KAYSERİ HABER ARŞİVİ
26.09.2016–30.09.2016
Çocuklar spora doyacak
Büyükşehir Belediyesi'nin spor okulları yılın 12 ayı süresince devam edecek. Farklı yaş
grupları ile haftanın yedi günü yapılacak olan spor okulları, yarışmacı sporcu yetiştirilmesine
de katkı sunacak. Büyükşehir Belediyesi'nin spor okulları yılın 12 ayı süresince devam
edecek. Farklı yaş grupları ile haftanın yedi günü yapılacak olan spor okulları, yarışmacı
sporcu yetiştirilmesine de katkı sunacak. Büyükşehir Belediyesi'nin spor okulları yılın 12 ayı
süresince devam edecek. Farklı yaş grupları ile haftanın yedi günü yapılacak olan spor
okulları, yarışmacı sporcu yetiştirilmesine de katkı sunacak. Büyükşehir Belediyesi'nin spor
okulları yılın 12 ayı süresince devam edecek. Farklı yaş grupları ile haftanın yedi günü
yapılacak olan spor okulları, yarışmacı sporcu yetiştirilmesine de katkı sunacak. Büyükşehir
Belediyesi'nin spor okulları yılın 12 ayı süresince devam edecek. Farklı yaş grupları ile
haftanın yedi günü yapılacak olan spor okulları, yarışmacı sporcu yetiştirilmesine de katkı
sunacak.
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Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesindeki Spor Okulları'nda Yaz Dönemi sona erdi;
ancak spor yapmak isteyen gençlere yılın 365 günü bu imkan verilecek. Spor okulları, yıl
boyu yapılacak kurslarla devam edecek.
Basketbol, tenis, futbol, buz hokeyi, artistik buz pateni, jimnastik, yüzme, tekvando, kick box,
okçuluk, hentbol branşlarında yapılacak olan yıl boyu spor okulları 4 farklı tesiste haftanın 7
günü gerçekleştirilecek.
Profesyonel bir yapılanma içerisine giren Spor A.Ş., bünyesindeki spor tesislerinde yılın 365
günü devam edecek olan spor okullarıyla geleceğin milli sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor.
Yaz dönemi boyunca 17 branşta devam eden spor okullarında öğrencilere; temel spor bilgisi,
spor oyun kuralları, beslenme, uyku düzeni ve spor ahlakı gibi konularda da eğitimler
verilirken bu uygulamalarda sadece başarılı sporcu değil sağlıklı bir nesil ve ahlaklı sporcu
olma yolunda da temeller atıldı. Yaz Dönemi boyunca Spor Okulları eğitimlerine katılan 10
bine yakın öğrencinin arasından gelecek vaat eden sporcular branşlarına ve yaş gruplarına
göre Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü'nün bünyesine katılarak milli sporcu olma yolunda
ilerleyecek. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19358.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Develi’nin acı kaybı
Develili Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Eski Başkanı Ahmet Fırat hayatını kaybetti.
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Develi’ye olan sevdası ile bilinen ve hemşehrileri tarafından çok sevilen Ahmet Fırat, Çarşı
Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrasında Sarıkaya Mahallesinde defnedildi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Fırat için bir mesaj yayınladı. Cabbar yayınladığı
mesajında, “Develimizin yetiştirdiği önemli hukuk adamlarından Adalet Bakanlığı Teftiş
Kurulu Eski Başkanı Ahmet Fırat ağabeyimiz Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Karakteri ve
Develi sevdası ile hemşerilerimizin gönlüne taht kurmuştur. Ahmet Fırat ağabeyimize
Allah’tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve de Develimize başsağlığı diliyorum.” dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19359.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Sivaslılardan Tamer’e istifa çağrısı
Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu üyesi 20 dernek ortak bir bildiri yayınlayarak
Milletvekili İsmail Tamer’in FETÖ elebaşı ile aynı karede yer aldığı fotoğrafına tepki
gösterdi. Yayınlanan ortak bildiride Tamer’in derhal Sivaslı Dernekler Federasyonu yönetim
kurulu üyeliğinden ve halen başkanlığını yaptığı Sivaslılar Derneğinden istifa etmesi
çağrısında bulunuldu.
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Teröristlerle verdiği pozu kınıyoruz Federasyona bağlı derneklerin yayınladığı ortak bildiride
Tamer’in Sivaslıların adına zarar verdiği belirtilerek, “Kendisini istemeyen, dik duran
Sivaslıyı ve federasyonu yok sayan, kendi hatalarını, eksikliğini başkalarına yıkan, TOKİ
konusunda garibanları sömüren, şimdi ise ne TOKİ’si diyen ekmeğini yediği Sivaslı’ya ihanet
eden, yıllarca başkanlığını yaptığı federasyonuna kayyum atanmasını sağlayan, Sivaslı’nın
adına zarar veren İsmail Tamer’i aşağıdaki resimde vatan haini teröristlerle birlikte verdiği
poz nedeniyle kınıyoruz. “ ifadelerine yer verildi. Gerektiğinde arınmasını da biliriz “Sivaslı’
ya kimse yol çizemez. Rol biçemez. Sivaslı gerektiğinde arınmasını da bilir. Bunu da genel
kurul sürecinde göstermiştir.” denilen açıklamada şöyle devam ediyor, “Daha önce İsmail

Tamer’in kendini büyüten hemşehrilerine karşı gösterdiği tavrı aramızda konuşuyor anlam
veremiyorduk. Bugün basına da yansıyan ve bizlerin de basından gördüğümüz bu resim, bu
boşluğu maalesef çok kötü doldurdu. Kafamızdaki anlamlandıramadığımız bütün sorular
maalesef böyle cevaplandı. Koca Türk milletine ihanet edenlerle yan yana olanların
hemşehrilerine zulümde bulunmalarının da kendilerince normal olduğunu üzülerek gördük.
İstifa çağrısı Hainlerin yanında el pençe divan duranlar, millete, saygı çerçevesinde elbette
bakmazlardı. Bu tiplerin darbe hevesi genlerine ağa babalarından geçtiği anlaşıldı.
Meydanlarda boşuna bağırmıyorlar ve suçluluk psikolojisi ile hedef saptırmaya
çalışıyorlarmış. Şimdi bu milletin, vatanına, geleceğine, ümitlerine ve Büyük Türkiye
sevdasına karşı olan ihanet şebekelerinin yanında yer alanların, onlarla poz verenlerin, bizim
camiamızdan uzak olması gerekir. İsmail Tamer’in derhal Sivaslı Dernekler Federasyonu
yönetim kurulu üyeliğinden ve halen başkanlığını yaptığı Sivaslılar Derneğinden istifa etmesi
gerekir. “ Bildiride imzası olan dernekler: Altınyayla İlçe ve Köyleri Derneği Sızır ve çevre
Köyler Derneği Kayseri Gürünlüler Derneği Hanlı Köyü Derneği Gücük Köyü Derneği
Kızılöz Köyü Derneği Başören Köyü Derneği Gümüştepe Köyü Derneği Büyük Yüreğil Köyü
Derneği Küçük Yüreğil Köyü Derneği Oluktaş Köyü Derneği Samankaya Köyü Derneği
Emlak Karacaören Köyü Derneği Menşurlu Köyü Derneği Kartalca Köyü Derneği Sultan
Köyü Derneği Güney Köyü Derneği Gazibey Köyü Derneği Bedirli Köyü Derneği Kızılova
Köyü Derneği Kurumsal Haber İşte o fotoğraf:
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19360.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Düz yolda takla attı
Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında biri kamyon iki araç düz yolda takla attı.
Kazalarda bir kişi ölürken 4 kişi yaralandı.
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Son günlerde araçların düz yolda takla atarak kaza yapmaları akıllarda soru işaretleri bıraktı.
Kayseri-Malatya Karayolu’nun 50. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 49 AB 563
plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda düz yolda takla attı.
Kazada araçta bulunan 52 yaşındaki Yunus M. olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan
37 yaşındaki Celalettin A.'nın ise Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.
Bir diğer kaza da Sarız Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. Yağış ve çiğ yüzünden
karayolunda meydana gelen kaygan zemin yüzünden kuru gıda taşıyan kamyon yoldan
çıkarak şarampole uçtu. Kazada şans eseri ölü ve yaralı olmadığı bildirildi. Kamyon sürücüsü
ve iki kişi olayı hafif sıyrıklarla atlattı.Yetkililer, her iki kaza ile ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19361.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

