları devam ediyor. Her şey iyi gidiyor. Nakilden sonra
altı ay geçti, haftalık kontrolleri de devam ediyor. Dışarı çıkmamız için üç ay daha var."
Anne Sinem Yaşa ise çocuğunun sağlığının iyi bir aşamaya gelmiş olmasından son derece
mutlu olduklarını belirterek, “Zorlu süreçleri adım adım atlattık. Tamamen iyileşmesi için 1
yıl geçmesi gerekiyor ama 6 ay bizim için çok büyük bir dönemeçti, onu atlattık. Kanser
gerçekten çok zor bir hastalık. Çocuklarda olmasını hiç yakıştıramıyorsunuz. Zor bir süreç. Şu
an çok mutluyuz." şeklinde konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17537.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

ERÜ’ye “Çerkes Dili ve Edebiyatı Bölümü”
şart
Ermenice, İbranice, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Türkmence gibi
birçok dil bölümünün olduğu Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “Çerkes Dili ve
Edebiyatı” bölümünün olmaması eksiklik olarak göze çarpıyor.
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Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren CWTS Leiden Sıralama
Sistemi tarafından “2016 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması” raporunda yayımlanan
sonuçlara göre farklı kategorilerde üst sıralarda yer alan, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 8.
sırada gösterilen Erciyes Üniversitesi’nde, “Çerkes Dili ve Edebiyatı” bölümünün
akademisyen eksikliğinden dolayı faaliyette olmaması düşündürüyor.
Erciyes Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri bölümü
bünyesinde 8 yıl önce açtığı Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümü akademisyen olmadığı için
hizmet veremiyor.
“İkinci üniversite olmak istiyoruz”
ERÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Çerkes Dili ve Edebiyatı
bölümünün Türkiye’de sadece Düzce Üniversitesi’nde hizmet verdiğini belirterek, “Dünyanın
en büyük Çerkes topluluğunun yaşadığı Türkiye’de, Adige yaşam felsefesinin öğrenilmesini,
araştırılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan Çerkes Dili ve Edebiyatı bölümümüzün
faaliyetlerine başlaması için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) kanunlarına göre en
az 3 kişilik bir akademisyen kadrosu olması gerekiyor. Bu kadroyu tamamlayamadığımız için
hizmete geçiremiyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. İnşallah sonuca ulaştığımızda
Düzce’den sonra bu bölümü faaliyete geçiren ikinci Üniversitesi olacağız” şeklinde konuştu.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17538.html
Erişim Tarihi: 30.05.2016

“Ufuk Turu” bu defa Kosova’da yapıldı
Konya Sivil toplum Kuruluşları Platformunun bu yıl 13.’sünü düzenlediği Ufuk Turu
Toplantısı 19-23 Mayıs tarihleri arasında Balkan ülkelerinden Kosova’nın başkenti Priştina’da
yapıldı. Programda Kayseri’yi Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ile Başkan
Yardımcısı Cafer Beydilli temsil etti.
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Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenen Ufuk Turu
toplantılarının bu yılki konusu Medeniyetler Buluşması idi. Toplantıya Konya’daki sivil
toplum kuruluşlarının yanı sıra Kayseri’den Van’a Erzurum’dan İzmir’e 25 ilin sivil toplum
temsilcileri de davetli olarak katıldılar.
Medeniyetler buluştu
Programa Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Bulgaristan‘dan sivil toplum
temsilcileri de katılırken Kosova Müftüsü, bakanları ve milletvekilleri de toplantıda bulunarak
birer selamlama konuşması yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti 64. Hükümet Başbakanı Ahmet
Davutoğlu da toplantıya telgraf göndererek başarı dileklerini iletti.
Kosova’da yapılan Ufuk Turu toplantısı için Konya’da toplanan Sivil Toplum temsilcileri 19
Mayıs günü saat 18.00’da THY uçağı ile yola çıktılar. 2 saatlik bir uçuştan sonra Kosova’nın
başkenti Priştina’ya ulaştılar. Akşam otele giriş ve yemekten sonra istirahata çekildiler.
Konusu ‘Medeniyetler Buluşması’ olan 20 Mayıs Cuma günü sabah saat 10.00 ile 12.00
arasındaki bölümde il temsilcileri, Kosova ve Kosova dışındaki Balkan ülkelerinden gelen
Sivil Toplum Temsilcileri arasında tanışma ve tanıtım toplantısı yapıldı.
Aynı gün saat 14.00 ile 15.30 arasında protokol konuşmaları oldu. Daha sonra
moderatörlüğünü Prof. Dr. Ender Kutlu’nun yaptığı M. Emin Köktaş, Bilal Kuşpınar, İbrahim
Erol Kozak ve Saffet Köse’nin konuşmacı olduğu ‘Medeniyet Tasavvuru’ paneli yapıldı.
Aynı gün saat 20.00 ile 22.00 arasında Sivil Toplum kuruluşları istişare toplantısı
gerçekleştirildi.
İlk günü yoğun geçen Ufuk Turu toplantılarının 2’nci günü olan 21 Mayıs Cumartesi günü
sabah saat 10.00 ile 12.00 arasında toplantının 3’ncü oturumu yapıldı. Bu bölümde Konu
‘İslam Medeniyetine Yönelik Tehditler ve Fırsatlar’ idi. Konu hakkında Mustafa Armağan’ın
Moderatörlüğünde Tarık Ouadrı, Necdet Subaşı, Mesut Idrız ve Ali Akpınar tebliğlerini
sunarak yöneltilen soruları cevaplandırdılar.
Toplantının 4’ncü ve son oturumu aynı gün saat 14.00 ile 16.00 arası yapıldı. Bu bölümün
konusu ‘Medeniyetin İhyasında Sivil Toplumun Rolü’ idi. Moderatör ise Necmettin Erbakan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker idi. Bu oturumda Abdülkadir Buluş, Eduart
Caka, Kudret Bülbül ve Muhammed Ali konu ile ilgili tebliğlerini sunarak yöneltilen soruları
cevaplandırdılar.
Bu oturumdan sonra Prof. Ali Akmaz, Prof. Önder Kutlu ve Doç. Dr. Halil Kurt’un
yönetiminde katılımcı kurum temsilcileri arasında Ufuk Turu Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye ve Balkanlar İşbirliği Çalıştayı yapıldı.

Toplantı 22 Mayıs Pazar günü sabah kahvaltısını müteakip, Konya Sivil Toplum Kuruluşları
Başkanı Muhsin Görgülü’nün sonuç bildirisini sivil toplum temsilcileri ve basın önünde
okuması ile sona erdi.
Tüm oturumları Kosova’nın Başkenti Priştina’da yapılan Ufuk Turu Toplantısından sonra
Pazar günü sonuç bildirisini okunmasını müteakip Kosova içinde gezi turu yapan katılımcılar
Kosova’daki 1. Sultan Murat’ın (Hüdavendigar) Kosova’daki türbesini ve Sırplarla yapılan
bağımsızlık savaşında aynı aileden 57 Müslüman’ın şehit düştüğü Mitroviça beldesindeki
şehitliği ziyaret edip dualar ettiler. Ayrıca İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un
babasının doğum yeri olan İpek kentini, Kosova‘da halkın tamamına yakının Türkçe
konuştuğu Osmanlı döneminden kalma camileri, mescitleri, medreseleri ve dergahları ile ünlü
Prizren şehrini gezerek tarihe yolculuk ettiler.
Vardar Irmağı üzerinde tarihi Osmanlı köprüsünü. Üsküp Kalesini, Üsküp Müslümanları’nın
yaşadığı tarihi çarşıyı gezip ikindi namazını burada eda eden katılımcılar aynı gün akşam saat
21.00 sularında THY uçağı ile 1,5 saatlik uçuşun ardından Konya’ya ulaştılar.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17539.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Anestezist rektör yardımcısı sahnede
uyutmadı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim görevlilerinin
yılsonu konseri sürprizlere sahne oldu. Konserde prova yapmadan sahne alan ERÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız “Tango” eserler seslendirdi. Anestezi uzmanı olan
Yıldız, sahnedeki performansını dinleyenleri uyutmadan tamamladı. Konserin kapanışını
Hukuk Fakültesi ikinci sınıf Öğrencisi Özgül Bolat yaptı.
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ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Sabancı Kültür Sitesinde “Modern Sanat
Akademisi” kapsamında yılsonu konseri verdi. Piyanoda Kırım asıllı Gulnara Jorobekova,
Gulmina Toktogulova, Müsevver Askeroğlu ve Serkan Nihat Ateş resital verirken, fakültenin
son sınıf öğrencisi Japon Wonju Lee trompet çaldı. Amerikalı öğretim görevlisi Steven
Haschke flütüyle mest ederken yine Kırım asıllı akademisyen Kyamran Permuradov
kemanıyla izleyenleri büyüledi. Ağırlıklı olarak batı müziği ekolü çalınan konserde Öğretim
Görevlisi Nihal Şengün’ün seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri salondakilerden alkış
aldı. Konsere iki isim damgasını vurdu. Konser sahne alacaklar listesinde son solist olarak
çıkacak olan Özgül Bolat ve sahne listesinde yer almayan ve sürpriz bir şekilde sahne alan
ERÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Karamehmet Yıldız dinleyicileri büyüledi.
Anestezi uzmanı bu kez uyutmadı

Konseri dinlemeye gelen ERÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Karamehmet Yıldız, prova
yapmadan sahne aldı. Yıldız’ın Gulnara Jorobekova tarafından anons edilmesinden sonra
sahneye çıkan Yıldız salondaki katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı. Orkestra eşliğinde
3 tango eser seslendiren Rektör yardımcısı ikinci parçasında şaşırdı. Hazırlıksız olarak
sahneye çıkan Yıldız’a seyirciler alkış tutarak destek verdi. Heyecanını yenen Yıldız seyirci
isteği üzerine üçüncü tango eserini seslendirdi. Tıp Fakültesinde anestezi uzmanı olarak
hastaları uyutan Yıldız, sahnedeki performansıyla dinleyenlere keyifli ve hareketli dakikalar
yaşattı. Yıldız’ın sahne performansı izleyenler tarafından “anestezi uzmanı bu kez uyutmadı”
olarak yorumlandı. Müziğe tutkunluğunun üniversite yıllarında başladığını belirten Yıldız,
Türk Musikisi söylediğini, tango eserleri ilk kez seslendirdiğini dile getirdi.
Hukuk öğrencisi kapanışı yaptı
Konserde sahne alan Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Özgül Bolat
seslendirdiği parçalarla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı. Öğretim görevlilerin sahne aldığı
konserde bir hukuk öğrencisi olarak sahne alan Bolat üç parça seslendirerek konserin
kapanışını yaptı. Çocukluğundan beri müziğe tutkusu olan Bolat, meslek olarak Hukuk’u
seçse de sanattan uzak durmayarak, piyano eğitimiyle başladığı sanat yaşantısını solistlik ve
enstrüman çalarak devam ediyor. Lise yıllarından beri solist olarak sahne alan Özgül Bolat,
Lösemili çocuklar yararına verdiği konserle akranlarına örnek olmuştu. Sahnelere uzak
olmayan genç ses konserin kapanışında seslendirdiği jazz parça ile salonu
hareketlendirdi. Sesiyle salondakilerin beğenisini toplayan Bolat’a öğretim görevlilerinin yer
aldığı orkestra eşlik etti.
Konser sonunda ERÜ Rektör Yardımcısı Karamehmet Yıldız, üniversitedeki kültür
faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti. Yıldız kadın sanatçılara çiçek verdi.
Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17540.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Bel fıtığı ameliyatları sonrası ağrılara
çözüm
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez epiduroskopi ameliyatı yapıldı. Hastanede
ilk kez uygulanan yöntem, bel fıtığı ameliyatı sonrası ağrıları devam eden hastalara umut
olacak. Epiduroskopi yöntemi; cerrahi müdahale yapılmasına karşın ağrıları geçmeyen, inatçı
bel ve bacak ağrılarına neden olan bel fıtığı, omurga darlığı ve sinir sıkışmalarına çözüm
oluyor.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan Eğitim ve
Araştırma Hastanesine geçtiğimiz aralık ayında göreve başlayan Algoloji Uzmanı Uzm. Dr.
Savaş Şencan’ın bu tarihten beri 4 bin 205 hastaya poliklinik hizmeti sunduğunu, 396

hastanın da Algoloji servisinde yatarak tedavi gördüğünü bildirdi. Bu birimin çalışmaya
başlaması ile Kayseri ve civarındaki özellikle kanser hastalarına hizmet verilmeye
başlandığını belirten Doç. Dr. Özcan, bu hastalarımıza yeni hizmete açılan periferik anjio
cihazı yardımıyla dünya standartlarında hizmet vermekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.
Bu ameliyatı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştiren Algoloji
Uzmanı Dr. Savaş Şencan, “Hastamıza epiduroskopi işlemi gerçekleştirdik. Hastamız daha
önce bel fıtığı ameliyatı olmuş ama ameliyat olmasına rağmen ağrıları azalmamış. Bu
yöntemle hastaların belinde ameliyata bağlı oluşumları bir kateter aracılığıyla açıyoruz ve
aynı anda gerekli ilaç tedavisini de uyguluyoruz” dedi.
Ameliyat işleminde hastanın bilincinin açık olduğunu ve lokal anestezi uygulandığını belirten
Uzm. Dr. Şencan şöyle devam etti, “Ameliyatımızı gayet başarılı bir şekilde sonuçlandırdık.
Bulunan bütün yapışıklıkları açtık. Epiduroskopi işlemi bel fıtığı ameliyatı olmuş ve diğer
tedavi yöntemlerine cevap vermemiş hastalar için güvenli ve etkili bir yöntem’’
3 mm gibi küçük bir açıklıktan girilerek gerçekleştirilen ameliyatta yara, pansuman gibi
durumlar söz konusu olmamakla birlikte, tek bir seansın yeterli olduğu uygulamada, yapılan
ameliyatlar yaklaşık olarak 30 dakika sürmekte ve hasta 4 saat sonra günlük hayatına devam
edebilmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17541.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

CHP'li kadınlardan 'Boşanma Komisyonu'
raporuna tepki
CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Şehriban Peker, TBMM'de kurulan ve kamuoyunda,
'Boşanma Komisyonu' olarak bilinen 'Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile
Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi' ile ilgili komisyonun
hazırladığı raporun derhal geri çekilmesini istedi. Peker, "Rapor, gerek çocuklar, gerekse
kadınlar için kabul edilemez hükümler içermektedir" dedi.
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CHP il binasında partinin Kadın Kolları üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen CHP
Kayseri Kadın Kolları Başkanı Şehriban Peker, söz konusu raporun kabul edilemez ifadeler
içerdiğini söyledi. CHP'li komisyon üyelerinin söz konusu rapora şerh koyduklarını ve raporu
tanımadıklarını da hatırlatan Peker, diğer komisyon üyelerine de "Ey komisyon, kendine gel"
diye seslendi.
Peker, "Boşanma Komisyonu olarak bilinen komisyonun 6 Mayıs 2016 tarihli araştırma
raporu, derhal geri çekilmesi gereken bir rapordur. Raporun içeriğine bakıldığında, gerek
çocuklar, gerekse kadınlar için kabul edilemez hükümler içermektedir. Rapor, çocuk
istismarcısının tecavüz ettiği çocukla, 5 yıl boyunca sorunsuz ve başarılı bir evlilik sürdürmesi
halinde, denetimli serbestlikten yararlanmasını öneriyor. Oysa devletin görevi, çocuklarımızı

her türlü istismardan korumak, bunun önlemlerini almak, bu suçu işleyenleri korumak değil,
en ağır ceza ile cezalandırmaktır. Çocuğun istismarcısı ile evlenmesinin yolunu açmak, hiçbir
şekilde, ne hukukla, ne adaletle, ne hakkaniyetle ne de ahlakla açıklanamaz. Bu nasıl bir
rapordur ki, çocuğun 5 yıl boyunca, istismarcısının istismarının devam etmesinin, önünü
açmaktadır. Bu nasıl bir rapordur ki, çocuk evliliğinin önünü açmaktadır. Bu nasıl bir
rapordur ki, istismarcıya denetimli serbestlikten yararlanma yolunu açmakta, korumaya
almakta, affetmektedir. Ey komisyon, kendine gel" açıklamasında bulundu.
"Bizim sizin yasalarınıza kurban edeceğimiz çocuğumuz yok" diyen Peker, "Benim çocuğuma
tacizi bu kadar hafife alamazsın, benim ve çocuğum adına, istismarcıyı ödüllendiremezsin
affedemezsin, benim çocuğumu, istismarcısı ile evlendiremezsin. Bu rapor, meclis çatısı
altında, nasıl olsa çoğunluktayım, Meclis'ten geçiririm diye düşünülüyor ise, bir an önce bu
düşüncenizden vazgeçin. Bizim sizin yasalarınıza kurban edeceğimiz çocuğumuz yok. Bu
rapor, evliliği korumak değil, şiddete başvuranı korumaktır, şiddeti meşrulaştırmaktır"
şeklinde konuştu.
Haber/Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17542.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17543.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Süleymanlı’nın kuruluş hikayesi kitaplaştı
Yıldırım Yapı’nın kurucusu olan müteahhit Memduh Yıldırım yazdığı ilk kitabında köyü
Süleymanlı’nın kuruluş hikayesini anlattı. Eskiden Tomarza’ya bağlı bir köy olan şimdi
Talas’ın mahallesi Süleymanlı’yı “Yörük Yağmur Ali (Bir Köyün Kuruluş Hikayesi) adıyla
romanlaştıran Yıldırım, halen Mersin’in Silifke ilçesinde yaşıyor.
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Göç, gide gide düzülür
Bu ilk eseriyle ilgili görüşlerini aldığımız Yıldırım, bir Yörük atasözü olan “göç, gide gide
düzülür”den ilham alarak köyünün kuruluş hikayesini anlattığını belirtti. Yıldırım, romanını
1515 tarihinde Dulkadirli Türkmen Beyliği’nin başkenti Maraş’tan başlattığını ve Osmanlı
Devletinin bu beyliği yıkmasıyla başlayan göçlerle Danişmentli Yörük aşiretinin Sülmanlı
(Süleymanlı) cemaatinin Süleymanlı’ya kadar uzanan macerasını anlattığını belirtti. Hikayeyi,
cemaati Maraş’tan getiren Yağmur Ali ekseninde anlattığını ve günümüze kadar getirdiğini
söyleyen Yıldırım, eserin tamamlanarak yayınlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
TİYDEM Yayıncılık tarafından hazırlanıp basılan cep boyutunda 232 sayfalık kitabın
kapağında ise Süleymanlı’nın bir fotoğrafı bulunuyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17544.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

