KAYSERİ HABER ARŞİVİ
25.04.2016–30.04.2016
Suçluların korkulu rüyası: ‘Güven Timleri’
Bütün uyarılar ve tedbirlere rağmen telefondaki sahte polis insanları dolandırmaya devam
ediyor. Polis teşkilatının Güven Timleri telefondaki dolandırıcıları yakalamak için azimle
çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın,
kentte Güven Timlerinin çalışmalarıyla bir milyon liranın dolandırıcılardan kurtarıldığını
söyledi.
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Kayseri’nin diğer illere nazaran huzur şehri olduğunu belirten Asayiş Şube Müdürü İlkay
Salın, Güven Timlerinin halkın güvenliği için özverili bir şekilde çalıştığını belirtti. Telefonda
kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların halkı kandırmaya devam ettiğini belirten Salın,
“Halkımız maalesef bu tarz olaylarda değişik kaygılardan dolayı mağdur olabiliyorlar.
Uyarılarımıza rağmen dolandırıcılar halkın parasını gasp etmeye devam ediyor. Buradan bir
kez daha söylüyorum. Polis teşkilatı hiçbir zaman telefonda halkımızı arayarak para istemez
ve banka aracılığıyla para nakli yapmaz. Hatta kendi eliyle bile adreslerden para alamaz.
Alamaz! Polisin görevleri içerisinde bu yoktur” uyarısında bulundu.
Güven Timleri göz açtırmıyor
Güven Timlerinin banka önlerinde ve ATM’lerde özellikle dolandırıcılık olaylarıyla ilgili titiz
çalışma yürüttüğünü belirten İlkay Salın, “Güven Timleri banka ve ATM’ler önündeki
görevleri sırasında hareketlerinden şüphelendiği kişiler üzerinde yaptığı çalışmada birçok
vatandaşı telefon dolandırıcılığına karşı son anda kurtardı.
Telefon dolandırıcılığı işi polisi daha çok uğraştırıyor. Geçen sene Kayseri’de bir milyon lira
güven timleri tarafından yapılan uyarılar sayesinde dolandırıcıların eline geçmesine engel
olundu. Fakat bütün çalışmalara rağmen yine de bunun önüne geçilemiyor. Halk bir şekilde
dolandırıcılara inanıyor” dedi.
Yeni dolandırıcılık şekli buluyorlar
Polisin tedbirleri artırmasıyla dolandırıcıların başarılı olmadığını belirten İlkay Salın,
suçluların en çok kandırmakta zorlandıkları hâkim ve savcılar konusunda yeni dolandırıcılık
taktikleri ürettiğini söyledi. Salın, “Telefon dolandırıcıları kültürlü ve okumuş diye tabir
ettiğimiz kişileri dahi tuzaklarına çekerek dolandırıyorlar. Güven Timlerinin yaptığı
çalışmalar ve uyarılar sonunda dolandırma işlerinde zorluk yaşıyorlar. Dolandırıcılar
özellikle kandırmakta zorlandıkları hâkim, savcı, avukat gibi bilinçli vatandaşları dolandırmak
için değişik taktik ve oyunlar kurguluyorlar. Bu insanları da paket servisi dediğimiz yöntemle
kandırmaya çalışıyorlar. Savcıları ve hâkimleri fazla dolandıramayanlar, adınıza paket geldi,
şu kadar para yatırmanız gerekiyor gibi yöntemlerle dolandırıcılığa devam ediyor. ” şeklinde

konuştu. Bu ülkedeki dinamiklerin başka bir millette olmadığını kaydeden Salın, “Aklını daha
iyi şeylere yorsalar, insanlığın faydasına işler yapabilirler” açıklamasında bulundu.
Haber: Ahmet Bolat
Foto: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17129.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Polis aracına kamyon çarptı: 2'si polis 3
yaralı
Kayseri'de devriye gezen polis aracına kamyon çarptı. Kazada, 2'si polis 3 kişi yaralandı.
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Kaza, Kuzey Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.B. (24) yönetimindeki
38 UD 153 plakalı kamyon, bir ihbar üzerine olay yerine gitmekte olan İ.A. (48)
yönetimindeki 38 A 5965 plakalı polis aracına arkadan çarptı. Kazada, polis aracında bulunan
M.K. (44), İ.A. ve kamyon şoförü V.B. yaralandı. M.K. ve İ.A. ambulans ile Eğitim ve
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, V.B. de özel bir
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda
güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan polis aracı ve kamyon da kazanın ardından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17130.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Kayseri’de asansörler güvenli
Kayseri Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Güven Kaya,
kentte işleyen asansörlerin yüzde 90 oranında güvenli olduğunu söyledi. Halk arasında
bilinenin aksine asansörlerin düşmeyeceğini vurgulayan Kaya, “Halatların kopması ve
asansörün düşmesi sadece filmlerde olur. Kapasitesinden fazla binildiği zaman asansör
kendisini kaydırmaya başlar. İnsanlar bu durumu düşme diye yorumlar” dedi.
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Kentte yaklaşık 14 bin asansörün binalarda çalışır durumda olduğunu belirten Güven Kaya,
asansör güvenliği konusunda Kayseri’nin birinci sırada yer aldığını söyledi. Asansörlerin
güvenliği için çok sayıda önlem alındığını belirten Kaya, “Asansörlerde ki güvenlik katsayısı
1/16’dır. Bir hayati risk var ise karşılığında 16 önlem alınır. Bir asansörü 4 çelik halat taşır.
Bir tanesi dahi bunun için yeterlidir. Asansör kendi kendini sürekli denetler. Bir sistem açığı
olunca asansör güvenliğimiz için arızaya geçer” dedi.
Asansör düşmesi filmlerde olur
Halk arasında asansörün düşme korkusu ve düştüğüne dair söylentilerin gerçeği
yansıtmadığını dile getiren Kaya, “Cephe asansörleri hariç, bina asansörlerinde düşme
durumu söz konusu değildir. Çünkü güvenlik tedbirleri düşmemesi ve insan güvenliği üzerine
kuruludur. Cephe asansörleri geçici süreyle kurulur, gerekli tedbirlerin hepsi alınmaz ve
şantiye enerjisiyle çalışırlar. Asansörün düştüğüne dair bir olaya rastlamadım. Halk arasında
bilinen asansör düşme şekli şöyle olur. Kapasitesinden fazla binildiği zaman asansör kendisini
kaydırmaya başlar. Bu bir kaymadır. Bu düşme diye adlandırılır. Bu düşme sayılmaz.
Halatların kopması ve asansörün düşmesi sadece filmlerde olur” şeklinde konuştu
Asansörlere kaza sigortası
Derneklerine üye asansör firmalarının bakım yaptığı binalardaki asansörleri olası kazalara
karşı sigortaladıklarını hatırlatan Güven Kaya, ”Kayseri’deki asansörler sigortalıdır. Ortaya
çıkacak bir kaza karşısında asansörlerimizi bizim firmalarımız kendi bütçelerinden sigorta
yaptırır. Derneğimize bağlı çalışan firmaların kontrol ettiği asansörlerin bir kısmı sigortalıdır.
Asansörlerin kullanımı sırasında kaza yaşanmadı. Ama asansörün kurulumu sırasında montaj
elemanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti.
Kayseri’de asansörlerin yüzde doksanı güvenlidir.
Asansörlerin çalışma ve güvenliği açısından Mavi, Sarı, Yeşil ve Kırmızı renklerle
işaretlediklerini belirten Güven Kaya, “ Mavi ve yeşil renk yapıştırılan asansörlerimiz güvenle
kullanılabilir anlamını taşır. Kayseri’de kayıtlı ve denetlenebilir 14 bin civarında asansörden
yüzde 80’i Mavi ve Yeşil renklidir. Sarı renk az kusurlu, düzeltilebilir hasarları olan
asansörlere takılır. Kentte Sarı renkli asansörler oranı yüzde 10 dur. Yıllık 700 ila bin asansör
Kayseri’ye monte ediliyor. Kırmızı etiket asansörün güvensiz bulunduğunda yapıştırılır. Bina
yetkilisinden asansördeki eksikliğin giderilmesi 30 gün süreyle istenir. Kusur giderilene kadar
asansör kapatılır. Kayseri’de Kırmızı renkli asansörümüzün oranı yüzde 10’dur. Bunların
arasında kullanılması sakıncalı olmayanlar vardır. Bir alarm butonunun çalışmaması dahi
asansörün kırmızı etiket yapıştırılmasını sağlar. Halatlarda ve işleyişte sorun olmamasına
rağmen Kırmızı etiketlidir. Hata düzeltilene kadar asansör yetkili firma ve kurumlarca
mühürlenerek kullanımı engellenir” şeklinde konuştu.
Haber/Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17131.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Jandarmanın atları kadın komutana
emanet
Nevşehir'de Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren at ve köpek eğitim
merkezinde görev yapan astsubay Hülya Özkan Apaydın, atların eğitiminde önemli rol
oynuyor.
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Nevşehir'de, 2003 yılında Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma At ve
Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitilen atlar, özellikle turizm bölgelerinde
motorlu taşıtların giremediği yerlerde ve asayiş olaylarında kullanılıyor. Atlarla birlikte
binicilik eğitimi alan personel de turizm bölgelerinde veya bazı törenlerde görev yapıyor.
JAKEM'de erkek komutanların yanı sıra özverili çalışmalarıyla dikkati çeken kadın
komutanlar da atların eğitiminde görev alıyor.
Jandarma at timinde görevli 32 yaşındaki astsubay Hülya Özkan Apaydın, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, iletişim fakültesi halkla ilişkiler bölümünde okuduğu yıllarda bir yurt dışı
gezisinde gördüğü atlı devriyelere hayran kalarak bu mesleğe yöneldiğini anlattı.
Üniversite eğitiminin ardından 2011 yılında Jandarma Okullar Komutanlığı'na girerek 1 yıllık
eğitim sonrasında astsubay olarak Bolu İl Jandarma Komutanlığına atandığını ifade eden
Apaydın, şunları söyledi:
"İngiltere'de caddelerde gördüğüm atlı devriyeler ve kadın biniciler dikkatimi çekti. Jandarma
Genel Komutanlığında göreve başladıktan sonra böyle bir birimin olduğunu öğrenince
başvuruda bulundum. Ardından JAKEM Komutanlığına binici personel adayı olarak
başvuruda bulunarak yapılan sınav ve mülakatlardaki başarımla temel binicilik kursu almaya
hak kazandım. Burada 8,5 ay süreyle temel binicilik eğitimi aldım. Kurs süresi boyunca
herkesin sorumluluğuna bir at verildi. İlk olarak ata nasıl yaklaşmamız gerektiğini, tımarını
nasıl yapacağımızı, binici ve at için malzemelerin neler olduğunu öğrenmekle başladık.
Sonraki süreçlerde temel binicilik teknikleri ve ileri binicilik teknikleri öğrenerek kursumuzu
başarıyla tamamladık."
Apaydın, JAKEM'e başvuru yaptığında ata binmenin tehlikeli olduğu gerekçesiyle ailesinin
tepkisiyle karşılaştığını ancak ailesini ikna edip yılmadan çalışarak görevine başladığını
kaydetti.
Biniciliğin zor ve sabır isteyen bir spor olduğunu aktaran Apaydın, şöyle devam etti:
"Binicilikte başarı tamamen at ile iletişime bağlıdır. Kadınların fiziksel ve duygusal özellikleri
gereği atlarla iletişimde ve eğitimde daha başarılı oldukları bilinmektedir hatta bana göre
kadınlar vücut yapısı, kas grupları, denge gibi etkenlerle binicilik açısından daha elverişli
konumda. Binicilik zor bir uğraş, sabır ve özveri istiyor. Bireysel bir sporda sadece bireyin
performansı önemliyken binicilikte at ve binicinin uyum içerisinde olması
gerekiyor. Özellikle atın binicisine alışma süresince binicisini üstünden atabilir ya da herhangi
bir şeyden ürkerek ani tepki vermesiyle hazırlıksız yakalanan binici düşebilir."

JAKEM'de manej, arazi ve asayiş binişinden oluşan 3 çeşit eğitim alanı olduğunu dile getiren
Apaydın, "Manejde serbest biniş sonrasında gösterilerimizin günlük provasını yapıyoruz.
Arazi binişi hem atların hem de binicilerin en sevdiği bölümdür. Arazi binişinde atlar doğal
ortama alışır ve dışarıdan gelen yapay seslere ve cisimlere karşı duyarlılık kazanır. Asayiş
binişi bizim için en önemli olanıdır. Asayiş binişinde atlar asayiş parkurundan geçerek
görevlere hazırlarız. Bu eğitimlerin ardından atlar göreve hazır hale geliyor" şeklinde konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17132.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Güvenlik güçlerine 5 ton elma gönderildi
Kayseri'de AK Parti İl ve ilçe belediye başkanlıkları tarafından koordine edilen 'Yarım Elma,
Gönül Alma' projesi kapsamında toplanan 5 ton elma, Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde
terör örgütü PKK ile mücadelede olan güvenlik güçlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
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'Yarım Elma, Gönül Alma' projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde terör
örgütü PKK militanları ile mücadele eden asker ve polislere gönderilmek üzere toplanan 5 ton
elma, düzenlenen törenle yola çıktı. Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Özhaseki, Başbakan Başdanışmanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili Sami
Dedeoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, "Ülkemizin birliği, dirliği
için, bayrak için, vatan için, devlet için canlarını ortaya koyarak, hainlerle çatışan kahraman
polis ve askerlerimizle, ülkemizde sığınmacı olarak bulunan Suriyeli ve Iraklı göçmenlere
ağız tadı olsun diye Yahyalı yöremizin dünyaca ünlü elmalarından gönderiyoruz. Bu bir
gösteriş değildir. İlk plandaki 5 tır elma konvoyu, 16 tıra kadar ulaşacaktır. Katkısı olanlara,
bu dünyadan öbür dünyaya bir şey götürülmeyeceğini bilerek katkı yapan belediye ve
kardeşlerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17133.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

"MHP Genel Başkanı ölümle değişmemeli"
Özdağ, Kayseri'de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, MHP'de bir değişim olması
gerektiğini belirterek, "MHP genel başkanları ölümle değişmemeli. Başarısız olan genel
başkan başarılı olacağına inandığı ülküdaşına devretmeli" dedi.
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Kayseri'de düzenlenen toplantıya MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte
katılan MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, konuşmasının ilk bölümünde hükümeti
eleştirerek "Türkiye çok ağır bir krizden geçiyor. Ülkemiz jeopolitik dağılma krizi yaşıyor.
Irak ve Suriye'nin parçalanmasından sonra sıranın Türkiye'ye geleceği endişesi var. Bu ülkeyi
yönetenler milli kimliğimizi dağıtmaya çalışıyor. Politik sistemimiz de otoriter rejime
sürüklemeye çalışıyor" dedi.
Yeni sıkıntımız Arap mafyası
Özdağ, ülke ekonomisinin ağır bir yıkımla karşı karşıya olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Onlar da Türkiye'yi nereye getirdiklerini biliyor. PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarını
artırmasına bu hükümet neden oldu. Milli kimlik güçlüyse dışarıdan yapılan saldırıya o millet
izin vermez. Ak Parti milli kimliğimizi tahrip etti. 2.5 milyon Suriyeli 10 milyar dolardan
daha fazla harcamaya neden oldu. Demografik Suriyeli Arap bomba şu an ülkemizde. O iç
savaşın yapısal nedenleri bu topraklara taşındı. Arap mafyası Anadolu'nun yeni sıkıntısı
olarak ortaya çıktı. Suriyeliler kendi ülkelerine dönmeli"
Konuşmasının ikinci bölümünde MHP'de bir değişim yaşanmasının gerekliliğinden bahseden
Ümit Özdağ, şunları söyledi: "MHP'nin iktidara gelmesi için partinin bütün organları ile
seçime hazır olması lazım. Ondan sonra bir iktidar projesi koymak zorunda MHP. İktidara
bireysel arzularla gelinmiyor. Bu değişim genel başkanlık konusunda da değişim olmalı. MHP
genel başkanları ölümle değişmemeli. Başarısız olan genel başkan başarılı olacağına inandığı
ülküdaşına devretmeli. Partiyi iktidara taşıyamıyorsanız başarılı değilsiniz."
MYK'da projelerin tartışılması gerektiğini anlatan Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Eğer
kurultay beni genel başkan seçerse bütün aday arkadaşlara genel başkan yardımcılığı teklif
edeceğim. Bizim tenkit ile vakit geçirmememiz lazım. Kaybedilecek hiç bir ülküdaşımız yok,
her ülkücü bizim öz kardeşimizdir. MHP genel başkanlığında benim yol arkadaşım değil
ülküdaşım olacak. Yapmamız gereken çok iş var. Ancak bu şekilde iktidara yürüyebiliriz.
Ülkücü hareketin dilinden hainlik ve ihaneti çıkarmamız lazım. Genel başkanlar da farklı
düşünebilir. MHP'liler parti yönetimini eleştirirse dönüp bakmalıyız neyi yanlış yapıyoruz.
İhanet bu hareketin gündeminden çıkmalıdır. Teşkilatların demokratik haklarının önü
açılmalıdır."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17134.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Hayrat Vakfı 7’den 70’e her meslek

grubuna

Osmanlıca eğitimi veriyor
Hayrat Vakfı Kayseri Temsilcisi Ali Günter, vakıfları bünyesinde 2012’den bu güne Osmanlı
Türkçesi ve Kur’an-ı Kerim kursu gören 2 bin 872 kişiye sertifika verdiklerini söyledi.
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Osmanlıca kurslarını 4 kur halinde verdiklerini kaydeden Günter, “Birinci, ikinci ve üçüncü
kurlar 6’şar hafta sürüyor. Dördüncü kurumuz ise 11 hafta sürüyor. Hanım ve erkek şeklinde
ayrı ayrı sınıflarımız var. Karma sınıflarımız da mevcut.
Kur’an-ı Kerim’i bilmeyenler de Osmanlıca öğrenebiliyorlar. Onlar için özel çalışma
yöntemlerimiz var. Kurlarımızı bitirenler arşiv belgelerini ve kitabeleri okuyabilecek hale
geliyor. Özel çalışmalarla Osmanlıca yazmayı da öğretiyoruz” dedi.
Üniversite öğrencileri için özel sınıflar açtıklarını belirten Günter, “Hayrat vakfı olarak Milli
Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile protokolümüz var. Sınıflarımızı bu
protokol çerçevesinde açıyoruz” ifadelerini kullandı.
‘Osmanlıca öğrenmek için tarih veya edebiyat öğrencisi olmanız gerekmiyor” diyen Günter,
“Ben mühendisim. İlkokul mezunları, teyzeler, emekli amcalar, mühendisler yani 7’den 70’e
her meslek grubuna bu eğitimleri veriyoruz” şeklinde konuştu.
Kur’an-ı Kerim eğitimi
Vakıflarının Kur’an-ı Kerim eğitimi de verdiğini söyleyen Günter sözlerine şöyle devam etti,
“Kur’anı Kerim kurslarımız 6 haftada iki gün ikişer saat sürüyor. Ayrıca kursiyerlerimizin
müsait olduğu günlere göre hafta içi akşam veya hafta sonu gündüz ikişer saat eğitim
gerçekleştirebiliyoruz. Eğer gruplar halinde gelenler olursa onlara özel olarak kurslarımızın
saat ve gününü ayarlayabiliyoruz.
6 tane dersliğimiz var. Şuanda bulunduğumuz binayı bu kursları canlandırmak için tuttuk.
Aynı anda 5 tane sınıfımız hizmet verebilir. Hayrat vakfı olarak 40’a yakın erkek ve hanım
hocamız var. Kurslarımız ücretsiz. Hocalarımız da ücretsiz ve gönüllü bir şekilde hizmet
veriyor.”
Haber: Rukiye Davarcı
Fotoğraf: Salih Atila
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17135.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Birlik olursak önümüzde kimse duramaz
AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu Türk milletinin birlik ve beraberliğini koruduğu
süreci birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozamayacağını belirterek, AK Parti’nin seçim
öncesi yaptığı vaatleri bir bir yerine getirdiğini söyledi.
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AK Parti Kayseri İl Teşkilatı’nda nöbetçi vekil uygulaması sürüyor. Partinin bu haftaki
nöbetçi vekili Sami Dedeoğlu oldu.
Dedeoğlu, Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Taner Yıldız ve İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden ile parti binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında iktidar olarak hayata geçirdikleri
projeler hakkında bilgiler verdi.
Hükümet'in seçim vaatlerinin tamamını gerçekleştirdiğini belirten Sami Dedeoğlu,
“Hamdolsun hükümetimiz 3 aylık vaatlerini yüzde 100, 6 aylık vaatlerini ise yüzde 30’unu
gerçekleştirmiş bulunmakta. Reformları ise yüzde 70 oranında gerçekleştirdik. “ dedi.
Kalkınma hamlesinden vazgeçmedik
“Dünyadaki ekonomik krize rağmen IMF ile olan borcumuzu sıfırlayıp 3. köprü ve
havalimanı ile birlikte 100 milyar dolara yakın kalkınma hamlesinin başlatıldığı bir dönemde
iç ve dış şer güçlerin devreye girmesiyle gezi olayları başlatıldı. Buna rağmen
yatırımlarımızdan ve kalkınma hamlesinden vazgeçmedik” diyen “Dedeoğlu şunları söyledi:
“Büyümelerimiz tam hızıyla devam ederken birileri Türkiye’nin ayağına prangalar takmaya
çalıştı. 17-25 Aralık paralel çetenin darbe girişimi oldu. Sonra 6-7 Ekim olaylarını çıkarmaya
çalıştılar. Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye 78 milyon insanıyla birlik ve beraberlik içerisinde
olduğu müddetçe Allah’ın izniyle milletimizin önünde kimse duramaz.”
Tapu ve yol sıkıntısı kalmayacak
Dedeoğlu ayrıca Kayseri’de yapılacak olan çalışmalar hakkında da bilgiler vererek ilerleyen
zamanlarda tapu ve yol konusunda kentin bir sıkıntısının kalmayacağını dile getirdi.
Türkiye’nin iradesine engel olamayacaklar
Dedeoğlu’ndan sonra AK Parti Genel Başkan Danışmanı Taner Yıldız, söz aldı. Yılıdız
konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek başladı.
23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin vatanını düşmandan kurtarmak için duruma el koyduğu ve
milli iradeyi ön plana çıkardığı bir tarih olduğunu belirten Taner Yıldız, "Milli iradenin her
zaman olduğu gibi vesayetçiler tarafından engellenmeye çalışıldığı yalnızca bugünün gerçeği
değil. Ama şu da bir gerçek ki, bundan 96 yıl önceki Türkiye'nin egemenliğinin, milli birlik
ve beraberliğinin düşmanı bugün tamamen çehresini değiştirmiş durumda. Ama PKK terör
örgütüyle beraber Türkiye'nin geleceğine dinamit koymak isteyenler, hendek açmak
isteyenler, emniyet güçlerimize ve Türkiye'nin iradesine engel olmak isteyenler, hiçbir zaman
muvaffak olamayacaklar.