Beyan’ul-Hak tefsirleri başlıyor
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İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in her hafta Pazartesi günü İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesi’nde vereceği tefsir dersleri bugün saat 20.00’da başlıyor.
Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümü Öğretim Üyesi olan
Müftü Güven’in tefsir derslerine katılmak ve ayrıntı bilgi edinmek isteyenler ‘0352 231 3866’
numaralı telefonu arayabilir. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19362.html
Erişim Tarihi: 28.09.2016

ERÜ'den hayvanlara 7/24 hizmet
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 7
gün 24 saat acil hizmeti vermeye başladı.
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Hastane Başhekimi Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz, hastanelerinin 1 Eylül 2015'te başhekimlik
sistemine geçerek hizmet vermeye başladığını anımsattı.
İç Anadolu bölgesinde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığını hatırlatan Onmaz, özellikle
akşam saatlerinde bölgelerinde meydana gelen trafik kazaları, zehirlenmeler gibi vakalara
zamanında müdahale edebilmek için 1 Eylül 2016'dan itibaren 7 gün 24 saat acil hizmeti
vermeye başladıklarını belirtti. Onmaz, şöyle devam etti:
"Hastanemize özellikle trafik kazaları sonucu yaralanma vakaları çok sık gelmekte. Bunlar da
genellikle akşam saatlerinde olmakta. Eğer trafik polisi kaza raporu, ehliyet fotokopisi ve
sigorta poliçesiyle bize başvurulursa sigorta şirketleri yaralı hayvanların tedavi masraflarını
15 bin liraya kadar ödüyor. Yaralı hayvanlar bazen maalesef yol ortasında bırakılmakta ve
müdahale edilememektedir. Yaralı hayvanların acil servisimize getirilmesi çok önemli. Yine
zehirlenme gibi aciliyeti olan yaşamı tehdit edecek tüm vakalara, küçükbaş hayvanlar da dahil
olmak üzere tüm hayvanlara hizmet etmeye hazırız."

Onmaz, hastanelerinin laboratuvar hizmetleri de dahil olmak üzere tüm alt yapısını
tamamladığını ve birçok hizmeti vermeye hazır olduğunu ifade ederek, fakülte öğretim
üyeleri ile asistanların da özveride bulunarak zamanlarını hastane hizmetlerine ayırmaları
sayesinde 7/24 acil hizmeti vermeye başladıklarını kaydetti.
Hafta sonları ya da akşam saatlerinde yaban hayvanlarıyla ilgili de çok ciddi şikayetler
geldiğine dikkati çeken Onmaz, "Bu hayvanlar çoğunlukla yaralı olarak bulunuyor.
Geçenlerde İsrail'den gelen yaralı bir kuşun, bayram tatili dolayısıyla birçok klinikte hizmet
verilememesi nedeniyle yaralı olarak bırakıldığını duyduk. Yaban hayvanları ya da kuşlarla
ilgili yaralanma vakası olursa rahatlıkla bizim polikliniğimize getirilebilir, sağlık hizmeti
alınabilir." diye konuştu.
Türkiye'de 7/24 acil hizmeti veren birkaç fakülte hastanesinden biri olduklarına dikkati çeken
Onmaz, İç Anadolu'da da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden sonra bu hizmeti veren
ikinci hastane olduklarını, bölgede hayvancılığa hizmet etmekten gurur duyduklarını sözlerine
ekledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19363.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Genç yaşta hayata yenik düştü
Kayseri’den Mersin’e giderken trafik kazası geçiren ve 1 ay kaldığı yoğun bakımda hayatını
kaybeden 17 yaşındaki Hatice Kavafoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
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Yaklaşık bir ay önce Mersin’e giderken geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı
hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Hatice Kavafoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Merhume, Camikebir’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri
Mezarlığa defnedildi.
AK Parti gençlik kollarında lise teşkilatında olan Hatice Kavafoğlu’nun cenaze namazına
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Cahit Özden, partililer,
ailesi ve yakınları katıldı. Bakan Özhaseki, Kavafoğlu'nun tabutunu cenaze aracına kadar
omzunda taşıdı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19364.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

FETÖ'ye kaynak sağlayan 16 kişi
tutuklandı
Sosyal Destekleme Projeleri (SODES) adı altında FETÖ/PDY terör örgütüne kaynak
aktardıkları belirlenen 1 vakıf ile 16 derneğe Şanlıurfa merkezli aralarında Kayseri’nin de
bulunduğu 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda adliyeye sevk edilen 31 kişiden 16’sı
tutuklandı.
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Şanlıurfa merkezli, Gaziantep, Siirt, Aydın, Ankara, Tunceli, Kayseri, Diyarbakır, Hatay ve
Uşak illerinde SODES projeleri adı altında FETÖ/PDY terör örgütüne mali kaynak
sağladıkları belirlenen 1 vakıf ile 16 derneğe eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda
gözaltına alınan 31 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında
adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 31 kişiden 16'sı tutuklanırken, 15 kişi ise adli
kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19365.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Kayseri bilim insanlarını misafir edecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler birliğince her yıl düzenlenen
Kültürel birikimin korunmasına yönelik eğitim programın bu yıl Melikgazi İlçesinde
yapılacağını ve önümüzdeki hafta içerisinde Kayseri şehrinin 433 civarında bilim insanını
misafir edeceğini söyledi.
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Tarihi Kentler Birliği’nin 28-30 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek eğitim programında
Melikgazi Belediyesinin ev sahipliği yapacağını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, bu
etkinlikte tarihi yapıların korunmasında başarılı çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarıyla model
teşkil etmiş Melikgazi Belediye çalışmaların yerinde incelendiğini kaydetti. Özellikle son iki
yılda Melikgazi Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu tarihi yapıların onarımı ve günümüz
hizmetine sunulmasında büyük başarıyı ortaya koyan Melikgazi Belediyesi’nin yine referans
belediye seçildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları

söyledi: “Melikgazi belediyesince son iki yıldır gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ile adeta
tarihi mekanların koruyucu ve kollayıcısı olmuştur. Bu örnek alınacak çalışmalar Tarihi
Kentler Birliğince eğitim çalışmasına alınmıştır. Çünkü son iki yıldır 16 tarihi yapıyı onarmış
ve günümüz hizmetine sunmuştur. Bu çok ciddi bir çalışmadır ve yapılanlar dikkate alınarak
örnek gösterilmektedir. Bu Melikgazi Belediyesi için bir kazanç ve başarıdır. Bu eğitim
toplantısına toplam 433 üye belediyesi olan Tarihi Kentler Birliği'ne bağlı belediyelerin
teknik kadrolarına deneyimlerini ve yaptığı çalışmalar örnekler ile anlatacaktır. Melikgazi
Belediyesinin gerçekleştirilmiş olan çalışmalar bizzat gezilecektir. 28-30 Eylül 2016 tarihleri
arasında düzenlenecek olan programda; tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve
yaşatılması adına Melikgazi Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar hem seminerlerle hem
de alanlarda teknik personellerince anlatılacaktır. Bu eğitim seminerin başlığı zaten ‘Kültürel
Birikimin Korunması ve İşlevlendirilmesinde Melikgazi Örneği’ konusudur.” Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19366.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