“Su`da Gizli” Takı-Aksesuar sergisi
İstanbul Tasarım Merkezi yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak. Tasarımcılar Aysun
Atılgan, Çiğdem Bıkmaz, Dilara Silisan, Gözde Özel, Gülfem Oraner, Havva Anat, Julia
Abadovskaya, Merve Taşkın, Mine Özkırış, Seyhan Aktaş Sarıoğlu, Zeynep Alppay, ve
Zeynep Ündar’ın müştereken hazırladıkları “Su’da Gizli takı ve aksesuar sergisi yarın saat
14:00’ da açılacak. Sergi 4 Haziran’a kadar açık kalacak.
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8 aylık emek
Tasarımcılar sergi hakkında şu açıklamayı yaptılar:

“Farklı fikirlerin, hayallerin kâğıda dökülüp ardından gümüşe, bronza ve bakıra işlenmesiyle
başladık bu serüvene...
İstanbul'un orta yerinde bulunmasına rağmen gürültüsünün uzağında kalan, tarihi dokusuyla
sizi sımsıcak sarıveren İstanbul Tasarım Merkezi'nde bir araya geldik. Üretirken saatlerin
nasıl da hızla geçiverdiğini anlayamadık bir türlü.
Pek çok keyifli anıyı da içine sığdırdığımız 8 aylık kurs süresince, metal killerimizi yoğurup
şekillendirdik, mumlarımızı sabırla damlattık, tıpkı bir su damlası gibi... Elele verip sevgiyle,
geceyi gündüze katıp sabırla ürettiğimiz ne varsa; bu sergide, yani "Su"da Gizli...”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17545.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Genç Şairler Meclisi yarın toplanıyor
TYB Ankara Şubesi’nin düzenlediği Genç Şairler Meclisi yarın (28 Mayıs Cumartesi)
toplanıyor. Program, Türkiye Yazarlar Birliği Konferans Salonunda (Mehmet Akif
Divanı’nda) yapılacak. Aslı Akgüneş tarafından sunulacak olan Şairler Meclisi saat 13:30’da
başlayacak.

27 Mayıs 2016 Cuma 10:47

Program, şair İbrahim Eryiğit’in açılış konuşmasıyla devam edecek. Genç şairlerden Serdar
Köse, “Ece Ayhan ve Şiir Anlayışı” üzerine sunum yapacak. Ece Ayhan’ın şiir anlayışı
hakkında katılımcı şairlerden de katkılar alınacak. Program, şairlerin şiirlerini okumalarıyla
sona erecek.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17546.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Kütüphanesi
açıldı
Kayseri eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Birinci Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde 2
bin 200 kitaplık kütüphane açılışı gerçekleştirildi.
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ne Refika Küçükçalık İlköğretim Okulu ve Becen Mahallesi Su
İşleri Dernek Başkanlığı tarafından bağışlanan 2 bin 200 kitap ile oluşturulan kütüphanenin
açılışı, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.
İbrahim Özcan, Refika Küçükçalık İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Baran ve
beraberindekilerin de katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, Toplum Ruh Sağlığı faaliyetleri hakkında
bilgiler vererek, “Bugün burada Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Birinci
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’mizin kütüphanesinin açılışı için bulunmaktayız. Bilindiği gibi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak burayı
yaklaşık 2 yıldır çalıştırmaktayız. İki yılda yaklaşık 320 civarında hastamıza normal yatarak
tedavinin dışında toplum temelli ruh sağlığı kapsamında ayaktan günübirlik tedavi hizmeti
sunmaktayız. Yalnız bu sadece tedavi içermemekte aynı zamanda rehabilitasyon da
içermekte. Bu rehabilitasyon içinde hastalarımıza özellikle Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün
Halk Evleri yoluyla, belediyelerimizin meslek edindirme kursları yoluyla, destekleyen
hocalarımız yoluyla, keçe ile yapılan hediyelik eşyalardan, süslemelerden, ahşap el
örneklerinden, vazo-seramik boyama çalışmalarından, spor faaliyetlerinden, sanat ve halk
müziği faaliyetlerinden ve özellikle son dönemde engelli KPSS sınıfı yoluyla KPSS sınavına
hazırlandırmak için hastalarımıza eğitim çalışmalarında bulunmaktayız” dedi.
Psikolojik hastalığı bulunan vatandaşların dışlanmadan onları topluma kazandırmayı
hedeflediklerini kaydeden Özcan, kütüphanenin açılışında emeği geçenlere teşekkürlerini
iletti. Özcan, “Toplumun özellikle psikolojik rahatsızlıkları olan hastalarımızı dışlamayıp,
buralarda onlara daha fazla hizmet etmek, onların topluma kazandırılmasını sağlamak ve
sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktayız. Bugün burada bulunmamızın
esas sebebi Refika Küçükçalık İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Baran Bey’in öğretmen ve
öğrencilerinin ve Becen Mahallesi Su İşleri Dernek Başkanı Osman Altunkaynak Bey’in ve
etrafındakilerin bize bağışladığı 2 bin 200 kitap. Engelli KPSS sınıfı ve normal sınıflarda
eğitime devam eden hastalarımıza eğitimin olmazsa olmazı olan kitap katkıları sebebiyle
herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Kütüphanenin açılmasıyla hastalar, çeşitli kategorilerdeki binlerce kitaptan faydalanabilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17547.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

İpi göğüslediler sütü kaptılar
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veterinerlik Fakültesi tarafından süt ve süt ürünlerine, doğru
beslenmeye yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen ‘Süt Koşusu’nun 4.’sü yapıldı.
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ERÜ Veterinerlik Fakültesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Süt Koşusu’nun
dördüncüsü yapıldı. Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde düzenlenen Süt
Koşusu’nda öğrenciler dereceye girebilmek için birbiriyle yarıştı. Koşu hakkında bilgiler
veren ERÜ Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yeliz Yıldırım, süt ve süt ürünleri ile düzenli beslenmeye dikkat çekmek için böyle
bir uygulama yaptıklarını belirterek, ülkenin bu konuda Avrupa’dan çok geri kaldığını
vurguladı. Yıldırım, “4 senedir devam ediyoruz. Amacı süt ve süt ürünlerine farkındalık
yaratmak. Dünyada aynı anda kutlanıyor ‘Obezite ile Savaş, Dünya Süt Günü’. Obezite
dünyanın çok ciddi bir problemi. Son 10 yılda rakamlar yüzde 10-20 civarında artış
gösteriyor. Çocukluk çağlarından itibaren düzensiz beslenme ile ilerleyen bir durum. Tabi
ülkemizde de bununla ilgili ciddi sıkıntılar var. Süt ve süt ürünleri ile ilgili ciddi eksiklikler
var. Avrupa Birliği’nin, Amerika’nın çok çok gerisindeyiz bu konuda. Maalesef çok yanlış bir
takım yönlendirmeler de buna sebep oluyor. Sosyo-ekonomik sıkıntılar da buna sebep oluyor.
Bizim amacımız süt ve süt ürünlerine, doğru ve dengeli beslenmeye yönelik bir vurgu
yapmak. Çünkü zaten zaman zaman bu vurgunun yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bunu bir
sorumluluk
olarak
düşündük
ve
düğmeye
bastık”
ifadelerini
kullandı.
Yapılan koşuda Bekir Eralp Döngeloğlu birinci, Hüseyin Aksu ikinci, Yusuf Yavuz da
üçüncü oldu. Dereceye girenlere madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Koşuda sonuncu
gelen öğrenciye de 1 litre süt verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17548.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Hacılar sarardı!
Hacılar ilçesinde akan sarı renkli su, vatandaşları endişelendirdi. Sarı su caddenin ve otların
rengini değiştirdi.
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Hacılar ilçesinde, Sanayi Caddesi ve Erenler Caddesi boyunca akan sarı su caddenin ve
otların rengini değiştirdi. Cadde boyunca akan suyu gören vatandaşlar, suyun kaynağını
merak ederken büyük bir endişe yaşadı. Yetkililerden alınan bilgiye göre yapılan ölçümlerde
24mg/l çinko, 48 mg/l nikel ve 64 mg/l bakıra rastlanan suyun kaynağı ile ilgili olarak çalışma
yapıldığı öğrenildi.
Uzmanlar, ağır metallerin insan sağlığına büyük zararı bulunduğunu belirtti. Özellikle nikelin
bir insan tarafından aşırı miktarda alınmasının sağlık açısından tehlikeli olduğunun altını
çizen uzmanlar bu durumun akciğer, burun, prostat ve gırtlak kanseri riskini artırdığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17549.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Sivil memurlar ayrımcılık istemiyor
Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Kayseri İl Başkanı Kenan Kayhan, TSK bünyesinde
görev yapan askeri personele yönelik olarak yayınlanan “2016 TSK Yan Ödeme
Kararnamesi’nde” sivil memurların görmezden gelindiğini savunarak, söz konusu
kararnamenin ayrımcı ve bölücü olduğunu dile getirdi.
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Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Kayseri İl Başkanlığı tarafından yazılı bir mesaj
yayınlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çalışan askeri personel ile sivil
memurlar arasında zam konusunda ayrımcılık yapıldığı belirtildi.
İl Başkanı Kenan Kayhan, Zam Kararnamesinin TSK içinde eli silah tutan ile eli kalem
tutanın kardeşliğinin hedef alındığını dile getirerek şunları söyledi:
“Bizler sivil memurlar olarak aynı kurum içinde omuz omuza görev yapan, aynı görev
risklerini taşıyan çalışanlarız. Ancak sayısal veriler göstermektedir ki, sivil memur olarak
bizler çalışma koşulları zorluğunda şampiyon, ancak nimet paylaşımında sonuncuyuz. Sivil
Memurlar Sendikası mensupları olarak Milli Savunma Bakanlığı vasıtasıyla Maliye
Bakanlığı’na maaşların iyileştirilmesi başvurularını yaptık. Askeri personele zam konusunda
hiçbir zaman yıpratıcı tavır sergilemeyen Bakanlık, söz konusu aynı kurumda görev yapan
sivil memurlar olduğunda, sivil personelin zammı ile ilgili adımı atmamıştır.”
Ayrımcı tavrı şiddetle kınıyoruz
Maliye Bakanlığı’na takılan sivil memur zamlarının bekletilmesinin nedenlerinden birisini de
kurumların kendi sivil memurlarına sahip çıkmaması olarak değerlendiren Başkan Kayhan,
“Aynı risk, aynı stres, aynı kaygıları duyarak yan yana çalışan asker ve sivil personelin
çalışma barışını hedef alan bu ayrımcılıklar, zaman zaman biz sivil memurları kışkırtmaya
yönelik dönük hareketler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ancak hak arama mücadelesini
hukuk içerisinde ve örgütlü olarak sürdüren Sivil Memurların devlet terbiyesini
bozamayacaklar. Öncelikle bilinmelidir ki, biz sivil personel olarak hakkımız olanı istiyoruz.
Askere yapılmış olan zam bizi üzmez, bizi üzen yapılan ayrımcılıktır.” dedi.
Sivil memurun sabrı taştı

“Biz hak mücadelemizde evrensel sendikacılık ilkelerini uyguluyoruz.” diyen Başkan
Kayhan, “Bizler için insan onuruna yakışır ücretler, insan hakkına yakışır çalışma ortamları,
hukukun üstünlüğü ve hak kazanımlarımız noktasında vicdanlı bir duruş lazımdır. Sivil
Memur Zammı Kararnamesi’nin akıbeti, kurumlarımızdaki çalışma barışının akıbetini
belirleyecek. Bizlerin çalışma koşulları ve özlük haklarımızın korunması, insan onurunun
korunmasıdır. Sivil memurlar hakkını koruyacak, onurunu çiğnetmeyecektir. Mücadelemiz,
haklarımızı alıncaya kadar devam edecek” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17550.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

KOSGEB'deki FETÖ operasyonu
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün
Kayseri ve Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)
yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol
kararıyla serbest bırakıldı.
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Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı, emniyette alınan ifadeler
üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda şüphelilerden 8'ini, "kamu kurumu aleyhine
dolandırıcılık", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından
tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Savcı, serbest bıraktığı 6 şüpheli hakkında mahkemeden adli kontrol kararı çıkarılmasını
istedi.
Nöbetçi Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan şüphelilere, adli kontrol kararı
getirildi. Adli kontrol kapsamında 14 zanlının yurt dışına çıkışları yasaklandı, ayrıca çarşamba
ve cumartesi günleri karakolda imza vermeleri zorunlu kılındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca
(KOSGEB) gerçekleştirilen 3 ihale, bir destek projesi ve 8 doğrudan temin yoluyla hizmet
satın alımına ilişkin ödemelerde usulsüzlük tespit edilmişti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün
Kayseri ve Ankara'da düzenlenen operasyonda aralarında KOSGEB Müşaviri ve daire
başkanlarının da bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, "FETÖ üyesi olmak,
kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak ve edimin ifasına fesat
karıştırmak"la suçlanan zanlılardan 14'ü gözaltına alınmıştı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17551.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Kartal Katlı Kavşağı için start verildi
Ulaşıma büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'deki
ulaşımın daha konforlu olması için çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Çelik'in kamuoyuna
açıkladığı projelerden biri olan Kartal Kavşağı'na yapılacak katlı kavşak için sondaj
çalışmaları yapılıyor.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir merkezindeki trafiği azaltmak için şehir
merkezi dışında bir ring hattı oluşturmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu
çerçevede Kocasinan Bulvarı üzerindeki Karayolları, Hastane, İstasyon ve Nato Caddesi
Kavşaklarındaki sorunu köprülü kavşaklarla çözdüklerini dile getiren Başkan Çelik, trafik
sıkışıklığının yaşandığı diğer kavşaklarda da projelerle trafiği rahatlatacaklarını ifade etti.
Kayseri'deki ulaşımın daha konforlu olması için yoğun bir çalışma yaptıklarını vurgulayan
Başkan Mustafa Çelik, bu çalışmalardan birisinin de Kartal Kavşağı'na yapılacak katlı kavşak
projesi olacağını söyledi. Kartal Kavşağı'nın trafik sorunundan arındırılması için "Kartal Katlı
Kavşağı" projesinin en kısa zamanda hayata geçirilmesi için gayret gösterdiklerini ifade eden
Başkan Çelik, "Kartal Katlı Kavşağı'nda 500 metre altgeçit, 85 metre üstgeçit yapılacak. Bu
çalışmalar kapsamında zemin etüdü için sondaj çalışmaları devam ediyor" dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17552.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Kayseri, örnek mobilya kenti olacak
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mobilya alanında faaliyet gösteren
küçük ve orta ölçekli işletmelerin MOBİTEK'de, çok daha modern ve teknolojik imkanlarla
üretim yapabileceğini vurgulayarak, "Proje tamamlandığında Kayseri, Türkiye için örnek bir
mobilya kenti olacak" dedi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Mobilya Üretim Altyapısını
Güçlendirme (MOBİTEK) Projesi inşaat alanını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi
aldı.