İleriye dönük daima ümit var
Türkiye’nin eski sıkıntılarıyla, yoksulluklarıyla beraber değil, gelişen, büyüyen, ilerleyen
yanıyla beraber olacağına vurgu yapan Yıldız, “Türkiye bütün yönleriyle beraber
normalleşecek. Türkiye artık eski sıkıntılarıyla, yoksulluklarıyla beraber değil inşallah
gelişen, büyüyen ve ilerleyen yanıyla olmuş olacak. O yüzden ileriye dönük daima ümitvarız.
Ülkemizi kötü göstermek isteyenlere, sıkıntılı göstermek isteyenlere fırsat vermeyeceğimizi
kendimizden daha değerli gördüğümüz çocuklarımıza armağan edilen bu 23 Nisan’da
herkesin ümitvar olmasını isterim” diye konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17136.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Kayserili çiftin aşk hikayesi üniversite tezi
oldu
Fakir oğlan Hulusi ile köy ağasının kızı Suna'nın çile dolu ancak mutlu sonla biten aşk
hikayesi, Ankara Üniversitesi'nde tez konusu oldu.
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Kayseri Pınarbaşı'na bağlı Küçük Karamanlı köyünde fakir bir ailenin oğlu olan Hulusi
Topuz, 60'lı yılların başında köy ağasının kızı Suna'ya aşık oldu. Suna da ona aşıktı. İkili gizli
gizli buluşmaya başladı. Ancak Hulusi ve Suna'nın aşkından haberdar olan ağa, görüşmelerini
yasakladı. Sevdiği kızla evleri karşılıklı olan Hulusi, evden eve tünel kazmaya başladı. Ancak
annesi durumu fark etti ve oğlunun delirdiğini düşünüp, komşulardan yardım istedi. Planı
suya düşen Hulusi intihara bile kalkıştı.
Askerde Kederinden Verem Oldu
Tüm çabalarına rağmen sevdiği kızla görüşemeyen genç, askerde ise kederinden verem oldu.
Çürük raporu verilerek terhis edilen genç, köye döndüğünde şok yaşadı. Sevdiği kızın babası,
Suna'yı Adana'daki yakınlarının yanına göndermişti. Bunun üzerine Hulusi köyü terk edip,
gittiği yerde başka biriyle evlendi. Ancak mutsuz olan ve Suna'yı unutamayacağını anlayan
genç eşinden boşanıp, Adana'ya sevdiği kızı bulmaya gitti. Adana'da günlerce sokaklarda
dolaşıp, sevdiğini aradı.
Suna Yıllarca Bekledi
Suna'yı Adana'da bulamayan Hulusi Topuz, kendisini yine gurbete attı. Suna ise aşkını
kalbine gömüp, hiç kimseyle evlenmedi. Aradan yıllar geçti. Köye geri dönen Hulusi,
Suna'nın babası ve ağabeyinin evlenmelerine izin vermesi üzerine sevdiği kıza kavuştu.
Mutlu Son
Dillere destan bir düğünle evlenen ikilinin 4 çocukları oldu. Hulusi Topuz'un karısına hitaben
yazdığı aşk şiirlerini internette gören Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim
görevlisi Neriman Yıldız birkaç ay önce çiftle görüşüp öykülerini 'mutlu son' temalı bir tez
haline getirdi. Hulusi Topuz (69), "Suna'yı unutmak mümkün olmadı. Aşkımdan yollara

düştüm, şair bile oldum. Suna'nın babası, kızının başkasıyla evlenmek istememesi üzerine
insafa gelip evlenmemize müsaade etti" dedi. Suna Topuz (67) ise "Sonunda biraya geldik.
Mutlu olduk” dedi. Kaynak: Ensonhaber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17137.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Moldovalı Elena İslamiyet’i seçti
Develi’de yaşayan Moldovalı Elena Arnaut, Müslüman oldu. Arnaut, ‘İhtida Belgesi’ni İl
Müftüsü Şahin Güven’in elinden aldı.
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Develi İlçe Müftülüğü’ne Müslüman olduğunu ispatlayan ‘İhtida Belgesi’ almak için
müracaat eden Elena Arnaut kelime-i şahadet getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve
mutluluğunu yaşadı. Müslümanlığa geçtiği için mutlu olduğunu belirten Elena, ismini de
‘Leyla’ olarak değiştirdi. Leyla’nın ihtida merasimine eşi, arkadaşları ve Develi İlçe Müftüsü
Zekeriya Koçak katıldı.
Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasimi İl Müftüsü Şahin Güven’in, İslamiyet’in
esaslarına dair semineri ile devam etti. Seminer sonrasında Leyla, kelime-i şehadet getirdi.
15 yıldır Türkiye’de olduğunu ve 4 yıldır da Develi’de yaşadığını söyleyen Leyla, ilçede
gittiği Kur’an kursunda İslam dinini daha iyi anladığını ve Kur’an okumayı öğrendiğini
söyledi. Konuşmalardan sonra Leyla, ihtida belgesini ile Kur’an-ı Kerim’ini İl Müftüsü Şahin
Güven’in elinden aldı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17138.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Otomobil piyasasında bahar hareketliliği
Hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ve tatil döneminin yaklaşmasıyla özellikle ikinci el
otomobil piyasasında hareketlilik yaşandığı gözlendi.
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Satış uzmanları, ikinci el otomobil talebinin arttığını ve fiyatlarının yükselebileceğini ifade
ederek, araç almayı düşünenlere, ellerini çabuk tutması tavsiyesinde bulundu.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan satış uzmanları, ithal edilen sıfır kilometre araç
fiyatlarının kurdaki artış nedeniyle yükseldiğini, ikinci el otomobil piyasasının da bu
durumdan etkilendiğini söyledi.
Geç kalmayın
Vatandaşların yazın tatile kendi araçlarıyla gitmek istediğini belirten uzmanlar, bundan dolayı
yaz aylarında otomobil talebinin arttığını kaydederek, araç almayı düşünen vatandaşlara geç
kalmamaları tavsiyesinde bulundu.
İnternetteki sahte ilanlara dikkat
İnternet üzerinden satışa sunulan araçlar konusunda da uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle
son dönemlerde bazı kötü niyetli kişilerin "sahte ilanlar" ile dolandırıcılık yaptığına dikkati
çekti.
Aracı görmeden veya herhangi bir servise kontrol ettirmeden ödeme yapılmaması gerektiğini
vurgulayan uzmanlar, normalde yüksek fiyatlı bir otomobilin cüzi miktarla ilan verildiğini,
böylece gerçekte olmayan araç için kapora toplandığını kaydetti.
Çeşitli kanallardan araca ilişkin hasar kaydının sorgulanması gerektiğine de dikkati çeken
uzmanlar, böylece daha sonra yaşanacak kötü sürprizlerin önüne geçilebileceğine işaret etti.
Boyasız ve parçası değişmemiş araçlar tercih sebebi
Özellikle kaza yapmamış araçların tercih edildiğini belirten uzmanlar, kazasız, boyasız ve
parça değişimi yapılmamış araçların fiyatının diğerlerine göre daha yüksek olduğunu
belirttiler.
Ayrıca İkinci el satın alırken aracın yetkili servis bakım kayıtlarının olması da diğer bir tercih
sebebi olduğu kaydedildi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17139.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Müzik öğretmeni intihar etti
Kayseri'de 41 yaşındaki müzik öğretmeni oturduğu binanın 13. katındaki daireden atlayarak
intihar etti.
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Edinilen bilgiye göre Talas ilçesine bağlı Fatihhan Apartmanı'nın 13. katında oturan Kanuni
Sultan Süleyman Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olduğu öğrenilen 41 yaşındaki C.S.'nin,
balkondan atlayarak intihar ettiği öğrenildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden müzik öğretmeni C.S.'nin cesedi yapılan otopsi sonrasında
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17140.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Faiz oranlarının düşürülmesi, yatırımı
artırır
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Nedim
Olgunharputlu, ülke gündemini değerlendirdi. Başkan Nedim Olgunharputlu, Merkez Bankası
başkanlığı görevini devralan Murat Çetinkaya’nın ilk toplantıda faiz indirmesini
değerlendirerek, “Faiz oranlarının yavaş yavaş aşağı çekilmesi de üretimi artırır, yatırımı
artırır” dedi.
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MÜSİAD Başkanı Nedim Olgunharputlu, yazılı bir açıklama yaparak ülke gündemini
değerlendirdi. MÜSİAD olarak faize karşı duruşlarının belli olduğunu belirten Başkan
Olgunharputlu, Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta faizleri indirmesini ticari olarak olumlu
karşıladıklarını anlattı. AK Parti hükümetinin faizsiz bankacılık politikalarını desteklediklerini
belirten Başkan Olgunharputlu, “MÜSİAD olarak faize karşı duruşumuz belli. Amacımız,

mümkün olduğunca faizsiz kendi ticaretimizi yapmak. Ama sisteme makro bazda bakarsak
sistemin işleyişi açısından bir merkezde oluşan sermayenin ya da kapitalin ülke ekonomisine
dahil edilmesi gerekiyor. Bu dahil de finans sistemiyle olacak. Bu finans sisteminde yine AK
Parti hükümetinde çalışmaları neticesinde, faizsiz bankacılık sistemleri de gayet hızlı şekilde
gelişiyor, kamu bankaları faizsiz bankacılık sistemini oluşturuyorlar. Bu noktada yine bizim
de desteğimiz ve fikri birliğimiz devam ediyor. Faizin düşürülmesi noktasına da gelince faizin
yüksek olduğu noktada AK Parti döneminden önceki dönemlere baktığımızda vergi
rekortmeni olan ilk 10’un içinde herhalde ticari gelir sahibi kimse yoktu. Hep rant gelirleri,
hep faiz gelirleri, ticaret dışı oluşan gelirler, firmaların da bilançolarındaki kar kalemlerinin
büyük bir kısmı da faaliyet dışı gelirlerdi. Bu dönemde son 15 yıldır herhalde faiz geliri
sebebiyle vergi rekortmeni olan kimse kalmadı” dedi.
“Katma değerli üretim yapmak gerekli”
Faiz oranlarının aşağı çekilmesiyle sanayici ve işadamlarının banka faiz geliri yerine üretime
ve yatırıma yöneleceğinin altını çizen Başkan Olgunharputlu “Gezi Parkı hadiselerinden sonra
faizler, herhalde Cumhuriyet tarihinin dip rakamlarını yapmıştı. Sonrasında yükselerek,
olması gerekenin çok üst seviyelerine geldi. Bu noktada hükümetin başındaki, dönemin
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, ısrarla, ‘Davul bizim sırtımızda, tokmak başkasının elinde.
Vurdukça bizi zıplatıyor’ diyordu. Yani faizi olması gereken noktaya çekmez isek, ekonomi
gelişmesini sürdüremez. Ekonomi daralmak durumunda kalır. Teoride faizle enflasyon ters
orantılıdır. Cumhurbaşkanımız, ısrarla faizle enflasyonun doğru orantılı olduğunu, teorilerin
dışında pratiğin bunu gösterdiğini söylüyor. Bunu günümüzde de görüyoruz. Faizler düştü ve
normal ekonomi teorilerine baktığında rasyonel birey, parasını nerede kar bulursa oraya
yatırır. Vatandaşın, birikiminin faiz düştüğü noktada dövize yatırması muhtemeldir.
Ancak görüyoruz ki, dövizde de bir gevşeme ve rahatlama oluştu. Bu, önümüzdeki güzel
günlerin geleceği konusunda bir sinyal oldu. Faiz oranları daha da aşağı inmeli. Hala yeterli
seviyede değiliz. Dünyaya baktığımızda, reel faizlere baktığımızda 0’larda, 0,25’lerde hatta
Japonya’da ülkenin büyümesini sürdürebilmesi için eksi faiz oranlarından bahsediliyor. Tabi
katma değerli ürünler üreterek bu faiz oranlarını karşılayabiliriz ama hala katma değerli
ürünler üretme konusunda geriyiz. Bu ürünlere geçebilmek için biraz daha sermaye
oluşturmamız gerekiyor. Faiz oranlarının yavaş yavaş aşağı çekilmesi de üretimi artırır,
yatırımı artırır” ifadelerini kullandı.
“2015 yılı beklenenden iyi geçti”
2015 yılının seçim ve terör olaylarıyla geçmesine karşın AK Parti hükümetinin hedefleri
doğrultusunda yüzde 4’lük bir büyüme rakamı ortaya çıkmasını beklemediklerini belirten
Başkan Nedim Olgunharputlu, “Hükümetin öngörülerini dinlediğimizde her ne kadar
hükümet ile aynı görüşte olduğumuzu söylesek de ticari baktığımızda çok inandırıcı
gelmiyordu. Çünkü seçimler ve terör olayları vardı. Biz de kendi işletmemizde daha güvenli
gitmemiz gerekiyor, yatırımları gözden geçirip, önümüzdeki senelerde bu yatırım planlarımızı
gündeme alalım diye düşünürken, 2015 ticaretimizi kontrol ettiğimizde, önceki yıllara
nazaran daha başarılı bir ticaret geçirmişiz. Bizim için de hükümetimize bir kez daha
güvenimizi test ettiğimiz bir yıl oldu. 2016 yılı için de daha dikkatli olalım, yatırımları çok
hızlı yapmayalım diye düşünüyoruz. Ancak 2015 yılı ile ilk 4 aylık dönemdeki ticari
faaliyetlerimizi değerlendirdiğimizde, ülkemiz yangın yerinde olmasına karşın bir önceki yılla
benzer seyretmesi gerçekten mutluluk verici.
“Dünya, PKK içinde Türkiye’ye karşı birleşmiş”
Başkan Nedim Olgunharputlu, terör olaylarını da değerlendirerek, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerinde son bir yıldır yaşanan terör olaylarının ticareti de olumsuz yönde
etkilediğini kaydetti. Ancak bölge halkının artık devletinin yanında olduğunu hissettiklerini
anlatan Başkan Olgunharputlu, şunları söyledi; “Temmuz 2015 yılındaki polis memurlarının
elleri bağlanarak şehit edilmesinden sonra çığırından çıkan bir hadise oldu. Kardeşliğin tesisi

noktasında bir mücadeleyi, küresel güçlerin bu kardeşliğe müsaade etmediği bir yapı ortaya
çıkıyor. Daha önceki bölge ziyaretlerimizde özgüvenli bir bölge halkı vardı. Bu özgüven
olumsuz manada değil, kendine güvenen sohbet edebilen, fikrini sunabilen ve daha özgüvenli
özerklikten bahseden sempatizanlar vardı. İki hafta önce Batman seyahati sırasında
Diyarbakır halkıyla Cuma namazı kıldık. Bölge halkı şunu söylüyor; ‘Tarihten beri Türk
halkını sevmeyen güçler, şimdi PKK’nın içinde’. Baktığımız zaman da Sur’daki
operasyonlarda öldürülen teröristlerin arasında Alman’ı, Sırp’ı Yunan’ı çıkıyor. Maksat,
Türkiye’nin aleyhinde bir organizasyonda birleşmek olsun, bütün dünya bir araya geliyor.
Kimle savaştığımızın farkına biz yeni varıyoruz. Bölge halkı da bunun farkına varıyor.”
“Kendi başkanlık sistemimizi oluşturabiliriz”
Başkan Nedim Olgunharputlu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili
olarak da “Bazı hakların görev yapıldığı süre içinde korunması gerektiği kanaatindeyim. Tabi
bu vatana ihanet, terör ve kamu kaynaklarını şahsi menfaatlere kullanma bunların dışında
olmalı. Bunun dışında asılsız ihbarlarla milletvekilini bloke etmeyen bir sitem olmalı”
şeklinde konuştu. Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi’nin istikrarlı bir iktidarın oluşması için
gerekli olduğunu belirten Başkan Nedim Olgunharputlu, “Ticaret, iş dünyası istikrar ister.
Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar olmaz. Bu noktada kardeşliğin tesisi de önemlidir.
Terör, istikrarın bir numaralı düşmanıdır. Bunlar olmadan da iş adamları güçlü bir hükümet
ile önünü görerek gidebilir. 13-14 yılda ülke belli bir noktaya geldi ve faiz oranları, dövizler
eski kırılgan dönemlerdeki gibi patlama yapmadı ama incitici noktaya geldi. Eğer bu ülkede
Başkanlık Sistemi olmuş olsa, benim fikrimden, benim desteklediğim görüş ve davadan
olmayabilir, tek başına bir iktidar olacak. Bu iktidar halkın tercihiyle oluşan bir tek başına
iktidar olacak. Bu iktidar da istikrarlı bir şekilde ülkeyi yönetecektir. Sıkıntı, halkın yanlış
tercihinden olur. Sonra öğrenir. Türkiye kendi başkanlık sistemini oluşturabilecek bir birikime
sahip bir ülke. Kendi başkanlık sistemimizi oluşturabiliriz. Federal yapılanmalar bölünmeye
götürür mü sorusuna ise, federal olmayan bir sistemde oluşturulabilir” ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17141.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Mezarlıkta utandıran saldırı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı’nda mezarlıklara kimliği belirsiz kişi veya
kişilerce fiili saldırı yapıldı. Mezar taşlarının ve duvarlarının kırıldığı saldırıda mezar sahipleri
isyan etti. Mezarlıklara dönemsel olarak zarar verildiğini belirten yetkililer, mezar taşlarının
zaman içerisinde doğal afetler nedeniyle de zarar gördüğünü söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde olan Şehir Mezarlığı 1. Kapı 78 ada 2 ve 4.
parselinde hafta sonu kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yapılan fiili saldırıda 10 kadar mezar
zarar gördü. Taşları ve duvarlarında kırılmalar olan mezarlar yeniden onarılmayı gerekiyor.