OSB’de nefes kesen tatbikat
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) İtfaiye Müdürlüğü tarafından İtfaiye haftası
dolayısıyla düzenlenen yangın tatbikatı nefes kesti.
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KOSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası'nı çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Ekipleri
tarafından düzenlenen yangın tatbikatı da, izleyenlerden tam not aldı. Bölge içerisinde olası
bir yangına karşı her zaman nöbette olan ekipler, bölge içerisindeki en uzak mesafeye 5
dakika gibi kısa bir süre içerisinde ulaşarak, yangına müdahale ediyor.
Öte yandan, KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da, İtfaiye Haftası dolayısıyla
yazılı bir mesaj yayımladı. Nursaçan mesajında, itfaiye ekiplerinin her zaman hazır
olduklarını ve özveri ile çalıştıklarını kaydetti. Nursaçan, mesajında şunları söyledi:
"İtfaiye çalışanlarının; insanları ve diğer tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere,
deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olduğunu, bu yüzden
itfaiyeciliğin, birçok riski beraberinde taşıyan zor ve meşakkatli bir meslek oluğunu, tüm
risklere karşı kuruluş amacını karşılıksız yardım anlayışından alan itfaiye çalışanlarının
başkalarına yardımcı olabilmek için büyük bir özveri ve gayretle, gerekirse canları pahasına
görevlerini yerine getiriyor. Yangın ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz, bayram tatil
demeden, fedakar bir şekilde görev yapan Kayseri OSB itfaiye çalışanlarına, göstermiş
oldukları olağanüstü gayret nedeniyle teşekkür ederi. Bir can olsun kurtarabilir miyiz
inancıyla, yangın ve doğal afetle mücadele yaşamını yitiren şehit itfaiyecilerimize Allah’tan
rahmet, ülkemizin her köşesinde, her zaman görevinin başında olan tüm itfaiyecilerimize de
sağlık, sıhhat, mutluluk ve başarılar dilerim. Modern bir itfaiye hizmet binası, mevcut itfaiye
filosuna ilave olarak tam donanımlı itfaiye araçları, profesyonel eğitilmiş itfaiye personelleri,
bilgilendirmeye yönelik yayınlar ve kesintisiz eğitimlerle, Kayseri OSB’de yer alan

sanayicilere etkili, verimli ve kaliteli bir hizmet sunmaya çaba ve gayret gösteriliyor."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19367.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

E-ticarette 'Güven Damgası Sistemi'
kurulacak
İnternet alışverişleriyle ilgili "Elektronik Ticarette Güven Damgası" uygulaması hakkındaki
tebliğ taslağı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde görüşe açıldı.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hızla artan internet alışverişinde güvenlik, gizlilik
ve hizmet kalitesinde yaşanan endişelerin giderilmesi, standartların yükseltilmesi ve eticaretin geliştirilmesi hedefiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca "Güven Damgası Sistemi"
kurulacak.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının internet sitesinde görüşe açılan "Elektronik Ticarette Güven
Damgası" uygulaması hakkındaki tebliğ taslağına göre, şartları yerine getirerek, sisteme dahil
olmak isteyen e-ticaret sitelerine, bakanlıkça yetkilendirilen güven damgası sağlayıcılar
(GDS) tarafından "güven damgası" tahsis edilecek. İnternet sitesinde güven damgasını gören
tüketici, e-ticaret sitesinin belirli güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarını yerine getirdiğini,
güvenilir bir otorite tarafından denetlendiğini bilecek.
E-ticaretteki uyuşmazlıklar maliyetsiz çözümlenebilecek
Güven damgası tahsis edilen e-ticaret siteleri, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi,
talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim
imkanı sunacak, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacak.
Güven damgası sağlayıcılar tarafından oluşturulacak şikayet iletim ve uyuşmazlık çözüm
mekanizmasıyla, e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıklar hızlı, etkin ve maliyetsiz
çözümlenebilecek.
Ayrıca tüketici, güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerine yöneleceğinden, bu siteler
diğer sitelerin bir adım önünde olacak.
İlgililerden gelecek görüşlerin değerlendirilmesinin ardından, tebliğ taslağına son hali
verilecek. Uygulama, tüketicinin ve elektronik ortamda ticaret yapanların haklarını da
koruyacak.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve anonim şirketler, güven damgası sağlayıcısı
olabilecek. Uluslararası güven damgası çatı kuruluşlarından akredite olan ve tebliğde
belirtilen şartları yerine getiren kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ve anonim
şirketler, bakanlıkça güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirilecek.

Güven damgası sağlayıcılar, güven damgasının tahsis edilmesi, askıya alınması ve iptaline
ilişkin işlemleri yürütecek ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerini denetleyecek.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19368.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Tohumluk patateste hasat öncesi kontrol
İlimizde sertifikalı tohumluk patates üretiminde hasat kontrolleri yapıldı.
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Tomarza’da Şıhbarak ve Dadaloğlu Mahallelerinde hasat kontrolleri Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri Salih Durkut ve Mustafa Özkan tarafından
gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 dekar alanda florice, universa, orchestra ve agria olmak üzere 4
farklı tohumluk patates çeşidinde gerçekleştirilen kontrollerde patates siğili, nematodlar ve
bakteriyel hastalıkların olup olmadığı; tarla standartlarının belirlenmesi işlemleri yapıldı.
Hasat sırasında sertifikalı tohumluklardan 10 dekarda 200 adet olmak üzere numuneler
alınarak laboratuvara gönderilerek analizleri yapıldı. Laboratuvar analizleri ve tarla
kontrolleri neticesinde sertifikasyon kademesi belirlenirken, laboratuvar analizlerinde
tohumluk patateste hastalık veya zararlının tespit edilmesi durumunda bu parseller ve çevresi
karantinaya alınıyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19369.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Çocuklarda enfeksiyon işitme kaybına yol
açabilir
Çocuklarda, kabakulak, menenjit, kızamıkçık, suçiçeği gibi enfeksiyonlar ile bazı ilaçların,
kalıcı iç kulak hasarı ve işitme kaybına yol açabileceği belirtildi.
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Anadolu, işitme kaybının, çocuk doğduktan hemen sonra
saptanmadığı durumda topluma işitme engelli bir birey ekleneceğini söyledi.
Tüm dünyada ortalama 360 milyon işitme engelli bulunduğuna dikkati çeken Anadolu,
Türkiye'de de işitme engelli sayısının azımsanamayacak kadar çok olduğunu söyledi.
İşitme kayıplarının doğuştan olabildiği gibi sonradan da çocuğun gelişimi sırasında veya daha
sonraki ergenlik ve erişkinlik dönemlerinde de ortaya çıkabildiğini ifade eden Anadolu,
akraba evliliklerinin de çocuklarda doğuştan oluşan işitme sorununa sebep olabildiğini belirtti.
"Enfeksiyonlar önemsenmeli"
Anadolu, çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonların önemsenmesi gerektiğinin altını çizerek,
"Çocukluk çağında geçirilen kızamık, kabakulak, menenjit, kızamıkçık, suçiçeği gibi
enfeksiyonlar ile yüksek ateşle seyreden havale yaratacak kadar ciddi hastalıklar iç kulak
hasarı ve işitme kaybına yol açabiliyor. Çocuklarda kullanılan iç kulaktaki duyu hücrelerine
ve sinir hücrelerine zarar veren bazı toksik ilaçlar da kalıcı iç kulak hasarı ve işitme kaybına
neden oluyor." ifadelerini kullandı.
Bebeklik veya çocukluk döneminde ya da hamilelik döneminde kullanılacak ilaçların mutlaka
doktor kontrolünde kullanması gerektiğini dile getiren Anadolu, işitme engelli çocuklarda
esas olarak konuşma bozukluklarının ortaya çıktığını, çocuğun konuşamadığını ve konuşması
geciken
çocukların
aileleri
için
bunların
belirti
olabileceğini
söyledi.
Anadolu, ailelerin vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmasını ve
çocuğun işitme sorunu olup olmadığının değerlendirilmesinin sağlanmasını istedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19370.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