Mobilya üreticilerinin alt yapılarını güçlendirerek, dünya markası olma yolunda ilerlediklerini
ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "MOBİTEK projesine, bir siteden çok daha büyük, şehri
büyütmeye yarayacak, şehrin ticari kalitesini ve ismini İç Anadolu'da, Türkiye'de ve
Avrupa'da yükseltecek modern bir tesis diye bakıyoruz. Böylelikle bir dünya markası
vizyonuna ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, esnaf yararına olan, esnafın gelişmesine, yenilenmesine
yönelik her türlü faaliyete destek olmaya devam edeceklerini belirterek tamamladı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17553.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Melikgazi İbrahim Tennuri Hazretleri’ni
andı
Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen İbrahim Tennuri Hazretlerini Anma Etkinliğinin
ilki İbrahim Tennuri (Şeyh) Camisinde Mevlit okunması, namaz sonrasında ise vatandaşlara
geleneksel Aşure ikramı ile gerçekleştirildi.
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Anma Etkinliği için İbrahim Tennuri Camisinde yapılan törene Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra; Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, Melikgazi
İlçe Müftüsü Musa Dolar, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Gençlik
Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda çarşı
esnafı ile vatandaşlar iştirak etti.
Cuma namazı öncesinde Mevlit okunması ile başlayan etkinlikte daha sonra Melikgazi İlçe
Müftüsü Musa Dolar tarafından vaaz verilerek, dua edildi.
Melikgazi Belediyesinin vazgeçilmez ikramı
Namaz sonrasında ise Melikgazi Belediyesinin geleneksel ikramı olan Aşure
Başkan Büyükkılıç tarafından vatandaşlara ikram edildi.
Melikgazi ilçesinin değer ve kültürel varlığına sahip çıkılması konusunda birçok etkinlik
yerine getirdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Geleneksel hale getirdiğimiz
İbrahim Tennuri Hazretlerini anma günü etkinliği vesilesiyle bir aradayız. Kayserimizin
değerlerini ve zenginliklerini halkımızla paylaşıyor ve gelecek kuşaklara mirasımız olarak
aktarma yönünde gayret gösteriyoruz. Bu etkinliklerle İbrahim Tennuri Hazretlerinin bir
bakıma hatırlanması, şefaatinden istifade edilmesi amaçlanmaktadır. Anma etkinliğimizin
ikincisini yarın Hisarcık’ta gerçekleştireceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyetle birlikte çarşı esnafını da ziyaret ederek hem
gönüllerini aldı hem de belediye hizmetleri hakkında sohbet etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17554.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Elitaş yeniden grup başkanvekili
Ak Parti Kayseri Milletvekili, Ekonomi Eski Bakanı Mustafa Elitaş yeni dönemde Grup
Başkanvekili olan 5 isimden birisi oldu.
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65. Hükümet programı görüşmeleri öncesinde kapalı grup toplantısı gerçekleştiren AK Parti,
yeni Grup Başkanvekillerini belirledi.
64. Hükümette Ekonomi Bakanı olarak görev alan ancak Başbakan Binali yönetiminde yeni
kabinede görev alamayan Ak Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş grup başkanvekili
oldu. Elitaş ile beraber bu göreve getirilen diğer isimler şöyle:
"Naci Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan ve Mehmet Muş."
AK Parti'nin daha önceki grup başkanvekilleri Nurettin Canikli, Naci Bostancı, İlknur İnceöz,
Bülent Turan ve Coşkun Çakır'dı. Canikli'nin Başbakan Yardımcısı olması üzerine yerine
Mustafa Elitaş geldi. Coşkun Çakır'ın yerine ise Mehmet Muş getirildi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17555.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Dünyanın en pahalı süngerini sattılar
Kayseri’de bir vatandaş, “Evrim Akın ile Ev Kuşu” programının adını kullananlar tarafından
dolandırıldı. Dolandırıcılar, mutfağının yapılmasını bekleyen vatandaşa 269 TL 99 kuruşa
sünger sattı. Sahtekârların ağına düşen ev hanımı kalitesine göre dünyanın en pahalı süngerini
satın almış oldu.
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Kayseri’de yaşayan 42 yaşındaki Ş.D., mutfağının yapılması için arama motorunda, “Evrim
Akın ile Ev Kuşu” programını arattı, ilk sırada yer alan sayfadan programa başvuru yaptığını
zannederek dolandırıcıların tuzağına düştü. Ancak dolandırıcılar, mutfağının yapılmasını
bekleyen kadına, noterden onaylattırılması gereken belgeleri göndereceklerini söyleyerek, 269
TL 99 kuruşluk süngeri satmış oldu. Böylece Ş.D., dünyanın en pahalı süngerine sahip oldu.
Yeni dolandırıcılık sistemi
Ş.D.’nin başına gelen dolandırıcılığın ilk olmadığına dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel
Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcılık düzeneğinin nasıl işlediğini şu şekilde anlattı:
“Arama motorundan, ‘Evim Şahane’ ya da ‘ Ev Kuşu’ gibi programları birinci sıraya
yerleştiriyorlar. Evini yaptırmak isteyen vatandaş da ilk sıradaki sayfaya giriyor ve müracaat
ediyor. Daha sonra karşı taraftan başvuru yapanları arıyorlar, evi yapılacak olanlara da bir
sözleşme göndereceklerini, noter masraflarının da o kişiye ait olduğunu söylüyorlar. Evi
yapılacak olan kişi de o 269 TL 99 kuruşu ödüyor. Fakat kargodan gelen paketin içinde bir
sünger çıkıyor. Evinin yapılacağını zanneden tüketici bir sünger alışverişi ile karşı karşıya
kalıyor. Ama baktığınızda işi de usulüne uygun yapmışlar, sünger için de bir fatura
düzenlemişler”
Vatandaşı kandırıyorlar
Daha sonra hakkını aramak için faturanın üzerindeki telefon numarasını arayan vatandaşların
ikinci kez aldatıldığını ifade eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Bu bir
uzaktan satış yöntemi. Uzaktan satışta tüketicinin hakkı 14 gün içinde satın aldığı maldan,
hiçbir bahane ve sebep göstermeksizin vazgeçmek. Fakat tüketiciler süngerle
karşılaştıklarında ve firmayı aradıklarında, telefonda kendilerine 21 gün içinde paralarının
ödeneceği söyleniyor. 21 gün demelerinin nedeni, 14 günü geçirtmek ve tüketiciyi hakkından
mahrum bırakmak. 21 günden sonra da tüketici geri ödemesi yapılmayıp da hakem heyetine
gittiğinde, heyette, ‘süreyi geçirmişsiniz’ itirazı ile karşılaşıyor. Hakem heyetlerine 14 günü
geçirmeden müracaat edelim ki kanun bizim yanımızda olsun” diye konuştu.
Aynı şehirde satış yapmıyorlar
Dolandırıcıların işlerini sağlama almak için işletmelerini açtıkları kentlerde satış
yapmadıklarını da belirten Şahin, “Kayseri’de ki bir tüketici bunun için Kayseri’deki savcılığa
gittiğinde, fatura İstanbul adresli olduğu için İstanbul’a gitmesi gerektiği ifade ediliyor
kendisine. O nedenle bu firmalar adreslerinin olduğu kent sınırları içinde satış yapmıyor. Bu
düzene karşı yöneticilerimizin, savcılarımızın ve tüketicilerimizin uyanık olması lazım” dedi.
Tüketiciler şikayet etmiyorlar
Hukuki bir merci olmamalarına rağmen, son zamanlarda aynı şekilde dolandırılan üç
vatandaşın kendilerine başvuruda bulunduğunu kaydeden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı
Mahmut Şahin, tüketicilerin dolandırılmalarına rağmen yetkili mercilere bulunmamasından
dolayı dolandırıcılık olaylarının önüne geçilemediğini vurguladı. Şahin, “Tüketiciler şikayet
etmediği için yetkililerin haberi olmuyor ve konuyla ilgili çözüm de aranmıyor” diyerek
vatandaşları uyardı. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17556.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın Kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17557.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Fazla yağlardan ileri teknoloji ile kurtulun
Memorial Kayseri Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr.
Mehmet Gökhan Şahin, sağlıksız beslenme ve hareketsizlikle ortaya çıkan fazla yağlanmalar
ve şekil bozukluklarının, ileri teknoloji yöntemleri ile sorun olmaktan çıkarılabileceğini
söyledi.
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Op. Dr. Mehmet Gökhan Şahin, hazır gıdalar nedeniyle değişen beslenme alışkanlığı, öğün
saatlerinin düzensiz olması, televizyon karşısında atıştırma ve durağan yaşam nedeniyle
ortaya çıkan hareketsizliğin gün geçtikçe kilo alımına neden olduğunu belirtti. Şahin, kış
aylarında geniş elbiselerle kapatılan kiloların, ilkbahar ve yaz aylarındaki ince ve dar
kıyafetlerin giyilmesiyle sorun haline geldiğini ifade etti. Kişinin günlük yaşamda sorun
yaşamasına neden olan bu tür vücut şekil bozukluklarının, ileri teknoloji uygulamaları ile
sorun olmaktan çıkarılabileceğini vurgulayan Op. Dr. Şahin, ”Diyet ve spora yapmalarına
rağmen bölgesel yağlardan kurtulamayanlar için lazerlipo, vaserlipo ya da
radyofrefkanslılipoliz işlemleri önemli bir seçenektir. Genetik faktörler ve hormonal
değişimlere bağlı metabolizmanın yavaşlaması sonucu ortaya çıkan bölgesel yağ dokusundaki
fazlalıkların parçalanarak alınmasında, başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bölgesel olarak
zayıflamak isteyen kişilerin varsa diğer sağlık sorunları iyi araştırılmalıdır. Yapılacak fiziki
muayene ve detaylı tetkiklerin ardından hasta uygun ise cerrahi operasyon
önerilebilmektedir.” diye konuştu.
Vücuttaki fazlalıklar konforu bir şekilde alınabiliyor
Uygulanan yöntemlerde kan, kesi, dikiş olmadan sonuç aldığını da kaydeden Op. Dr. Şahin,
uygulamaya dair şu bilgileri verdi:

“Vücut şekillendirme ve yağ alma işlemleri küçük bir kesiden sorunlu yağ bölgesine
ulaşılarak gerçekleştirilir. Lazer, ultrason ya da radyofrekans enerjisi kullanılarak da yağ
dokusu eritildikten sonra aynı delikten liposuction yöntemi ile fazlalıklar vücut dışına
çıkartılmaktadır. Operasyonun yapılacağı alan miktarına göre yapılacak yöntem
değişmektedir. Lazer lipoliz yönteminde, yağ alma işlemi olmadan sadece belirli bir
bölgedeki yağlar parçalanır ve yağlar vücut tarafından emilmek üzere bırakılabilir. Bu yöntem
belirli ve dar alanlarda uygulanır. Örneğin çene altındaki (gıdı) ve kol içlerindeki sarkmalara
neden olan az miktardaki yağ dokusunun alınmasında lazer lipoliz yöntemi kullanılır. Lazer
liposuction ise yağ parçalama ve yağ alma işlemlerinin aynı anda kombine bir şeklide
yapıldığı operasyonlardır. Eğer fazla miktarda yağ alınacak ise eriyen yağ hücreleri vücutta
bırakılmadan, yani beden yorulmadan vücuttan uzaklaştırılır. Yapılacak operasyon sonrasında
kişi ertesi gün günlük hayatına dönebilir.”
Uzman doktorlar tarafından uygulanmalı
Söz konusu uygulamaların doktorlar tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr.
Şahin, cerrahın yeteneği ve kullanılacak ileri teknoloji, uygulamanın başarısını belirleyeceğini
ifade etti. Şahin, işlem yapıldıktan sonra kişinin görüntüsünü koruyabilmesi için sağlıklı
beslenme ve spora devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17558.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

İdeolojik belediyecilik kentlerimizi
mahvediyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehirciliğin içinde bulunduğu durumu
değerlendirerek, "İdeolojik belediyecilik takıntısı şehirciliği daha da içinden çıkılmaz bir hale
getirmiş” dedi.
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Özhaseki, bakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk röportajını Anadolu Ajansı’na verdi.
Türkiye'de şehircilik tarihinin ve planlamasının batı ülkelerine kıyasla çok yeni olduğuna
işaret eden Özhaseki, "Yeni olduğunda ne kadar yaşanabilecek dezavantaj varsa onu
yaşıyoruz. Üstelik bir de 1950'lerden sonra Türkiye'de yaşanmış olan bir iç göç dalgası ve
ideolojik belediyecilik takıntısı şehirciliği daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmiş. Son 10
yıldır dünya standartlarında, müthiş bir gayretle, çok iyi çalışan belediyelerimiz var.
Şehirciliği iyi uygulayan arkadaşlarımız var ama bu da tam yeterli olmadı. Her şey yerine tam
olarak oturmadı." değerlendirmesini yaptı.
"Belediyeler tarihsel zenginliği yok ediyor"
Özhaseki, Türkiye'de şehircilik açısından gelinen noktada "sağlıksız ve kimliksiz" kentlerin
var olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki şehirciliği değerlendirecek olursak, istisnalar hariç, sağlıksız ve kimliksiz
kentler var. Sağlıksız kentler diyerek, alt yapısı tamamen bitmemiş, standartlara tamamen
uymamış, Allah korusun en ufacık bir depremde birçok binanın, alt yapının yok olacağı bir
yapıdan bahsediyorum. Kimliksiz kentler ise insanlarımızın değerlerini yaşatan, onu
anımsatan, gösteren bir siluetin, kimliğin hakim olduğu bir şehirden de bahsetmek çok güç.
Anadolu coğrafyası dünyanın en eski iki yerleşim yerinden birisi."
Eski dönemde definecilerin, belediyecilerin bilinçsizce bu tarihsel zenginliği yok ettiğini
vurgulayan Özhaseki, "Kalan değerler ise devasa büyüyen şehirler içerisinde kaybolmuş
öksüz çocuk gibiler. Koca koca devasa binalar, yeni modern yapılar yapılmış. Arada geçerken
küçük bir kümbet, bin yıllık bir cami, nasıl olduysa hasbelkader ayakta kalmayı başarmış bir
medrese görüyorsunuz. Bu böyle olmamalıydı" ifadesini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17559.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Bürokrasiye “kaplumbağa” göndermesi
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 6 ayda verilecek kararı 16 ayda veren
Antalya Kepez Kaymakamlığı’na “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosunu hediye edeceklerini
söyledi. Şahin, tablonun Osman Hamdi Bey tarafından Osmanlı’nın son dönemde ağır işleyen
bürokrasisini tasvir ettiğini söyledi.
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Nevşehir Kozaklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan Tüketiciler Birliği Şubeler
Buluşmasına, Genel Başkan Mahmut Şahin, Kozaklı Belediye Başkanı Celalettin Güven,
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müşaviri Nesih Tanrıverdi, Kayseri Sanayi ve Ticaret İl
Müdürü Alaattin Fırat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Osman Can, Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi Üyesi Ali Selman Erkuş ile Tüketiciler Birliği
Şube Başkanları katıldı.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tüketiciler Birliği Şubeler Buluşması 2016
öncesinde yaptığı açıklamasında, “Küçük bir ilçede, küçük imkanlarla toplandık ama büyük
fikirler ve büyük ideallerle büyüyerek devam edeceğiz. Ülkemizde başta bankacılık olmak
üzere bütün satıcı ve sağlayıcıların, tüketiciyi ezmeye çalıştığı bir ortamda Tüketiciler Birliği
azimli ve kararlı tutumunu sergilemeye devam edecek” dedi.
Hakem heyetleri hantal
“Hukuku kullanarak bu noktaya gelen tüketici mağduriyetlerine ne kadar seyirci kalınacak
merak ediyorum” diyen Şahin, “İnsanların hak arama noktasında en kolay müracaat yerleri
hakem heyetleridir. Çok geç karar vermelerinden dolayı tüketicinin güveni noktasında sıkıntı
oluyor. En geç 6 ay içinde karar vermek zorundalar. Artık bu süre pek ciddiye alınmıyor. 6 ay
yerine 16 ayda karar verilince aklımıza kaplumbağa geldi. Osman Hamdi bu tabloyu
Osmanlı’nın son dönemlerindeki hantallığı anlatmak için yapmış. Biz de bunu Antalya Kepez
Kaymakamlığı’na 16 ayda verdiği karardan dolayı bu tabloyu hediye edeceğiz. Odalarında bu
tabloyu görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Tüketiciler haklarını kullanmalı
Toplantıya katılan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman
Can ise “Kimse kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayacak güçte değil. Bir arada
yaşayacağımız zaman neye göre hareket edeceğiz. Onun için kurallara ihtiyacımız var.
Kurallar belli ama hepimizin eksiklikleri, korkuları, kaygıları, sıkıntıları vardır. Bu sıkıntılar
olunca yanımızdaki arkadaşımızdan şiddetle bir şeyler almaya çalışırız. Bu tür konularda da
yargı ortaya çıkıyor. Güzel haklarımız var. Tanınmış olan hakların hayata geçirilmesi gerekir.
Bu yüzden mahkemeler çok önemli. Mahkemelere ve uyuşmazlıkları çözebilecek kurumlara
ihtiyacımız vardır. Buna bağlı olarak mekanizmalar üretiriz, bunlar da bizim ihtiyaçlarımızı
sağlar. Sağlayamadığı zaman değiştirmeye karar veririz” dedi.
Hak aram yozlaşmayı engeller
Hak arama özgürlüğünün düzenin yozlaşmasını engellediğini söyleyen Prof. Dr. Can,
sözlerini şöyle sürdürdü, “Tüketici Hakem Heyetleri’ni siz çalıştırmadığınız zaman işlemez.
Sınır yoksa kontrol yoksa yozlaşma başlar. Bu fizik kuralı gibi bir şeydir. Hak arama yollarına
başvurmuyorsanız, şikâyet etme hakkınız olmaz. Bir firmayı hak arama özgürlüğüne
başvurmak suretiyle, kendi sınırlarını gösterdiğiniz zaman, siz aslında koca bir devlete
sınırlarını gösteriyorsunuz”
Program, plaket takdiminin ardından sona erdi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17560.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Fetih, insanlık için yeni bir çağ açtı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, İstanbul’un
fethinin sadece kuvvet üstünlüğüne dayalı bir savaş olmadığını, insanlık için yeni bir çağ
açtığını söyledi.
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İstanbul’un fethinin 563’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer
verdi:
“İstanbul’un fethedilmesi, dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir. İnsanlık adına
büyük kazanımları olan bu zaferler, geçmişimizden geleceğimize ışık tutan çok önemli dönüm
noktalarıdır.
İstanbul’un fethi, sadece kuvvet üstünlüğüne dayalı olarak kazanılmış bir savaştan ibaret
değildir. Bu fetih, inanç ve bilginin gücüyle, halkın, adaletin, sevgi, saygı ve hoşgörünün
insanlığa armağan edildiği bir çağın kapanması ve yeni bir çağ açılmasıdır.
Fetihteki derin manaya bakıldığında ise; hakkın batıla, tevhidin şirke, adaletin zulme galebesi
olarak görülecektir.