Yakınlarının mezarlarına ziyaretine giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına
uğrarken Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne durumu bildirerek bilgi almaya
çalıştı. Yetkililerin verdiği cevap mezar sahiplerini tatmin etmedi. Mezarlıkta güvenlik
tedbirleri artırılıyor Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Mustafa Coşkun telefonda
mezar yakınlarına verdiği bilgide sık sık saldırı olduğunu bunun önüne geçilemediğini
söyledi. Coşkun, “Mezarlara dönemsel olarak saldırılar oluyor. Biz bu konuda gerekli
tedbirleri almaya çalışıyoruz. Kamera sistemimiz şu anda çalışmıyor. Kamera takip
sistemimiz yeterli değil. 30 adet kamera ile mezarlık bilgesini kontrol etmeye çalışıyorduk.
Tadilattan sonra 30 adet kamera daha eklenerek toplam 60 kamera ile mezarlığımızın takibini
yapmaya çalışacağız. Müdürlüğümüz, mezarların soyulması, naaşların çalınması gibi
konularda koruyucu olurken sadece doğal afet ve görevlilerce verilen zararları karşılıyor. Bu
şekilde yapılan saldırılarda mezar sahipleri zararı kendileri karşılamak zorunda kalıyor”
açıklamasını yaptı. Çocuklar mezarlara zarar veriyor Mezar sahiplerine verdiği bilgilerde
mezarlıklara saldıran ya da zarar verenlerin tespit edilmeye çalışıldığını dile getiren Mustafa
Coşkun, “Mezarlara su taşıyan çocuklar oluyor. Bahşiş alamadıkları zaman sinirle mezarlara
zarar verebiliyorlar. Dağ yolundan gelen tinerciler de mezarlık içerisinde dolaşıyor ve zarar
verme olasılığı ortaya çıkıyor. Daha önce böyle bir saldırı olayı olmuştu. Olayı yapan 6 kişi
yakalandı ve ceza aldılar” dedi. Mezarlıklar hassas yerler Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin
mezarlıklar konusunda hassas çalıştığını belirten Çevre Koruma ve Düzenleme Daire Başkanı
Halit Taşyapan, halkın da gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti. Taşyapan,”
Ölülerimize karşı her bireyin gerekli saygı ve hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Bir gün
hepimiz oraya gideceğiz. Mezarlıklara bilerek zarar vermek doğru değil. Görevimiz gereği
kentte bulunan mezarlıklarda defin, bakım ve düzenleme çalışmalarında vatandaşlarımızın
işlerini kolaylaştırıcı şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Haber ve foto :
Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17142.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Şeker’den modern kireç ocağı yatırımı
Kayseri Şeker Fabrikası’na ait 3 kireç ocağının ekonomik ömürlerini tamamlamış olması,
bakım onarım maliyetlerinin artması üzerine 2016 yılı yatırımları kapsamında 500 metreküp
kapasiteli yeni bir kireç ocağının yapımına başlandı.
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Temel atma törenine; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Üyelerinden, İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu
Üyelerinden Mehmet Güntay, Kayseri Şeker Fabrikası Başkan Vekili Atilla Yalçın Yönetim
Kurulu üyelerinden Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası

Genel Müdürü Levent Benli, Genel Müdür yardımcıları ve Kayseri Şeker çalışanları
katıldılar.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay; “Yeni kireç ocağımızın
temelini atıyoruz. Kayseri Şeker’in 1955 yılında kuruluşundan sonra kireç ocağının çeşitli
safhalardan geçmiş olduğunu biliyoruz. İkinci kireç ocağı kuleleri 1968 yılında
kurulmuş. Şuanda kullanılan kireç ocağı ise 2002 yılında Almanya’dan 2.el olarak getirilip
buraya konulmuş. Biz fabrikanın her ünitesini yenilediğimiz gibi bu konuda da yenilik
yapılmasının kararını verdik. Günlük 250 metre küp kapasitesi bulunan bu kireç ocağının
yerine 500 metre küplük kireç ocağının temelini atıyoruz. Bu 500 metre küplük kireç ocağı
yapılıp bitince inşallah uzun yıllar bu fabrikaya hizmet edecek. Bu aynı zamanda şu anlama
geliyor bizim bunları yenilememizde ki amaç bu fabrikanın uzun yıllar inşallah burada
çiftçimize ve bölge çiftçisine hizmet edeceği anlayışından kaynaklanıyor. Onun için bu
yenileme faaliyetlerinden hiçbir şekilde geri durmuyoruz ve bunları severek isteyerek
yapıyoruz tabi bunları yaparken de Cenab-ı Allah’a da şükrediyoruz.
Artık Kayseri Şeker Fabrikası her şekliyle kendisini yenileyebilecek güce eriştiği için hem
çiftçisine hem çalışanına arzu edilen kazançları sağladığı gibi aynı zamanda vergi rekortmeni
oluyor. Ve aynı zaman da işte fabrikanın bütün ünitelerini de yeniliyor. Artık bunlar bizim
için nerdeyse bir ölçüde küçük yatırımlar haline geldi. Daha büyük hizmetleri yapmayı
Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Yapılan dualar sonrası
yeni kireç ocağının temeli atıldı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17143.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

CHP’li Böke Kayseri’ye geldi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke dün Kayseri’ye
geldi. Bir dizi programlar dahilinde bazı ziyaretler gerçekleştiren Böke, CHP İl Başkanı
Feyzullah Keskin, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve CHP üyeleri ile birlikte Kayseri
Ticaret Odası’nı (KTO) ziyaret etti.
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Selin Sayek Böke burada yaptığı konuşmasında “Türkiye ekonomisinin esasında potansiyeli
çok yüksek ama bu potansiyelini gerçekleştiremeyen bir durumla karşı karşıyadır. Bu
potansiyelin ortaya çıkamamasının en temel sebebi de siyasetin kendisinin bu ekonomik
düzenin önünü açmak yerine ekonomi içerisinde daha ayrıştırıcı daha kutuplaştırıcı kuralsız
işleyen bir sistemi inşa etmek hedefinde olmasından kaynaklanmaktadır" dedi.
Yapılan işlerin değer görmesini sağlamak bize düşüyor
Böke, "Kayseri üretip vergisini ödüyor olmasına rağmen buna karşılık yatırımlarda sözlerin
yerine getirilmemiş olması ve bununla birlikte de ödediği vergiden daha düşük yatırım alıyor
olmasının Türkiye içeresindeki ekonomik düzeye dair de bir şey söylediğini düşünüyorum.

Türkiye’nin üzerine düşen önemli bir görev var. Dünyada işler kötüye giderken o kötü
gidişatta yine kendi ürünümüzü, kendi üretimimizi, Türkiye’nin yaptığı işlerin değer
görmesini sağlamak bize düşüyor” şeklinde konuştu.
Hiçyılmaz: Türkiye’nin istikrarlı gidişatı dünya ülkelerinin düzelmesine bağlıdır
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise” Biz iş dünyası olarak
zaman zaman Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu durumdan doğrudan etkilenen bir
kesimiz. Dolayısıyla bunları düzeltmesi bakımından parlamentoda bulunan siyasi partilerin ve
milletvekillerinin gayret göstermesi gerektiğini biliyoruz ve bu gayretler gösterildikçe Türkiye
belirli noktalara gelecektir” diye konuştu.
Türkiye’nin yolunda daha istikrarlı bir şekilde gidiyor olmasının ancak diğer dünya
ülkelerinin de kendilerini düzeltmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Hiçyılmaz, “ Biz
Kayseri Ticaret Odası olarak 17 bin üyeye sahip Kayseri’nin en büyük sivil toplum
kuruluşuyuz. Sosyal ve ekonomik manada Kayseri’de söz söylememiz gereken her konuda
görüşlerimizi belirtiyoruz. Kayseri’de Türkiye’nin ekonomik şartlarına bağlı olarak yapılan
veya yapılamayan yatırımlar var. Bundan sonraki süreçte hükümetlerden talebimiz Kayseri’ye
daha çok yatırım yapılmasıdır. Özellikle özel sektörün önünün açılması bakımından gerekli
siyasetin geliştirilmesi yönündedir. Kayseri ihracatı bizim için yeterli değildir. Bugün 1
milyar 500 milyon civarında ihracatımız vardır. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Oda olarak ta
üyelerimizin daha çok ihracat yapabilmeleri bakımından gerekli çalışmaları yapıyoruz”
ifadelerini kullandı.
Böke ve beraberindeki heyet daha sonra ise Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek, başkan
Metin Kösedağ ile görüştüler. Ziyarette Kösedağ, cemiyet olarak bütün siyasi parti ve sivil
toplum kuruluşlarına eşit mesafede davranmaya gayret ettiklerini dile getirirken, CHP Genel
Başkan Yardımcısı Böke ise Kayseri’nin ekonomi de dinamiklerinin fazla olduğunu ancak
harekete geçirmenin yolunun değişimden geçtiğini vurguladı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17144.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Küçükler Tekstil’e tasarım ödülü
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Küçükler Tekstil Konfeksiyon İnşaat İth. İhr.
San. ve Tic. Ltd. Şti bu yıl 5’incisi düzenlenen Türk Patent Ödülleri Töreni’nde tasarım
başvuruları dalında birinciliği elde etti.
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Geçtiğimiz günlerde Ankara'da düzenlenen 5. Türk Patentleri Ödülleri programında tasarım
başvuruları dalında Küçükler Tekstil Konfeksiyon İnşaat İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti birinci
olarak ödüle layık görüldü.
Şirket adına birincilik ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Küçükler Tekstil Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Caddede Örme kumaş sektöründe
hizmet verirken, Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya
benzeri makineler ile örülen tül kumaş, perdelik kumaş vb. örgü veya tığ ile örülmüş kumaşlar
dahil) yapıyor.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17145.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Fırtına ve yağış uyarısı
Sivas, Yozgat ve Nevşehir için bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve sağanak
uyarısı yapıldı. Fırtına ile yağışın Kayseri ve ilçelerinde de hissedilebileceği belirtildi.
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Sivas, Yozgat ve Nevşehir için kuvvetli rüzgar ve yağış
uyarısında bulundu.
Meteoroloji Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı
açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas'ın kuzeydoğu ilçeleri, Yozgat'ın güney
kesimleri ile Nevşehir çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Bölge genelinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına beklendiği kaydedilen açıklamada,
meydana gelebilecek soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri, çatı uçması,
ağaç ve direklerin devrilmesi, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara
karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
(kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17146.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

“Hayat standartlarınızı yüzerek yükseltin!”
Yaz ayları geldi, hava sıcaklıkları artmaya başladı. Karpuz kabuğu –ithal de olsa- suya düştü.
Kış aylarında evlere adeta hapsolanlar denizlere, imkânı okumayanlarda havuzlara koşmaya
hazırlanıyor. Suyun insan bedeni ve psikolojisi üzerindeki etkisi tartışılmaz. Yüzme sporunun
insan bedenine kattığı faydalar saymakla bitmiyor. Uzmanlar, yüzme sporunun hayat
standartlarını yükselttiği noktasında birleşiyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalış, yüzme
sporunun insan bedeninde ilaçların dahi yapamayacağı birçok olumlu etkiyi kısa sürede
gösterebildiğini söyledi.
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Yüzme, çoğumuzun hobi ve yaşam biçimi olarak amatörce yaptığımız keyif verici bir spor
olarak bilinir. Uzmanlar yüzme sporunun birçok eklem ve kasları çalıştırdığı için insan
sağlığına faydalı olduğunu belirterek hastalarına öneriyor.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalış, yüzerek hayat kalitesinin artırılacağını belirtiyor. Çalış,
“Yüzme hidrostatik basınç olması ve tüm eklemlerin, kasların hareket halinde olması
yönünden iyidir. Bel ve boyun ağrıları için de çok önemlidir. Yüzme sporu kasların
dinamikliğini koruyor. Bedende yapışıklıklar varsa onları engelliyor. Biyomekaniği koruyor.
Eklemlerin hareketliliğinin dengesini koruyor, kasları kuvvetlendiriyor. Eklem etrafındaki
kaslar ne kadar güçlü olursa kireçlenmeler de o kadar geç oluyor” dedi.
Yüzme ilaçtan etkili
Yüzme sporunun ilaç tedavileriyle dahi ulaşılamayan sonuçlar gösterdiğini belirten Mustafa
Çalış, “Günlük tedavi süreçlerinin yanı sıra, günlük hayat aktivitelerinin değiştirilmesi,
egzersiz, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, kireçlenmeyi koruyacak en güzel yöntem
olarak söylenebilir. Yüzme sayesinde hayat kalitesinin iyi yönde değiştirilmesi, ilaçların dahi
yapamayacağı birçok olumlu etkiyi kısa sürede gösterebilir” açıklamasında bulundu.
Haber Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17147.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Karikatürist Şaban Ok da aramızda
Kayserili karikatürist Şaban Ok da K. Gündem ailesine katıldı. Fotoğraf sanatçılığı da yapan
Ok, birinci sayfamız ve hazırlanan haftalık mizah sayfamız için çizecek. Sanat fotoğraflarıyla
da gazetemize katkı sağlayacak olan değerli sanatçımız Şabak Ok’a “aramıza hoş geldiniz”
diyor, usta işi eserlerini bir an önce okurlarımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.
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Özgeçmişi
1964 Hacılar doğumlu. Halk ozanı şair bir babanın oğlu. 1985’de Yeni Nesil gazetesinde
karikatüre başladı. Yeni Asya gazetesinde “Çuvaldız” başlığıyla bant karikatürler çizdi. Yine
aynı gazetede “Pazar Ola” isimli mizah sayfasını hazırladı ve muhabirlik, foto muhabirliği
yaptı. Yeni Şafak’ın kuruluşunda yer alarak kültür-sanat sayfasında çizdi. Bazı ekonomi
dergilerinde ve ülkemizin ilk radyo dergisi olan Dalga FM’de çalıştı. 1 sene animasyon
firmasında görev yaptı. Kısa adı UFAD olan Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği
kurucularından olan Ok Kayseri’de yaşıyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17148.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Meslek Onuru

Mahmut ŞAHİN
tuketicibilinci@hotmail.com
25 Nisan 2016, 10:01

Bazı meslek grupları vardır, herkesin olmak istediği. Büyüyünce ne olacaksın diye, sorarız
çocuklarımıza. Duyduğumuz cevap aynıdır: ‘‘Doktor olacağım…’’Çocuklar doktorluğun ne
olduğunu bildiklerinden mi? Elbette hayır, anne ve babanın yönlendirmesinden. Her anne ve
babanın hayalidir doktor bir çocuk. Doktorluk neden bu kadar istenilen bir meslektir?
Ekonomik olarak zenginliğini bir tarafa bırakalım. Toplumda saygınlığı ve prestiji olan bir
meslektir. En önemlisi de insanları sağlığına kavuşturmalarıdır.

Sırf bunun için kutsal bir meslektir bile diyebiliriz. Bu saygınlık ve kutsallık devam ediyor mu
şimdi? Yerlerde süründüğünü söylesem kimler itiraz eder? Saygınlık ve kutsallığını
mikroskopla aramak lâzım. Geriye, sadece çok para kazanılan bir meslek kaldı. Kazandıkça
daha çok kazanmak hırsları depreşti. Daha iki gün önce ünlü bir cerrahı tutukladılar.3.000 lira
bıçak parasını cebine atarken yakalandı. Devletin verdiği her türlü imkânı kullanacaksınız.
Ameliyatı bile devletin hastanesinde yapacaksınız. Çaresiz durumdaki insanlardan haraç(!)
alacaksınız. Her vatandaş saf ve haklarından habersiz değil işte.100.000 bıçak parası alınıyor;
bir şikâyet oluyor. Onun için rüşvet vermek suç olmaktan çıkartılmalı.
SGK başkanını dinledim dün hayretler içerisinde: Ölü muayene eden hastane gördünüz mü
diyordu.60 yaşındaki teyzeye doğum yaptıran doktorlar. Cezaevinde yatan adamları hastanede
gösterenler. Kadına prostat, erkeğe doğum yaptıran alçaklar. Yurtdışındakini ülkedeymiş gibi
ameliyat edenler. Bütün bu aşağılık işleri yapanların hepsi de doktor. Banka çalışanlarına
nasıl baskı yapıldığını biliyoruz. Şu kadar kart satacaksın, bu kadar sigorta, kredi. Bu ay 5
tane BES yapmazsan gerisini sen düşün. Aynı baskıyı doktorlara da mı yapıyorlar acaba? Bu
ay 10 tane ameliyat yapmazsan kapıya koyarım…10 tane sezaryen yapılmazsa sen düşün mü
deniyor.
Peki, bu duruma en çok ses çıkarması gereken kim? Tabipler Odası bu seviye düşüklüğüne ne
diyor ki? Cumhurbaşkanını eleştirmek dururken ne gerek. Soyut kavramlar olan saygınlık,
onur, haysiyet de ne?(Bu yazı vazifesini aynı saygınlıkla yapmaya devam eden doktorları
değil, mesleğini ayaklar altına alan haysiyet cellatlarını anlatmaktadır. Kim üzerine alınıyorsa
onu anlattım…)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17149.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Bu gidişe DUR de...

Sadi ÖZMEN
25 Nisan 2016, 09:59

Atalar der ki;
" Edep bir tâc imiş, nûru Hüdâdan
Giy ol tâcı, emîn ol her belâdan."
bu hakikatten hareketle derim ki;
Eyy kardeşim, vicdan aynana bir bak,
- aman bir benimle mi olacak bu işler deme.
"Büyük dâva duvarında açılan gediği sen kapatacaksın, bir tuğla mîsali vazifeni yap...
Sakın hafife alma, unutma sen yoksan hep bir eksiktir, bir yanımız...
Yaşadığımız asrın kara propagandalarına kurban edilen değerlerimiz var bizim...
Asırlar evvelinden mayalandığımız,

Hak ve hakikat yoluna revan olduğumuz, can bulduğumuz aziz İslam medeniyetinin
burçlarında dalgalanan sancağımız var bizim...
Kuşandığımız haya elbisesi, başımızda tâcı edep ve ahlâk deyip sevdalandığımız olmazsa
olmazlarımız var bizim...
Ey nefsim ve ey sen! Sahi bu hayasızca akışta hiç mi sorgulanacak tarafımız yok?
Vâreste miyiz bu gidişattan?
Masum muyuz?
"Bir millet ki; kendi özündekini değiştirmedikçe/düzeltmedikçe, Allah o toplumu
değiştirmez/düzeltmez." İlâhi fermanının, ey inanan insan titre ve kendi özüne dön mesajını
işitmez mi kulaklarımız, fehmetmez mi zihinlerimiz...
Bu gidiş ki, toptan bir yok oluşa, külliyen bir hezimete, kat'i bir zâyiata değilse nedir?
Aile hayatımız, ibadet hayatımız, ticâret hayatımız, ez cümle muâmelâtımız bilinçli bir
dezenformasyon programına kurban ediliyor.
hayatta satın alınamayacak tek şey zamandır dediğimiz halde bilinçsiz ve sınırsız bir
ölçüsüzlükle tükettiğimiz zamanımız sahi çok mu değersiz?
Evet dünyayı titretecek bir silkinişle üstümüzdeki atâlet örtüsünden kurtulmanın zamanı geldi
de geçti gidiyor, geç olmadan haydi kalk deyip, gel edelim aklımızı başımıza.
Kalk ki; yeniden medeniyet burçlarımız şen dalgalanan dava sancaklarıyla, dosta sevinç,
düşmana elem versin.
Kalk ki; kaybolmaya yüz tutan sevgilerimiz, hoş bakışlarımız, dîgergâm duygularımız
yeniden neşvü nemâ bulsun sadırlarımızda...
Aziz İslam davasının duvarında gedik açmaya çalışan bütün ifsâd edicilerin her türlü kirli
heveslerini kursaklarına tıkacak erler yetiştirsin anneler, bu sevda ile büyütsün evlatları
babalar...
Artık her türlü yozlaşmaya, dejenerasyona, manevi hastalıklara, aşağılık kompleks kaynaklı
özentilere PAYDOS desin her nefes.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17150.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Özgürlüğünüz batsın!

Mustafa BOSTANCI
26 Nisan 2016, 10:18

Kime kızgınım bu kadar?
Hakareti özgürlük çerçevesinde değerlendirenlere,
Özgürlüğü payandasıyla kutsal değerlere saldıranlara,
Sövgüyü hüner zannedenlere,
Katılmadığı fikre ve o fikrin öncülerine her platformdan sövenlere,
Kelime dağarcığında küfre ve hakarete geniş bir yer ayıranlara,

Zihninin kirini davranışına, diline ve kalemine yansıtanlara,
Söz söyleme sanatından nasibini alamayarak hakarete ve sövgüye sığınanlara,
Ve bütün bunları yapanları pervasızca savunanlara kızgınım!
Her fırsatta ecdada saldırıyorlar.
Ecdatla yetinmiyor, peygambere, kitaba saldırıyorlar.
Hakaret karikatürleri dergilere basmakla kalmıyor, bilboardlara asıyorlar.
Aldırma geç git diyemiyoruz, aldırıyoruz.
Mehmet Akif’in ifadesiyle, hiç değilse yanımızdan kovmamız gerekiyor, fakat ne mümkün.
Öyle bir devir ki, yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor.
Bir zırh gibi “ifade özgürlüğü” yahut “basın özgürlüğü” adı altında hakaretlerin sonu
gelmiyor.
Özgürlüğünüz batsın!
Sınırsız özgürlük diye bir şey yoktur.
Televizyonunuz, gazeteniz, köşeniz, sosyal medya hesaplarınız size sınırsız özgürlükler
vermez.
Gazeteci kimliğiniz size sınırsız özgürlükler vermez.
Sanal kimliğiniz size istediğiniz kişiye hakaret etme hakkı vermez.
Basın özgürlüğünün çerçevesini kafanıza göre genişletemezsiniz.
Mecranın dijital olması hukuki sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz.
İfade özgürlüğü güzel şey.
Fakat nerede duracağını bilmeyen,
Hakaret ve sövgüyle yoğrulmuş özgürlüğünüz batsın!
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17151.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Kaç tane Türkiye var?