112 daha çabuk ulaşacak
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde iklim ve trafik gibi koşullar nedeniyle ulaşımın daha zor
olduğu yerlere yeni 112 istasyonları açmaya hazırlanıyor.
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Sağlık Bakanlığı, acil sağlık hizmetlerini daha hızla verebilmek için iklim ve trafik gibi
koşullar nedeniyle ulaşımın daha zor olduğu yerlere yeni 112 acil istasyonları açmaya
hazırlanıyor. Türkiye genelinde kurulacak yeni istasyonlar, en çok İstanbul'daki ambulans
ulaşımı sorununa çözüm olacak.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Aydınlık, yaptığı açıklamada,
acil hizmet sunumunda en önemli etkenin istasyon başına düşen vaka sayısı olduğunu söyledi.
Ulaşımı zor yerleşim bölgelerinde bazı istasyonların vaka sayısının az, buna karşın vakaya
intikalde geçen sürenin uzun olduğunu ifade eden Aydınlık, "Bakanlığımızda bununla ilgili
bir çalışma yapıyoruz. Acil yardım ambulansına 10 dakikada ulaşabilen nüfus ne kadar, 15
dakikada ulaşabilen ne kadar? Bunlar üzerinde bir planlama yapıyoruz. Sayın Bakanımızın

talimatları ile Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün de işin içerisinde olduğu bir çalışma
grubu oluşturduk." dedi.
"Ambulans hizmetlerini daha etkin hale getirmek istiyoruz"
Aydınlık, doğru yerde doğru istasyon açmak için çalıştıklarını belirterek çalışmalarda son
aşamaya geldiklerini aktardı.
Planlamaları doğru yapabilmek için istasyonun hizmet verdiği bölgedeki ortalama trafik
hızının da dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Aydınlık, bununla ilgili veri depoları
olduğunu ve onları da dikkate alan bir modelleme yaptıklarını dile getirdi.
Türkiye genelinde yeni kurulacak istasyonların özellikle vatandaşa yol yapısı ve trafik gibi
sebeplerle zor ulaşılan yerlerde kurulacağını bildiren Aydınlık, şunları kaydetti:
"Kurulacak istasyonlar nüfus kriterine göre belirlenmeyecek. Şu anda bazı programlar var.
Ortalama hızları veriyor. Bu bilgiler yıl içinde de depolanıyor. Oranın yıl içinde de ortalama
trafik hızları belli. Bu veriler varken bunlardan faydalanmak lazım. Trafikten, coğrafyanın
özelliklerinden kaynaklı o yolun hızını belirleyen etkenler de var. İklim şartları da
değerlendirilerek ulaşımı zor olan yerlerde onlara daha kısa sürede ulaşabilecek yeni istasyon
açacağız. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19371.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Tarihi ve kültürel mirasımızı koruyoruz
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gaziantep'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler
Birliği toplantısına katıldı. Meclis ve encümen toplantıları da dahil bir dizi toplantıya iştirak
eden Başkan Mustafa Çelik, tarihi ve kültürel mirasımızı korumak için önemli çalışmalar
yaptıklarını söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 81 ilden 100'ü aşkın belediye başkanı ve pek
çok belediye bürokratının katılımıyla gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısı için 23
Eylül Cuma günü Gaziantep'e gitti. Hafta sonunu da içine alan bir dizi toplantıya dahil olan
Başkan Çelik, pek çok Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya geldi. Tarihi Kentler Birliği
meclis ve encümen toplantılarına katılan Başkan Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde ilin tarihi yerlerini de ziyaret etti.
"Tarihi dokunun korunması için çalışmalar yaptık"
Tarihi Kentler Birliği toplantısı ile şehirlerimizin tarihi dokusunu koruma adına önemli
çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, belediyeciliğin
sadece alt ve üst yapı çalışmalarından ibaret olmadığını söyledi. Şehirlerin tarihi ve kültürel
miraslarının korunması gerektiğinin altını çizen Başkan Mustafa Çelik, "Bu amaçla Tarihi
Kentler Birliği'nin, kurulduğu günden bugüne belediyecilikte tarih bilincini geliştirmede
önemli katkıları olmuştur. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde birçok

tarihi eseri restore edip farklı fonksiyonlar kazandırarak yeniden halkımızın hizmetine
sunduk" dedi.
Başkan Mustafa Çelik, Gaziantep'te katıldığı toplantıların yanı sıra sergi açılışlarına katıldı ve
Zeugma Mozaik Müzesi'ni de gezdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19372.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Tamer özür yerine aklımızla dalga geçiyor
Bazı Ak Parti Milletvekillerinin FETÖ Lideri Fetullah Gülen ile olay bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Pensilvanya’da çekildiği anlaşılan şok fotoğrafta Milletvekili İsmail Tamer ve eski
Milletvekili Ahmet Öksüzkaya da yer alıyor.
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Dost ziyareti mi? Ziyaret ile ilgili bir yerel gazeteye konuşan Tamer, “New Jersey’inin 100
km uzağında bulunan bir alışveriş merkezine gittik yaklaşık 3-4 saat orada kaldık. Alışveriş
sonrasında bir arkadaşımız o dönemde bunu oradaki arkadaşımız diyor, 'Fetullah Hoca Efendi
buraya 30 dakika mesafede gelmişken onu da ziyaret edelim.’ Ben gitmek istemedim ama
Çoğunluk Gülen’i ziyaret etmeye karar verince benim itiraz etme şansım kalmadı ve gittik.”
İfadelerini kullandı. Aklımızla dalga geçiyor Fotoğrafın 2012 yılında çekildiğini ve karede yer
alanların 24. Dönem Ak Parti Milletvekilleri olduğunu söyleyen Tamer, özür dilemek yerine
fotoğrafın internete yayılması ile ilgili ‘Algı operasyonu yapılmak isteniyor’ diyerek adeta
aklımızla dalga geçiyor. FETÖ örgüt lideri Fetullah Gülen ile aynı karede bulunan isimler ise
şöyle: Ak Parti Adana milletvekili Fatoş Gürkan (23.ve 24.dönem milletvekili) Ak Parti
Trabzon milletvekili Safiye Seymenoğlu (23.ve 24.dönem milletvekili) Ak Parti Grup başkan
vekili ve Aksaray milletvekili İlknur İnceöz (milletvekilliği devam ediyor) Ak Parti Tokat
Milletvekili Dilek Yüksel (23.ve 24.dönem milletvekili) Ak Parti Giresun milletvekili Adem
Tatlı (22.ve 24.dönem milletvekili) Ak Parti Siirt milletvekili Osman Ören (24.dönem
milletvekili) Ak Parti Kayseri milletvekili İsmail Tamer (milletvekilliği devam ediyor) Ak
Parti Kayseri milletvekili Ahmet Öksüzkaya (23. Dönem Milletvekili) Ak Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Bitlis milletvekili Vedat Demiröz (görevlerine devam ediyor) Burdur