Bu fetih, Allah elçisinin; ‘Kostantiniyye ( İstanbul ) mutlaka fethedilecektir. O’nu fetheden
komutan ne güzel komutan ve onu fetheden asker, ne güzel askerdir.’ Hadisi şerifindeki
müjdesi ile farklı bir anlam ve önem kazanmıştır. Çok iyi bilinmelidir ki; Fatih’i Fatih yapan
kazanılmış inanç zenginliğidir. Ahlak ve karakter üstünlüğüdür.
Asıl en büyük fetih ise, işgal altındaki yürekleri Allah’a ve O’nun sevgili Habibine açmaktır.
Bu cennet vatanı ecdadımızın bize aziz bir armağan olduğunu bilip, bu uğurda canlarını ve
mallarını feda eden fetih erleri şehit ve gazilerimizle, ülkemiz için her türlü fedakârlığa
katlanan ecdadımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17561.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Süleyman Keskin'in mutlu günü
Gazeteci-yazar Süleyman Keskin'in oğlu Sezgin Keskin, hayatını Nihan Akyıldız ile
birleştirdi.
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Gazeteci-yazar Süleyman Keskin'in oğlu Sezgin Keskin evlendi. Melikgazi Belediyesi Nikah
Salonu'nda kıyılan nikaha, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, çiftin yakınları,
Gazeteci Süleyman Keskin'in meslektaşları ve davetliler katıldı.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kıydığı nikâhta Sezgin-Nihan çifti, mutlu
bir geleceğe ilk adımı attı. Büyükkılıç'ın 'Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna gür bir
şekilde 'Evet' diyen çiftler hayatını birleştirdi.
Genç çift, nikahın ardından yakınları ile hatıra fotoğrafı çekindi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17562.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Adli tıkanıklığı arabulucular çözüyor
Kayseri Arabulucular Derneği Başkanı Kubilay Hasan Gürcan, , bugüne kadar arabuluculuk
için yapılan müracaatların yüzde 73’ünün iş ve işçi uyuşmazlıkları ile ilgili olduğunu,
bunların yüzde 96’sının da çözüme kavuştuğunu belirtti.
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Dernek binasında gerçekleştirilen ve arabulucuların katıldığı toplantıda konuşan Kayseri
Arabulucular Derneği Başkanı Kubilay Hasan Gürcan, Türkiye’deki 2 bin 890 arabulucunun
133’ünün Kayseri’de bulunduğunu söyledi. 5 Haziran’da yapılacak olan yazılı sınava da
sertifika alan 187 yeni arabulucunun gireceğini ve mevcut sayısının artacağını belirten Başkan
Gürcan, bugüne kadar dernek çalışmaları kapsamında sempozyum, konferans, seminerler
düzenlediklerini, panel ve çalıştaylara katıldıklarını, arabuluculuğu tanıtıcı faaliyetlerde
bulunduklarını ifade etti.
iş davalarında başarı oranı yüzde 96
Başkan Gürcan, şu ana kadar arabuluculuk için yapılan müracaatların yüzde 73’ünün iş ve işçi
uyuşmazlıkları ile ilgili olduğunu, bunların yüzde 96’sının da çözüme kavuştuğunu belirtti.
Başkan Gürcan, ilgili konudaki başarı oranını; iş mahkemelerinde davaların normal şartlarda
2 buçuk yılda çözümlenmesine karşılık, arabuluculuk görüşmelerinde 1-2 saat sonuç
alınmasına bağlayarak şunları söyledi:
Arabulucular konularına göre uzmanlaşacak
“İş ve işçi davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu hale getirildi.
Bu tür davalarda görev alacak olan arabulucular, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın adalet
komisyonlarına listelediği ve bildirdiği arabulucular arasında taraflarca belirlenecek.
Tarafların herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşamamaları durumunda görevlendirme
Arabulucu Bürosu tarafından yapılacak. Bir arabulucu 3 ayrı yerde görev yapabilecek.
Tarafların arabulucu karşısında anlaşmaları durumunda arabuluculuk ücreti taraflarca eşit
olarak ödenecek. Geçerli bir mazeret olmaksızın arabuluculuk görüşmelerine katılmayan taraf
yargılama giderlerinin tamamını ödeyecek. Kurum avukatlarının arabuluculuk yapmalarının
önü açılacak. Hukuk tevzi bürolarındaki görevlilere arabuluculuk eğitimi verilecek. Uzman
arabuluculuğun önü açılacak. Tarafların çözüm üretemedikleri konularda arabulucu bir çözüm
önerisinde bulunabilecek.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17563.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Pastırma ve sucuğa Ramazan zammı
Ramazan ayına girmeye çok az bir süre kala pastırma ve sucuğa zam geldi. Pastırmanın dilimi
2 lira olurken, kilosu ise 108 liraya kadar çıktı.
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Pastırma sucuk satışları her Ramazan bir önceki yılı aratıyor. Son zamla birlikte en kaliteli
pastırma 108 TL oldu. Tek dilimi 2 gram olan pastırmanın satışı fiyatı da 2 TL oldu.
Esnaflar, geçen yıl kilosu 85 TL'ye satılan pastırmanın bu yıl son gelen zamla birlikte 108
TL'ye sattıklarını belirttiler.
Sucuk da nasibini aldı
Yetkililer tarafından pastırma ve sucuğa zammın nedenini et fiyatının pahalı olması olarak
gösterilirken, geçtiğimiz yıl kesim fiyatının 18 TL iken şimdi 24 lira olduğu, bundan dolayı

da et fiyatlarında yükselme olduğu ifade edildi. Zam, sucuk fiyatına 3 TL, pastırma fiyatına
ise 5 TL olarak yansıdı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17564.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Azmin zaferi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mustafa Kılıçer Eczacılık Fakültesi'ni bitiren 54 öğrenci,
mezuniyet sevinci yaşadı. Törende, engelli olmasına rağmen fakülteyi 3'üncülükle bitiren 26
yaşındaki Hayriye Can, büyük alkış aldı.
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ERÜ Eczacılık Fakültesi'nde mezuniyet sevinci yaşandı. 7. dönem mezunlarını veren
fakülteden, 54 öğrenci diplomalarını aldı. Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen tören, saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından törenin açılış
konuşmasını yapan ERÜ Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yeşim Aktaş,
"Fakültemizin kısa süre içerisinde saygın ve ayrıcalıklı eczacılık fakülteleri arasına
girmesinde emeği geçen geçmiş dönem dekanlarımıza, eski dekanımıza, bütün öğretim
üyelerine ve bizim görünmez destekçilerimiz olan ailelerimize teşekkür ederim.
Cumhuriyetimiz yaşadıkça, dünya var oldukça faaliyetlerine devam edeceğine inandığımız
fakültemiz sizin eserinizdir" ifadelerini kullandı.
Salonda alkış tufanı
ERÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Doğan da, "Mezuniyet günleri bir gururu paylaştığımız
günlerdir. Uzaktan ve yakından gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür
ediyorum. Ailelerimiz de çocuklarımızı yalnız bırakmadılar. Onlara da bugüne kadar
verdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklar sizlerin emeğidir. Onlar da sizleri
mahcup etmediler ve size çok kıymetli bir ödül sunacaklar" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından fakülteyi dereceyle bitiren 3 öğrenciye, diplomaları ve hediyeler
verdi. Fakülteyi üçüncülük derecesi ile bitiren Hayriye Can, tekerlekli sandalyesi ile sahneye
çıktığında, salonda alkış tufanı koptu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17565.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Fetih için karadan gemi yürüttüler
Özel Safa Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen etkinlikte, İstanbul’un Fethi’nin 563.
yıldönümü dolayısıyla karadan gemi yürütüldü.
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İstanbul'un Fethi’nin 563. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Özel Safa Eğitim Kurumları
tarafından düzenlenen etkinlikte, fethin en unutulmaz bölümünü canlandırmak amacıyla
Hunat Otobüs Durakları’ndan Kartal Şehitliği’ne kadar karadan gemi yürütüldü.
Etkinlikte açıklama yapan Safa Koleji Müdürü Muhammet Ali Karadoğu Merve Koleji
Müdürü İhsan Çiftçi, “Özellikle gençler öncelikle fetih ve fatih ruhunu anlamalıyız. Zira
İstanbul önce dualarla kuşatılmıştır. Daha sonra ‘Kainatın Efendisinin Müjdesinin’ temsili
olan İstanbul’un kapıları tüm insanlığa açılmak üzere fethedilmiştir. Safa eğitim kurumları
olarak bu ruhu yaşıyor ve yaşatıyoruz” ifadelerini kullanıldı.
Yürüyüşe katılan Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da etkinliğe renk kattı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17566.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Bağımlılık için tek sigara bile yetiyor
Araştırmalar Türkiye'de sigaraya başlama yaşının 11-12'lerde olduğunu gösteriyor. Özellikle
de erkek nüfusta sigara bağımlılık oranı çok yüksek. Her yıl 31 Mayıs tarihinde Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) üye devletlerince 1987 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan Dünya
Sigarasız Günü'nde, sigara kullanıcılarının 24 saat süreyle sigarayı bırakmaları teşvik ediliyor.
Anadolu Sağlık Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra
Sönmez, "Günde bir sigara bile bağımlılığa işaret" diyerek konunun ciddiyetine dikkat
çekiyor.
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Sigara bağımlılığının madde bağımlılığı ve psikolojik bağımlılık olmak üzere iki ana öğesi
olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden Göğüs

Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, "Sigaranın içerdiği nikotin, tıpkı amfetamin, kokain,
eroin gibi, zihni ve ruh halini değişikliğe uğratan, bağımlılık yapan bir maddedir. Beynin haz
yollarını etkileyerek ‘dopamin’ salgılatır. Dopamin kişiye yalancı bir keyif verir. Kişi bu keyfi
tekrar yaşamak için giderek artan miktarlarda sigara içer. Kısa bir süre sonra da beyin nikotine
bağımlılık kazanır. Bu nedenle her gün bir adet sigara tüketen kişiyi sigara bağımlısı kabul
etmek gerekir. Sigara bırakma sürecinde yaşanan yoksunluk etkileri, sigaraya geri
dönüşlerdeki baş edilmesi gereken önemli bir sorundur. Sigara bırakıldıktan sonraki ilk 2
haftada hastalarda nikotin yoksunluk etkileri belirgindir: Sıkıntı hissi, sinir bozukluğu,
kızgınlık, hassasiyet, uyuma güçlüğü, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, yorgunluk, iştah
artışı sıkça görülen şikâyetlerdir. Tıbbi yardım alanlarda sigara bırakmayı deneyenlerde
yakınmalar daha hafif seyreder ve başarı şansı artar" dedi.
Tedavi hastanın ihtiyacına uygun olmalı
Hastaya özel, farmakolojik ve psikolojik destek programı planladıklarını da aktaran Anadolu
Sağlık Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez
"Farmakolojik tedavi nikotin yerine koyma tedavisi ve santral sinir sistemi üzerine etkili
ilaçlardan oluşuyor. Nikotin yerine koyma tedavisi ile vücudun ihtiyaç duyduğu günlük
nikotin dozunu 24 saatte sabit şekilde salacak yama tarzında nikotin bantlar veya sakızlar
kullanılarak yoksunluk etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Santral sinir sistemi üzerine etkili
ilaçlar ise beyindeki değişik tipteki reseptörlere bağlanarak sigara içme ihtiyacı azaltılıyor.
Tek tek veya kombine şekilde hastanın ihtiyacına uygun dozlardan tedavi başlanarak, yakın
takiple (yüz yüze görüşme, telefonla görüşme) desteklenerek hastanın 6-8 haftalık zorlu süreci
atlatması hedefleniyor" açıklamasında bulundu.
Sigarayı bıraktım demek için
Bir kişiye sigarayı bıraktı diyebilmek için kişinin 1 yıl boyunca bir adet bile sigara
tüketmemiş olmasının kural olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Sigara Bırakma
Polikliniği'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü:
"Başvuran hastalarımızın büyük çoğunluğu 35-50 yaş diliminde, üniversite mezunu erkek
hastalardan oluşuyor. Hemen hemen her meslek grubundan hastamız mevcut. Kadın
hastalarımızın sayısı daha az olmakla birlikte yaş aralığı ve eğitim düzeyi benzer özellikler
gösteriyor. Sigara Bırakma Polikliniği başarısı, hastalarının ne kadarının 1 yılın sonunda
tütünden uzak kalabildiği ile belirlenir. Sigara Bırakma Polikliniği'nde hastalarımız öncelikli
göğüs hastalıkları uzmanı ile görüşerek sigaranın zararları konusunda eğitim alıyor. Nikotin
bağımlılığı değerlendirilerek madde bağımlılığına yönelik tedavi planlanıyor. Hasta daha
sonra sigara bırakma konusunda uzman psikoloğumuzca değerlendirilerek psikolojik
bağımlılık düzeyi belirleniyor. Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi ve EKG yapılarak
hastanın akciğer ve kalp sağlığı değerlendirilerek kişiye özel en uygun tedavi seçiliyor.
Program 6-8 hafta sürerken, kontroller ve telefon görüşmeleri ile hastalar yakından izlenerek
gerekli destek veriliyor"
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17567.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Tantana
Kasım Özkan'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17568.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Mavi Marmara saldırısının 6. yılı
Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 6. yılı dolayısıyla Nevşehir'de basın
açıklaması yapıldı.