Ömer Faruk ÖZCAN
enderunfaruk@hotmail.com
26 Nisan 2016, 10:19

Yaşadığımız ülke birçok açıdan değerli bir konuma sahip. Özellikle coğrafi konumdan özel
bir yerdeyiz. Tarihi tecrübelerde de özellikle yönetim açısından dünyanın önde gelen
ülkelerinden biriyiz. Yüzyıla yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu ülkenin kimyasına
ve zihin yapısına uymayacak birçok elbiseler giydirilmeye çalışıldı. İlk dönemlerde bu
elbiselerin dar geldiği insanlar darağacına kadar götürüldü. Bize biçilen elbise asırlarca
giydiklerimizin üzerine olmayacak bir elbiseydi olmadı, alamazdı da. Asırlarca bu
topraklarda iman eksenli devletler ve milletler yaşadı. Yakın tarihe yüzyıllık bir bakış
yaparsak yaşanan siyasi olaylar bu milleti özü olan İslam’dan uzaklaştıramadı. Özellikle
cumhuriyetin tek çocuklu/ tek partili döneminde yaşananlar bu milletin hafızasında hep acı

olarak hatırlanmaktadır. Kur’an-ın yasaklandığı, ezanın özünden koparılması aslında
insanımızın kalbine yapılan bir operasyon manasına gelmekteydi. Zor zamanlardı ama geçti bi
iznillah. Şimdilerde ileri bakma zamanı.
Ülkemizin siyasi, iktisadi ve içtimaı yaşantısına bakacak olursak, daha tam olarak istenilen
seviyede değiliz. Hatta epeyce yol almamız ve hedefe doğru çalışmak ve bedeller dahi
ödememiz gerekecektir. Siyasi açıdan bakarsak, iktidarı ve muhalefetiyle çok güçlü ve sağlam
bir yapılanma söz konusu değil. İktidar; kendi içerisinde hedefe tam olarak tek yürek olarak
yönelmiş değil. İçerisindeki gayretliler kadar maalesef pasif hatta zararlı üyelerde
barındırmaktadır. Muhalefete bakacak olursak muhal-afet desek yeridir. Neye, nasıl, nerede
muhalefet edecek kadar bilgi ve bilince sahip değiller. Her şeye muhalefet etme amacıyla
çalışanların iktidar hedefi olmadığı anlaşılır. Halbuki iktidarı ve muhalefetiyle yaşadığımız
ortak sorunlarımız var. Terör, istihdam, eğitim ve anayasa birlikte hareket edilirse çok
uzamadan çözülebilir. Tabii ülke olarak iyi yönde bir gidişatın olduğunu da belirtmek gerekir.
Ülke yandı bitti kül oldu diyenlerde var onlara da saygı duymak gerekir.
Türkiye’mize bir de dışardan bakanların söz ve hallerine bakalım. Ülkemize iki şekilde bir
bakış var. Birincisi dünya beşten büyüktür sözüne beş dünyadan beş kat daha büyüktür
diyenlerin tavır ve sözleri. Bu iddiada olanlar, içeride ve dışarıda bizi itibarsız hale getirmeye
çalışıyorlar ve çalışmaya da devam edecekler. Bu çalışmalar özellikle siyasi, ekonomik ve
gerekirse askeri olarakta yapılmaktadır. İkinci ise, dünya da mazlum bırakılmış iman edenler
ya da henüz iman nasip olmamış topluluklar. Bunlar ne diyorlar?
Özellikle Müslüman halkların bizden tekrar ümmete liderlik yapmamızı beklediklerini
görüyor ve duyuyoruz. Artık bu yüksek seslerle konuşmalara ve dualara yansımaktadır. Tabii
bu beklentilerin sebebi de biz Türkiye halkının çok güzel ve yoğun bir şekilde çalıştığımızdan
kaynaklanmıyor. İçimizden iyilerin çalışmalarını ve sözlerini araştıracak olursak onları dahi
yalnız bıraktığımızı anlayacağız. Hem ülkemizin siyasilerinin, hem de hizmet kuruluşlarının
sorumluluk bağlamında yapmadıklarının yaptıklarından daha fazla olduğu bu dönemde böyle
bir yönelişin olduğundan bahsediyorsak, ya birde yapmamız gerekenin tamamına yakınını
yerine getirirsek, gayrisini siz düşünün.
Dünya da her geçen gün mazlum coğrafya büyürken, kaç ensar ülke var?
Sessizliğin ses olduğu yerde zalime ses çıkaracak kaç kişi var?
İkiyüzlü, medeniyetsiz batının batıya dahi faydası yok unutmayalım.
Batısıyla, doğusuyla dünyaya medeniyet sunacak kaç ülke var?
Şimdi yüksek sesle soruyorum, cevap sizde…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17152.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

1'i İranlı kadın, iki sanığa zehir ticaretinden
16 yıl hapis
Kayseri'de 1'i İran uyruklu kadın, iki sanığa 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama'
suçlarından ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin TL adli para cezası olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay
hapis, 4 bin TL adli para cezası verildi. Karar sonrası İranlı kadın gözyaşlarına boğuldu.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar G.M.S. ile T.B. ve
avukatlar hazır bulundu.
Tutuklu sanık T.B., mahkeme sorgu ve savunmasında, "1.5 yıldır uyuşturucu kullanırım.
Ailem ve iş yerimdeki hiç kimse uyuşturucu kullandığımı bilmediği için ben de yaklaşık bir
buçuk aydır tanıdığım İranlı G.M.S.'nin evine gidiyor, orada birlikte uyuşturucu içiyorduk.
Asla
uyuşturucu
ticareti
yapmadım.
Sadece
kullanıcıyım"
diye
konuştu.
Tercüman eşliğinde ifadesi alınan İran uyruklu G.M.S. ise, "Benim küçücük çocuğum var.
Kesinlikle uyuşturucu ticareti yapmadım. Ticaretini yapanlar dışarıda rahat rahat geziyor, ben
içeride yatıyorum" dedi.
İRANLI KADIN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu iki sanığın da fikir ve eylem birliği içerisinde suçu
işlediklerine kanaat getirerek, sanıklara 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama'
suçundan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis, 2 bin TL olmak üzere toplam 16 yıl 8 ay hapis, 4 bin TL
adli para cezası verdi. Karar sonrası İranlı kadın gözyaşlarına boğuldu.
OLAY
1 Şubat 2016'da Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen G.M.S. ve T.B.
Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta bulunan G.M.S.'nin evinde yakalandı. Yapılan
aramada, 1 gram tütünle karıştırılmış sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, uyuşturucu
madde tartımında ve paketlenmesinde kullanılan 1 hassas terazi ve 1 rulo alüminyum folyo
ele geçirildi. Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapılan G.M.S.
ve T.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17153.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Yemek yedi, hatır sordu, görüş aldı
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimleri ziyaretlerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, öğle yemeğini belediye hizmet binası içindeki Hukuk Servisi'nde personelle
birlikte yedi. Personel ile sohbet eden Başkan Çelik, belediye hizmetleriyle ilgili görüşlerini
de aldı.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediyeye bağlı birimlere yönelik tanıma ve
istişare amaçlı ziyaretlerini Hukuk Servisi ile sürdürdü. 1. Hukuk Müşaviri Orhan Erdoğan
tarafından karşılanan Başkan Mustafa Çelik, serviste görev yapan personelle tek tek tokalaştı
ve sohbet etti.
Başkan Mustafa Çelik, öğle yemeğini de Hukuk Servisi'nde yedi. Tüm birimleri tanıma ve
istişare anlamında yerlerinde ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, bu ziyaretler
vesilesiyle belediye personelini yakından tanıma fırsatı da bulduğunu söyledi. Başkan Çelik
yemek sonrası personelin belediye çalışmaları ve halka daha iyi hizmet verme konusundaki
görüş ve önerilerini de dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17155.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

ASKON kursiyerleri sertifikalarını aldı
ASKON (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) Kayseri Şubesi ORAN (Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı)protokolü ile düzenlenen KOSGEB girişimcilik kursunun ilk kuru
tamamlandı.
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26 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığı ilk kur ile ilgili bilgi veren ASKON Kayseri
Şubesi Başkanı Ali Özcan, “Geçtiğimiz yıl sonunda girişimcilik hibelerinin 30 bin liradan 50
bin liraya çıkartılması ve kredi limitinin de 70 bin liradan 100 bin liradan çıkartılması üzerine
girişimcilik eğitimlerinde talep patlaması oldu. Derneğimizin ORAN ve KOSGEB birimine
yoğun başvuru yapıldı. Umarız bu kursları tamamlayanlar bir an önce işlerini kurar,
ekonomiye ve istihdama katkı sağlar.” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de ASKON da kursiyerleri ziyaret etti.
Kursiyerlere girişimcilikte araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemi hakkında bilgi veren
Milletvekili Hülya Nergis, İslam zirvesinin olumlu sonuçlanmasının ticaret yaşamına olumlu
sonuçlar getireceğini söyledi. Milletvekili Hülya Nergis, özellikle kadın kursiyerleri, iş
yaşamına attıkları ilk adım için tebrik etti.
(SK)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17157.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

TİMAKADEMİ, '10 il 10 hedef ülke' ile
ihracatçıya yol gösterecek
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), '10 İl 10 Ülke' hedefiyle ihracatı artırabilmek için nokta
atışı yapacak. İhracatta önemli paya sahip 10 il ile 10 hedef ülke eşleştirilerek bu pazarlara
satışlar artırılacak.
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TİMAKADEMİ'nin '10 İl 10 Ülke' hedefiyle başlatacağı konferansların ilki 3 Mayıs günü
Gaziantep'te gerçekleştirilecek. 600 milyar dolarlık pazara sahip İngiltere pazarı ile
eşleştirilen Gaziantepli ihracatçıların, bu ülkeye satışlarını artırması hedefliyor. Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 hedeflerine ulaşma yolunda ihracatta nokta atışı yapacak.
TİMAKADEMİ'nin çözüm ortakları Halkbank, Vodafone, Coface Sigorta, UPS, Global
Connection, Turkishtime ile birlikte belirlenen hedef ülke konferanslarının ilki Gaziantep'te
bu il ile eşleştirilen 600 milyar dolarlık pazara sahip İngiltere için olacak. TİM Başkanı
Mehmet Büyükekşi, 10 ilin ihracattaki payının yüzde 80 seviyesinde bulunduğuna vurgu
yaparak, ”Her bir ilimiz ihracatını geçen yıla göre yüzde 10 attırırsa bunun toplam
ihracatımıza etkisi yaklaşık yüzde 8 olacak” diye konuştu.
TİMAKADEMİ'nin '10 İl 10 Ülke' hedefinin önemine değinen Büyükekşi, hem ihracatçı
sayısını, hem de ihracat değerini en üst seviyeye çıkarabilmek için çalıştıklarına dikkat çekti.
Firmalara dünya pazarları hakkında bilgi vermeyi amaçladıklarını söyleyen Büyükekşi,
“Hedefimiz, ihracatçımızı doğru pazarlara kanalize etmek. Farkındalığımızı artırarak bir adım
önden düşünmek. Tecrübe ve bilgi birikimi paylaşımı kanalıyla sağlıklı bir ihracat ekosistemi
oluşturmak. 2023 hedefimiz olan 500 milyar dolar ihracatı yakalayabilmemiz için illerimizin
potansiyelini sonuna kadar kullanarak doğru ve farklı pazarlara kanalize etmek. Ünlü bir
düşünür şöyle der, 'İradenin büyüdüğü yerde, zorluklar küçülür.' Biz de irade ne kadar
büyürse zorluklar küçülür diyoruz. Amacımız, Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerine
pozitif ve ölçülebilir katkılar yapmak” dedi.
TİMAKADEMİ çözüm ortaklarından Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Engin Aksoy da TİM ile işbirliğine değinerek, “Her ilin ticarette yoğun ilişkileri olan bir
hedef pazarı gündem maddesi olarak tartışacağız. İhracatçı firmalara 'Dijitalleşme Endeksi'ni

açıklayarak onlara 'Yarına Hazır İhracatçı' konseptimizi tanıtacağız. Dijitalleşmesini yüzde 10
artıran şirket, karlılığını yüzde 1.5 oranında yükseltiyor. İhracatçıya bunu sağlayacağız.
Rekabet gücünü artıracağız” şeklinde konuştu.
Halkbank KOBİ ve Esnaf Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem ihracatçıya her
alanda desteklerinin süreceğini belirterek, “Hayata geçireceğimiz 'Hedef Pazar' toplantılarıyla
ihracatta sektör ve ülke çeşitlendirme stratejisinin oluşturulmasına katkıda bulunacağız. Bu
toplantılar yüksek büyüme potansiyeli olan hedef pazarlarda pazar payının artırılması için
gerekli uygulamaların da tespit edilmesini sağlayacak. Hedef pazarlara giriş faaliyetleri için
firmaların ihtiyaç ve risk analizlerinin yapılmasına destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.
UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan ise TİM ile birlikte KOBİ'ler ve ihracatçılarla bir
araya gelerek lojistiğin hedef pazarlara ulaşmada sağladığı avantajlar hakkında firmaları
bilgilendireceklerini söyledi. Türkiye'nin değerlerini ve markalarını yurtdışında tanıtan Global
Connection Media'nın Genel Koordinatörü Onur Tayşu da TİMAKADEMİ'nin şehirlerin
uluslararası rekabet gücünü artırmak için gerçekleştireceği 'Hedef Pazar' buluşmalarının
uluslararası medya sponsoru olarak yer aldıklarını söyledi. Coface Sigorta Genel Müdürü
Emre Özer de TİM ile yapılan anlaşmanın önemine değinerek, Türk ihracatçısının yanında
olduklarını ve uluslararası rekabette güvenle büyüyebilmeleri için ticari alacaklarının
sigortalanması konusunda üzerlerine düşen her türlü desteği sağlayabileceklerini belirtti.
HEDEF ÜLKELER DÜNYA DEVLERİ
TİMAKADEMİ'nin ilk etkinliği 3 Mayıs'ta Gaziantep'te düzenlenecek. Buradaki hedef ülke
konferansıyla Gaziantepli iş adamlarının İngiltere pazarına nasıl gireceği, bürokratik engelleri
nasıl aşacağı, kimlerle işbirliği yapabileceği yönünde birçok bilgi paylaşılacak. Bu etkinlikte
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Güneydoğu Anadolu
İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdülkadir Çıkmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı
Fatma Şahin, İngiltere İş Konseyi Eş Başkanı Remzi Gür, İngiliz Ticaret Odası Başkanı Chris
Gaunt ve bu pazarı yakından tanıyan birçok uzman Gaziantepli işadamlarına yol gösterecek.
Gaziantep ile İngiltere eşleşmesinin ardından sırasıyla Ankara-Çin, Antalya-Almanya, BursaABD, Denizli-İtalya, Adana-Suudi Arabistan, Kayseri-Fransa, Konya-İran, İstanbul-BAE ve
İzmir-Polonya illeri ve ülkeleri adına hedef ülke konferansları gerçekleştirilecek. Bu
konferanslarda da hedef ülkelerin sunduğu fırsatlar, bu ülkelerin finansal olanakları, iş
yaparken sıkça tekrarlanan yanlışlar, iş kültürünün pazara girişte etkisi gibi birçok konu
başlığı ihracatçılarla paylaşılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17158.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Esnaf BAĞ-KUR primlerinden şikayetçi
Yozgat’ta küçük esnaf ve sanatkarlar, Bağ-Kur primlerinin yüksekliğinden yakınıyor.
Yozgat’ta ayakkabı tamirciliği yapan İlyas Ersungur (46), Bağ-Kur primlerinin çok yüksek
olduğun ve artık ödeyemez hale geldiklerini söyledi.
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Bağ-Kur primlerinin yapılan işe ve kazanca göre belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Esnaf
İlyas Ersungur, “Bir sarraf, bir ayakkabı mağaza sahibi ile biz aynı Bağ-Kur primi ödüyoruz.
Belki bir sarraf için veya ayakkabı mağazası sahibi için ödenen primler düşük gelebilir ama
bizim gibi esnaflar için çok zor. Biz akşam evimize ekmek götürecek parayı kazanamadığımız
günler oluyor. Bağ-Kur primlerimizi ödemekte çok zorlanıyoruz.” dedi.
Ayakkabı tamirciliği işinin bitme noktasına geldiğini vurgulayan Ersungur, “Eskiden vatandaş
yırtılan ayakkabısını gelip tamir ettirdi. Şimdi ise ayakkabısı yırtılınca gidip yenisini alıyor,
tamircinin yanına dahi uğramıyor. Geçimimizi çok zor sağlıyoruz, Bağ-Kur primi ise bizi
perişan ediyor. Sadece ben değil bütün küçük esnaf aynı durumda” diye konuştu.
Kendisinin 26 yıldır Bağ-Kur primi ödediğini ve emeklilik için gününü doldurduğunu dile
getiren Ersungur, “Emekliliği hak etmeme rağmen emekli olamıyoruz ve 6 yıl daha Bağ-Kur
primi ödemek zorundayım. İş yerimi kapatmak istiyorum, kapatınca ne yapacağız, iş
bulamıyoruz. Kapatmasak Bağ-Kur primlerimizi ödeyemiyoruz. Devletten isteğimiz
emekliliği hak eden esnafın Bağ-Kur primlerinin dondurulması veya dondurulamıyor ise en
azından yarıya düşürülmesini istiyoruz. Bağ-Kur primlerini meslek ve gelirlerine göre
belirlenmesi esnafı rahatlatacaktır. Yüksek kazanca sahip mesleklerden yüksek prim, düşük
kazanca sahip olan mesleklerden ise düşük prim alınmalı. Geçen yıl 440 lira prim öderken bu
yıl 570 lira prim ödüyorum. Emekli maaşına yüzde 3 zam yapılıyor bizim ödeyeceğimiz
primlere ise yüzde 30 zam yapılıyor. Yıllık bizim primlerimize de yüzde 3 hadi en yüzde 5
zam yapılsın, ama yüzde 30 zam geliyor. Biz bu zammın altından nasıl kalkacağız.
Yetkililerden özellikle küçük esnafın yok olmaması için çözüm üretmelerini bekliyoruz”
ifadelerini kullandı. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17159.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Büyükkılıç’dan “Ulu hakan”a vefa
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne İnecik
Mevkii Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Osman Kavuncu Bulvarı’ndan ayrı olarak 3.
alternatif yol çalışmasında kot farkının tamamlandığını söyledi. Büyükkılıç, “Daha da
önemlisi bu yola Sultan Abdülhamit Han ismini vererek tarihi bir misyonumuzu da yerine
getirmiş olduk” dedi.
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Organize Sanayi Bölgesi’nde bin 366 üretim tesisi bulunduğunu ve yaklaşık 50 bin kişinin
istihdam edildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bu denli büyük bir iş ve işlem
kapasitesi olan alanda ulaşımı kolaylaştırmak ve güvenli hale getirmek için 3. alternatif yolun
ihtiyaç var. Bunun için Sultan Abdülhamid Han Bulvarı’na önem veriyoruz” dedi.
Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba
mevkiini birbirine bağlayan, 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yol açma
çalışmasında kot farkının giderildiğini ifade eden Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi
Bölgesi’ne 3. alternatif yol ile ilgili olarak şunları söyledi:
Tarihi misyonumuza uygun isim
"Melikgazi Belediyesi olarak özellikle alternatifli şehir içi yolları güvenli ve seri hale
getirmekteyiz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne Osman Kavuncu ile Fatih Sultan Mehmet
Bulvarlarına ilaveten 3. bir yol açıyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne bir İstanbul
yolu olarak bilinen Osman Kavuncu Caddesi’nden bir de Mezarlık önünden geçen ve İnecik
Mevkiinde yar alan FSM Bulvarından ulaşım sağlanmaktadır. Ancak Melikgazi Belediyesi
olarak Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi
Koyunbaba mevkiini birbirine bağlayan 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir
yol açıyoruz. İki bölge arasındaki 18 metrelik yol kot farkı da giderildi. Daha da önemlisi bu
yola Sultan Abdülhamit Han ismini vererek tarihi bir misyonumuzu da yerine getirmiş olduk.
Hayırlı olsun."
Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde öğle yemeğini, yol çalışmasını gerçekleştiren ekip ile
birlikte yediklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, bu organizasyondan dolayı Hizmetİş Sendikası Başkanı Serhat Çelik başta olmak üzere tüm sendika yöneticilerine teşekkür
ettiğini sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17160.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Sorun sizde mi yoksa çocuğunuz da mı?
Özellikle okul öncesi dönemde çocuklarına yeme alışkanlığı kazandırmakta güçlük çeken,
“çocuğum yemiyor” diye dövünen ebeveynler bu haber tam size göre. Çocuk Gelişimcisi
Deniz Temur, çocuklarda görülen yeme bozuklukları hakkında ailelerin işini kolaylaştıracak
öneriler sundu.
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Ebeveynler, çocuklarının yeme problemleri kendi davranışlarını düzelterek aşabilirler. İşte
işin uzmanı Çocuk Gelişimcisi Deniz Temur’dan anne ve babalara altın tavsiyeler.
Sakin olmayı öğrenin!
Anne ve babaların yeme problemlerine karşı gösterdikleri ilk tepkinin 'sinirlenme' ve 'çocuğu
zorlama' şeklinde olduğunu hatırlatan Çocuk Gelişimcisi Deniz Temur, "Yeme problemi
yaşayan çocuklar sert tepki gördüklerinde sorun kronik bir hal almaya başlayabilir. Öncelikle
aileler çocuğa karşı zorlama alışkanlıklarından vazgeçmelidir. Çocukla inatlaşmak, ödül ve
ceza tehditleriyle sorunu aşmaya çalışmak durumu sadece kötüleştirir" dedi.
Kontrollü serbestlik uygulayın!
Özellikle annelerin 'çocuğum aç kaldı' endişe yaşadıklarının hatırlatan Temur, şöyle devam
etti:
"Aileler, özellikle de anneler haklı olarak yeme bozukluklarının çocukların gelişimini
olumsuz etkileyeceği endişesi içinde olurlar. Uzun süreli yeme bozukluklarında bu bir risk
oluşturmakla birlikte, aileler kısa süreli 'kontrollü serbestlik' uygulayabilirler. Çocukları
yemek yemeyi istemediğinde onların tercihlerine saygı göstererek çocukla yemek arasında
oluşan olumsuz bağı ortadan kaldırabilirler. Aile içinde kriz olmaktan çıkan yemek saatleri bir
süre sonra çocuğu yemek yemeğe yaklaştıracaktır.
Yemek varken kimse açlıktan ölmez
'Yiyecek bir şeyler varken kimse açlıktan ölmez' bunu ailelerin sıklıkla hatırlaması gerekir.
Örneğin, bir öğünde yemek yemeyi reddeden çocuk, diğer öğünde açlık hissiyle kendiliğinden
yeme eğilimi gösterebilir."
Atıştırmalıklara dikkat!
Atıştırmalıkların hem lezzetli hem de cezbedici olduklarını ve iştah kontrolünü zorlaştırdığını
hatırlatan Temur, "Gün içinde kontrolsüzce tüketilen atıştırmalıklar çocukların ana öğünlerde
iştahsızlaşmasına neden olmaktadır. Çocukların atıştırmalıklara her istediklerinde ulaşmaları
engellenmediği sürece yeme problemlerini aşmak mümkün değildir. Çocukların ara öğünleri
onların iştahlarını kesmeyecek nitelikte ve zamanlamada olmalıdır. Ailelerin öğün aralarını
çocuklarının açlık hissini yakalayabilecekleri uzunlukta ayarlamaları gerekir. Diğer yandan,
aileler acıkma sürelerini bozucu davranışlar sergilememeli ve çocuklara sürekli bir şeyler
yeme teklifinde bulunmamalıdır" önerisinde bulundu.
Peşinden koşarak yedirmeyin!
Temur'a göre, yeme bozukluklarının aşılmasında sofra düzeni önemli bir araç. Ailece birlikte
yenilen öğünler, çocukların kendi yemeklerini yemelerine izin verilmesi de kolaylaştırır
nitelikteki adımlar. Annelerin çocuklarının peşinde dolaşarak onlara yemek yedirmeleri ise
sakıncalı.