milletvekili Bayram Özçelik (22., 23. ve 24. Dönem Milletvekili) Ak Parti grup müdür
yardımcısı Mustafa Özkan Ankara İl imamı Oğuz Umucu Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19373.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Çocuklara başarı baskısı mutsuz ediyor
Uzman Sosyal Pedagog ve Psikolog Hanım Demirbaş, ebeveynlere çocuklarının üzerinde
başarı baskısı oluşturmamaları önerisinde bulunarak, “Elbette bütün veliler çocuklarının
başarılı olmasını ister ama bunu yaparken çocuklarımızı baskı altında tutabiliyoruz. Bu da
çocuğumuzun okuma hevesini ve merakını kırabiliyor.” dedi.
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Okul öncesi eğitimin ilkokul öncesindeki kreş ya da anaokulu eğitimini kapsadığını belirten
Uzman Sosyal Pedagog ve Psikolog Hanım Demirbaş, okul öncesi eğitimin okula alışmayı
kolaylaştırdığını, bu nedenle okul öncesinde eğitim alan çocukların okula daha kolay adapte
olabildiğini ifade etti. Demirbaş, okul öncesi eğitimin ders öğretmek gibi bir amacı olmadığını
vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada okula geçişin kolay olması için temel, sosyal
beceriler çocuğa aktarılmaktadır. Çünkü çocuklar başka bir ortama gidecekleri için sevinseler
de kendinden büyük çocukları gördükleri için korkuya kapılabiliyorlar, bilmediği bir şeyle
karşı karşıya kalmanın endişesini taşıyorlar. Okul öncesi dönemde bunları ortadan kaldıran,
okuldaki ders düzeyine yakınlaştıran, örneğin hesap yapmayı öğretmese de, rakamlara,
sembollere alıştıran bir müessese. Bu dönem çocukların sorun çözme ve stresle baş etme
yetilerini geliştiriyor.” “Çocuklar başarı baskısı ile mutsuz edilmemeli” Ebeveynlere
çocuklarının üzerinde başarı baskısı oluşturmamaları önerisinde de bulunan Demirbaş,
“Elbette bütün veliler çocuklarının başarılı olmasını ister ama bunu yaparken çocuklarımızı
baskı altında tutabiliyoruz. Bu da çocuğumuzun okuma hevesini ve merakını kırabiliyor.
Zaten okul öncesi eğitimin bir başka amacı da merakı kalıcı hale getirmek, oyunla öğrenmeyi
sevdirmektir. Bizler, çocuğu başarılı olsun diye baskılarken mutlu olmasına gölge
düşürebiliyoruz.” dedi. Her başarılı insanın mutlu olmayacağının altını çizen Demirbaş,
çocuklara bunun yerine, onlarla kaliteli vakit geçirerek özgüven kazandırmayı, kendilerini
ifade etmelerini sağlamayı ve hayal güçlerini desteklemeyi önerdi. Okul öncesi eğitimle okula
kolay adapte Okul öncesi eğitim alanların, almayanlara oranla okul yaşamına daha çabuk
adapte olduklarına dikkat çeken Demirbaş, “Okul öncesi eğitim almayan çocuklar kendilerini
sanki birden bire büyük bir zorlukla karşı karşıya kalmış hissediyor. Bu nedenle ailelerin bu
dönemi önemsemesini öneriyoruz. Ama aynı zamanda çocukları ile kaliteli vakit geçirmeli,
düzenli biçimde onlarla sohbet etmeli, onlara değer verdiklerini de göstermeliler.” ifadelerini
kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19374.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Sığırın kalp zarında kök hücre bulundu
Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezinde (GENKÖK) yapılan araştırmada,
sığırların kalp zarında kök hücre bulundu.
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Prof. Dr. Mustafa Çetin ve Yrd. Doç. Dr. Gökçen Dinç'in danışmanlığında Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Kök Hücre Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi biyolog Gülhan Şahin tarafından
yapılan çalışma kapsamında, sığırlardan elde edilen bu kök hücrelerin insanlarda kalp
hastalıklarının tedavisinde kullanımı da araştırılacak.
Şahin, yaptığı açıklamada, sığır kalbinin dış kısmındaki zarda (perikard) kök hücrenin var
olup olmadığını araştırdıklarını söyledi.
Çalışmada son aşamaya geldiğini ifade eden Şahin, elde ettikleri verilerin olumlu yönde
ilerlediklerini gösterdiğini kaydetti.
Perikardın, üç tabakadan oluşan kalbin en dış kısmında yer alan ve çok fazla çeşitte hücre
bulundurmayan bir tabaka olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:
"Biz bu tabaka üzerinde kök hücrelerin var olabileceğini düşünerek yola çıktık ve çalışmayı
sığırlar üzerinde yaptık. Çünkü sığırlar da insanlar gibi memeliler grubunda yer alıyor ve
insan dokusuna yakın bir doku yapısı var. Perikardın daha önce birçok çalışması yapılmış ama
bu çalışmalarda yama olarak, hücresiz kısmı kullanılmış. Biz hücresel kısmında kök hücre
olup olmadığına baktık. 5 hayvan üzerinde çalışma yaptık ve laboratuvar ortamında 5'inden
de kök hücre elde ettik."
İnsanlarda görülen kalp hastalıklarında kök hücrenin alternatif bir tedavi yöntemi olarak
kullanıldığını dile getiren Şahin, bu çalışmalarda yine hastanın kalbinin kapakçık kısmından
kazıntı şeklinde kök hücrelerin alındığını ve laboratuvar ortamında çoğaltılarak enjeksiyonla
damar yolundan hasarlı bölgeye gönderilerek kalbin tedavi edilmeye çalışıldığını anlattı.
"Klinik çalışmaların yeterli düzeye ulaşması lazım"
Şahin, bu konuda halen süren çalışmalar olduğunu ancak bunların yeterli sayıya ulaşmadığını
vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bilimsel olarak bu konunun netleşmesi için klinik çalışmaların yeterli düzeye ulaşması
lazım. Sonuçta kalp üzerinde yapılan çalışmalarda kalpten elde edilen kök hücreler
kullanılıyor. Diğer organlarda da kök hücreler var ama siz kalbi tedavi ediyorsanız kalpten
elde edilen kök hücreleri kullanmanız daha uygun oluyor. Bu kesin, net bir şekilde
literatürlerde var. Ancak perikarddan alınan kök hücre, kapakçıktan alınandan daha az zarar
verir hastaya. Bunu önlemek adına, sığırın kalp zarından elde ettiğimiz kök hücreleri, ileriki
dönemlerde insanların kalp hastalıklarının tedavisinde uygulayabilirsek bu, insanlık adına
büyük bir gelişme olacak."
Perikardda kök hücrenin varlığına dair önemli deliller tespit ederek bu konuda çok önemli ve
büyük bir adım attıklarını belirten Şahin, araştırma tamamlandığında sonuçların bilimsel
olarak da yayımlanacağını sözlerine ekledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19375.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