30 Mayıs 2016 Pazartesi 10:45

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Temsilcisi Baki Öncel,
Gülbahçe önündeki basın açıklamasında, Filistin halkının kadınlarıyla, gençleriyle Mescid-i
Aksa için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Mavi Marmara, Mescid-i Aksa, Kudüs
ve Filistin mücadelesinin bir parçasıdır. Ablukanın kalkması için sorumluluklarımız devam
ediyor. Barış isteyen halklar İsrail’in karşısındadır. Türk halkının tamamı Mavi Marmara’nın
etrafında, İsrail’in karşısındadır. Bunun bir kez daha altını çiziyoruz" diye konuştu.
Mavi Marmara'yı unutturmayacaklarını dile getiren Öncel, "Mavi Marmara’da bulunan, cesur
iyi yürekler adına, 10 şehidimizi ve tüm insani yardım gönüllülerini bir kez daha
selamlıyoruz." dedi.
Açıklamaya, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de destek verdi.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı. (AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17569.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Mavi Marmara için büyük yürüyüş
Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının 6. yılı dolayısıyla Taksim'de ‘Özgür Kudüs
Yürüyüşü' yapıldı.
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İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) İsrail'in Mavi Marmara gemisine
düzenlediği saldırının 6.yılında İstanbul'da ‘Özgür Kudüs Yürüyüşü' düzenlendi.
"Katil İsrail Filistin’den defol!"
Taksim Tünel'den başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Galatasaray Lisesi'nin önünde son
bulan yürüyüşte "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları atıldı.
Bülent Yıldırım’ın konuşması
İHH Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, "Mavi Marmara Özgür Kudüs yürüyüşünün sadece bir
parçasıdır. Yürüyüşümüz devam ediyor. Mesajımız nettir: Ne olursa olsun, abluka kalkmadan
asla normalleşme olmaz. Filistin özgür olana kadar, mazlumların ahı bitene kadar çalışmaya
söz verdik, çünkü Müslümanız. Mavi Marmara bir amaç değildir. Bizim yürüyüşümüz
Mescid-i Aksa'dır, Filistin'dir, Suriye'dir!" dedi.
(ensonhaber.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17570.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Ensar Vakfı’ndan “lider gençlik” buluşması
Ensar Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 25 ayrı İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımı ile
‘Lider Gençlik Buluşması’ yapıldı.
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Beştepeler Mesire Alanı’nda bulunan Kayseri Evi’nde düzenlenen program saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur-an’ı Kerim tilaveti ile devam
eden programın açılış konuşmasını yapan Ensar Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ahmet Erkan,
birlik ve beraberliğin önemine değindi. İmam hatipli geleceğin liderleri öğrencilere seslenen
Erkan, tarih boyunca Müslümanların ve Türklerin iz bırakan liderlerini örnek almalarını
istedi.

Öğrencilerin bilinç düzeyinin artırılmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan İl Müftüsü
Doç. Dr. Şahin Güven, “İmam hatiplerimizin önü açıldı ve çoğalıyorlar. Ancak imam hatip
ruhu, bilinci dediğimiz şey, isterseniz mümin bilinci diyebileceğiniz yeni yetişen
öğrencilerimize aşılayabilir. Bunun için önce eğitimci arkadaşlarımız kendini belli bir
organizeye soktular. O günden bu güne pek çok çalışma yapıldı ve nihayetinde geçen yıl bir
proje ortaya konuldu. Bu projede her imam hatip lisesinden gelecek vadeden öğrencilerimizin
bir araya getirilerek onlarla öncelikle yirmişer kişilik guruplar halinde ilgilenilmesi, onların
bilinç düzeylerinin artırılması daha sonrada bulundukları okullarda öncü olmalarını sağlamak”
diye konuştu.
Gençlere öğütler
Programa katılan ve burada öğrencilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
öğrencilere öğütler verdi. Çelik, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan
özellikle meslek liselerinin ve siz imam hatiplilerin ayağındaki prangaları kendine dert edindi
ve katsayı prangasını çıkardı. Biz AK Parti olarak üstümüze düşeni yaptık, bundan sonra iş
sizde. Günümüzün çağdaş fatihleri sizler olacaksınız ve gönülleri fethedeceksiniz. Lakin
gönülleri fethetmek artık kolay değil. Eski yönetim anlayışları, eski imamlık, eski hatiplik
artık kalmadı. Günümüzde sosyal medya ve çağdaş teknikler artık çok gelişti. O yüzden siz de
kendinizi daha çok geliştirmek zorundasınız. Özellikle psikolojiyi, pedagojiyi, sosyolojiyi iyi
bileceksiniz ki hitap ettiğiniz kesimleri etkileyebilesiniz” dedi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17571.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

‘Ayrımcı ilan’ düzeltildi
Kayseri’de bir inşaat firması tarafından “eleman online” adlı siteye konan “Başı açık bayan
eleman” ilanı ile ilgili yaptığımız haberin ardından firma yetkililerinden açıklama geldi.
Yetkililer, ilanın maksadını aştığını kabul ederek, bir çalışan tarafından sehven yapılan
hatanın düzeltildiğini söylediler.
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Gülyuva Mühendislik İnşaat firması tarafından internette yayınlanan eleman ilanının toplumu
ayrıştırıcı şekilde algı oluşturduğu yönünde yaptığımız eleştirel haberden sonra firma gerekli
adımı attı.
Sehven yapıldı
Firma yetkilileri konu ile ilgili haberimizin ardından gazetemize yaptıkları açıklamada olayın
bir çalışanları tarafından sehven yapıldığını söyleyerek, “Bizim işyerimizde çalışan başörtülü
kardeşlerimiz de var. Asla böyle bir ayrıma gitmemiz söz konusu değildir. Olay sehven
gerçekleşmiştir. Bu nedenden dolayı üzdüğümüz kimse olmuşsa özür dileriz” ifadelerini
kullandı. Haberimizin ardından firma yetkilileri yapılan yanlışın düzeltildiğini kaydetti.
Firma ilanında 25-37 yaş arası temizlik ve aşçı pozisyonuna eleman arandığı belirtilirken,
detaylarda yer alan “Başı açık ve sigara kullanmayan, ofis ortamına uyum sağlayacak temiz,

güvenli, kılık kıyafetine dikkat eden bayan elemanlar tercihimizdir” şartı farklı yorumlara
neden olmuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17572.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Otomobilde renk tercihimiz değişiyor
Son 3 yılın ilk çeyrekleri itibariyle, trafiğe kaydı yapılan otomobiller içinde kırmızı mavi ve
pembe renge ilgi artarken, siyah, gri ve kahverengi otomobillere ilgi azaldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ilk üç ayında
trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı, yüzde 10 azalışla 167 bin 544'e geriledi.
Ocak-mart döneminde trafiğe kaydı yapılan bu otomobillerin yüzde 63,7'sini beyaz, yüzde
14,5'ini gri, yüzde 8,9'unu siyah, yüzde 6,2'sini kırmızı, yüzde 3,8'ini ise mavi renkliler
oluşturdu.
Son 3 yılın ilk çeyrek rakamı mukayese edildiğinde, siyah, gri ve kahverengi otomobillere
olan ilgi azalırken, daha canlı renkler olan kırmızı ve maviye talebin arttığı görüldü.
Beyaz otomobile talep arttı
2014'ün ocak-mart döneminde satılan toplam sıfır otomobil sayısı 145 bin 211 iken, bunun
yüzde 4,6'sına denk gelen 6 bin 676'sını kırmızı renkliler oluşturdu. Geçen yılın ilk
çeyreğinde ise trafiğe kaydı yapılan kırmızı otomobillerin, 187 bin 242 olan toplam otomobil
sayısı içindeki oranı yüzde 5,1'e yükseldi. Bu sene ise 167 bin 544 otomobilin yüzde 6,2'sini
kırmızı renkliler oluşturdu.
Koyu renklere talep azaldı
Aynı dönemlerde gri otomobillerin oranı, yüzde 18'den geçen yıl yüzde 16,3 ve bu yılın ocakmart döneminde yüzde 14,4'e geriledi.
Trafiğe kaydı yapılan siyah otomobillerin toplam içindeki payı da yüzde 9,6'dan önce yüzde
9,3'e, bu yıl da yüzde 8,9'a düştü.
Kahverengi otomobillerin oranı ise 2014'ün ilk çeyreğinde yüzde 2,8 iken 2015'in aynı
döneminde yüzde 2,7'ye ve bu yıl da yüzde 1,8'e indi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17573.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Uyuşturucu ticaretine ‘Sedef’ darbesi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
narkotik köpeği ‘Sedef’in de katılımıyla bir otomobilde yaptıkları aramada, tampona
gizlenmiş halde 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Sivas Karayolu uygulama noktasında ekipler, durumundan
şüphelendikleri, Van’dan Mersin’e gitmekte olan S.Y.’nin (47) sürücüsü olduğu 33 SY 490
plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ‘Sedef’in de katılımıyla otomobilde yapılan
aramalarda, ön ve arka tampona zulalanmış halde 30 paket halinde piyasa değeri yaklaşık 500
bin TL olan 15 kilo eroin maddesi ele geçirildi. Ekipler, otomobil sürücüsü ile birlikte
bulunan kadın E.U.Y.’yi (45) gözaltına alırken, detaylı arama için otomobili emniyet
otoparkına çekti.
Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17574.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Nostalji saatlere ilgi büyük
Kayseri’de saatçilik yapan Hakan Alan, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların çalar saatlere
ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Radyasyon yayan cep telefonlarını yatak odanıza sokmayın.”
dedi.
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Kayseri’de Ramazan ayına sayılı günler kala, hareketlilik devam ediyor. Ramazan ayında
sahura kalkmak için vazgeçilmez olan çalar saatlere de olan ilgi arttı. Kayseri’de saatçilik
yapan Kemal Alan, çalar saat satışlarının iyi olduğunu söyleyerek, “Ramazan öncesinde
özellikle çalar saatlerimizin satışında artış var. Vatandaşlar telefonlar zarar verdiği için
yanlarına almıyorlar. Bunun için de çalar saatlere aşırı bir dönüş oldu. Tavsiyemiz,
telefonlardan çok radyasyon yaydığı için yatak odalarından telefonlarını uzaklaştırmalarını
tavsiye ediyoruz.

İşporta malı olan ürünler uzun zaman gitmediği için saatçilerden çalar saatleri almalarını
tavsiye ederiz” şeklinde konuştu.
Çalar saat fiyatları 25 TL ile 70 TL arasında değişiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17575.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Mavi Marmara şehitlerini anıyoruz
Mavi Marmara’nın yıldönümünde özel bir çalışma gerçekleştirdik. Gazze’ye insani yardım
götüren gemide yolculuk edenlerle görüştük. Yolculuk sırasında İsrail askerlerinin saldırısı
sonucu şehitlerimizi andık.
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Kayseri’den 10 katılımcı vardı
Ali Tokluman, Ali Yunusoğlu, Ahmet Aydan Bekar, Ahmet Kaçar, Orhan Tokca, İlyas
Yıldız, Seyfullah Özgüven, Fatma Kanlıoğlu, Gönül Memiş ve Furkan Doğan.
Şehitlerimiz
Müslümanların birliği için çalıştı
Ali Haydar Bengi, 1971 yılında Diyarbakır’da doğdu. Güzel ahlakı ve yaşantısı ile herkes
tarafından sevilen Diyarbakır’ın kanaat önderlerindendi. Son yıllarda yaptığı ilmi
çalışmalarında ve verdiği derslerinde, dinin doğru anlaşılması, Müslümanlar arasında birliğin
sağlanması ve Kudüs’ün özgürleştirilmesi konularına önem verdi.
“Heyben doluysa, hadi bismillah”
1969 Mardin Midyat doğumlu Cengiz Akyüz çocukluğundan beri alçı-dekorasyon işinde
çalıştı. Çevresinde hareketli, insan canlısı, yardımsever ve neşeli bir kişi olarak biliniyordu.
Her sabah evden çıkarken gördüğü yakın arkadaşına “Heyben doluysa (sevgi, neşe, umut,
selam yüklüysen) haydi bismillah, çıkalım ve insanlara dağıtalım…” diyen Cengiz Akyüz, her
daim güler yüzüyle hatırlanacak.
“Mektubum pasaportumdan daha değerli”
Cengiz Songür 1963’te Konya’da doğdu. İzmir’den filoya katılan Songür, kızlarının Mavi
Marmara gemisine binmeden önce cebine koydukları mektubu bulduğunda gemideki herkesi
çok duygulandırdı. Okumak isteyenlere verirken çekinen Songür, “Mektubum elimdeki
pasaportumdan daha değerli” dedi. Hangi kızının yazdığını bilmeyen Songür, “Arkadaşlarıma
bile gösteriyorum mektubumu onlar bile duygusallaşıyor, ağlıyorlar. O sözlerin o kelimelerin
her birine duygulanmamak ağlamamak mümkün değil.” diyordu.
Songür’ün kızının mektubu
“Aslında sana söylemek istediğim yüzlerce cümle var. Ama Filistin denilince hele ki oraya
giden sen olunca kelimeler ağzımda düğümleniyor. Korkuyorum baba. Kardeşlerimin
gözündeki hüznü, annemin yüzündeki endişeyi gördükçe korkuyorum. Ama sonunda seni
kaybetmek de olsa git baba. Bir yetimin gülümsemesi için, bir annenin duası için git baba.
Geriye bir tek adın dönse de git baba! Senin kızın olmak çok güzel baba.”
“Ne iş olsa yaparım” diyerek gemiye katıldı

Cevdet Kılıçlar 1972’de Kayseri doğdu. Yanında olanlar Kılıçlar’ın “Allah rızası için boş
bırakmayalım” diyerek güverteye koştuğunu ifade ettiler. Kendi görev alanını boş bırakmayan
Kılıçlar, saldırıyı görüntülemek üzere fotoğraf çekerken alnından vuruldu. Yunan gönüllü
Dimitris Plionis, Kılıçlar için “Mavi Marmara, elektronik savaşa rağmen, saldırıdan yarım
saat sonraya dek görüntü gönderdi” diyor. O İsrail’in kural tanımaz baskınını tüm dünyaya
gösterebilmek için son anlarına kadar uğraştı.
“Topal karınca misali safımız belli olsun”
1965 Adana doğumlu Çetin Topçuoğlu birçok defa dünya şampiyonu olmuş bir
tekvandocuydu. Her daim mağdurun ve mazlumun yanında yer alan Topçuoğlu gemiye neden
binmek istediğini soranlara “topal karınca misali safımızın belli olması için” diye cevap verdi.
Yardım filosuna katılım için hazırlanan formda yer alan “Bu kampanyaya ne kadar destek
verebilirsiniz?” sorusunu ise “Gücümüzün yettiği yere kadar” diye cevapladı.
“Hakkını helal et!”
1967 Adıyaman doğumlu Fahri Yıldız, sahibi olduğu kadayıf ve yufka imalathanesinden elde
ettiği gelirinin bir kısmını hayır işleri için kullandı. İHH’nın organize ettiği gemi filosuna
destek olmak için Adıyaman’da bir kermes düzenlemiş ve hayırseverlerden yardımlarını
toplayarak filoya katılmıştı.
Fahri Yıldız, yolculuğa çıkmadan önce sevenleri ve yakın dostları ile görüşüp helallik
istemişti. Adıyaman’dan Antalya’ya uğurlanırken otobüse binmeden önce annesinden
kendisine sıkıca sarılmasını istemiş ve “Hakkını helal et!” diyerek ayrılmıştı.
“Var mıdır acaba daha güzel bir şey?”
1991 New York doğumlu Furkan Doğan aslen Kayserilidir. Gemiye katıldığı sırada lise son
sınıf öğrencisi olan Doğan, şehit olmadan önce şöyle bir not yazmıştı. “Şehadet şerbetine son
saatler inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir.”
“Hayır duanız yeter”
1949 Siirt doğumlu İbrahim Bilgen, ömrünü hayır işlerine adamıştı. Fakirlerin evlerinde
elektrik tesisatlarını tamir eder, ücret tekliflerini ise “hayır duanız yeter” diye cevaplardı.
“Filoya neden katılmak istiyorsunuz?” sorusunu en fazla 200 kelime ile cevaplaması
gerekirken iki kelime ile cevap vermişti: “İnsani yardım”.
Güler yüzlü ve merhametli
1978’de İstanbul’da doğdu. Aslen Malatyalı olan Necdet Yıldırım’dan yakın çevresi “her
zaman güler yüzlü, sakin, sabırlı ve çok merhametli biri” olarak söz ediyor. Ailesi tarafından
da merhametli, güler yüzlü ve bir sabır abidesi olarak tanımlanan Yıldırım, iş arkadaşları
tarafından da çok seviliyordu.
4 yıl sonra gelen şehadet
Uğur Süleyman Söylemez 1963’te Ankara’da doğdu. Mavi Marmara gemisinde başından
vurularak 4 yıl bitkisel hayatta kalan Uğur Süleyman Söylemez 23 Mayıs 2014 tarihinde şehit
oldu.
Mavi Marmara'nın 10. şehidi olan Söylemez'in Ankara'daki evine taziyeye giden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuran'ı Kerim okuyup daha sonra da Söylemez için
Arapça ve Türkçe dua etmişti.
Bıraktığı vasiyet ile hayata nasıl baktığını ve gemiye biniş sebebini gözler önüne sermişti.
“Vururlarsa şehit oluruz, zaten en büyük idealimiz şehitliktir.”
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Kardeşlerim, vasiyetimi yazmadan evvel sizleri Allah’ın selamıyla selamlarım. Şu günlerde
Allah izin verirse, İHH’nın organize ettiği insanı yardım gemisiyle Gazze’ye gitmek üzereyiz.
Bu kararımı verirken mazlum Filistin halkının İsrail zulmüne karşı bizler de sizlerin
yanındayız yargısını verip yardım etmek üzere yola çıkmak üzereyiz. Kardeşlik
sorumluluğumuz bilinciyle hareket ederek her şeyimizi bırakıp bu yolda başımıza gelecek her
türlü zorluğa karşılık Allah’a dayanarak sabretmeye hazırız. Çünkü yeri gelince davamız