"Gezerek yada oyun oynayarak yemek yiyen çocuklarda lezzet alma, tokluk hissi oluşmaz.
Çocuklar böyle beslendiklerinde yedikleri yemeğe değil, yaptıkları diğer aktivitelere
odaklanırlar. Yemek ise motor bir alışkanlığa dönüşür."
Uzun süre aç kalmaya alışan çocuklar yemek yemeyi reddeder!
Yeme sorunlarında yaygın şekilde görülen bir diğer nedenin de 'çocukların açlık hissini
bastırmayı öğrenmesi' olduğunu söyleyen Temur, "Yeme ihtiyaçları gerekli zamanlarda
karşılanmayan çocuk açlıkla baş etmeyi öğrenir" dedi ve ekledi:
"Açlık hissiyle baş etmeyi öğrenen çocuklarda yeme sorununu aşmak diğerlerine oranla biraz
daha zor olabilir. Acıkma hissiyle midede meydana gelen acı beyni yemek yeme konusunda
uyarır. Ancak uzun süre açlık çeken ve bunu bastırmayı öğrenen çocuklarda mide-beyin
koordinasyonunda bozukluklar oluşabilir. Bu durumda vücut açlık çekse bile çocukta iştah
artışı görülmeyebilir. Acıkma hissini yakalayamayan çocuklar yemek yemekten de uzaklaşır.
Bu durumda ailelerin uzman desteği almaları faydalı olabilir."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17161.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Kayseri’de bisiklet şenliği
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bisiklet şenliği düzenliyor. 30 Nisan Cumartesi
günü yapılacak şenlikte eğlenceli yarışmalar ve sürpriz hediyeler olduğu bildirildi.
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Ulaşım A.Ş., Cumhuriyet Meydanı Mimarsinan Parkı’nda 30 Nisan Cumartesi günü saat
11:00’da gerçekleştireceği bisiklet şenliğinin duyurusunu halkın rahatlıkla görebileceği
yerlere astığı afişlerle yaptı. Hafta sonunu eğlenceli geçirmek isteyenler için 7’den 77’ye
herkesin katılabileceği şenlikte bisiklet gezisi, yarışmalar, sürpriz hediyeler, çocuklara özel
yarışmalar, akrobatik bisiklet gösterileri yer alacağı, isteyenlerin kendi bisikletiyle de şenliğe
katılabileceği bildirildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17162.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Milli Mücadele Müzesi açılıyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gelecek hafta açılışı yapılacak olan Kayseri
Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nde incelemelerde bulundu.
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Anadolu’nun milli mücadeleye katkısına dair görselleri barındıracak olan Kayseri Lisesi Milli
Mücadele Müzesi ile ziyaretçilere milli mücadele ruhunu hatırlatmak istediklerini dile getiren
Başkan Mustafa Çelik, “Kentimize ve ülkemize çok önemli bir müze kazandıracak olmanın
gururunu yaşıyoruz.” dedi.
Müzenin aynı zamanda Kayseri'deki Kültür Yolu projesinin en önemli duraklarından biri
olacağını kaydeden Başkan Çelik, "Yüzyılı aşkın bir süre şehrin eğitim alanındaki en önemli
kurumlarından birisi olan bu tarihi taş mektebi Milli Mücadele Müzesi olarak düzenledik.
Binanın zemin katında tarihimizde önemli bir konuma sahip milli mücadele yıllarını
canlandıracağız. Özellikle Sakarya Savaşı'na katılıp da şehit olan öğrencileri ön plana
çıkarıyoruz. Çok farklı sunum teknikleriyle hem görsel olarak hem de dijital ortamda
vatandaşlarımıza burayı gezdireceğiz. Ayrıca Kayseri Lisesi'nde okuyan ve mezun olan devlet
adamlarımız, cumhurbaşkanlarımız ve ünlülerimiz de müzede yer alacak. Bunların
canlandırılacağı bir sınıfımız olacak.” ifadelerini kullandı. Başkan Çelik, Milli Mücadele
Müzesi’nin 2 Mayıs Pazartesi günü açılacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17163.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Dolandırdılar ama kaçamadılar
Kayseri'de kendilerini polis olarak tanıtarak 1 kişinin ziynet eşyalarını dolandıran 2 zanlı,
güven ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, E.Ç. (21) ve E.T. (28),
TOKİ Demokrasi Mahallesi Kadir Has Bulvarı üzerinde oturan D.Y.'yi (27) arayarak
kendilerini polis olarak tanıttıkları öğrenildi. Zanlılar E.Ç. ve E.T., bir kuyumcunun
soyulduğunu, D.Y.'nin kimlik bilgilerinin soyulan kuyumcuda çıktığını ve kendilerine
yardımcı olmaması halinde eşinin ve kendisinin sorumlu olacaklarını söyleyerek korku ve

panik oluşturduktan sonra kadına ait olan 3 adet altın zincirli kolye, 2 adet alyans yüzük, 950
avro, 55 TL ve 1 adet altın saati alarak kayıplara karıştı.
Dolandırıldığını fark eden D.Y., durumu polis ekiplerine haber vererek yardım istedi. Verilen
eşkal üzerinde çalışma başlatan ekipler, E.Ç. ve E.T.'nin Kayseri'den ayrılacağını düşünerek
otogar çevresinde arama başlattı. Anbar mahallesinde eşkale benzeyen ve şüpheli hareketlerde
bulunan E.Ç., güven ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. E.Ç.'nin üzerinde yapılan
aramalarda, dolandırdıkları altının tamamı ele geçirildi. E.Ç.'nin verdiği eşkal doğrultusunda
arama çalışmalarına devam eden ekipler, E.T.'yi ise Düvenönün'de kovalamaca sonucu
yakalayarak gözaltına aldı. E.T.'nin üzerinden bir miktar para çıkarken, dolandırdıkları 950
avroyu ise bozdurmak için Şanlıurfa'da bulunan bir başka kişiye posta yoluyla gönderdiği
tespit edildi.
Zanlılar E.T. ve E.Ç., geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17164.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Yolcu otobüsündeki koliler polisi alarma
geçirdi
Kayseri’de yolcu otobüsündeki yolcuya ait koliler, otogarda hareketli dakikaların
yaşanmasına neden oldu.
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Kayseri’de yolcu otobüsündeki yolcuya ait koliler, otogarda hareketli dakikaların
yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre şehirlerarası yolcu taşıyan 33 plakalı bir yolcu otobüsündeki yolcunun
bagaja koyduğu kolilerden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarı alan polis
ekipleri otobüsü Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde güvenli bir yere çektikten sonra çevrede
geniş güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanı tarafından da incelenen kolilerde bir olumsuzluk çıkmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17165.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

ERÜ'de Kore rüzgârı esti
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Kore
Kültür Günleri etkinliği kapsamında “Kore’nin Vurmalı Çalgılar Grubu, JiMyung’un Kore
Geleneksel Müzik Konseri” düzenlendi. Kore Kültür Merkezi’ne mensup müzik grubunun
geleneksel kıyafetler ve geleneksel müzik enstrümanları ile verdiği konser, salondakilerden
büyük beğeni gördü.
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Sabancı Kültür Sitesi’ndeki etkinliğe Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Kore Cumhuriyeti
Büyükelçilik Müsteşarı Jijoon Kim, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Cho
Dong Woo, Kore gazileri, çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes
Üniversitesi’nde her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen bu etkinliğin Türkiye ile Kore
Cumhuriyeti arasındaki içten ve samimi kültürel ilişkilerin artırılması yönünde iyi bir adım
olduğu kaydetti.
Rektör Güven, “1950’li yıllarda yaşanan Kore savaşında gösterdiği cesaret ve kahramanlıkla
tüm dünyada takdir gören Türk Tugayımız, Kore Cumhuriyetinin bağımsızlığını
kazanmasında büyük pay sahibi olurken, Kore Cumhuriyetinin Türk askerine ve ülkemize
olan sevgisinin halen devam ettiğini görmek bizi çok memnun etmektedir. Kore savaşında
şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet dilerken, bugün de aramızda olan Kore
gazilerimize ise minnettarlığımızı sunmaktayız. Umarım iki ülke arasındaki mevcut iyi
dostluklar sonsuza kadar sürer” dedi.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1998 yılında kurulan Kore Dili ve
Edebiyatı Bölümü hakkında da bilgiler veren Rektör Güven, “İlk mezunlarını 2007 yılında
veren Kore Dili ve Edebiyatı bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, profesyonel turizm
rehberliği, seyahat acentelerinde yöneticilik, Türkiye’de yatırım yapan büyük Kore
firmalarında çalışma, üniversitelerde ise akademisyen olma imkânı bulabilmektedir” diye
konuştu.
Açılış konuşmasının ardından Kore Cumhuriyeti Kültür Müsteşarı Cho Dong Woo, Kore
kültürüne verdikleri destekten dolayı Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve
Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Göksel Türközü ile Kore Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Köroğlu Türközü’ne, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi
tarafından
verilen
“Kore
Kültürünü
Destekçisi”
sertifikasını
takdim
etti.
Daha sonra Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Merkezi’nden gelen Kore Vurmalı
Çalgılar Grubu sanatçıları, geleneksel kıyafetler ve geleneksel müzik enstrümanları ile konser
verdi.
Salondakilerden büyük ilgi gören konser sonrası davetlilere geleneksel Kore tatlıları ikram
edildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17166.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Uyuşturucu tacirinin son sözü şaşırttı
Kayseri'de 5 kilo 170 gram eroin ile yakalanan ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti'
suçundan tutuklu yargılanan 4 sanığa toplam 75 yıl hapis, 105 bin TL adli para cezası verildi.
Sanıklardan biri, "Allah'a şükür yakalandık" derken, sanık avukatı da 5 kilo eroinin 4
kilosunun bozuk çıktığını söyledi.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sincan Kapalı Cezaevi'nde tutuklu
bulunan sanık Y.V. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuklu
sanıklar Ç.Ç., E.A. ve M.V. ile avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.
"ALLAH'A ŞÜKÜR YAKALANDIK, MALI TESLİM EDEMEDİK"
Duruşmada son sözleri sorulan tüm sanıklar bu işe bulaştıkları için çok pişman olduklarını
söylerken, sanıklardan E.A., "Allah'a şükür yakalandık, malı teslim edemedik. Çok pişmanız.
Siz büyüklerimizden af diliyoruz" dedi. Sanık Ç.Ç.'nin avukatı Bekir Kumaş da 5 kilo eroinin
4 kilosunun bozuk çıktığını öğrendiklerini belirtti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıklar Ç.Ç., E.A. ve M.V.'ye 'uyuşturucu veya
uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis, 30'ar bin TL
adli para cezası, etkin pişmanlık gösteren ve yaşı küçük olan sanık Y.V.'ye ise aynı suçtan 7
yıl 6 ay hapis, 15 bin TL adli para cezası olmak üzere 4 sanığa toplam 75 yıl hapis, 105 bin
TL adli para cezası
OLAY
29 Ocak 2016'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin
edilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddenin 65 plakalı iki otomobil ile batı illerine sevk
edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde polisi
görünce kaçmaya çalışan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 5 kilo 170 gram eroin ele
geçirildi. Olayla ilgili olarak Ç.Ç, M.V., E.A. ve Y.V. gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’nda
sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17167.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Çuvaldız
Kayserili karikatürist Şaban Ok’un Kaleminden

27 Nisan 2016 Çarşamba 14:17

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17168.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Bünyamin Fındıkçı’dan ikinci albüm
Kayseri’de tasavvuf müziğinin önemli isimlerinden olan ve aynı zamanda Talas Anayurt
Merkez Camii’nde imamlık yapan Bünyamin Fındıkçı’nın ikinci albümü ‘Senin Adın Ahmed’
çıktı. Kutlu Doğum Haftası’na özel çıkartılan albümde 8 eser yer alıyor.

27 Nisan 2016 Çarşamba 14:32

Camiye gelemeyen insanlara özellikle de gençlere ulaşmak isteyen Talas Anayurt Merkez
Cami imamı Bünyamin Fındıkçı ikinci albümünü çıkardı. Sekiz ilahiden oluşan bu albüm ile
ilgili olarak Fındıkçı “İlk albümüm olan ‘Sultanım’da Efendimiz (s.a.v.) için yazılmış 11 eser
vardı. Hedefimiz salâvat-ı şerif çekmeyi gönüllerde yer ettirmekti. Bu albümümüzde ise
vurgumuz dünyanın fani olduğudur. Ölümü hatırlatmak ve insanları gaflet uykusundan
uyandırmaktır. ‘Her canlı ölümü tadacaktır’ ilahimizde Kur’an-ı Kerim’de ölüm vurgusu
yapan ayetleri müziksiz olarak okuduk. Albümümüze ismini veren eser ‘Senin Adın Ahmed’
ise Türkçe ve Arapça olarak seslendirilmiş bir eserdir. Buradaki amacımız ise diğer
Müslüman ülkelerdeki kardeşlerimize ulaşabilmek, anlaşabilmek. Birinci albümde olduğu
gibi bu albümün yönetmenliğini de Mehmet Diker yaptı” dedi.
Eserlerin tamamının söz ve besteleri kendine ve eşi Özlem Fındıkçı’ya ait olan sanatçı, Kutlu
Doğum Haftası’na özel çıkartılan albüme destek veren sponsorlara, müzisyen ve vokalistler
ile Stüdyo Çağlayan ve Limon Ses Kayıt Stüdyosu yöneticilerine teşekkür etti.
Enderun FM’de her Cuma 21.30 da ‘Gönülden Nağmeler’ programı ile yayında olan ve sık
sık yerel televizyonlarda da canlı programlar yapan Bünyamin Fındıkçı projelerine devam
edeceklerini belirtti.
(Fatma Ural-Beyza Memiş Kanlıoğlu)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17169.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Ok yaydan çıktı bir kere!
Rıfat Yörük'ün Kaleminden

27 Nisan 2016 Çarşamba 17:27

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17170.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Kayseri “Devler Ligi’nde Fransa’yla eşleşti
Kayseri “10 dev il 10 dev ülke” buluşmasında Fransa ile eşleştirildi. TİMAKADEMİ’nin ‘10
İl 10 Ülke’ hedefiyle başlatacağı konferanslar dahilinde mayıs ayı içerisinde Kayseri’nin
liderleri Fransa pazarı için buluşacak. Fransa pazarı ile Kayserili ihracatçıların bu ülkeye
satışlarının artması bekleniyor.

28 Nisan 2016 Perşembe 10:16

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ’10 İl 10 Ülke’ hedefiyle ihracatı artırabilmek için nokta
atışı yapacak. İhracatta önemli paya sahip 10 il ile 10 hedef ülke eşleştirilerek bu pazarlara
satışlar artırılacak.
Mayıs ayı içerisinde Kayseri’de gerçekleştirilecek hedef ülke konferansıyla Kayserili iş
adamlarının Fransa pazarına nasıl gireceği, bürokratik engelleri nasıl aşacağı, kimlerle
işbirliği yapabileceği yönünde birçok bilginin paylaşılacağı etkinlikte Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Fransız İş Konseyi Eş Başkanı
Aldo Kaslowski, ve bu pazarı yakından tanıyan birçok uzman Kayserili iş adamlarına yol
gösterecek.
İhracatçılara yeni fırsatlar anlatılacak
TİMAKADEMİ çözüm ortaklarından Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Engin Aksoy da TİM ile işbirliğine değinerek, “Her ilin ticarette yoğun ilişkileri olan bir
hedef pazarı gündem maddesi olarak tartışacağız. İhracatçı firmalara ‘Dijitalleşme Endeksi’ni
açıklayarak onlara ‘Yarına Hazır İhracatçı’ konseptimizi tanıtacağız. Dijitalleşmesini yüzde
10 artıran şirket, kârlılığını yüzde 1.5 oranında yükseltiyor. İhracatçıya bunu sağlayacağız.
Rekabet gücünü artıracağız” diye konuştu.

Ayrıca söz konusu konferansta hedef ülkelerin sunduğu fırsatlar, bu ülkelerin finansal
olanakları, iş yaparken sıkça tekrarlanan yanlışlar, iş kültürünün pazara girişte etkisi gibi
birçok konu başlığı ihracatçılarla paylaşılacak.
İşte dev iller
10 dev il 10 dev ülke buluşmasında Gaziantep- İngiltere, Ankara - Çin, Antalya - Almanya,
Bursa - ABD, Denizli - İtalya, Adana - Suudi Arabistan, Kayseri - Fransa, Konya - İran,
İstanbul - BAE ve İzmir - Polonya ile eşleştirildi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17171.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Suriyeli mültecilere kutlu doğum programı
Kayseri Müftülüğü örnek bir organizasyon daha gerçekleştirerek şehrimizdeki Suriyeliler için
“Kutlu Doğum” programı düzenledi.

28 Nisan 2016 Perşembe 10:20

İl Müftülüğü şehrimizde yaşamakta olan Suriyeli mültecilere yönelik “Kutlu Doğum”
programı düzenledi. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in selamlama konuşmasıyla başlayan
ve Suriyeli gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programın konuğu, İslam dünyasının
yakından tanıdığı Suriyeli yazar ve mütefekkir Cevdet Said idi. Said, Suriyeli gençlere “İslam
ve İnsanlığın Geleceği” konulu Arapça bir konferans verdi.
Kendi dillerinde verilen konferansı ve programı ilgiyle izleyen Suriyeli mülteciler,
organizasyonu başarıyla gerçekleştiren İl Müftüsü Güven’e ve ekibine teşekkür ettiler.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17172.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

“Çağımız ağımız oldu”
Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türk İslam Medeniyeti Kulübü
tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında “Çağrısı Çağını Kuracak Bir Gençlik” adlı
konferans verdi.

28 Nisan 2016 Perşembe 10:22

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Mimarlık Fakültesi
Dekanı ve Türk İslam Medeniyeti Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Veysel Aslantaş, GazeteciYazar Yusuf Kaplan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Konferansın konuşmacısı Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, yaşadığımız çağın sorunlarından
bahsetti. Kaplan, “Bugünlerinden vazgeçemeyenler bugünün esiri olmaya devam
edeceklerdir. Dolayısıyla içinde yaşadığımız çağ tam anlamıyla bütün insanlık için bir ağa
dönüşmüş durumda” dedi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17173.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Kayseri’de Gül değil, Erdoğan etken
Milat Gazetesi Yazarı Seyfi Uzunkök Kayseri’yi yazdı. Şehir merkezinde dolaşıp nabız
yokladığını anlatan Uzunkök, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ak Parti Yerel Yönetimden
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik ile ilgili aldığı tepkileri aktardı.

28 Nisan 2016 Perşembe 10:29
‘Kayseri’ başlığı ile yayınlanan
yazıda öne çıkan bölümler şöyle;
Sabah saatlerinde aracımdan indiğimde,
kahvaltı yapmak için yer aradım…
Yemek bahane, biraz gezdim…
*
Esnaflar çok sevimli ve ilginçtiler,
çözemedim:

*
"Dönerci" diye girdiğim yer "pastane"...
"Lokanta" sandığım işletme, unlu mamuller...
Dondurma yemeye girdiğim yer ise, aslında "balıkevi" imiş...
*
“Ticari zeka” böyle bir şey demek ki…
*
Geçelim…
*
Abdullah Gül'ü sordum vatandaşlara…
Ortak ifadeleri,
“Çok dürüst adam…
Ancak cesaret yok” dediler…
*
“Gül sayesinde AK Parti seçimlerde sildi süpürdü” dedim…
“Hayır Gül değil, Erdoğan etken” dediler…
*
İsmini yeni duyduğum,
Macit Gül'e tepkiler olduğunu gözlemledim…
Abdullah Gül'ün kardeşiymiş…
*
Kızıyorlar…
Nedenini söylediler ama…
Şimdi paylaşmayacağım…
*
“Belediye Başkanı'nız nasıl?” dedim bir vatandaşa…
“Mustafa Çelik daha yeni, izliyoruz” dedi…
Ya eskisi (Mehmet Özhaseki)? Dedim..
Güldü,
“Melih Gökçek iki” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17174.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

"Zirai don" Yozgat’ı vurdu
Sarıkaya ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi sonucu yaşanan
zirai don, meyve ağaçlarını ve hububat ekili alanları olumsuz etkiledi. Sarıkaya Ziraat Odası
Başkanı Şevki Güngör, zirai don nedeniyle hasar tespiti için ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü yetkilileri ile arazi çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

28 Nisan 2016 Perşembe 10:36

Hububat ekili alanlarda ciddi oranda ''soğuk kesmesi'' görüldüğünü ifade eden Güngör, ''Bu
araziler tekrar sulanınca belki yüzde 30 gibi bir verim alınabilir fakat bu da yeterli olmaz.
Kışın don kesmesi nedeniyle yüzde 30 civarında hasar vardı. Şimdi geriye kalan yüzde 70'lik
ürünün hemen hemen tamamında soğuk kesmesi oldu.'' diye konuştu.
Bölgede yoğun olarak üretimi yapılan şeker pancarının da bu durumdan etkilendiğini dile
getiren Güngör, çiftçilerin tekrar pancar ekerek sulama yaptığını aktardı.
Şeker pancarındaki zararın telafi edilebileceğini ancak hububat ekili alanlar ve meyve
ağaçlarındaki hasarın daha etkili olduğunu anlatan Güngör, ''Soğuktan etkilenen pancarların
telafisi mümkündür. Ama mercimek başta olmak üzere hububatta yüzde 100'e yakın hasar söz
konusu. Bölgemizde, henüz sebze ekilmediği için sebze üretiminde sıkıntı yok. Fakat
meyvecilik de zaten profesyonel değil amatörce yapılıyor. Bu yıl Yozgat’ta yiyeceğimiz tek
bir meyve yok, tamamını soğuk kesti. Hububat üreticisi de ürün almadan hasat yaptı. Tarım
alanlarını soğuk vurmasıyla ilgili bu yıla özel çiftçilere destek olunması gerektiğini
düşünüyoruz. Konuyla ilgili taleplerimizi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
sunacağız."dedi.
Çiftçi Aytekin Koç da bu yıl ekinlerini soğuk vurduğunu ve tarlasından mahsul
alamayacağını, borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini ifade etti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17175.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Ülkücülerden ahde vefa
Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Ege Üniversitesi’nde karşıt öğrenciler arasında çıkan
kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adını taşıyan “Okuma
Salonu ve Etüt Merkezi ” açıyor.