“Şen” olasın şehidim
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Arda Şen, memleketi Kayseri’nin
Pınarbaşı İlçesi Malak Mahallesinde toprağa verildi. Cenaze töreninde 1 aylık nişanlısı,
şehidin tabutu üzerindeki fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Arda Şen’in cenazesi, askeri törenin
ardından uçak ile memleketi Kayseri’ye getirildi. Şehidin naaşı baba ocağına oradan da
cenaze namazının kılınması için Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Şehit Şen’in burada öğle
namazına müteakiben İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
Cenazeye, kalabalık halk topluluğu, Ak Parti ve MHP’li milletvekilleri ve belediye
başkanları, şehidin ailesi, akrabalar ve protokol katıldı. Namazın ardından şehidin cenazesi
tekbir sesleri ile top aracına konuldu. Burada vatandaşlar 'Şehitler ölmez vatan bölünmez'
şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi.
Şehit Şen'in cenazesi toprağa verilmek üzere Pınarbaşı ilçesi Malak Mahallesine götürüldü.
Şehit Arda Şen’in 1 aylık nişanlısı Münevver Altınok şehidin tabutu yanından bir an olsun
ayrılmadı. Şehit nişanlısının tabut üzerindeki fotoğrafına sarılan Altınok gözyaşı döktü.
Ayrıca Şehit Arda Şen’in annesi Ayşe Şen de oğlunun fotoğrafını kimseye vermedi.
Şehit Şen aile mezarlığına defnedildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19376.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Bakan Özhaseki: CERABLUS’A
HAZIRLIKLIYIZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suriye'nin Cerablus kentinin yeniden
yapılandırılmasına yönelik bir durum söz konusu olursa bakanlık olarak buna hazırlıklı
olduklarını söyledi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Fakültesinin açılış törenine katıldı.
Törene gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki, Suriye'nin
Cerablus kentinin yeniden yapılandırılmasına yönelik bir soru üzerine şu açıklamayı yaptı:
"Bizim Güneydoğu'da bir çalışmamız var. Orada bize sınır olan uzunca bir bölgede Türk
Silahlı Kuvvetlerinin girmiş olduğu harekat neticesinde yeni bir yaşam alanı oluşuyor. Oranın
yerlileri memleketlerine dönüyorlar. Göçmen olan insanlar, sıkıntılı olan insanlar gelip
evlerine yerleşmeye çalışıyorlar. Fakat geldiklerinde yıkıntıyla karşılaşıyorlar.
Bu konuda hükümet nezdinde görüşmeler var, daha üst düzeyde görüşmeler var ama
netleşmiş olarak şu kadar konut yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak gibi elimizde somut
bilgiler olmadığı için, anlaşmalar neticesinde ortaya çıkacak net bir durum olmadığı için şu
anda bir şey söylemek zor. Ancak dönüp olay bizde kalacak ve konut yapılacak olursa, bunu
dünyada en iyi yapacak grup yine Türklerdir, bu işi en iyi yapacak bakanlık da bizim
Bakanlığımız. Bu konuda da hazırlıklıyız. Malumatımız var, gelişmeleri takip ediyoruz."
Törenin açılış konuşmasını da yapan Bakan Özhaseki, Fakültenin gayrimenkul alanında
müthiş bir açığı kapatacağını eskiden Kayseri'de çocukları okutmayarak marangozlu,
kunduracılık gibi mesleklere yönlendirdiklerini ve başarılı olamayanların "Bunda iş yok,
götür okusun" denildiğini anlattı.
Toplumda mühendislik, tıp gibi bölümlere takdirle yaklaşıldığını, edebiyat gibi alanlara ise
"Canın sağ olsun" denildiğini aktaran Bakan Özhaseki, velilere hitaben, "Şimdi ama veliler
müsterih olsun. Burası para edecek bir iş ve çok keyifli bir meslek, ondan kimsenin endişesi
olmasın." sözlerine yer verdi.
Açılışı gerçekleştirilen fakültenin çok elzem olduğunu, bu tip fakültelerin revaçta olması
gerektiğini dile getiren Bakan Özhaseki, tıbba insanların arada bir işinin düştüğünü ama
insanların evi, sokağı gibi 24 saatinin geçtiği ortamın bilimsel bir karaktere oturtulmadığına
işaret etti.
Velilerin endişe etmemesini, evlatlarını bu mesleğe yönlendirmekle iyi bir şey yaptıklarını
vurgulayan Özhaseki, bu mesleğin tıp kadar para kazandıracak bir iş ve bakanlığın da alt
yapısını oluşturan bir meslek olduğunu aktardı.
"Kuşun mantığı evlerimizde olsa çok rahat edeceğiz"
İnşaat sektöründe Türkiye’nin dünyada Çin'den sonra ikinci büyük sektör olarak
gözüktüğünü, ekonominin yüzde 7,6'sını oluşturduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, dünyadaki
en büyük 250 firmanın 42'sinin Türk şirketi olduğunu aktardı.
Bakan Mehmet Özhaseki, kaliteye önem verilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle dedi:
"Çünkü yaptığımız harcamalarda kaliteye dikkat etmezsek israf oluyor ve bu ülke de o kadar
zengin değil. Kuş misali verilir. Nedir kuş misali? Kuş yuvayı ya bir ağacın tepesine kimsenin
ulaşamayacağı bir yere ya da sarp bir kayalığa yapar. Korunma güdüsü vardır. Kuş önce çalı,
çırpı toplar. Sonra etraftan otları toplar. Sonraki dibindeki malzemeleri çamurumsu bir
maddeyle adeta izolasyon yapar. Sonra çanak gibi bir şekilde üstten küçük bir delikten girilip
içinde korumalı bir alan oluşturur. Bu çok organiktir, çok amaçlıdır, fonksiyonludur ve
sağlıklıdır. Kuş gibi yapsak evlerimizi rahat ederiz diye örnek verilir. Kuşun mantığı bizde
olsa, evlerimizde olsa çok rahat edeceğiz."
Belediye Yasası hazırlıklarına da değinen Bakan Özhaseki, herkesi rahatsız eden şehirlerdeki
planların bozulması, haksız yere yapılan tadilatlar gibi vatandaşların içindeki adalet
duygusunu sarsan sorun alanlarının giderileceğini ifade ederek, "Niye 5 katlı evler giderken
birden bire aradan 25 kat yükselsin ki? Ne oluyor bütün parsellerdeki inşaat yoğunluğu 5
metreyken birisinin ki 25 metre olsun ki?" sözlerine yer verdi.
Açılış töreninde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile Uygulamalı Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş de birer konuşma yaptı. Törene
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu da katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki ile diğer katılımcılar, lisans bursu almaya hak
kazanan öğrencilere belge verdi.
Fakülte yönetimi tarafından da Bakan Özhaseki'ye fakültenin sembolik anahtarı hediye edildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19377.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Neşet Ertaş heykeli ziyaretçilerini
türkülerle karşılıyor
Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'nde yer alan, bozlak ustası merhum Neşet Ertaş'ın
android heykeli, ziyaretçileri ünlü halk ozanının türküleriyle karşılıyor.
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"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Ertaş'a ayrılan odada, ona ait plaklar, kasetler ve
fotoğrafların yanı sıra saz çalıp merhum ozanın türkülerini seslendiren android heykeli yer
alıyor. Odaya giren ziyaretçilere Kırşehir şivesiyle "hoş geldiniz" diye seslenen android
heykel, türkülerle nostalji yaşatıyor. Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan, Neşet
Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi’nin, 2014 yılında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
tarafından açıldığını anımsattı. Kültür Evi'nde Kırşehir ve Anadolu’nun aşıkları, ozanları,
kültürel değer ve şahsiyetlerine yer verildiğini aktaran Eraslan, Ertaş için bir oda tahsis
edilerek, ünlü halk ozanının hatırasının yaşatılmaya çalışıldığını söyledi. Odaya Samsun’da
yaptırılan bir android Neşet Ertaş heykelininin de konulduğunu belirten Eraslan, hareketli
heykelin saz çalarak türküler seslendirdiğini dile getirdi. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden
Ertaş'ın kabrini ve Kültür Evi'ni ziyarete gelenlerin olduğunu anlatan Eraslan, bozlak ustasının
hayatını kaybettiği 25 Eylül'de ve ertesi gün ziyaretçi sayısının daha da arttığını vurguladı.
Eraslan, odayı ziyaret edenlerin "Neşet usta"nın sesiyle karşılandığını belirterek, şunları
kaydetti: "Kültür Evi'nde en fazla ilgi çeken ve akın akın ziyaretçilerin geldiği oda Neşet
Ertaş’a ayrılan oda. Odada Neşet Ertaş üstadımızın android heykeli var. Bu heykel, hareketli.
Her gelen ziyaretçimize ‘hoş geldin’ diyor. Heykel, Neşet Ertaş'ın o vazgeçilmez sesinden,
nefesinden ziyaretçilere müzik ziyafeti sunuyor. Yapımı uzun bir süre devam etti.
Samsun’dan heykeltraş Adil Çelik hocamız yaptı. Kıyafeti Neşet Ertaş’ın tercih ettiği
kıyafetlerden esinlenerek yapıldı. Gözlüğüne kadar her bir detaya itina ile dikkat edildi.
Odanın diğer bölümlerinde Neşet Ertaş’a ait plaklar, kasetleri ve bir çok fotoğraf var. Bu
fotoğraflar arasında fahri doktora alması, konserleri, defnedildiği güne ait kareler de yer
alıyor." Burayı ziyarete gelenlerin Kırşehir’in diğer bozlak ustaları Neşet Ertaş’ın babası
Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan'ı da yad ettiklerini dile getiren Eraslan, "Kültür
Evi'nin diğer odalarında da Neşet Ertaş’ın babası Muharrem Ertaş,Kırşehir’in ozanlarından
Çekiç Ali, Hacı Taşan gibi değerlere yer verildi. Neşet üstadın bulunduğu bu oda, çok özel.
Çok fazla ziyaretçi çeken bir yer. Kırşehir'e her gelen bu odaya mutlaka uğruyor. Ertaş'ın
android heykelinden kendi dilinden türkülerini dinliyor." dedi. "Burada daha fazla