uğrunda her şeyimizi Allah için terk etmeliyiz. Çünkü Allah’ın davası İslam, her şeyin
üzerindedir. İsrail’in her türlü tahditlerine karşı hazırız. Vururlarsa şehit oluruz, zaten en
büyük idealimiz şehitliktir. Eğer Allah yolumuzu açık ederse, ambargo halinde olan
kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırırız ve inşallah ölene kadar bu hal üzeri yardımlar
ulaştırmak için Rabbimizden yardım dileriz.
Sizlerden ricam Filistin davasına gösterdiğiniz duyarlılığı, yaşadığımız toplumdaki tağuti
güçlere karşıda gösterelim. Sorumluluk duygusuyla hareket edip aramızdaki tevhid ehli
gruplar olarak ihtilafları çözüp tek vücut halinde küfre karşı cemaat bilinciyle hareket edip
Allah’ın dinini hakim kılmak için Allah’tan yardım dileyelim. Birbirimizi Allah için sevelim.
Emin insanlar olalım, çünkü Allah Resulü Peygamberlik gelmeden önce emin insandı, her
şeyin başı emin olmaktır. Vasiyetimi uzatmadan sizden ricam kardeş olun, birbirinizi Allah
için sevin ancak müminler kardeştir. Hiçbir zaman tevhid çizgisinden ayrılmayın. Şeytandan
Allah’a sığının. İnşallah hep birlikte tevhidi kardeşler olarak cenneti gerçek yurdumuz olan
ahret yurdunda buluşalım. Hakkınızı helal etmenizi rica ederim.
Kardeşiniz
Uğur Süleyman Söylemez
Mavi Marmara Tanıkları
Gönül Memiş: “Allah bizim Yahudileri görmemizi istedi”
Mavi Marmara gemisinde Kayseri katılımcılarından olan Gönül Memiş, verdiği bir röportajda
şu durumu şu şekilde özetledi:
“Biz arkadaşlarımızla çok düşündük ve bazen istişareler yapıyorduk ‘biz niye o gemideydik
acaba’ diye ya da bu gemi niye vardı? Emin olun çıkardığımız en önemli sonuç; Allah bizim
Yahudileri görmemizi istedi. Biz onları en güçlü oldukları şekilde gördük. Onlar; 2 metre
uzunluğundaki adamlar, ellerinde hiç silah olmayan insanların karşısında merdivenlerden
inerken kayıp düşüyorlardı. Komando adam merdivenlerden düşer mi? Düştükleri zaman da
gülüyorduk. İnanın önümüzde resmen rezil oldular. Tetikte titreyen ellerini gördük biz…
İsrailli dört asker kırmızı bültenle aranıyor. O gemi İsrail’in imajını yıktı. Öyle bir durum
daha olsa yüzerek dahi olsa gideriz inşallah… “
Araba ile olmadı, gemi ile olmadı, yürüyerek denedi
Mavi Marmara gemisinden hafif yaralı olarak dönen Ali Tokluman, Gazze için yapılan araba
konvoyunda da vardı. İsrail için; "Dünyaya kan kusturan siyonist uşakları Müslümanların
mahremine girdi" dedi.
Saldırıdan 4 yıl sonra 22 Temmuz 2014’te İsrail'i protesto etmek için ailesiyle birlikte
Kayseri'den Gazze'ye yürüyüş başlatan Ali Tokluman, yaklaşık 530 kilometre yürüdükten
sonra Kayseri'ye geri döndü. Bu zülüm durana kadar protestolarını devam ettireceklerini her
yerde dile getirdi.
3 kurşun ile ağır yaralanan Ahmet Aydan Bekar
Mavi Marmara gemisinde İsrail’in yaptığı saldırıda sağ ve sol omzundan aldığı 3 kurşunla
yaralanan Bekar saldırı anını şu şekilde anlatıyor. “Saldırı başladığında saat 4 buçuk civarıydı.
Ben üst güveryedeydim. Önce yukarıdan ateş açtılar. Helikopterlerle gemiye binmeye
başladılar. Arkadaşlar vurulmaya başladıkça bende yanlarına giderek askerlele boğuşmaya
başladım. 2 dakika kadar boğuştuktan sonra 1 metre kadar yakından arkamdan ateş edildi. O
ilk kurşun sağ omzumdan girmiş ama ben fark etmedim. Ben hala boğuşmaya devam
ediyordum. O sırada ikinci kurşun geldi. Ben o an vurulduğumu hissettim. Dövüştüğüm
askeri kendime siper etmek için döndürdüm. O an kendi askerlerini gemide vurdular. Bu suçu
bizim üzerimize attıar. O asker de yaralandı. 3’üncü kurşun da sol omzuma isabet edince
bende güç kalmadı. 15-20 metre kadar yürüyüp yere yığıldım. Bir asker özellikle gelip
kafama bacaklarıma basarak geziyordu. Daha sonra yaralıları ellerinden kelepçelediler.
Bizleri hastaneye götürdüler.”
Fatima Mohamadi (Avukat/ABD): Onu asla unutmayacağım

Yaşananlar inanılmazdı… Her şey çok sarsıcıydı ama en sarsıcı olanı alt güvertede yaşadım.
Yaralılara yardım ediyordum. Başının ön tarafından vurulan ve vurulduktan sonra sırt üstü
yere düşüp kafasının arka tarafı yarılan Süleyman isminde bir kardeşimiz vardı. Yerde yan
yatmış vaziyetteydi; bir kişi onu destekliyordu. Doktorlar eğer sırt üstü uzanırsa kanın
akciğerine dolabileceğini ve hemen öleceğini söylemişti. Biz onu hayatta tutmaya çalışırken
birkaç kardeşimiz mukavvadan yaptıkları yelpazelerle onu serinletmeye çalışıyordu.
Ağzından sürekli kan geliyordu. Ben bir yandan ağzını silip elini tutuyor, diğer yandan
yaraları üzerindeki kanlı havluları değiştiriyor ve onunla konuşmaya çalışıyordum.
Kanamasını durdurmaya çalışırken on beş dakika içinde düzinelerce havlu kullandık. Allah’a
şükür ilk tehlikeyi atlattı. İsrailliler onu ve diğer yaralıları helikopterlere tam anlamıyla
barbarca naklettiler. Süleyman kardeşimiz şu anda Ankara’da ailesinin yanında komada. Onu
asla unutmayacağım.
Mavi Marmara hakkında
Mavi Marmara, 93 m. uzunluğunda, 20 m. eninde ve 1,080 kişi kapasiteli yolcu gemisidir. 9
Kasım 1994 tarihinde yapımı tamamlanan Mavi Marmara gemisi ilk sahibi İstanbul Deniz
Otobüsleri A.Ş. tarafından Sarayburnu hattında yolcu taşımacılığında kullanılmıştır. Gemi
2010 yılında İnsani Yardım Vakfı tarafından 800.000 $ bedelle satın alınmıştır.
Mavi Marmara, İnsani Yardım Vakfı İHH'nın organizasyonu ile İsrail ablukasındaki Gazze'ye
yardım malzemeleri götürmek üzere 631 yolcu ile 28 Mayıs 2010 tarihinde, beraberindeki altı
gemiyle birlikte yola çıktı. Dünya’nın çeşitli yerlerinden ve pek çok dinden yolcunun katıldığı
filoda özel olarak hazırlanan canlı yayın sistemleri ile gemiden kesintisiz yayın yapıldı.
İsrail otoritesini çiğnemeyi hedefleyen bu gemiye 30 Mayıs 2010 saat 22.30’da uyarı
mesajları göndermeye başladı. Geminin geri dönmesini talep ediyorlardı. Geminin kaptanı
Gazze’ye yardım malzemelerini götürdüklerini söyleyerek uyarıları reddetti.. 31 Mayıs
02.00’a dek süren uyarılardan sonra İsrail ordusu gemiyi hücumbotlar, zodiac botlar ve
helikopterlerle takibe aldı. Yolcuları olası bir saldırıya karşı can yeleklerini giyindiler. Saat
03.00’e kadar takip devam etti. Canlı yayınlar ve uydu telefonlarını kesintilere uğratmaya
başladılar. Canlı yayınlar sık sık kesintiye uğruyor, bağlantı kurulduğu an gemideki yetkililer
yardım taleplerini dile getiriyor ve İsrail’in her an saldırabileceğini söylüyorlardı. Saat
04.10’da yardım filosunda ki Defne Y gemisi “Bütün botlar ve gemiler üzerinize geliyor”
diyerek uyardı.
04.30 sabah namazı vaktinde, yolcuların çoğu namazda iken hücumbotlar gemiye yanaştı.
Tam teçhizatlı İsrail komandoları helikopter ve hücumbotlardan gemiye inmeye başladı. Bu
sırada gemiye doğru rastgele ateş açılmaya başlandı.
Mavi Marmara'da bulundan aktivistler, askeri helikopterden güverteye inmeye çalışan,
otomatik silahlı ve tam teçhizatlı komandolara karşı gemide bulunan demir ve ahşap sopalar,
sandalye, zincir gibi çeşitli malzemelerle karşı koydu. Aktivistler tarafından etkisiz hale
getirilen üç İsrail askeri tedavi için gemide bulunan doktorlara götürüldü. Aktivistler zodiac
botlarla gemiye çıkartma yapmaya çalışan deniz komandolarına su sıkarak, sopalarla vurarak,
tabak, işaret fişeği ve etraflarında bulunan çeşitli malzemeleri atarak engellemeye çalıştı.
Ölü ve yaralı sayısının artması üzerine İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım
telsizle, aktivistlere salonda oturmaları ve direniş göstermemeleri çağrısı yaptı. Yıldırım bu
çağrının ardından üzerindeki beyaz gömleği çıkarak İsrail askerlerine ateşi kesme çağrısında
bulundu. Yıldırım'ın çağrısını dikkate almayan askerler bir süre daha ateş etmeyi sürdürdü.
9 kişi olay esnasında şehit olurken 60’ı aşkın yaralı ile saldırının ardından ele geçirilen gemi
Aşdod limanına götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17577.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Sigara bağımlılığı bir hastalık
Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç sigara
bağımlılığının bir hastalık gibi değerlendirilmesi ve kesinlikle sağlık profesyonellerinden
destek alınması gerektiğini belirtiyor.
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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) üye ülkelerce 1987 yılından bu yana, 31 Mayıs, Dünya
Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde tütün kullanımına bağlı
hastalıklar nedeniyle yılda yaklaşık 6 milyon kişi hayatını kaybediyor ve ülkemizdeki tüm
ölümlerin %23’ü tütüne bağlı hastalıklar sebebiyle oluyor. Tütün kullanımı bu şekilde devam
ederse, 2030 yılında tütün kullanımı nedeniyle ölenlerin sayısının 8 milyonu aşması
bekleniyor. Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla görüş belirten Türk Toraks Derneği
Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs
Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç sigaranın, saç telinden ayak
tırnağına kadar vücuttaki bütün hücrelere zarar verdiğini belirtti. Sigara 4.000’den fazla
kimyasal madde içeriyor ve bunların yaklaşık 90’ı kanserojen. Günde sadece 1 sigara içilse
bile, sigaranın ilk temas ettiği organlar olan akciğer ve kalpte ciddi riskler oluşuyor. Sigara
ayrıca erkek ve kadın kısırlığında, kadınlarda görülen kadın üreme organı kanserleri ve meme
kanserleri oluşma sıklığında da artış yaratıyor ve yaşlanmayı hızlandırıyor. Sigara içen
kadınların ömrü 23 yıl, erkeklerin ömrü ise 28 yıl kısalıyor.
Sigara bağımlılığı tıbben bir “hastalık”
Sigara bağımlılığının tıbben bir “hastalık” olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Oğuz
Kılınç, tedavi çeşitlerinin her geçen gün arttığını belirtti: “Sigarayı bırakırken hekimlerden ve
bu işin eğitimini almış sağlık çalışanlarından destek almak çok önemli. Sağlık
profesyonellerinin denetiminde kullanılan ilaçlar, davranışsal tedavilere eklendiğinde sigarayı
bırakma şansını artırıyor. Bu ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve Sağlık
Bakanlığı yönetmelikleriyle kullanımına izin verilen ilaçlar olmalı. Bunun dışında Sağlık
Bakanlığı onayı olmadan, ilaç adı altında ya da sigara bırakma tedavisi adı altında sunulan
tüm yöntemlerden kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu yöntemlerin etkinlikleri konusunda
güvenilir bilgi yok. Ayrıca bu tedaviler, sigara tiryakilerinin etkili tedavilere ulaşmalarına da
engel olabiliyor. Bu nedenle, bırakma kararı alan kişinin mutlaka en etkili yöntemle tedaviye
başlaması, bırakma sürecini kolaylaştırıyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17578.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Kayseri’nin kentsel geleceği masaya
yatırılacak
Kayseri’nin Kentsel Geleceği Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin
katılımı ile gerçekleştirilecek.
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Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası işbirliğinde
gerçekleştirilecek olan “Kayseri’nin Kentsel Geleceği Toplantısı”, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla bugün gerçekleştirilecek.
Düzenlenecek programa ilişkin açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Bakan Özhaseki’nin bu sıfatla Kayseri’ye ilk ziyaretinde
kendisini ağırlamaktan dolayı onur duyacaklarını söyledi.
Bakan Özhaseki’nin, daha önce aldığı tüm görevlerde Kayseri’ye büyük katkılar sağladığının
altını çizen Hiçyılmaz, “Sayın Bakanımız, şehrimize kazandırdığı tesisler ve yaptığı hizmetler
ile gönüllerde yer bulmuştur. Kendisine olan saygımız ve sevgimizin bir nişanesi olarak,
‘Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri’nin Kentsel Geleceği Toplantısı’nı
bu akşam saat 20:00’da Flamingo Tesisleri’nde düzenleyeceğiz” dedi.
Toplantıya Kayseri protokolünün değerli üyelerinin de katılacağını ifade eden Hiçyılmaz,
“TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da destek ve katılımlarıyla, Kayseri
Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası ile birlikte düzenlediğimiz toplantımızda, şehrimizin
geleceğine ilişkin konular konuşulacak ve yapılacak işlere ilişkin bir yol haritası çıkarılmaya
çalışılacak. Sayın Bakanımızın kıymetli görüşlerini alacak ve fikir paylaşımında bulunacağız.
Toplantımızın Kayseri için hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17579.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Önce öğrendiler, sonra sergilediler
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilkbahar döneminde açılan hanımlara
yönelik Meslek Edindirme Kursları’nın sona erdiğini ve kurs süresince el emeği göz nuru
eserlerin yer aldığı Yılsonu Sergisi’nin açıldığını söyledi.
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Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi Sergi Salonunda açılan sergide ilkbahar dönemi MELMEK’te 3 bin 210 öğrenci eğitim aldı. Kurslarda 178 öğretmen nezaretinde ve 73 branşta, 6
ay boyunca toplam 180 saat üzerinden kurs verildi. Sergide toplam 2 bin 500 eser görücüye
çıktı. Eserler en çok kadın davetliler tarafından ilgi gördü.
Sergi açılışına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Kaymakamı Erkaya Yırık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Ak Parti Melikgazi İlçe
Başkanı Sami Kadıoğlu, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı
Selma Kocaoğlu, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye birim müdürleri sergide yer
alan eserleri tek tek gezerek kursiyerleri tebrik ettiler.
Kadınlardan yoğun ilgi
Sergi salonunda en çok yeri kaplayan Makrome, ev tekstili, giyim, takı tasarım, dikiş-nakış,
tekstil boyama, kilim gibi eserler özellikle kadın davetliler tarafından yakından incelendi.
Eserde motifleri ve el işini beğenen kadınlar cep telefonuyla resim alarak motifleri evlerinde
uygulayacaklarını söyledi.
MEL-MEK eğitimlerinin ev hanımlarına boş zamanlarını öğrenerek değerlendirmeleri ve ev
ekonomilerine katkı sağlaması açısından faydalı geçtiğini belirten Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurslar ile Anadolu kültür ve sanatının öğretildiğini,
gelecek kuşaklara aktarılmasına vesile olduğunu ve bölgesel kültürün yaygınlaştırıldığı
söyledi.
Halkın, özellikle hanımların beğenisine sunulan eserlerin kursiyerler tarafından
yapıldığını belirten Başkan Büyükkılıç,“Melikgazi Belediyesince her yıl ilk ve sonbahar
olmak üzere iki dönem Meslek Edindirme kursları açıyoruz. 22 ayrı semtte kurs merkezimiz
mevcuttur. Makrome, kuaförlük, Ev tekstili, giyim, takı-tasarım, dikiş, nakış, tekstil boyama,
kilim dokuma gibi branşlarda açılan kurslara ev hanımları büyük ilgi göstermektedir. Ev
hanımları bu vesile ile hem boş zamanlarını öğrenerek değerlendirmekte, hem de ev
ekonomilerine katkı sağlamaktadırlar“ dedi.
Haber ve foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17580.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Emektar eşeğine kimlik çıkarttı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ahmet Çöler, komşusunun "anırıyor ve
bizi rahatsız ediyor" diyerek zabıtaya şikâyet ettiği eşeğine kimlik çıkarttı.
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İlçenin Yukarı Mahalle'sinde ikamet eden Ahmet Çöler, yıllardır bahçe işlerinde kullandığı
"Kara Şimşek" ismini verdiği eşeğini müstakil evinde besliyor. Çöler'in uzun yıllardır
emektarı hakkında, komşular "anırıyor ve bizi rahatsız ediyor" diyerek şikayette bulundu.
Bunun üzerine Avanos İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvuran Çöler,
eşeğine "5002171" sıra sayısı ile kimlik çıkardı.
Çöler, eşeğine yıllardır baktığını ve hiçbir sorun yaşamadığını söyledi. İlçede önceki yıllarda
her evin bahçesinde bir eşek olduğunu hatırlatan Çöler, "su meselesi" nedeniyle araları açık
olan bir komşusunun, eşeği için belediyeye şikayette bulunduğunu anlattı.
Şikayet üzerine hayvan hakları koruyucuları ile bilgi alışverişinde bulunduğunu anlatan Çöler,
"5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu incelediler. Müstakil evimde eşek beslemenin
bir mahsuru olmadığını öğrendim. Kanuni yollarla eşeğe kimlik çıkarttım" dedi.
Eşeğinin sesinden rahatsız olan komşusuna da seslenen Çöler, "Gücüm yettiğince topraktan
kopmayacağım. Dede mirası olan bağımı emektar merkebimle işlemeye devam
edeceğim. Belediye ve Tarım İlçe Müdürlüğüne başvurumu ve kayıt işlemlerimi yaptım. Bu
hayvanı müstakil evimde beslememe bir mani yok. Hayvanların doğası gereğince köpek
havlar, horoz öter, eşek ise anırır" ifadesini kullandı.
Avanos Belediyesi veteriner hekimi Ahmet Demircioğlu ise tescil belgesinde hayvanın ırk,
yaş, kimlik numarası, ikamet adresi ve sahibine ait bilgilerin yer aldığını kaydetti.
Demircioğlu, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilgili müdürlüklerce verilen
Tek Tırnaklı Hayvan Tescil Belgesi, beslenen hayvanın sahibinin kim olduğunu belirten
belgedir. Kişi, bu belge ile hayvanın bakım ve tasarruf hakkını elinde bulundurur. Bakanlık
tarafından tescil belgesi verilen hayvanlar 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda
belirtilen şartlar doğrultusunda beslenip sahiplenilebilir. Kanun hükmünde olduğu için alt ve
yerel kurumlar ile mahalli kararların üzerindedir." diye konuştu.
(AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17581.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