28 Nisan 2016 Perşembe 10:38

Kayseri Ülkü Ocakları MHP Kayseri İl Teşkilatı binası girişinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu
Kütüphanesi açıyor. MHP Kayseri teşkilatı ve Kayseri Ülkü ocakları Ege Üniversitesinde
öğrenci olayları sırasında hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına okuma Salonu
Etüt merkezi ve Kütüphanesi açacaklarını resmi sosyal paylaşım sitesinden duyurdular. MHP
İl Başkanı Baki Ersoy’da sosyal paylaşım sitesinden Çakıroğlu adını taşıyacak öğrenci
merkezi için “Ahde vefa imandandır...Unutmadık, unutmayacağız...” diye paylaşım yaptı.
Haber ve Foto: Rukiye Davarcı/ Metin Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17176.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

KTO çatışan değil, çalışan bir meclis olacak
Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy, KTO’nun en büyük ve en saygın sivil
toplum kuruluşu olduğunu belirterek, “Bundan böyle meclisimiz çatışan değil, çalışan bir
meclis olacak” dedi.
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Kayseri Ticaret Odası Meclisi nisan ayı toplantısını geçtiğimiz günlerde başkanlığa getirilen
Ömer Gülsoy yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantı, terör saldırılarında şehit olanlar için bir
dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Ömer Gülsoy ilk kez başkan olarak katıldığı toplantı öncesinde yaptığı konuşmasına kendisini
bu göreve layık görenlere ve Meclis eski Başkanı Mehmet Filiz’e hizmetinden dolayı teşekkür
ederek başladı. KTO meclisinin iş adamlarının ya da siyasi partilerin yeri olmadığını ifade
eden Gülsoy, “Bu mecliste sorunlar konuşulacak. Siyaset değil, ticaret konuşulacak. Birlikberaberlik içerisinde nasıl kalkınabileceğimizi konuşacağız” dedi.
“Hep birlikte hareket edebilirsek ve “Ben değil de biz” diyebilirsek altından
kalkamayacağımız hiçbir şey kalmaz” diyen Gülsoy şunları söyledi:
“Meclisimiz artık çatışan değil, çalışan bir meclis olacak. Beraber çalışarak güzel işlere imza
atacağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Hepimizin dünya görüşü, ideolojisi birbirinden
farklı olabilir. Ama burası işadamlarının meclisidir, herhangi bir siyasi parti ya da dünya
görüşünün uhdesi olmamalıdır. Bundan sonra siyaset üstü olalım, ticaret konuşalım. Meclisin
ana görevi sorunlara çözüm üretmek. 2023 hedefinde Türkiye’de daha fazla Kayseri, dünyada
daha fazla Türkiye için gayret göstereceğiz.”
Hiçyılmaz: Dış kaynaklı kriz bizi de etkiledi
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise gündeme dair bazı
açıklamalarda bulundu.
Türkiye’deki krizin dış kaynaklı olduğunu ve tüm olumsuzluklara rağmen yine de yüzde 4
büyüme sağlandığını dile getiren Hiçyılmaz, “Dünyadaki ülkeler kendilerini düzeltmedikçe,
Türkiye’nin de kendini düzeltme şansı olmadığı gibi bir durumla karşı karşıyayız. Kaldı ki
2015 yılında yüzde 4’lük büyümeyi başarmış olan da bir ülkeyiz ve son 24 çeyrektir de
sürekli büyüyen bir trendimiz var. Dolayısıyla, dış ticaretteki daralmanın, Avrupa’, Amerika,
Rusya ve Çin’deki gelişmelere bağlı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Temenni
ediyorum ki, bizim dışımızdaki ülkelerde bir düzelme olsun ve dış ticaretimizi artıralım.
Çünkü 2023 hedeflerinde 500 milyar Doları yakalamamız, en azından o hedef doğrultusunda
gayretimizi artırmamız gerekiyor.” diye konuştu.
Konut faizlere düşerse piyasa rahatlar
Merkez Bankası’nın vermiş olduğu faiz kararını iş dünyası olarak olumlu karşıladıklarını
ifade eden Başkan Hiçyılmaz, piyasaların canlanması için konut faizlerinde indirim olması
gerektiğini söyledi.
Yatırım yapılabilmesi için dışarıdan yatırım desteği alınması gerektiğini belirten Hiçyılmaz,
“Kaynaklara ulaşırken ne kadar düşük faizle destek bulursak yatırımlarımızı o oranda
artırabiliriz. Özellikle, inşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörü olduğu için konut

kredilerinde faizlerin düşmesi gerekiyor. Faiz oranları düşürülürse piyasada canlanma
olacaktır. Çünkü konut satışlarında daralma söz konusu.” şeklinde konuştu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17177.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Mandalina kokulu şehir: Murcıa (2)
Şehrin merkezinde geniş bir meydanda buluşan daracık sokaklar boyunca kaldırımlara eşlik
eden mandalina ağaçları, sokakları turuncu ve yeşil renkleri ile şenlendirir. Şehir meydanına
doğru ilerlerken Segura Nehri ile Murcia Katedrali’nin çizdiği tablo insanı nehir boyunca
yürüyüşe davet eder her seferinde.
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İspanya’nın en eski 3. üniversitesi olan Murcia Üniversitesi dünya sıralamasında da 13. sırada
yer alıyor. 1272 yılından bugüne gittikçe kalabalıklaşan öğrenci nüfusu ile şehrin içinde iki
ayrı kampüsle öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.
Murcia’ya dair aklımda kalan dikkat çekici noktalardan birisi de yolda yürürken sık sık
rastladığım dilenciler. Alışageldiğimiz dilencilerden farklı olan yanları ise üç-dört farklı dil
biliyor olmaları. Eğer dilencinin biri yanınıza yaklaştı ve para istediyse turist olduğunuzu
belirtip onu anlamadığınızı söylemeniz durumu daha da ilginçleştirebiliyor. İspanyolca,
İngilizce ve Arapça dışında Türkçe bilenlerine de rastladığım oldu.
Baharın gelişi ile daracık sokaklarını turunçgillerle ziynetlendiren Murcia, tam merkezinde
bulunan büyük katedrali, tarihi Murcia Üniversitesi ve Segura Nehri ile İspanya’da Endülüs
Bölgesi’nin göz bebeklerinden biridir. İlk olarak Araplar tarafından 1. yüzyılda keşfedildiği
bilinmektedir. Tarihi yapısı ve kültürel etkinlikleri bakımından zannedildiğinden daha fazla
keyif verir kendisine misafir olanlara... Şehrin merkezinde geniş bir meydanda buluşan
daracık sokaklar boyunca kaldırımlara eşlik eden mandalina ağaçları, sokakları turuncu ve
yeşil renkleri ile şenlendirir. Şehir meydanına doğru ilerlerken Segura Nehri ile Murcia
Katedrali’nin çizdiği tablo insanı nehir boyunca yürüyüşe davet eder her seferinde. Okul
çıkışında eve dönerken nehrin kenarında defalarca gün batımını izlediğimi hatırlıyorum. Yeni
bir ülkeye ve okula alışma çabalarımın arasında, en yoğun günlerimin ardından nehre doğru
inen merdivenlere oturup, şehrin dinlendirici yanlarının tadını bol bol çıkarttım.
İşte üniversite böyle olmalı
İspanya’nın en eski 3. üniversitesi olan Murcia Üniversitesi dünya sıralamasında da 13. sırada
yer alıyor. 1272 yılından bugüne gittikçe kalabalıklaşan öğrenci nüfusu ile şehrin içinde iki
ayrı kampüsle öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor. Şehrin merkezinden Murcia
Katedrali’ne yürüyerek 10 dakika uzaklıkta bulunan, ilk ve eski olan kampüste Güzel Sanatlar
ve Edebiyat Fakültesi öğrencileri öğrenim görüyorlar. Üniversitenin tarihi bina yapısı sebebi
ile kampüste oluşan atmosferin, her daim sanatla haşır neşir olan öğrencilere ilham kaynağı
olduğundan eminim. Kampüsün büyük, ana kapısından içeri girdiğimde “İşte üniversite gibi
üniversite!” dedirtecek kadar etkileyici bir havası vardı Murcia Üniversitesinin… Sanat ve

edebiyat öğrencileri binanın büyülü yapısı ile hemhal olmuş görünüyorlardı. İspanya’nın
köklü üniversitelerinden biri olduğu için kampüste birbirinden farklı ülkelerden gelmiş olan
öğrencilere rastlamak mümkün. Böyle bir üniversitede bir dönem de olsa öğrenci olma
fırsatını yakaladığım için kendimi şanslı hissediyorum.
Şehrin sembolü katedral
Murcia denildiğinde ilk akla gelen ve neredeyse şehrin sembolü haline gelen Murcia
Katedrali, şehrin tarihinin ne kadar eskilere dayandığının en canlı kanıtı. İspanyolca adı ile
“Iglesia Catedral de Santa Maria en Murcia” (Murcia Kutsal Meryem Kilisesi) olarak bilinen
Murcia Katedrali, Rönesans ve Barok mimarisinden izlerle süsler “Plaza de Cardenal
Belluga” Meydanını. İspanyollardan önce Murcia’da yaşayan Müslümanlar tarafından inşa
edilen “Merkez Camii”nin kiliseleştirilmesi ile oluşmuş ve yapımı 16.-18. yy. arasında birkaç
aşamada tamamlanmıştır. Katedral ile aynı meydanda bulunan “Piskoposluk Sarayı” ve
“Gloriata” olarak bilinen ana belediye binası Segura Nehri kıyısında bulunmaktadır. Bu üç
tarihi yapının arasında kalan üçgen şeklindeki meydan festivallerde ve bayramlarda büyük
organizasyonlar için şehirdeki en önemli toplanma yerlerinden biridir.
Kilitlerin köprüsü
Şehrin tarihi ve güncel yapılarını kıvrımlı bir çizgi şeklinde ikiye bölen Segura Nehri üzerinde
iki yakayı birbirine bağlayan onlarca köprü varken bunlardan en eski ve en meşhur olanı
“Puente de los Peligros” olarak adlandırılan eski bir köprüdür. Köprüden karşıya geçerken
üzerinde isimler ve kalpler bulunan büyüklü küçüklü kilitler, Murcia’da yaşayan veya yolu
Murcia’dan geçen çiftlerin aşklarını ölümsüzleştirmek için bıraktıkları izlerden birisi.
Köprüden rahatça görülebilen ve yıllandıkça şehre ayrı bir dokunuşta bulunan Katedral Çan
Kulesi ile üzerinde simgesel olarak birbirine bağlandığına inanılan isimlerin yazılı olduğu
kilitlerin uyumuna diyecek söz yok. Sembolik olarak araya girebilecek olan engellere rağmen,
iki gönül arasında güçlü bir köprü inşa edebilmekse aşk, bu köprüde Murcia’nın dünü ile
bugününü birbirine bağlayan en önemli kilitlerden bir tanesi diyebiliriz. Kilitlerin üzerine
adını yazan çiftler hayal ettikleri gibi birlikte yaşlanırlar mı bilinmez ama bu şirin kilitlerin
şehre ayrı bir hava kattığı kesin.
4 dil bilen evrensel dilenciler
Bütün bu tarihi mekânları ile birlikte büyük alış-veriş merkezleri ve iki büyük doğa parkına
sahip olan Murcia, öğrenci nüfusunun yoğunluğu sebebi ile eğlence kültürünün de baskın
olduğu bir şehir. Murcia’ya dair aklımda kalan dikkat çekici noktalardan birisi de yolda
yürürken sık sık rastladığım dilenciler. Alışageldiğimiz dilencilerden farklı olan yanları ise
üç-dört farklı dil biliyor olmaları. Eğer dilencinin biri yanınıza yaklaştı ve para istediyse turist
olduğunuzu belirtip onu anlamadığınızı söylemeniz durumu daha da ilginçleştirebiliyor.
İspanyolca, İngilizce ve Arapça dışında Türkçe bilenlerine de rastladığım oldu.
Murcia’yı tarihi yapısı ile birlikte popüler bir Endülüs şehri yapan özelliklerden birisi de,
şehirde düzenli olarak gerçekleştirilen festivaller ve bayramlar. Özel günlerde şenlikli bir
gösteri alanına dönüşen sokaklarda, genç-yaşlı her kesimden insan ilginç kostümlerle dans
edip, şarkı söyler. Murcia’da milli gelenek ve dini ritüellerin bolca denk geldiği bahar aylarını
bir sonraki yazımda sizlerle paylaşacağım.
Yazan:Huri Eloğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17178.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Kayseri “Devler Ligi’nde Fransa’yla eşleşti
Kayseri “10 dev il 10 dev ülke” buluşmasında Fransa ile eşleştirildi. TİMAKADEMİ’nin ‘10
İl 10 Ülke’ hedefiyle başlatacağı konferanslar dahilinde mayıs ayı içerisinde Kayseri’nin
liderleri Fransa pazarı için buluşacak. Fransa pazarı ile Kayserili ihracatçıların bu ülkeye
satışlarının artması bekleniyor.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ’10 İl 10 Ülke’ hedefiyle ihracatı artırabilmek için nokta
atışı yapacak. İhracatta önemli paya sahip 10 il ile 10 hedef ülke eşleştirilerek bu pazarlara
satışlar artırılacak.
Mayıs ayı içerisinde Kayseri’de gerçekleştirilecek hedef ülke konferansıyla Kayserili iş
adamlarının Fransa pazarına nasıl gireceği, bürokratik engelleri nasıl aşacağı, kimlerle
işbirliği yapabileceği yönünde birçok bilginin paylaşılacağı etkinlikte Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Fransız İş Konseyi Eş Başkanı
Aldo Kaslowski, ve bu pazarı yakından tanıyan birçok uzman Kayserili iş adamlarına yol
gösterecek.
İhracatçılara yeni fırsatlar anlatılacak
TİMAKADEMİ çözüm ortaklarından Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Engin Aksoy da TİM ile işbirliğine değinerek, “Her ilin ticarette yoğun ilişkileri olan bir
hedef pazarı gündem maddesi olarak tartışacağız. İhracatçı firmalara ‘Dijitalleşme Endeksi’ni
açıklayarak onlara ‘Yarına Hazır İhracatçı’ konseptimizi tanıtacağız. Dijitalleşmesini yüzde
10 artıran şirket, kârlılığını yüzde 1.5 oranında yükseltiyor. İhracatçıya bunu sağlayacağız.
Rekabet gücünü artıracağız” diye konuştu.
Ayrıca söz konusu konferansta hedef ülkelerin sunduğu fırsatlar, bu ülkelerin finansal
olanakları, iş yaparken sıkça tekrarlanan yanlışlar, iş kültürünün pazara girişte etkisi gibi
birçok konu başlığı ihracatçılarla paylaşılacak.
İşte dev iller
10 dev il 10 dev ülke buluşmasında Gaziantep- İngiltere, Ankara - Çin, Antalya - Almanya,
Bursa - ABD, Denizli - İtalya, Adana - Suudi Arabistan, Kayseri - Fransa, Konya - İran,
İstanbul - BAE ve İzmir - Polonya ile eşleştirildi.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17179.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Konuşan Köşe
Kayseri Gündem’in köşeleri artık konuşuyor...
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Gazetemizden büyük bir yenilik daha. Dev yazar kadromuzun köşe yazılarını artık
dinleyebilirsiniz. Youtube kanalımız Kayseri Gündem’e abone olarak köşe yazılarımızı
günlük dinleyebilirsiniz. Meryem Beyza Kanlıoğlu’nun hazırladığı ve Enderun FM'de Arif
Emre'nin seslendirdiği ‘Konuşan Köşe’ hizmetinizde.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17180.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Tüketicinin Şahin’i peşin faizci bankaları
da sobeledi
Tüketiciler Birliği kredi çeken müşterilerine değişik isimler altında tuzak hazırlayarak peşin
faiz alan bankaları sobeledi. Müşterilerine karşı uygunsuz şekilde davranan bankaları
“yaramaz çocuğa” benzeten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin
hukuk yoluyla bankaların peşin faiz tuzağını bozabileceklerini söyledi. Şahin,” Bankalar, özel
kampanya adı altında verdiği kredilerde müşterilerini mağdur ediyor” dedi.
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Tüketiciler Birliği bankaların yeni tuzağını sobeledi. Bankaların tüketicilerden aldıkları haksız
ücretlerin tek tek tespit edilip kanun ve yargı kararlarıyla engellendiğini dile getiren
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin yaptığı basın toplantısında bankaları şımarık
çocuklara benzetti. ‘‘Biraz ilgimizi başka konulara versek hemen bir yaramazlık yapıyorlar’’
diyen Şahin, ‘‘Tüketici Kredileri ile ilgili kanun ve yönetmeliklerde tüketiciler lehine sınırlı
ve yetersiz bir kısım iyileştirmeler var ise de bankaların her duruma karşı geliştirdikleri kıvrak
manevra ve engellerden sıyrılma becerileri neticesinde tüketicilerin mağduriyetleri devam
etmektedir. Son günlerde Tüketiciler tarafından sıkça dile getirilen ve çığ gibi büyümekte olan
bir sorunla karşı karşıyayız. Bankalar kredi faizini düşük gösterip bir kısım faiz tutarını kredi
kullanıldığı esnada Tüketiciden tahsil etmekteler” dedi.
Faizi peşin alıyor

Çekilen banka kredilerinde faizlerin aylara bölünmesi gerekirken kesintilerle peşin alındığını
belirten Mahmut Şahin, ”Mesela; 60.000TL kredi kullandın 60 ay vadeli, krediyi kullandığın
gün 600TL faiz tahsil ediyor ve tüketiciye ödenmesi gereken kredi miktarından 600TL eksik
ödeme yapıyor. Faizi peşin alıyor. Faizin peşini mi olur arkadaş? Peşin faiz veya müşteri
komisyonu ve sair isimler altında hukuka aykırı bedeller tahsil ederek kredinin maliyet
oranını kendi istedikleri şekilde belirlemektedirler. Yaramaz çocuklar yeni bir oyun icât etti.
‘Peşin faiz oyunu’ Bankalar, kredi faizini ve masrafları cazip göstermek adına peşin faiz
tahsil ediyorlar. Tüketiciler uygun faiz oranı ile düşük maliyetli kredi kullandıklarını
zannederken bankalar yıllara yayılması gereken faiz tutarını peşinen tüketicinin üzerine
yüklüyorlar. Peşin peşin ‘kazık’ atayım şımarıklığındalar. Güya tüketiciye finansman
sağlıyormuş gibi gözükürken daha çok nasıl semirdiklerini de hep birlikte görüyoruz’’
açıklamasını yaptı.
Peşin faizler geri alınabiliyor
Bankaların tüketiciden aldığı peşin faizlerin geri alınabileceğini belirten Mahmut Şahin
‘‘Peşin faizin iadesi amacıyla hukuki yollara başvurulması halinde Tüketici Mahkemeleri
tarafından tüketicilerin lehine karar verildiğini de hatırlatmak istiyoruz. Tüketiciler bankaları
mahkemeye vererek daha parayı bankadan almadan kesinti adı altında ödedikleri peşin faizleri
geri alabilecekler’’ şeklinde konuştu.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17181.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Çocuklar Peygamberimizi öğrendi
Büyükşehir Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası'na özel çocuklara yönelik bir program
gerçekleştirdi.
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Büyükşehir Belediyesi Nisan ayında gerçekleştirdiği Kutlu Doğum Haftası'na özel
programlara bir yenisini daha ekledi. ‘Peygamberimi Öğreniyorum’ adı altında Şehir
Tiyatrosu'nda yapılan programda çocuklar hem eğlendiler hem de öğrendiler. Büyükşehir
Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Şehir Tiyatrosu'nda yapılan programı çok
sayıda çocuk, ailesiyle birlikte izledi. Hacivat-Karagöz'ün canlandırıldığı, jonglör gösterisinin
yapıldığı, Kukla Çilli'nin çocuklarla buluştuğu, sema gösterisinin gerçekleştirildiği programda
ilahiler de seslendirildi. Yapılan gösteriler sırasında çocuklara Peygamberimiz hakkında
bilgiler verildi. Gösteriyi izleyen çocuklar Peygamberimizi eğlenerek öğrenme imkanı
buldular. Büyükşehir Belediyesi'nce çocuklara özel düzenlenen program, saat 10.00 ve 14.00
olmak üzere iki seans halinde 29 Nisan Cuma ve 30 Nisan Cumartesi günleri de yapılacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17182.html
Erişim Tarihi: 28.04.2016

Müzelik “Kent Müzesi”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun çalışmalar sonucu kurulan ve dünyada birkaç
örneği bulunan, Türkiye'de ise ilk olan “Kent ve Mimar Sinan Müzesi” birkaç aydır hizmet
veremiyor. Bunun nedeninin ise elektrik aksamında oluşan teknik bir arıza olduğu belirtiliyor.
Ancak aylardır giderilemeyen bu ‘garip arıza’ müzeyi ziyarete giden vatandaşların ve
öğrencilerin tepkisine neden oluyor.