duygulandık" Ziyaretçilerden Recep Karaca da Neşet Ertaş’ın sadeceKırşehir'in değil,
Türkiye’nin gururu olduğunu ve Anadolu kültürünü dünyaya tanıttığını belirterek, "Şairimizi,
ozanımızı ve üstadımızı ziyarete geldik, gördük. Çok güzel adroid heykelini yapmışlar.
Sözünden, sazından kendi sesinden tekrar türkülerini dinleyerek duygulandık. Her zaman
severek dinliyoruz ama burada daha fazla duygulandık. Yapanlardan Allah razı olsun. Çok
güzel olmuş." ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19378.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

3 Suriyeli gözaltına alındı
Kayseri'de polis tarafından yapılan operasyonda, 3 Suriyeli 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmek veya aşağılamak' iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde, Suriyeli vatandaşların yoğun olarak bulunduğu
mahallede Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile operasyon yapıldığı öğrenildi. Polis ekipleri
tarafından yapılan operasyonda Cafer Elcüneyd, Mohamad Aljneid, Raşid Berakad isimli 3
Suriyeli'nin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak' suçundan yakalanarak
gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 3 Suriyeli doktor kontrolünden sonra ifadeleri
alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19379.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Tanık olarak gittiği davadan 10 yıl hapis
cezası aldı
Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti' davasına tanık olarak katılan daha sonra mahkemedeki
ifadesinin ardından sanık olarak yargılanan bir kişiye 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar E.S. ile E.M. ve
avukatları hazır bulundu. 38 yaşındaki sanık E.S. mahkemede sorgu ve savunmasında Kayseri
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir uyuşturucu davasında tanık olarak dinlendiğini belirterek, "1.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlendim. Orada tehditle uyuşturucu satıcılığı
yaptığımı söyledim. O mahkemede 'Bana bu illeti satmazsam ailem ile tehdit ettiler.
Çocuklarımın telefonda sesini dinlettiler ve silahla kolumdan vurdular' diye ifade verdim.
Daha sonra mahkeme heyeti beni de sanık yaptı ve bu dava ile birleştirdi" dedi. Sanık E.S. bu
çeteyi kendisinin ihbar ettiğini belirterek, "Operasyon 27 Kasım'da yapıldı. Ben ise 1
Kasım'da Emniyet'e elimdeki uyuşturucu madde ile tüm olayları samimice anlattım. 305
gündür cezaevindeyim. 1 günü 1 yıl gibi geçiyor. Aile ve iş hayatımda tehditlerle bu zamana
kadar geldim" diye konuştu. Hayat kadınlığı yaparak yaşamını sürdüren E.İ.'ye 235 TL
karşılığında metamfetamin maddesi sattığı iddiasıyla yargılanan diğer 34 yaşındaki sanık
E.M. ise "Ben taksicilik yaparım. Ne uyuşturucu içerim ne de satarım. Somut delil yok" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık E.S.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma
veya sağlama' suçundan 10 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 2 bin 240 TL adli para cezası, sanık
E.M.'ye ise aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ve bin 500 TL adli para cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19380.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

"Tek yumurta ikizleri" aynı sınıfta buluştu
Sivas'ta, aynı sınıfta eğitim gören tek yumurta ikizi 7 yaşındaki 6 çocuk, öğretmenlerinin ve
arkadaşlarının ilgi odağı haline geldi.
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Kılıçarslan İlkokulu 2-B sınıfında, tek yumurta ikizleri Utku ve Ufuk Dökmeci, Hiranur ve
Sılanur Elbay ile Muhammed Utku ve Umut Kaan Tosunoğlu eğitim görüyor.
Öğretmenlerinin ve arkadaşlarının ilgi odağı olan çocuklar, sınıfta aynı sıraları paylaşıyor.
Fiziksel benzerliklerinin yanı sıra isimleri de birbirini çağrıştıran ikizleri, öğretmenleri ve
sınıf arkadaşları sık sık karıştırıyor. Tek yumurta ikizlerinin öğretmeni Muammer
Tanrıverdioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır öğretmenlik yaptığını, mesleğini
ve öğrencilerini çok sevdiğini söyledi. Kılıçarslan İlkokulunda 2 yıldır görev yaptığını ve
sınıfında 3 ikiz öğrenci olduğunu dile getiren Tanrıverdioğlu, "3'ü de tek yumurta ikizi.
Sadece kıyafetleriyle değil, her yönleriyle birbirlerine çok benziyorlar. İsimlerini çok
karıştırıyorum. İyi yönleri de kötü yönleri de var. İyi yönleri öğrencilerimin çalışkan ve
sevimli olmaları. Kötü yönlerine gelince biri ders yaptığı zaman yapmayan 'öğretmenim bana
yardımcı olmadı' diye savunma geliştiriyor." diye konuştu. Tanrıverdioğlu, ikiz öğrencilerin
ayrı sınıflarda olması gerektiğini savunarak, "Başka sınıflarda olmalılar ki gerçek başarıları
ortaya çıksın fakat birinci sınıfa başladıklarında hem aileleri aynı sınıfta olmalarını istedi hem
de çektiğimiz kurada aynı sınıfa düştüler. Ben kendilerini çok seviyorum onlar da beni çok
seviyor." dedi. İkizleri sürekli karıştırdığını da dile getiren ve isimlerini söylemekte güçlük

çeken Tanrıverdioğlu, sık karıştırdığında çocukların sınıftaki oturma düzenlerini değiştirdiğini
ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19381.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Beyan’ul-Hak tefsirleri başlıyor
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in her hafta Pazartesi günü İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesi’nde vereceği tefsir dersleri bugün saat 20.00’da başlıyor.
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Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Bölümü Öğretim Üyesi olan
Müftü Güven’in tefsir derslerine katılmak ve ayrıntı bilgi edinmek isteyenler ‘0352 231 3866’
numaralı telefonu arayabilir. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19382.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

"BYLOCK”ÇU MEMURLAR HAKİM
KARŞISINDA
Kayseri merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin
soruşturma kapsamında gözaltına alınan 90 kamu personelinden 35'i adliyeye sevk edildi.
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Haklarında yakalama kararı verilen 141 kamu personelinden gözaltına alınan 90 şüpheliden
35'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra
adliyeye sevk edildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma kapsamında "Anayasa'yı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye
teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla daha önce açığa alınan kamu
personeli arasında örgütün kriptolu iletişim programı "ByLock"u kullananlar olduğunun
belirlenmesi üzerine 21 Eylül'de 141 zanlıya yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon

başlatılmıştı.
Operasyon kapsamında Kayseri, Bingöl, Konya, Kırıkkale, Mersin, Afyonkarahisar, İstanbul,
Ankara, Yozgat, Bursa, İzmir, Samsun, Tokat, Mardin, Düzce ve Sivas'ta 90 kişi gözaltına
alınmıştı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19383.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Öğretmen olamayınca ayakkabı tamircisi
oldu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünden 2004
yılında mezun olan 34 yaşındaki Saffet Karataş, atanamayınca Eskişehir'de akrabalarından
öğrendiği ayakkabı tamirciliğiyle 12 yıldır evini geçindiriyor.
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Sıcak Sular Çarşısı'nda mesleğini sürdüren Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul
çıkışı ayakkabı tamirciliği yapan dayısının yanına 1993 yılından itibaren gittiğini ve bu işi
öğrendiğini söyledi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümünden 2004
yılında mezun olduğunu belirten Karataş, yeterli puanı alamayıp öğretmen olamayınca
ayakkabı tamirciliğinin mesleği haline geldiğini ifade etti.
Mesleğini çok sevdiğini ve ömrünün sonuna kadar bu işi yapmak istediğini ifade
eden Karataş, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonraki süreçte ortaya çıkan bazı olayların
ardından öğretmen olamamasının en önemli nedenlerinden birinin Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) olduğunu anladığına işaret ederek, "Bacanağım geçen sene yüksek puan almasına
rağmen atanamamıştı. Şimdi bir işletmede kasiyerlik yapıyor. O da edebiyatçı kasiyer
mesela." yorumunu yaptı.
Ayakkabı tamirciliği yapmaktan gocunmadığını hatta büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran
Karataş, "Herkes hak ettiği gibi yaşarmış. Rabbim bana bunu uygun görmüş, işimi yapıyorum
hatta işimi çok severek yapıyorum. Şerefimle evime ekmek götürüyorum. Ayrıca zaten
çocukluğumun boş zamanlarının çoğu dayımın ayakkabı tamiri dükkanında geçti. Boya
kokusu, küçük esnafın içindeki o samimiyet beni bu işe aşık etti." dedi.
"Meslek bitiyor, çırak yok"
Karataş, ekmek parası kazanmanın onlarca yolu bulunduğunu ve helal lokma kazanabilmenin
önemli olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Ben namusumla ayakkabı tamir ediyorum. Çoluğum çocuğum kazandığım bu parayla eğitim
alıyor, yemek yiyor, büyüyor. Bizim bu memlekete bir faydamız olacaksa, gelecek nesilleri
adam gibi yetiştirmeliyiz. Terörist olacaklarına, ayakkabı tamircisi olsunlar fakat gençlere
anlatamıyorsunuz. Gocunuyorlar, utanıyorlar. Ayakkabı boyamak, saç kesmek, elbise dikmek
sanattır. Sanat sadece sahnede şarkı söylemek değil ki. Ben olmazsam ayakkabını kim