“Râye” dergisi okurlarıyla buluştu
İlim Yayma Cemiyeti Yazarlık Atölyesi çalışmaları ürünlerini vermeye devam ediyor.
Gazetemizin kültür-sanat eki olarak çıkan Râye dergisi ile ilgili Büşra Toprakçı bir yazı
kaleme aldı.
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İçimizdeki diriliş muştusunun yansıması
Lise sıralarında derslere her girdiğimizde üniversiteye bir adım daha yaklaşmanın tatlı ve
buruk sevinci kaplardı içimizi. Derslerin stresiyle bazen hayallere dalar üniversitede
olduğumuzu orada yapacağımız işleri düşünürdük. Benim hayallerimden birisi de dergi
çıkarmaktı. Fakat bu hayal o zamanın imkân ve şartları içinde benim için ulaşılmaz bir şey
gibi görünüyordu. Ama şimdi durum tamamen değişti ve yıllar önceki hayalim gerçekleşti.
Yıllar önce hayal ettiğim şeyin şimdi somut olarak elimde olması çok ama çok güzel bir şeydi
benim için. Bu duyguları tarif etmeye gerçekten kelimeler kifayetsiz…
Dergimizin ismi Râye... Râye bayrak veya sancak demek. Bizler ahir zaman bulutlarının
üzerimize çöktüğü şu dönemlerde insanların gençlerden umudunu yitirdiği bir dönemde 3-5
arkadaş içimizdeki diriliş muştusunu bir paragrafta da olsa bilmeyen birilerine ulaşması
gayretinde... Yazılarımız onlara İslam’ın bir nevi sancaktarı olacaktı. . Bu duygularla atmıştık
adımlarımızı. Tecrübesizdik bilmiyorduk. Sayıca azdık.. Sosyal medya ağına gömülmüş
gençlerin dikkatini çekmekti biraz da olsa farkındalık yaratabilmekti dünyalarında. Kimi
zaman bu yolda ümitlerimiz tükendi yazdıklarımızı yırttık, kimi zaman yazdıklarımızın
yayınlanması hususunda çekimser kaldık, kimi zamanda bir yazımızla belki hiç bilmediğimiz
bir kardeşimizin hayatını değiştirebiliriz diye yeniden Bismillah dedik. Ve birbirimize moral
verip motivasyonunu artırarak devam ettik yazmaya. Sonuçta elimizdeki dergi oluştu
hamdolsun.
Bu sayımızda Fatma Nur Doğruyol kardeşimiz “Arayış” ve “Uyanış” isimli yazılarıyla bizleri
biraz düşündürüp hayatın anlamını sorgulamamızı sağladı. Ahmet Açar, Dünya hayatındaki
rollerin değiştiğini büyüyen her insanın çocukluğuna duyduğu özlemi “Özlem” başlıklı
yazısıyla kaleme aldı. Büşra İlbay “Niye” diyerek bizi tatlı bir düşünceye sevk etti. Büşra
Toprakçı kardeşlikten ne anlamamız gerektiğini kaleme aldı. Cemile Babür “Hayatımdaki iki
Lezzet” yazısıyla Yalnızlık ve Sessizlik konusuna farklı bir bakış açısı kattı. Aybetül Bahçeci
kardeşimizi bu yazısıyla tanıdım. Kendisi vefat ettiği için bu yazıyı ablası Rabia Bahçeci
vermişti. Aslında hayat mı garip biz insanlar mı garipleştiriyoruz diye sorguluyor. Yazıyı
okurken yazarının genç yaşta vefat etmiş olduğunu bilmek insanın ayrı bir düşünceye
kapılmasını sağlıyor. Allah ahirette sana rahmetiyle muamele etsin kardeşim. Demet Nilüfer
bize Üstad Ali Ulvi Kurucu’nun kitabının tanıtımını yapmış. Kitabın kendisini çok
etkilediğini söylerken okumayanların zihinlerinde merak uyandıran sorular sormuş. Filiz
Danışman bizlere “Cemil Meriç” in hayatını ve düşünce ufkunun genişliğini yazmış. Esra
Dağcan “Müslümanın ölçüsü vahiydir” başlıklı yazısıyla düşünme ve vahiy konusunda farklı
bir yaklaşımla yazısını kaleme almış. Halime Çakır’ın “Asılsız Çıktı Şiirler” başlıklı harika
şiiri “hiç kimse olarak bitiyor ömrüm” derken bizleri biraz düşündürüyor doğrusu. Havva Lale
“Kirpiklerime Doğuyor Gece” şiirinde “zihnimin çeperini yaran her hece ömür sermayeme

ağır yük olmuş diyen mısralarıyla bizi yine uzaklara götürüyor. İrem Ercan “Kardeşlik” yazısı
ümmet ve kardeşlik duygumuzu bir kez daha gözden geçirmemizi sağlıyor. Dilek Ünlü ’nün
“Bahçıvan ve Gülleri” güzel bir betimleme ve hayatı güzel bir bahçeye benzetmesi şiir
tadında bir yazı olmuş. Rukiye Eda Işık “Hasretimiz Bir Kutlu Sabahadır” şiiri bizlere
hüzünle karışık bir umuda götürürken. Şeyma Arpacı “Gökyüzünde Bir Yıldız” adlı yazısıyla
dostluğu “Var Olmak” yazısıyla okumaya farklı bir perspektif ten bakmış. Yeliz Kızılcık
“Anne” yazısı annesine duyduğu duygularının tercümanı iken… Yıldız Yılmaz şiirleri renkli
şekerleri gibi küçük ama tatlı Süheyla İslamoğlu “Kalp Kırıldığında” ağlamak demiş. Maide
Bayraktar deneme yazısıyla. Mehmet Ayman “İmam Hatip Nesline” ithaf ettiği yazısıyla biz
öğretmen adaylarına güzel bir hedef belirlemiş..
Teşekkür
Dergideki yazılarımızı yayına hazırlamadan önce okuyup bize eksiklerimizi gösteren vaktini
ve emeğini veren Değerli Hocam Mehmet Ayman’a, noktalama ve imla hatalarını düzelten
Rüstem İpek hocamıza, derginin mali külfetini karşılayan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesi’ne, yazılarını bizimle paylaşan kardeşlerime ve bizim bu dergimizi okuyacak siz
okurlarımıza teşekkür ediyorum. İnşaAllah daha güzel yazılarımızla yeni sayımızda buluşmak
duasıyla…
Büşra Toprakçı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17582.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Genç mucitten akıllı baston
Kayseri’de yaşayan 12 yaşındaki Batuhan Yüzer, okuduğu 'Kör Öyküler' kitabından
etkilenerek, görme engelli vatandaşlar için titreşimli ve sesli uyarı veren akıllı baston icat etti.
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Ulusal Robot ve Teknoloji
Yarışması'nda Türkiye'nin dört bir tarafından gelen dahi çocuklar, icatlarını sergiledi.
İstanbul'dan yarışmaya katılan 12 yaşındaki Batuhan Yüzer'in icadı, protokolden tam not aldı.
Okuduğu 'Kör Öyküler' kitabında, görme engelli bir kişinin kayboluşu öyküsünden
etkilenerek, 'Görme Engelliler İçin Akıllı Baston' projesini geliştiren Batuhan Yüzer, bir
engelle karşılaştığında sesli ve titreşimli uyarı veren baston icat etti.
Okuduğu öyküden etkilendi
Yüzer, "Bu projeyi okuduğum ‘Kör Öyküler’ isimli kitaptan etkilenerek bu projeyi yaptım.
Normal bir bastona taktığımız kızıl ötesi baston sayesinde görme engelli vatandaşlarımızın
yolunu bulmasını sağlıyor. Bastonun titreşim ve ses olmak üzere 2 uyarı şekli var. Bastonun
önüne engel çıktığında titreşimler vererek görme engelli vatandaşlarımızın yolunu bulmasını
sağlıyor. Okudum kitapta karşıdan karşıya geçmeye çalışan görme engelli bir vatandaşımız
vardı. O kişiyi başka bir adam gelip zorla karşıya götürmeye çalıştı ama görme engelli

vatandaş otobüs bekliyordu. Bunun sonunda kayboldu. Ben de buna üzüldüm ve böyle bir
proje yaptım" ifadelerini kullandı. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17583.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Suriyeli çocuklar hem ağladı hem ağlattı
Hacılar İlçesi’nde eğitim gören Suriyeli çocuklar için yılsonu etkinliği düzenlendi.
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Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından, Mehmet Kabak Kur'an Kursunda eğitim gören Suriyeli
öğrenciler için Hacılar Belediyesi Kültür merkezinde yılsonu etkinliği düzenlendi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan
İlçe Müftüsü Mehmet Özbek, Kuran kursunda eğitim gören Suriyeli öğrencilerden 22
tanesinin Amme Cüzünü ezberlediğini, diğerlerinin de ezberlemeye devam ettiğini söyledi.
Müftü Özbek, “Müftülük olarak Suriyeli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Hacılarlı
vatandaşlarımızın da bu kursa ve kardeşlerimize desteğinin devam etmesini bekliyoruz.
Hacılar ilçemizdeki Suriyeli kardeşlerimize yardım eden başta hayırseverlerimiz olmak üzere
herkese teşekkür ederim.” dedi.
İlçede eğitim gören Suriyeli öğrencilerin Türkçe ve Arapça şiirler okuyup ezgiler söylediği
programda, Suriye'de bombalı saldırıdan insanların kurtarılmasının anlatıldığı slayt gösterisi
de sunuldu.
Programda daha sonra Suriyeli öğrencilerin ''Şam'ın Çocukları'' adlı gösterisinde izleyiciler
göz yaşlarına hakim olamadı. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17584.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17585.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Meral Akşener de Kayseri’ye geliyor
MHP’de, 1 Kasım seçimleri sonrası başlayan ve 6 aydır devam eden olağanüstü kurultay
tartışmasında, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin verdiği “onama” kararının ardından yeni bir
döneme girildi. Bütün bu belirsizlikler içerisinde MHP genel başkan adaylarının yurt gezileri
devam ediyor. Adaylığını ilk açıklayanlardan birisi olan Meral Akşener 4 Haziran’da
Kayseri’ye gelerek partililerle toplantı yapacak. Adaylıklarını açıklayan Ümit Özdağ ve
Koray Aydın daha önce Kayseri’ye gelerek partilerle buluşmuştu. Adaylar içerisinde
Kayseri’ye gelmeyen tek isim Sinan Oğan kaldı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü kurultay için 10 Temmuz’u işaret ederken
çağrı heyeti ise “Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin kendilerine verdiği yetkiyi baz
alarak” tüzük kurultayı için başka bir tarih belirlemeye hazırlanıyor. Heyet son kararı vermek
üzere toplanacak. Heyetin başka bir tarih belirleme olasılığı, “Genel merkez ile muhalifler
arasında yeni bir hukuk savaşı mı başlayacak?” sorularını beraberinde getirdi.
Parti yönetiminin “çağrı heyetince belirlenecek başka bir tarihi, kurultay tarihi için kabul
etmeyeceği” ifade ediliyor. Bu durumda da parti içi muhalefetin atacağı adımların “yeni
hukuki tartışmalara neden olacağına” dikkat çekiliyor.
Akşener Kayseri’ye geliyor
Milliyetçi Hareket Partisi eski Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Meral Akşener, 4 Haziran
Cumartesi günü Kayseri’ye gelerek partililerle toplantı yapacak.
Meral Akşener, Cumartesi günü Boğazköprü girişinde karşılanacak. Eski Anadolu Fuarı’nın
bulunduğu alandaki Kadir Has Spor Salonu’nda saat 20:00’da halka hitap edecek olan
Akşener’in, delegeler ve heyetler ile de bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkan adaylıklarını açıklayan Ümit Özdağ ve Koray Aydın daha önce
Kayseri’ye gelerek partilerle buluşmuş ve adaylık çalışması yapmıştı. Adaylar içerisinde
Kayseri’ye gelmeyen tek isim Sinan Oğan kaldı. Oğan’ın kongreye kadar Kayseri’deki parti
delegeleriyle bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
Olağanüstü kurultayı muhalifler toplamak istiyor
Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinin MHP'de olağanüstü
kurultay yapılmasına yönelik kararını onaması sonrası Genel Merkez'in olağanüstü kurultay
için 10 Temmuz tarihini açıklamasının ardından gözler Çağrı Heyeti'ne çevrildi.
Genel Merkezin mahkeme süreci başlamadan önce tarih açıklasaydı olağanüstü kurultayı
toplayabileceğini savunan muhalifler, yapılacak Çağrı Heyeti toplantısından çıkacak kurultay
tarihini bekliyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17586.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Anadolu Fuarları göçü tersine çevirecek
Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Fuar işi gelişmişlik düzeyini etkiliyor.
Fuarlar büyüdükçe üretim, istihdam, ihracat buraya gelecek. Bu değerler yükseldikçe, şehrin
ekonomik seviyesi, standardı, kişi başına düşen geliri arttıkça göçler de duracak.” dedi.
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Ersözlü, yaptığı açıklamada, fuarların gelişerek büyümesi sonucunda Anadolu'dan göçün
tersine çevrilebileceğini söyledi. Türkiye'de yıl içinde düzenlenen 450'ye yakın fuarın
yarısının İstanbul'da, kalan kısmının Anadolu'daki şehirlerde gerçekleştiğini belirten Ersözlü,
Anadolu fuarlarının son yıllarda büyüyerek, bulundukları şehre katma değer kattığını anlattı.
TÜYAP olarak Anadolu'daki fuarları önemsediklerini, İstanbul merkezli fuarların dışındaki
Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır ve Samsun fuar alanlarında yılda 2 milyon civarında
ziyaretçi ağırladığını bildiren Ersözlü, bu sayının ortalama yüzde 40'ının, yani 800 bin kişinin
şehir dışından kente geldiğini dile getirdi.
"Fuarlar büyüdükçe şehirler gelişecek"
Anadolu'daki fuarlar büyüdükçe buradaki şehirlerin de gelişeceğini vurgulayan Ersözlü, şöyle
devam etti:
"Fuarlar, Anadolu'daki şehirlerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak.
İstanbul sadece Türkiye için önemli değil, aynı zamanda çok büyük bir dünya kenti ama artık
üretim İstanbul'dan Anadolu'ya kaymak zorunda. İstanbul sıkıştı. Anadolu'daki sanayi yerleri,
Kayseri, Konya, Bursa, Denizli, Samsun ve Adana gibi yerler daha önemli hale gelecek.
Burada üretim arttıkça İstanbul'daki gelişmişlik düzeyi Anadolu'ya da gelmek zorunda.
İstanbul'daki eğitim, sağlık, ulaşım, hizmet, konaklama ve alışveriş Anadolu'ya da gelecek.
Fuar işi gelişmişlik düzeyini etkiliyor. Fuarlar büyüdükçe üretim, istihdam, ihracat buraya
gelecek. Bu değerler yükseldikçe, şehrin ekonomik seviyesi, standardı, kişi başına düşen geliri
arttıkça göçler de duracak. İstanbul'a göç tersine dönecek. Anadolu'daki fuarlar geliştikçe

buradan göçe, nüfus kaçışına ters etki yaratacak. O zaman İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük
kentlere olan göç tersine dönecek."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17587.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