29 Nisan 2016 Cuma 10:06

İş adamı Kadir Has'ın katkılarıyla 18 Mayıs 2003 tarihinde Fuar Kültür Parkı içerisine
yaptırılan Müze, muhtevası ve dizaynı bakımından bir dijital müze ve bilgi merkezi özelliği
taşıyor. Özellikle dışarıdan gelen ziyaretçilerin gösterdiği ilgi ve şehrimizde öğrenim gören
öğrencilerin sık sık ziyaret ederek cazibe yeri haline gelen müze, birkaç aydır sessizliğe
büründü. Nedeni ise elektrik aksamında oluştuğu iddia edilen teknik bir arıza.
Öğrenciler kapıda kaldı
Müzeyi ziyaretleri sırasında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül ve beraberindeki 70 öğrenci arıza yüzünden hayal
kırıklığı yaşayarak geri döndü. Bu durumdan rahatsızlığını dile getiren Prof. Dr. Sevinç
Üçgül, “Öğrencilerimizle birlikte müzeyi ziyarete geldik. Ama teknik aksaklıktan dolayı
müzeyi gezemedik ve dahası da bu durumun 3 aya yakındır devam etmesi. Okul öğrencileri,
üniversiteliler, yerli ve yabancı turistler in Kayseri’nin güzide mekanı olan bu müzeyi elektrik
aksamı arızası nedeniyle bunca süredir ziyaret edemediklerine inanamadım. Baharın
gelişiyle turizm gezileri yapılmaya başladı. Kayseri’ye dışarıdan gelen turistler bizim gibi
geri dönerse bu Kayseri’nin gelişim hızı, duyarlılığı ve kültüre itinalı yaklaşımıyla
uzlaşmayan bir intiba bırakır” ifadelerini kullandı.
Müze açık ama sistem çalışmıyor
Dışarıdan bakıldığında müze açık gibi gözüküyor. Ancak gerçek içeriye girildiğinde
anlaşılıyor. Müze kapıları açık ama 82 ekran monitörlerden oluşan video prodüksiyonları
arıza yüzünden çalışmıyor.
Yetkililer sistemin çalıştığını iddia etti
Yetkililer ise bu durumu saklama çabası içerisine girdi. Görüştüğümüz Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi yetkilileri müzede herhangi bir sıkıntının söz konusu
olmadığını ve hizmet vermeye devam edildiğini iddia etti.
Haber ekibimiz ordaydı
Ziyarete giden haber ekibimiz ise müzenin kapılarının açık olduğunu ancak dijital
monitörlerin çalışmadığını dolayısıyla hiçbir ziyaretçinin olmadığını gördü. Böylesine önemli
bir mekânda yaşanan teknik bir sıkıntının aylardır giderilememesi üstelik yetkililerin bunu
gizlemeye çalışmaları merak konusu oldu.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17183.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Traktör devrildi : 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri’de tarla sulamak ailesinden aldığı traktörü alan iki kuzen kaza yaptı. Kazada
şarampole düşen traktörü kullanan 15 yaşındaki İlhan Yılmaz hayatını kaybederken, 14
yaşındaki Mücahit Altıngeyik ağır yaralandı.
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Kocasinan İlçesi Mahzemin Yenidoğan Mahallesi’nde tarla sulamak için traktörle yola çıkan
iki kuzen şarampole uçtu. Osman Altıngeyik’e ait traktörü alan iki kuzen öğlen saatlerinde
mahallelerinin yakınlarındaki tarlalarını sulamak için yola çıktı. Kuzenlerden 15 yaşındaki
İlhan Yılmaz’ın kullandığı 38 PZ 953 plakalı traktör yarım metrelik duvardan şarampole
düşerek ters döndü. Hüseyin Dikmen Caddesinde meydana gelen kazada traktör altında kalan
sürücü İlhan Yılmaz hayatını kaybederken 14 yaşındaki Mücahit Altıngeyik ağır yaralandı.
Kazada ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapıldı. Olay yerinde hayatını
kaybeden İlhan Yılmaz Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken,
Mücahit Altıngeyik Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde tedaviye alındı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17184.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Kayserinin unutulmuş ilahileri
albümleşiyor
Kayseri’ye yön veren manevi şahsiyetlerin unutulmuş eserleri albüm olarak gün yüzüne
çıkıyor. Ekrem Uzun, Ahmet Furkan Ozansoy ve Şaban Bulduk’un hazırlayacağı bu albümde
Kayseri’nin manevi mimarlarından olan Seyyid Burhaneddin Hazretleri, Cemil Baba, Şeyh
Turasan (Durhasan) Veli Hazretleri gibi kıymetli şahsiyetlerin unutulmuş ilahileri yine
unutulmuş olan Nevruziye ve Hüseyni makamları ile bütünleşecek. 2017 yılının bahar
aylarında bitmesi planlanan albüm İstanbul’da hazırlanılacak. Klipleri ise Kayseri’de
çekilecek.
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İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti
mensubu Ekrem Uzun, Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti üyesi Şaban Bulduk ile
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Bölümü Tasavvuf Müziği elemanı tanburi
Ahmet Furkan Ozansoy’un birlikte hazırladığı bu albümde 30 civarında eserin yer alması
planlanıyor.
Gazetemizi ziyaret ederek albüm çalışmaları hakkında bilgi veren Ekrem Uzun “unutulmaya
yüz tutmuş ve sadece Kayseri halkının bildiği eserlere ulaşmaya çalışıyoruz. Şu an için Cemil
Baba’dan iki, Şeyh Turasan Veli Hazretlerinden de iki olmak üzere toplam 4 esere
ulaşabildik. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün de destek vereceği bu albüm için otuz
esere ulaşmayı hedefliyoruz. İçlerinde bestelenmemiş çalışmalar var onları ise onları da
inşallah besteleyeceğiz. Tamamıyla klasik Türk musikisi kültürüne uygun olacak bu albümde
ağırlıklı olarak Nevruziye ve Hüseyni makamlarını kullanacağız” dedi.
2017 yılının bahar aylarında bitmesi planlanan albüm İstanbul’da hazırlanılacak. Klipleri ise
Kayseri’de çekilecek.
(Fatma Ural-Meryem Beyza Kanlıoğlu)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17185.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

‘Ailede İdeal Din Eğitimi’ anlatılacak
Kayseri İl Müftülüğü ‘Ailede İdeal Din Eğitimi’ konulu bir konferans gerçekleştirecek.
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Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın konuşmacı olarak katılacağı programda Yrd.
Doç. Dr. Mustafa Demirci sevilen ilahi ve ezgilerini seslendirecek. Kayseri İl Müftülüğü’nün
organize ettiği program bu akşam saat 20.00’da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde
düzenlenecek.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17186.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Müftülükten ‘Kut Şehitleri’ne vefa
Kayseri İl Müftülüğü Kutü’l-Amare Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla bugün sabah namazında
Cami-i Kebir'de Kutü’l- Amare ve diğer tüm şehitlerimiz için okunmuş olan hatimlerin
duasını yapacak.
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Konu ile ilgili gazetemize açıklamada bulunan Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,
“Kutü’l-Amare, Çanakkale'deki tarihi galibiyetin ardından İngilizlere karşı kazanılan en
önemli zaferin adıdır. Bu zafer, Türkiye'nin NATO'ya üye olduğu 1952 yılına kadar da Silahlı
Kuvvetlerimizde ‘Kut Bayramı’ olarak kutlanmıştır. Bu tarihi zaferin 100. yıldönümünde
yeniden kutlanmaya başlaması ve gençlerimize anlatılmasını yerinde bir adım olarak
görüyorum” dedi.
Özellikle de bu tarihi zaferin komutanı Mirliva Halil Paşa’nın vasiyet niteliğindeki sözlerinin
yerine getirilmesi bakımından da gayet anlamlı bulduğunu kaydeden Müftü Güven, Halil
Paşa’nın, ‘Bugüne KUT BAYRAMI namını veriyorum. Ordumun her ferdi, her sene bu günü
tesit ederken şehitlerimize Yasinler, Tebarekeler, Fatihalar okusunlar. Şühedamız, hayatı

ulviyyatta, semavatta kızıl kanlarla uçuşurken, gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü
olsunlar’ sözlerini aktararak açıklamasına şöyle devam etti;
“İşte altıncı ordu komutanı Mirliva Halil Paşa'nın bu istek ve arzusunu yerine getirmek için İl
Müftülüğü olarak bizler de 29 Nisan 2016 Cuma günü sabah namazında Cami-i Kebir'de
Kutü’l- Amare ve diğer tüm şehitlerimiz için okunmuş olan hatimlerimizin duasını
yapacağız.”Kayseri Gündem (özel haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17187.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Kendisi kurtuldu, başkalarını kurtarmaya
çalışıyor
Yıllarca ne kadar zararlı olduğunu bildiği halde sigara içmeye devam eden Özcan Şahin’in
hayatı katıldığı bir seminer sonrasında değişti. Sigara ile Savaşanlar Vakfı Kurucu Başkanı
Mehmet Ubeyd Korbey’in verdiği seminerlerin ardından sigarayı bırakan Özcan Şahin,
ömrünü kendisi gibi bağımlı olanları sigaradan kurtarmak için kolları sıvadı. Köşe bucak
broşürler dağıtan Özcan, insanların dikkatini çekmeye çalışıyor.
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Gazetemiz Kayseri Gündem ailesine katılan Özcan Şahin bu sütunlardan köşe yazılarıyla
sizlerle buluşacak. Tokat Reşadiye-Çambalı köyü 1965 doğumlu olan yazarımız sigara ile
ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı:
DENEMEYİN
“Tütün ve tütün ürünlerine olan ilgi 9 yaşına kadar düştü. Aile bireylerinden çoğu, halen evde,
salonda, mutfakta sigara içiyor. Sevgili birey sanıyor ki oda değiştirince çocuklara zararı
olmayacak, oluyor. Çünkü aynı ortamda bulunuyor, sigara kokusunu içenler değil de
içmeyenler daha rahat alıyor. Çocuklar aile ortamında, sigara içilen ortamda kaldıkları müddet
pasif içici oluyorlar. Bu pasif içiciliğe alışmış olan çocuklar, arkadaşlarından veya bir başka
yerde sigara uzatıldığında ‘ben kullanmıyorum’ diyemiyor. Arkadaşının az da olsa ısrarı üzere
alıyor. Sigarayı yakıyor bir çekiyor, önceden vücudunda var olan alışkın olduğundan seviyor
veya arkadaşları çekerken hoşlanıyor. Sigarayı denemeyin denettirmeyin, her deneyen 3
kişinin 2 tanesi sigaraya başlamıştır. Sigara sorundur, sorun olmaya devam edecektir. Bu
sorunu görmezden gelmek kadar kolay bir şey olamaz. Çünkü bizim büyüklerimizde, belediye
başkanlarımızda, mülki amirlerimizde olan duyarsızlık devam ettiği sürece kimse ilgilenmez,
ama ilgileniyor görünürler. Şu her aklıselim insan biliyor ki, sigara bütün kötü alışkanlıkların
sebebidir. Uyuşturucuya alışan kişilerin çoğunluğu sigaraya alışmış insanlardır. Mesela alkol
masalarında çoğu zaman sigara meze gibi kullanılır. Yanı sigara asıl gençlerimizi her türlü
kötü alışkanlığa götüren sebeptir. Sigara her ilde, ilçede belirli bütçeler ayrılarak mücadele
yapılması şart olan duyarlı sorumluluk gerektiriyor.

Sigara ile ilgili seminerler verilir, çok seminere katıldım. Seminerlerden çıktığında çok insan
gördüm, hemen sigara yakar. Ben 9 yıldır sigara içmiyorum, sigarayı bırakalı 9 yıl oldu.
Üstelik bu geçen sürede yüzlerce insana sigara bıraktırdım. Kişilerle bire bir ilgilenilirse
bırakma konusunda daha başarılı olunuyor. Bu insanlara ‘sigarayı bırak!’ demek eziyet
geliyor. Sigara içen kişiye ne yapması gerektiğini, yaşamındaki olacak değişiklikleri, sigarayı
bırakmış olan insanlarla tanıştırmayı, üçüncü kişiden görmüş olduğu faydalarını ve rahatlığı
duyması daha etkili oluyor. Her ne kadar seminerlerde sigaranın zararları anlatılmış olsa çok
insanlar ben onları biliyorum diyor geçiyor. Bire bir ilgili olunca içindekini döküyor, çarenin
ne olduğunu soruyor. Ankara da Diyanet İşleri Başkanlığı’nda sigara ile ilgili broşür dağıtım
ve bilgilendirme afişleri tanıtımına gitmiştik. Hiç unutmam bir bölümün müdürü ‘bizim şu
birimdeki arkadaşla özel ilgilenebilir misiniz?’ dedi. O birimdeki arkadaşın yanına gittik,
sigara konusundan konuşmaya başladık. Aynen demiş olduğu ‘sabah çıkarken cebimde üç
buçuk liram olsun, evde çocuğun sütü olmasın, ekmek olmasın, ben gider sigaramı alırım.’
Benim tüylerim diken diken oldu, ‘bu durumda sen insan mısın?’ dedim. Evet ben de kendime
soruyorum; bu şekildeki kişi insan olamaz diyorum, kendimden utanıyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17188.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Büyükşehir'den hamilelik okulu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF) bünyesinde hizmet veren Huzur
Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından, daha sağlıklı bir toplum için
gerçekleştirilen Hamilelik Okulu'nda eğitimler sürüyor. Mart ayında başlayan eğitimlerin
ikincisine 100 anne adayı katıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri bünyesinde çalışmalarına devam eden
Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, "Hamilelik Okulu" projesi kapsamında
"Eğitim Anne Karnında Başlar" sloganıyla anneleri bilinçlendirmeye devam ediyor.
''Hamilelik Okulu'' projesinde ikinci konu başlığı olan "Biz bir aileyiz'' konusuna anne
adaylarının yanı sıra baba adayları da katıldı. Eğitimde, doğum ile tanışıldığında duyguların
davranışlara nasıl dönüştüğü ve beklenilen bebeğin aileye katıldığı süreç ele alındı. Bebeğin
aileye uyum sürecinde tensel temasın önemine de vurgu yapılan eğitimde, annelerin doğum
sonrası lohusalık sürecinde yaşadıkları annelik hüznünün nedeni ve sonuçları hakkında da
bilgiler verildi.
Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi Erciyes Salonu'nda verilen eğitime daha sağlıklı bir
hamilelik dönemi geçirmek isteyen 100 hanım katıldı. Katılımcılara Uzman Sosyolog-Aile
Danışmanı Nuriye Tutucu ile Aile Danışmanı Gönül Nart tarafından bilgiler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17189.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Amasya Şeker’den kayseri Şeker’e ziyaret
Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, Başkan Vekili Adnan Öksüz
ve Genel Müdür Hasan Çaprazi Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay'ı ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Uysal, "Bizlerde
aynı Kayseri Şekerde olduğu gibi yaklaşık 5 yıldır Amasya Şekerde yöneticiyiz.
Durumlarımız aşağı yukarı aynıydı. Aynı Kayseri Şekerde olduğu gibi ,Amasya şekerimiz de
sektörde belli bir değere ulaştı. Bütün bunlarda bugünkü ziyaretlerimiz gibi dönem dönem
Ama devlete ait kurum kuruluşlardaki ziyaretlerde,ama özel şirketlere ait fabrikalardaki bu
ziyaretlerde sektörel bazda karşılıklı yapmış olduğumuz fikir alış verişlerinde bir yerlere
getirildi. İnşallah bunun Türkiye’deki Şeker Fabrikalarına geneline sirayet etmesini
bekliyoruz. Bu sektörün hastalıklarının bir an evvel tedavi edilmesi noktasında karşılıklı
olarak bu tür ziyaretlerimiz oluyor. İnşallah çiftçilerimizin dilediği gibi işlerin yürümesine
katkı sağlamış oluruz. Bizim kendi bölgemizde bu yıl kotamız 57 binden 63 bine çıkarıldı
ama ne yazık ki bunu bile tedarikte zorlanıyoruz. Sebebi de şuan ki devlete ait şeker
fabrikalarının
dolaylı
yoldan
çiftçimize
yapmış
olduğu
uygulamalardır.
Bunlar tamamen Türkiye Şeker Fabrikalarının özelleştirmeleri ile ilgilidir. Yeni bakanımız bu
sorunları çözecek diye umut ediyoruz. Tarımla ilgili idarecilerin çoğalması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da, ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, "Amasya Şeker Fabrikasının çok saygı değer yönetim kurulu
başkanı, yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdürü ziyaretimize geldiler. Bu nazik
ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Amasya Şeker Fabrikası, aynı Kayseri Şeker
Fabrikası gibi kooperatif kuruluşu olan bir şeker fabrikası ve çiftçiyle içli dışlı olan şeker
fabrikalarımızdan bir tanesidir. Amasya ile bizim oldukça fazla ortak bir yönümüz var ve bu
çerçevede çalışmalarımızda da birbirimizden yararlanacağımız, faydalanacağımız hususlar
var. Bu ziyaret vesilesiyle uygulamalar konusunda istişarelerde ve aynı zamanda şeker
sektörünün geleceği konusunda değerlendirmelerde bulunuyoruz. Karşılıklı olarak oldukça
yararlı bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımıza bu nazik davranışlarından
dolayı tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Ziyarette, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli de hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17190.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Kariyer yönlendirme konferansı yarın
yapılacak
Üniversite mezunlarının yüzde 71'inin mezun olduğu bölümle alakalı iş yapmadığını söyleyen
Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu, bu durumun
nedenini, doğru kariyer yönlendirmesi yapılmamasına bağladı.
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KİGDER tarafından organize edilen S2CPT Kariyer Yolu Testi tanıtımı ile sorunun
çözümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu,
Cumartesi günü Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi'nde düzenleyecekleri konferansta
S2CPT Kariyer Yolu Testi ile bilgiler vereceklerini söyledi. Başkan Sema Karaoğlu,
"Üniversiteden mezun olan yüzde 71 genç, başka meslekle uğraşıyor. Demek ki doğru bir
planlama yapmıyoruz. Meslek seçimi sadece gelecekte yapacağınız işi belirlemek değil, bir
yaşam biçimi belirlemektir. Eğer siz ilgi ve yetenekleriniz doğrultusunda doğru mesleği
seçerseniz, başarılı olursunuz. Başarılı olan insanlar mutlu olurlar. Mutlu olan insanlarda
mutlaka verimli olurlar. Kariyer planlamamızda böyle bir takım yanlışlıklar yaptığımıza göre
ülkemizin geleceği için çok önemli olan çocuklarımıza ve gençlerimize bir sivil toplum
örgütü olarak, kadınların geleceğine önem ve değer veren bir sivil toplum örgütü olarak
üzerimize düşen nedir diye düşündük ve bu sistemi Kayseri’ye tanıtmaya ve elimizden gelen
gayreti göstermeye karar verdik." ifadelerini kullandı.
2011-2013 yılları arasında Avrupa Birliği projesi olarak kullanılmaya başlanan sistemin,
Türkiye'de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Üniversitesi öncülüğünde
uygulandığını kaydeden Başkan Sema Karaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugüne kadar 7 bin öğrenci bu programdan yararlanmış. Programın güvenirliği oldukça
yüksek. Bu testler sonucunda çocukların ilgi ve yetenekleri belirleniyor ve bu belirleme
sonucunda çocukların hedef belirlemede daha doğru odaklanmalarını sağlamış oluyorlar. Bize
bu konuda ücretli olup olmadığını soruyorlar. Ne tanıtım programımız, nede bu testler ücretli
olmayacak. Bizde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile bu programı
yapıyoruz. Bu bir tanıtım programı olacak. Bu tanıtım programında talep toplayacağız. Özel
okullardan, devlet okullarından, rehberlik öğretmenlerinden ve sadece özel taleplerde
alabiliriz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17191.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Erkeklerde intihar oranları daha fazla
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ali Kuşat ve Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Reyhancan, ölümle sonuçlanan intihar sayısının erkeklerde
daha fazla olduğunu söyledi.
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Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ali Kuşat ile Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Reyhancan, son günlerde sayısı artan intihar vakaları üzerine
değerlendirmelerde bulundu.
"SANAYİLEŞME VE ŞEHİRLEŞME İNTİHAR NEDENİ"
Doç. Dr. Ali Kuşat, kişinin bilinçli olarak kendisine zarar vermesi anlamına gelen intihar
vakalarının psikotik hastalıklara dayalı vakalar ile sosyoekonomik ya da sosyokültürel
nedenlere dayalı intiharlar olarak iki şekilde sınıflandırıldığını belirtti. Psikolojik bir hastalığa
dayalı olmayan intihar vakalarının, Avrupa’da 19. yy’daki Sanayi Devrimi sonrasında,
Anadolu’da ise Tanzimat ile birlikte görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Ali Kuşat,
“Sanayileşme, şehirleşme ve büyük şehirlere akım, insanların, köylerinde ve kırsal alanlarda
sahip oldukları bir takım destek ve değerlerden uzaklaşmalarına neden oldu. Bu da, onların
zor durumlarında kendilerine yardımcı olacak sosyal desteklerden mahrum kaldıkları için
intiharı kurtuluş olarak görmelerinin yolunu açtı” diye konuştu.
"40 YAŞINDAN SONRAKİ İNTİHARLARIN SAYISI ARTIYOR"
Psikotik hastalıklardan dolayı görülen intiharlarda yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi
sınıflandırmaların söz konusu olmadığını kaydeden Doç. Dr. Ali Kuşat, diğer intihar
vakalarının en fazla 15-25 yaş aralığında, ikinci olarak da 60 yaş üstünde görüldüğünü ifade
etti. Doç. Dr. Ali Kuşat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Üçüncü sırada da 40-50 yaş aralığında görülüyor. Ergenlik dönemindekiler hayata
adaptasyon sürecinden, yaşlılık dönemindekilerin yalnızlıktan, orta yaşlardaki intiharlar ise
hayata yeni bir anlam kazandırma çabasına bağlı olarak yaşanan krizden kaynaklanıyor. Bazı
psikologlara göre 40’lı yaşlar insan yaşamında bir dönüm noktasıdır. Çünkü insanlar 40
yaşına kadar yaşamdan bekledikleri dünyasal amaçlarına belli ölçüde ulaşıyorlar. 40’ından
itibaren de hayatın artık, geçmişte yaşanan gibi bir şey olmaması gerektiği düşüncesi ortaya
çıkıyor. Bu da krizlere, bazılarında da intihara neden oluyor. Bu orta yaş intiharlarında sayıca
artış var. Ergenlik döneminde de intiharlar, trafik kazaları ile birlikte en yaygın ölüm nedeni
arasında. Yaşlılık dönemi intiharları ise ülkemizde Batı ülkeleri ile karşılaştırıldığında daha
az.”
"DİNİ İLGİ İNTİHARA ENGEL OLUYOR"
Araştırmalara göre dini ilgisi az olan insanların intihara daha meyilli olduğunun tespit
edildiğini vurgulayan Doç. Dr. Ali Kuşat, dünya ölçeğinde İslam dünyasında, Hristiyan

dünyasında da dine daha bağlı olan Katoliklerde intihar vakalarına daha az rastlandığını
sözlerine ekledi.
KADINLARIN İNTİHAR GİRİŞİMİ ‘İMDAT ÇAĞRISI’
Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. Mustafa Reyhancan da ölümle sonuçlanan intiharların erkeklerde daha fazla
olduğunu belirtti. Kadınların intihar girişimini yaşamına son verme isteğinden ziyade imdat
çağrısı olarak değerlendiren Uzm. Dr. Mustafa Reyhancan, “Acile gelen vakalarda
gördüğümüz üzere de, dünyada yapılan istatistiklere baktığımızda da intihar girişimi ile gelen
hastalarda kadın oranı yüksek ama ölümle biten intiharlarda da erkek oranı yüksek. Kadınlar
uygun dille sıkıntımızı ve isteğimizi anlatamayınca bir yardım arayışı olarak intihara
başvuruyor. Bu, ilgi çekmekten ziyade bir yardım ya da imdat çağrısı. Ama erkeklerde intihar
çağrıdan ziyade son çaresizlik ya da son kurtuluş. Onlardaki intiharlar daha ciddi girişimlerle
oluyor” diye konuştu.
"MEDYANIN İNTİHAR HABERLERİNDE KULLANDIĞI DİL ÖZENDİRİCİ
OLABİLİR"
Bunun yanı sıra, ilkbahar ve sonbaharda intihar vakalarında artış gözlendiğini de kaydeden
Uzm. Dr. Reyhancan, medyayı intihar haberlerinde kullanılan dil konusunda uyardı.
Medyanın kullandığı dilin özendirici olabileceğinin altını çizen Reyhancan, "Bir mahallede,
bir okulda, bir şehirde intihar vakası gerçekleştiğinde, bilinçaltında ölsem de kurtulsam
düşüncesi olan ya da bir takım sosyoekonomik sıkıntılar olan insanlar, intihar bir kaçış ya da
çareymiş şeklinde düşünebiliyor o nedenle medyanın kullandığı dil bunu tetikliyor. Bazen
köprüye çıkan bir kişi dakikalarca gösteriliyor ya da atlamak için çatıya çıkan bir kişinin,
ailesi, sevdikleri her şeyi ortaya dökülüyor. Bu, belki bireysel olarak görülüyor ama
arkasından birkaç gün sonra benzer tarzda intiharları mutlaka görüyoruz. Bu nedenle intihar
haberlerini magazinsel malzeme haline getirmemek lazım" ifadelerini kullandı.
KAYSERİ’DEKİ VERİLER BİLİMSEL SONUÇLARI DOĞRULUYOR
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 2016 yılı intihar teşebbüslerine dair verileri, Erciyes
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali
Kuşat ve Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Reyhancan’ın görüşlerini doğrulamaktadır. Verilere
göre, 2016 yılının ilk üç ayında 154’ü kadın olmak üzere toplam 216 kişi intihara teşebbüs
etti. Aylara göre sınıflandırıldığında ise; Ocak’ta 46 kadın, 13 erkek; Şubat’ta 59 kadın, 29
erkek; Mart’ta ise 49 kadın, 20 erkeğin intihara teşebbüs ettiği görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17192.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Başkan Çolakbayrakdar," organik domates
fidesi dağıtacağız”
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı insan, sağlıklı toplum
oluşturmak amacıyla sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik etmek için 4 Mayıs 2016
Çarşamba günü saat 9'da Kocasinan Belediyesi Hizmet binası önünde organik domates fidesi
dağıtımına başlayacaklarını söyledi.
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Organik domates fidesi dağıtımının Kocasinan Belediyesi’nde geleneksel hale gelmiş bir
organizasyon olduğunun altını çizen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, " Yüzde yüz yerli ürün
olan fidelerden üretilecek domatesler gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Yerel ürün çeşitliliğini
gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarmayı hedefliyoruz. Yaptığımız iş hakikaten doğru,
isabetli ve karşılığı olan hemşerilerimiz nezdinde de değer bulan bir iş" dedi.
İnsan ve toplum yararı olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi ile hareket ederek, sağlıklı toplum,
sağlıklı nesil, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine
destek olmak amacıyla temsili olarak yerli domates fidesi dağıtıyoruz. Dağıtacağımız doğal
fideler hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağılığını koruma açısından değerli
ürünlerdir. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar gelecek yıllarda bu tohumları devam ettirebilir,
ürünleri sürdürebilir. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi; çekirdeğinden kendisini
sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen üründür" şeklinde bilgiler verdi.
Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını şöyle noktaladı, " 4 Mayıs 2016 Çarşamba günü mineral
değeri yüksek, yerli ve organik domates fidesi dağıtımına başlayacağız. Ben şimdiden hayırlı
ve bereketli ürünler diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17193.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Vali Orhan Düzgün öğle yemeğini
komandolarla birlikte yedi
Vali Orhan Düzgün, öğle yemeğini Kayseri Komando Tugayı'ndaki askerlerle birlikte yedi.
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Öğle yemeğinde Vali Orhan Düzgün'e Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral İsmail Yalçın
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de eşlik etti. Vali Orhan Düzgün, twitter
hesabından komandolarla birlikte yediği yemekten iki fotoğraf paylaşarak, "Öğle Yemeğinde
Güneydoğu'da kahramanca mücadele veren Kayseri Komando Tugayı'ndaki askerlerimizle
birlikte idik" notunu düştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17194.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Kutü’l Amâre’yi “Kayseri Gündemi”ne
taşıdık
Kayseri Gündem gazetesi olarak unutturulan zafer Kutü’l Amâre hakkında yaptığımız özel
çalışma ile bu zaferi Kayseri’nin gündemine taşıdık. Akademisyenlerin zafer ile ilgili özel
dosyaları ve STK temsilcileriyle siyasilerin görüşlerinin yer aldığı özel ekimiz büyük beğeni
topladı.
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Yeni ekleri heyecanla bekliyoruz
Okuyucularımızın da büyük beğenisini kazanan bu çalışma ile ilgili Erciyes Üniversitesi
İletişim Fakültesi Öğretim elemanı Arş. Gör. Mustafa Temel, “Dicle Nehri kıyısında ‘Kutü’l
Amâre’ şehri yakınlarında İngiliz ve müttefiklerinin kuşatılmasıyla başlayan ve kasabanın
Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilmesi ve İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla
biten muharebe, Türkiye topraklarında yaşayan bizler için oldukça önemlidir. Müslüman

topraklarının muhafaza edilmesi için şehit olan askerlerimizi anmak ve Fatiha okuyarak onları
rahmetle anmak ise görevimizdir. Hazırladığı özel “Kutü’l Amâre” eki ile görevimizin bize
hatırlatılmasında emeği olan ‘Kayseri Gündem’ gazetesine şükranlarımı iletiyorum. Basının
tarihi gerçeklikleri değiştirerek yeni bir nesil inşa etmeye çalıştığı günlerden; İslâm için, İslâm
toprakları hakkında farkındalığımızı artıran yayınlar yapıldığı bir süreçteyiz. Bu süreçte
‘Kayseri Gündem’ gazetesinin yayın politikasını tebrik ediyor, güncel gelişmeleri ayrıntılı bir
şekilde ele alan yeni ek yayınlar çıkarmasını heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Cephede savaşmak kadar önemli
Akit gazetesi Ankara Muhabiri Süleyman Yaşar ise “Resmi tarihin dayatmacı zihniyetinin
unutturmaya çalıştığı kutlu zafer Kutü’l Amâre’yi yeniden gündeme taşımanın en az cephede
çarpışmak kadar kıymetli olduğuna inanıyorum. Kurulduğu günden bu yana milli ve manevi
hassasiyetlere sahip çıkmayı kendine görev edinmiş Kayseri Gündem’in, Kutü’l Amâre özel
ekiyle okuyucularının karşısına çıkmasını bir medya mensubu olarak hayranlıkla
karşılıyorum. Böylesine önemli bir zaferi anıp geçmek yerine tarihe not düşecek zengin
içerikli eki hazırlayan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bir Kayseri Gündem okuru
olarak, milletin gönül çizgisiyle kesişen yeni çalışmaları da hasretle bekliyorum” şeklinde
konuştu.
Esnaftan tam not
Gazetemizin okuyucularından kuyumcu Recep Uzunoğlu da Kutü'l-Amâre’nin çok muhteşem
şekilde hazırlanan bir ek olduğunu dile getirerek, “Ticari ve sosyal olarak zor zamanlar
yaşıyoruz, bugünlerde en büyük destekçilerimiz gurur duyduğumuz atalarımız. Onların
mücadeleci ve milliyetçi ruhu bizlerin bugün güçlü ve dirayetli olmamızın en büyük
sebebidir. Milletimiz, Allah’tan başka kimseden korkmayan, koca yürekli, vefalı, mücadeleci
bir millettir. Bu hizmeti gerçekleştiren, birlik olmamız gerektiğini hatırlatan
Kayseri Gündem'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dileğim bu hizmetlerin her dâim
devam etmesi ve bizleri yine mutlu memnun etmesidir” dedi.
Sarıçiçek Pastırma’nın sahibi Ahmet Sarıçiçek ise bu tarihi zaferi böyle güzel bir ekte
görmekten çok memnun kaldığını söyleyerek, “Beni gerçekten mutlu ve memnun etti. Bu
konuda Kayseri’de ilk defa bu güzel tarihimizi gazeteye ek olarak Kayseri Gündem yansıttı.
Tarihimizi bize bir kez daha hatırlattığınız için teşekkürlerimi sunuyorum” açıklamasında
bulundu.
Okuyucular birbirlerine tavsiye etti
Hasetçi Büfe’de görevli olan Mehmet Bayraktar çıkardığımız ek için şu ifadeleri kullandı,
“Bir gazete satıcısı olarak bu sabah ilk olarak gazetenin eki dikkatimi çekti. Her bir sayfasını
merak ederek okudum. Özenle hazırlanmış olan bu ek muhteşem tarihimizi bize bir kez daha
hatırlattı. Günlük 20’nin üzerinde Kayseri Gündem gazetesi satıyorum. Bugün Kayseri
Gündem gazetesini alan halkımız ek ile ilgili beğenilerini bizzat bana iletti. Ekin gazete ile
birlikte dağıtıldığını gören vatandaşlarımız başka kişilere de gazetenin alınmasını önerdi.
Bugün en çok satılan gazete oldunuz. Çünkü son zamanlarda Kayseri’de böyle güzel
tarihimizi kimse yazmamıştı. Kayseri Gündem ailesine teşekkürlerimi sunarım.”
Anadolu Ajansı abonelerine duyurdu
Öte yandan Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Temsilciliği ‘Yerel gazeteden Kutü'l-Amâre özel
eki’ başlığı ile yaptığımız bu özel çalışmayı abonelerine servis etti.
Paylaşılan haberde şunlara yer verildi;
“Kayseri'de bir yerel gazete, Kutü'l-Amâre Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla özel ek çıkardı.
Gündem Gazetesi, 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Zaferi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin
kazandığı son zafer olan Kutü'l-Amâre 'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla özel ek hazırladı.

Bugün gazeteyle birlikte verilen Kutü'l-Amâre özel ekinde, Başbakanlık Başdanışmanı Ahmet
Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin de zaferle ilgili çeşitli
görüşlerine yer verildi.
12 sayfalık ekte ayrıca, bilim adamlarının da zaferle ilgili yazıları yer aldı.”
Komando Tugay Komutanlığı’nda kutlama
Kut’ül Ammare Zaferi’nin 100’üncü yılı 1.Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen
programla kutlandı.
1.Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen programa Vali Düzgün, Garnizon Komutanı
Hv. Plt. Tümgeneral İsmail Yalçın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Uğur Özcan, 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt.
Tuğgeneral Cemal Akyıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Jandarma Komutanı
Albay Halil Uysal, Üniversite Rektörleri, İlçe Kaymakamları, bazı il müdürleri ile silahlı
kuvvetlerin mensupları katıldı.
Vali Düzgün burada yaptığı açıklamasında, Kayseri’deki 44. Alay’ın oradaki silah arkadaşları
ile beraber Kut’ül Ammare zaferinin kazanılmasında büyük katkılar sağladığını belirterek, 1.
Komando Tugayı’nda görev yapan askerlerin yaklaşık 9 aydır Cizre, Sur, Nusaybin ve diğer
kritik bölgelerde vatanın bölünmezliği için kahramanca görev yaptığını, bu toprakları
korumak için şehitler, gaziler verdiğini ifade etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise Kut’ta da çarpışan Kayseri Kasap Alayı’nın
mekânı olması ile birlikte Zincidere’nin dün olduğu gibi bugün de vatan savunmasında en
güzel şekilde görevini yerine getirdiğini ifade ederek, “İçinde bulunduğumuz bu topraklarda
eğitim alan askerlerimiz dün Kasap Alayı olarak 1. Dünya savaşında zaferler elde ederken,
bugün de 1. Hava İndirme Komando Birliği olarak varlığını gösteriyor.” dedi.
Araştırmacı yazar Hüseyin Cömert de “Kut’ül Ammare Muhabereleri” sunumunu yaparak, bu
zaferin kazanılması esnasında yaşanan olaylar ve kahramanlıklar hakkında bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün ve beraberindekiler, Tugay Komutanlığı
Yemekhanesinde erbaş ve erlerle öğle yemeği yiyerek, bir süre onlarla sohbet etti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17195.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Sur cambazları
Tarihi Kayseri Kalesi surlarına çıkan üç gencin cambazlığa özenerek yaptıkları hareketler
görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
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Dün ikindi vakti yaşları 14 ila 17 arasında olduğu tahmin edilen üç gencin Kayseri’nin
simgesi olan tarihi kalede surlar üzerinde bir o tarafa bir bu tarafa koşarak cambazlığa
soyunmaları herkesi şaşırttı, bir o kadar da korkuttu. Gençlerin Yerden metrelerce yüksekte

surlar üzerinde sanki normal bir yolda yürüyorlarmış gibi rahat tavır sergilemeleri, hatta
birbirlerini kovalamaları, şakalaşmaları ürkütücü bir görüntünün ortaya çıkmasına neden oldu.
Gençlerin surlara nasıl ve nereden çıktıkları anlaşılmazken, yaşanan bu olay güvenlik
önlemlerinin ne kadar yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17196.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

“Bazı şeyler zamanında düşünülmeli”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Boydaklar hakkında konuştu. Erdoğan,
“Boydaklar’dan iki isim içeride. Aileden mektup yazanlar, randevu isteyenler var. Ben yargı
makamı değilim ki. Bazı şeyler zamanında düşünülmeli...” dedi.
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Özhaseki’nin neyi kastettiğini bilmiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mehmet
Özhaseki’nin ‘Paralel Yapı fabrika ayarlarına dönerse, mücadele sona erer' açıklamasının
sorulması üzerine Erdoğan, “ 'Fabrika ayarları' ile neyi kastettiğini bilmiyorum. Ama Mehmet
Bey'in de paralel yapı ile mücadelede kararlı biri olduğunu biliyorum. Kayseri'de paralelle
bağlantılı olduğu ortaya çıkan bir yapı da var: Boydaklar. Şu anda ikisi içeride. Aileden bize
mektup yazanlar, randevu talep edenler de var. Ama ben yargı makamı değilim ki. Bazı şeyler
zamanında düşünülmeli…” ifadelerini kullandı.
Bilindiği gibi Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile Yönetim Kurulu
Üyesi kardeşi Memduh Boydak Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma ve FETÖ/PDY'ye finans
desteği sağladıkları gerekçesiyle tutuklanarak Sincan F tipi kapalı cezaevine nakledilmişti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17197.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

İngiliz’in fiyakasını Kut’ta bozduk
Kutü’l Amare zaferimizin 100. yıldönümü münasebetiyle görüşlerini aldığımız İlim Yayma
Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı ve gazetemizin imtiyaz sahibi Oğuz Memiş “İngiliz’in
fiyakasını Çanakkale’den sonra Kut’ta da bozduk. Türk milletinin emperyalizme karşı vermiş
olduğu nefis bir cevap olan büyük Kutü’l Amare zaferimizin 100. yıldönümünde başarıda
emeği geçen tüm komutan ve askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, mekanlarının Cennet
olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.
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Memiş, değerlendirmesinde şunları söyledi;
“İslam coğrafyası üzerinde her zaman büyük emelleri olan ve özellikle Türklerle Arapların
gönül bağını koparmak için her türlü çabayı sarf eden İngiltere, Kutü’l Amare’yi Bağdat’ın
ele geçirilmesinde çok önemli bir hedef olarak belirlemişti. Nitekim güçlü silahları ve
kalabalık ordularıyla 29 Eylül 1915’te burayı ele geçirdiler. Ancak Osmanlı çöküş sürecinde
bile olsa birçok cephede başarıyla savunma yapıyor ve askerlerimiz ‘cihad’ ruhuyla aslanlar
gibi çarpışıyordu. Nitekim karşı saldırıya geçen askerlerimiz İngilizleri Kut’ta kuşatarak 29
Nisan 1916’da şehre girdi. Çok büyük kayıplar veren mağrur düşman kuvvetlerinin tamamı
esir alındı. 4 ay 23 gün süren kuşatma sonucunda elde edilen bu büyük zafer tüm İslam
dünyasında sevinçle karşılandı. Osmanlı ordusu İngilizlerin fiyakasını Çanakkale’den sonra
ikinci kez bozmuştu.
Türk milletinin emperyalizme karşı vermiş olduğu nefis bir cevap olan büyük Kutü’l Amare
zaferimizin 100. yıldönümünde başarıda emeği geçen tüm komutan ve askerlerimizi rahmet
ve minnetle anıyor, mekanlarının Cennet olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.”
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17198.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Adına yakışmayan levha
Fuar Kültür Park içerisinde bulunan ve özellikle yöresel lezzetler fuarı, mobilya fuarı, tarım
fuarı gibi etkinliklere ev sahipliği yapan Kadir Has Dünya Ticaret Merkezi’nin giriş levhası
şehrimize yakışmıyor.
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Bölgemizin ve ülkemizin sanayi ve tarım ürünleri, madenler, el sanatları, turizm, taşımacılık
ve dış ilişkiler fuarlarda merkezi olan Kadir Has Dünya Ticaret Merkezi’nin girişinde bulunan
ve isminin yazdığı levhadaki ilgisizlik görenleri şaşkına çeviriyor. Uzun süredir düzeltilmeyen
bu levha, merkezin ve şehrimizin imajına zarar veriyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17199.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

Yetim mektupları ağlattı
Milli Eğitim Bakanlığı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliği ile yürütülen "Her Sınıfın Bir
Yetim Kardeşi Var" projesi kapsamında gerçekleştirilen “Yetim Kardeşime Mektup”
yarışması sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Birinci olan öğrencilerin mektuplarının
okunduğu törende oldukça duygusal anlar yaşanırken, davetliler göz yaşlarını tutamadı.

30 Nisan 2016 Cumartesi 12:02

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ödül töreni öncesinde Kur’an-ı Kerim
tilaveti yapıldı.
Proje Koordinatörü Mustafa Balaban yarışmaya 95 öğrencinin yazdıkları mektuplarla
katıldıklarını belirterek, “Yazılan 95 mektuptan gerçekten zorlanarak seçtik. Amacımız
öğrencilere değer, farkındalık kazandırmaktı. O düşünceyle yola çıktık.” dedi.
İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tokluman ise Milli Eğitim İl
Müdürlüğü'nün katkıları ile çalışmanın daha verimli hale geldiğini dile getirerek emeği
geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Bahamettin Karaköse’de, Hedeflerinin proje sayesinde bin kadar
yetim çocuğa ulaşmak olduğunu, bunu da başardıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek,
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri olarak projeyi çok önemsediklerini söyledi.
Projeyi “Can suyu” olarak nitelendiren Karaköse, " İçinde yaşadığımız dünyaya baktığınız
zaman son zamanlarda gerçekten de gözyaşını, zulmü, her yerde kan aktığını görürsünüz.
Yine de ne hikmetse biraz daha dikkatli bakarsanız bu işlerin büyük çoğunluğunun İslam
dünyası coğrafyasında olduğunu görürsünüz. Bizler çocuklarımıza hep şunu demiyor muyuz?
Yardımsever, iyiliksever, kardeşlik duygusunu benimsemiş, kendini tanıyan, güvenen,
geleneğine, göreneğine hizmet eden gençler yetiştirmek istemiyor muyuz? Ama bu istemekle
kalmıyor, bununla birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Esasında bu proje bizi oraya
götürüyor.” diye konuştu.
Davetliler gözyaşlarına boğuldu
Konuşmaların ardından dereceler açıklanırken, kategorilerde birinci olan Büşra Çavdar,
Durdunur Çalık ve Fatma Ekinci’nin kendi yazdığı mektubu okurken, salonda hıçkırık sesleri
yükseldi.
Duygu selinin yaşandığı anların ardından 95 öğrencinin mektubuyla katıldığı yarışmada
dereceye girenlere ödülleri verildi.
Develi
Gazi
İlkokulu’ndan
Büşra
Çavdar,
Melikgazi
Yalçın
Delikan
Ortaokulu’ndan Durdunur Çalık, İncesu İmam Hatip Lisesi’nden Fatma Ekinci’nin mektubu
birinci seçildi. İlk ikiye giren öğrenciler 8 aylık burs kazandı.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17200.html
Erişim Tarihi: 02.05.2016