“Köy Yumurtası” istismarına dikkat!
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı Hasan Konya, yumurtanın çiftlikten
markete tanesinin 15 kuruştan satıldığını, bunun dışında markete gitme imkanı olmayan
"kirli" olarak tanımladıkları yumurtaların 7 kuruştan bu firmalara satıldığını, bu firmaların da
“köy yumurtası” adı altında hiçbir denetime uğramadan haksız kazanç sağladıklarını söyledi.
Konya, halkın "Köy yumurtası", "gezen tavuk yumurtası", "organik yumurta" gibi adlarla
aldatıldığını belirtti.
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Yumurta ihracat fiyatının on 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu, kilosunun 1 doların
altına düştüğünü ifade eden Konya, şunları söyledi:
"Ekonomik sıkıntılar içinde üretimini sürdürmeye çalışan yumurta üreticileri, kayıt dışı
tavukçuluğun yarattığı haksız rekabet ile boğuşuyor. Son 2-3 yıldır artış gösteren kayıt dışı
tavukçuluk, kayıtlı üretim yapan ve vergi veren üreticiyi derinden etkiliyor. 2015'te kuş gribi
yüzünden zor günler geçiren yumurta sektörü, kayıt dışı tavukçuluğun yarattığı haksız rekabet
ve maliyetin altındaki satışlar nedeniyle ekonomik kriz tehdidi altında. Yumurta üreticileri
olarak ulusal bir hedef olarak belirlediğimiz 'Çiftlikten sofraya gıda güvenliği' yaklaşımı
maalesef son yılların en çok aşınan kavramlarından biri haline geldi. Kayıtsız, onaysız, üretim
standartları yerine getirilmeden üretilen yumurtalar, yumurta ve etiketleme tebliğine aykırı
olarak pazarlanıyor. Bu tür işletmelerin kim tarafından kurulduğu, nerede üretim yaptığı ve
ürünlerini kime hangi koşullarda pazarladığını bilmek mümkün değil."
Köy yumurtası istismarı
Özellikle "köy yumurtası" kavramının çok istismar edildiğini belirten Konya, "Adam bir yeri
tel örgüyle çevirmiş. Kapıya 'Yumurtayı folluktan sen topla. 1 TL diyor. 250 tavuğu olan
firma günde 4 bin yumurta satıyor. 250 tavuğun 4 bin yumurtayı ne kadar zamanda
yumurtlaması gerekir? Bu mümkün mü hiç?" diye konuştu.
Konya, şu anda yumurtanın çiftlikten markete tanesinin 15 kuruştan satıldığını, bunun dışında
markete gitme imkanı olmayan "kirli" olarak tanımladıkları yumurtaların 7 kuruştan bu
firmalara satıldığını, bu firmaların da köy yumurtası adı altında hiçbir denetime uğramadan
haksız kazanç sağladıklarını kaydetti.
Organik yumurta üretimi
Konya, Türkiye'de Bakanlığa kayıtlı ticari işletmelerde yıllık 17-18 milyar yumurta
üretildiğini, yine Bakanlığa kayıtlı çok az sayıda küçük işletmede organik yumurta üretimi
yapıldığını, bunun da 50-60 milyon civarı olduğunu vurguladı.

"Köy yumurtası", "gezen tavuk yumurtası", "organik yumurta" gibi adlarla halkın aldatıldığını
ifade eden Konya, şunları söyledi:
"Kayıt dışı üretim yapan firmalar hem halkın cebi hem de sağlığı için bir tehdit unsuru. Hiçbir
denetime tabi olmadan üretim yapan bu firmalar, tavuk pisliğine bulanmış yumurtaları saman
içine koyarak "köy yumurtası," "gerçek yumurta", "doğal yumurta" "horozlu yumurta" gibi
etiketleme tebliğine aykırı beyanlarla ve 3-4 misli fiyatlarla çok rahatlıkla satış yapabiliyor.
Burada korsan bir üretim söz konusu. Hangi tavuktan hangi koşullarda üretildiği belli
olmadan üretim yapan bu kişiler, vergi de ödemiyorlar. Bu durum hem tüketicileri yanıltıyor,
hem de vergisini ödeyen kayıtlı üreticiler açısından haksız rekabet oluşturuyor. Bu durumun
önüne ancak tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve etkin denetimle geçilebilir."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17588.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

32 yıllık eğitim hayatına 41 kitap sığdırdı
İzmir’in Çiğli ilçesinde görev yapan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Meslek dersi
öğretmeni ve gazetemizin köşe yazarı A. Levent Ertekin 32 yıllık meslek hayatına tam 41
kitabı sığdırdı.
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Geçtiğimiz günlerde son eseri olan 2. Beyazıt’ın Şeyhülislamı Molla Ali Arabi isimli
araştırma kitabıyla okuyucularıyla buluşan Ertekin’in yayınlanan 41. kitabı aynı zamanda bir
döneme ışık tutmakta. Osmanlı devletinde görev yapan 129 şeyhülislam arasında Fetva
mecmuası da olan Molla Arap’ın ilim dünyası tarafından henüz bilinmeyen bu mecmuasına
da dikkat çeken Levent Ertekin’in çalışması bilinmeyen bir noktayı da araştırmacıların
dikkatine sunmakta.
Eğitim ve yerel tarih konularında yaptığı araştırmalar ve kitaplarla yerel tarih alanında
bölgede büyük bir açığı kapatan Ertekin, adeta kitap yazmayı görevinin bir parçası haline
getirmiş. 1982 yılından bu yana sürekli kitap yazan Ertekin, görev yaptığı Küçük Menderes ve
Bakırçay havzalarında araştırmacı kimliği ile de tanınıyor.
Can Kardeş ile başladı
Yazarlık hayatına 1982 yılında Türkiye’nin mevcut iki çocuk dergisinden biri olan Can
Kardeş Çocuk dergisinde Küçük Kahramanlar, Gazeteci Çocuk isimli iki fotoroman
senaryosuyla başlayan A. Levent Ertekin’in yazma serüveni; 6 ciltlik Aile Ansiklopedisi,
Çıraklık eğitimlerde ders kitabı, çocuk edebiyatında masal kitapları, Şehitler ile yerel tarih
araştırmalarıyla devam etti.
Yurtdışında Almanya Berlin’de “Tire ve çevresi Kültürü”, Fransa Macon Belediyesinde ve
Akademi Macon’da “Lamartin ve Tire” konulu konferanslarının yanı sıra Kültür Bakanlığı
İzmir Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan “Tokluoğlu sempozyumu” ile “2.Türk kültüründe
Tire” sempozyumunda da bildiriler sundu. Dokuz Eylül, Ege, Atılım, Hitit, Gaziosmanpaşa

Üniversitelerinin düzenlediği sempozyumlarda yerel tarih konularında bildiriler sunan
Ertekin, uzun yıllar Tire, Menemen ilçelerinde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile
Güzelbahçe İlçe Millî Eğitim müdürlüğü görevlerinde de bulundu.
Tire konusundaki 13. Kitabı “ Molla Ali Arabi” isimli son eseri yayınlanan Ertekin; “Yerel
tarih çok önemli. Her geçen gün tarih bilincini kaybederken, zamanın ve mekanların acımasız
hoyratlığına karşı eli kalem tutanların yaşadıkları şehre bir borçlarının olduğunu
düşünüyorum. Yazma serüvenim tarih denilen mahkemede daha sonra gelecek olan nesillerin
bizi yargılarken bu kitaplar benim savunmamı oluşturacak. Çünkü bu çalışmalar ile geleceğe
ışık tutmak istiyorum ve bireysel olarak manevi mesuliyetten kurtulmak istiyorum” diye
konuştu.
Ertekin’i tanıyalım
Türkiye Yazarlar Birliği İzmir Şubesi kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan araştırmacı yazar ve
eğitimci Levent Ertekin 1961 yılında İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini
Tire'de tamamladı.1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi.
Ertekin, Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Psikolojik Rehberlik Danışmanlığı
alanında yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda sosyoloji son sınıf öğrencisi olan Ertekin, 2015
yılından bu yana 75. Yıl Çiğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlik görevini
sürdürmekte…
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17589.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Şu rezalete bakın
Pınarbaşı ile Yıldırım Beyazıt Şafakspor arasında oynanan maça sahanın ve soyunma
odalarının rezaleti damgasını vurdu. Duş yerleri, tuvaletler ve soyunma odaları görenleri
hayretler içerisinde bıraktı. Sağlık açısından tehlike saçan bu yerleri artık yetkililerin görmesi
bekleniyor...
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Pınarbaşı ile Yıldırım Beyazıt Şafakspor arasında oynanan maçta amatör takımların ne kadar
zor ve sağlıksız şartlar altında futbol oynadıkları bir kez daha gözler önüne serildi.
Pınarbaşı’nda amatör takımların soyunma odaları, duş yerleri ve lavabolar görenleri hayretler
içerisinde bırakıyor. Son derece sağlıksız ve bir ahır görünümünde bulunan yerlerde duş alan,
oturan, lavaboyu kullanan amatör futbolcuların sağlığı hiçe sayılıyor. Kayseri’den
Pınarbaşı’ya giden bir çok amatör takım maalesef ahırdan farkı bulunmayan bu
yerlerde soyunup giyinmek zorunda bırakılıyor. Aynı zamanda sahanın taş ve topraklı olması
futbolcuların sık sık sakatlanmasına neden oluyor.
Yıldırım Beyazıt Şafak Spor Genel Menajeri Yakup Darıcı, sağlıksız koşullarda bulunan bu
tür yerlerin ya kapatılması ya da onarılmasının şart olduğunu ifade etti.

Sahanın berbat oluşunu bir tarafa bıraktıklarını ancak duş, tuvalet ve lavaboların mikrop
yuvası olduğunu belirten Yakup Darıcı, yetkililerden bu konuda duyarlı olmalarını istedi.
Haber: Faruk Aydemir
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17590.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Bakan Özhaseki’nin Kayseri temasları
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye başkanlığı
yaptığı dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Kayseri Milletvekili Şevki
Kulkuloğlu’nun kendisine hakarette bulunduğu için açılan dava sonucu 18 ay hapis cezası
almasına ilişkin olarak, “Allah rızası için çalışıp ter dökerken birilerinin iftirasına uğramak
çok zor. Allah düşmanıma bile yaşatmasın” dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği
Kayseri’de Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. İlk olarak
Kayseri Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Özhaseki, burada Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve
diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Ziyarette konuşan Özhaseki, “Bugün
şehrimizdeyiz. Geldiğim yollar bana yabancı değil. Oturduğum bu koltuk bana yabancı değil.
Defalarca bu caddelerden geçerek, bu makama gelerek gerek Kayseri’nin sorunlarını
görüşmek gerekse sayın valilerimizin bir çayını içmek için zaten gelmiştim. Kayseri’de olup
bitenleri yakinen takip ediyorum. Sayın valimizden ve büyükşehir belediye başkanımızdan
brifingde tabi ki almayacağım. Çünkü bildiğimiz ve istişare ettiğimiz konular. Bakanlığımızın
ağır olan iş yükünün altından kalkmaya, bir taraftan ülkemizin şu anda içerisinde bulunduğu
bir takım sıkıntılı konulara çözüm üretmeye, bir taraftan da Kayseri'mizin bildiğimiz, takip
ettiğimiz, kimisi yeni proje aşamasında olan ve ihalesi yapılan işleri hızlandırmaya gayret
edeceğim. Tabi Türkiye Cumhuriyeti bakanıyım ama bir taraftan da Kayseri milletvekiliyim.
Bu iki görevi bir arada götürmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.
Bakan Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde CHP eski Kayseri
Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun kendisine hakarette bulunduğu için açılan dava sonucu 18
ay hapis cezası almasını değerlendirdi. O defterleri kapattığını söyleyen Özhaseki, “O defteri
kapattık. Eskidendi. Üzerinden geçeli hakikaten çok oldu. Keşke yaşanmasaydı. Keşke o
iftiraları yapmasalardı. Başta CHP genel başkanı olmak üzere o dönemde bir kampanya
yürüterek seçimlerde neredeyse tüm taktiklerini Kayseri ve benim üzerime kurdular.
Defalarca miting alanlarında adımı anarak, akla gelmedik iftiralarda bulundular. O günler
benim için sıkıntılıydı. Üzülmüştüm ve söyledikleri bütün sözleri de tespit ettirmiştim. Sonra
yargıya gitti ve bazı davalardan kurtarınca ‘Biz haklı çıktık’ diyerek yeni bir yalan furyası
daha başlattılar. Yani yalanı usturuplu söylediklerinde hukuktan ceza almamışlardı, hepsi o
kadar. Davaların genelinden ceza aldılar. Kimisinden maddi, kimisinden manevi ve bu tür
davalardan da gün alıyorlar. Onları hukukçulara bıraktım. Ben o defteri kapatalı çok oldu.
Allah kimsenin başına böyle bir iftira furyası vermesin. Hele hele işinde gücünde çalışan

idarecilere vermesin. İnsanlara Allah rızası için bir şeyler yapmaya çalışırken, terlerken,
hakikaten çile çekerken, çıkıp birde birilerinin iftirasına uğramak o kadar zor ki Allah
düşmanıma bile yaşatmasın” şeklinde konuştu.
Ardından Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,
burada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve belediye çalışanları tarafından
karanfiller ile karşılandı. Burada konuşan Özhaseki, “35-40 yıldır ülkemizin Doğu’sunda ve
Güneydoğu’sunda devam eden bir yara var. Devlet olarak orada bazen biraz sert, bazen de
yumuşak tavırlar içerisinde olmuşuz. Bu oradaki olayların gelip giden hükümetlerin günü
birlik tavırları ve ortaya koydukları performans olarak değerlendirirseniz basit politik bir çıkar
peşinde koşmuş olursunuz. Orada bir devlet aklı var ve o işliyor. Bu bazen sert, bazen de
yumuşak olarak bugünlere geldi” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17591.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Mavi Köprü’den anlamlı kermes
Kayserigaz’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Grubu Mavi Köprü şirket içinde gerçekleştirdiği
kahvaltı kermesi ile ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında iaşe yardımı gerçekleştirecek.
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Kayserigaz, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile toplum yararına hizmet etmeyi
sürdürüyor. KSS Grubu Mavi Köprü’nün organize ettiği kahvaltı kermesiyle, çalışanlar
ihtiyaç sahibi aileler için gösterdiği duyarlılık ile bağış yaparak yardım kampanyasına destek
oldu.
Üyelerini Kayserigaz çalışanlarının oluşturduğu KSS grubu Mavi Köprü, toplanan bağışlarla,
Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi ailelere iaşe yardımı yapılmasını sağlayacak. Mavi Köprü
Ekibi üyelerinden Erdem Kırım yaptığı açıklamada; “Ekip olarak amacımız, toplum yararına
hizmet edecek projeleri hayata geçirerek, ihtiyaç sahiplerine Kayserigaz Ailesi olarak destek
sağlamaktır. Ramazan Ayı birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön
plana çıktığı önemli bir aydır. Biz de Mavi Köprü Ekibi olarak Ramazan Ayının maneviyatını
yaşamak ve yaşatmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Maddi ve manevi destekleri ile
hep yanımızda olan Kayserigaz ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17592.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