boyayacak? Berber olmasa saçlarını kim kesecek? Kendi çocuğumuz bile gelip tezgahımızın
başında durmuyor."
İş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaf dayanışmasını çok takdir ettiğini söyleyen Karataş,
"Siftah yaptıysak yan komşumuza yollarız. Boyamız bittiyse ödünç alırız, paylaşırız, severiz
ve sayarız. Zaten dünya üzerinde yaşayan insanların hepsi böyle yapsa kavga, dövüş, ihanet
olmaz. Necip Fazıl 'Sevdiğini belli et, gizlemek başkalarına fırsat vermektir' diyor, Nazım
Hikmet ise 'Yeter ki kararmasın sol memenin altındaki cevahir' diyor. Aslında mevzu hep
aynı. İşini severek yap, devletini sev, gerisi teferruat." ifadelerini kullandı.
Dayısının tamirhanesinde çocukken yanlışlıkla kahverengi bir ayakkabıyı siyaha boyadığını
belirten Karataş, "Bizim meslek hata kabul etmez. Özenerek aldığınız ayakkabıyı bize
canlansın diye getiriyorsunuz. Bir müşterinin kahverengi ayakkabısını siyaha boyayınca
yediğim tokat hala hatırımda. 'Bir musibet bin nasihatten iyidir' derler ya, işte bugün bu
çarşıda parmakla gösterilen bir zanaatkar oldum." diye konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19384.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Kayserili paraşütçü ölümden döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen yamaç paraşüt kazasında amatör pilot Ahmet
Başmısırlı ölümden döndü.
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Edinilen bilgiye göre; Kayseri’den arkadaşlarıyla birlikte Ölüdeniz'e eğitim uçuşu yapmak
için giden amatör yamaç paraşütü pilotu Ahmet Başmısırlı, 1800 metre pistinden single (tekli)
atlayış yaptı. Ölüdeniz’in üzerine gelen Başmısırlı, yaklaşık bin metre yükseklikte spiral
denemeye başladı. Tecrübesizliği nedeniyle paraşütün kontrolünü kaybederek hızla düşüşe
geçti. Yere yaklaşık 300 metre kala yedek paraşütünü açan Başmısırlı, Kumburnu Plajı’nın
karşı yakasında yer alan çam ağaçlarıyla kaplı Atatürk Burnu’na düştü. Paraşütü 5 metre
yüksekliğinde 2 ağaca dolanan Başmısırlı, kayalık zemine düşmekten son anda kurtuldu.
Ağaçlarla kaplı olması nedeniyle bölgeye Babadağ’da konuşlu Ulusal Medikal Kurtarma
Ekibi (UMKE) yönlendirildi. Ekipler Kumburnu Plajı’ndan özel bir tekneyle Atatürk
Burnu’na geçtiler. 30-40 metrelik tırmanışın ardından ağaçların arasına düşen Başmısırlı’ya
ulaşıldı. Paraşütten kendi imkanlarıyla kurtulan Başmısır, UMKE ekipleri tarafından sağlık
kontrolünden geçirildi
Kayseri’de esnaflık yapan ve Babadağ’dan ilk kez yamaç paraşütüyle uçtuğunu söyleyen
Başmısırlı, tecrübesizliğinin kazaya neden olduğunu söyledi. Eğitimini Kayseri Havacılık
Kulübü’nde tamamladığını belirten Başmısırlı,"Bin metre yükseklikte hızlı dönüş hareketi
denemeye başladım. Daha sonra yaptığım frenlemeler işe yaramadı ve dönerek düşüşe
başladım. Güçlükle yedek paraşütümü açtım. Daha sonra kontrolsüz olarak ağaçların üstüne
düştüm. Paraşütüm ağaca takıldığı için hiç yaralanmadım" dedi.
Türk Hava Kurumu Babadağ Uçuş Kontrol heyeti Başkanı Arif Buhara ise tecrübesizliğin
kazada başrol oynadığını söyledi. Olay yerine geldiklerinde çok sevindiklerini belirten

Buhara, “Arkadaşımız hiç yara almadan kazayı atlatmış. Çok daha vahim sonuçlarla
karşılaştığımız oldu. Deneyimi az arkadaşlar sabırsızlık yapmamalı. Yeni manevralar
çalışılırken, uzman hocalarla çalışmaları gerekir. Bazı pilotlar bu tarz heyecanlı işler
yaparken, geride kalan ailelerini hüsrana boğabiliyorlar. Takıldığı ağaçla birlikte düşüş hızını
yavaşlatan yedek paraşütte pilotun kurtulmasında büyük önem arz ediyor. Geçmişte açamayıp
ölenler oldu” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19385.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Olayın takipçisiyiz
Aralarında Kayseri’nin mevcut Milletvekili İsmail Tamer ve FETÖ soruşturmasında dolayı
firari olan eski milletvekillerinden Ahmet Öksüzkaya’nın da bulunduğu AK Partili 12
milletvekilinin Pensilvanya'da yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen'i ziyaret fotoğraflarının
yankıları sürüyor. Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden olayın takipçisi olduklarını belirterek, araştırma yapıldığını söyledi.
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CHP İl Başkanı Keskin:
Ak Parti gerekeni yapmalıdır
Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin ise “İnsanlar bir inanca ve bir kişiye
inanabilirler. Bunu çıkıp açık yüreklilik ile söylemelidirler. Ama takiye yapmayacaksınız.
FETÖ Lideri ile fotoğraflar çekinip zamanında nemalanacaksınız, sonra da hiç bir şey
olmamış gibi sabahlara kadar Cumhuriyet meydanında Demokrasi nöbetleri tutacaksınız.
İnsanlar size nasıl inansın. Nasıl bir güven vereceksiniz. Samimi olacaksınız. Memurlara ve
garibanlara gelince bir bankada hesabı var diye, bir sendikaya üye oldu diye hayatını
karartacaksınız. Milletvekiline gelince hiçbir uygulama yapmayacaksınız. Bu bir siyasi
nezaketsizliktir. Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ‘in durumu partisinin iç meselesi
olmuştur. Ak Parti siyasi nezaketini gösterip gerekeni yapmalıdır. Güçleri yetiyorsa
milletvekillerine de gereken muameleyi yapmalıdırlar.” dedi.
MHP İl Başkanı Ersoy:
Devlet gereğini yapacaktır
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy da olayı şu şekilde yorumladı:
“Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in son günlerde FETÖ Lideri ile ortada dolaşan
fotoğrafı hakkında bir şeyler söylemem doğru olmaz. Devlet FETÖ ile ilgili her şeyi biliyor.
Devlet kişilerin hangi tarihte nerde olduğunu daha iyi biliyor. Bu konuları sorgulaması
gereken devlettir. Bu ortamda biz MHP olarak olayları gözlemliyoruz. Devlet gereğini
yapacaktır. Olaylar sonuçlandıktan sonra yapılmayanlar var ise biz gözlemlediklerimizi ortaya
çıkarırız”
Ziyaret dershane tartışmalarından sonra gerçekleştirdi!
Sözcü Gazetesi’nin de gündeminde olan olayla ilgili olarak ziyaretin Recep Tayyip
Erdoğan'ın dershane ve MİT krizi nedeniyle ‘cemaat'le kavga ettiği dönemden sonra

gerçekleşmesine dikkat çekildi. Ziyareti, dönemin Ak Parti Kayseri Milletvekili Ahmet
Öksüzkaya’nın organize ettiği iddia ediliyor.
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi
Olay fotoğraf sosyal medyada yayılınca tepkiler de çığ gibi büyümeye başladı. İşte bazı
sosyal medya kullanıcıların olay fotoğraf ile ilgili yorumları
Dr. ziya kemal @ziyakemal:
Ak Parti M.V İsmail Tamer'in FETOŞ ile fotosu.
Fotodaki diğer kişilerin hepsi AKP'li. Bunları gözünüze soksak temizlik yapar mısınız?
Cengiz Şah @ebuubeyde1313:
@FirlamaFETO ulan İsmail Tamer tekrar vekil Nasıl oldun çıkıyor ortaya
Sadi Yaman @yamansadi:
Bu resimde bulunan AK Partili vekillerin irdelenmesi gerekir.
Özellikle Kayseri vekili İsmail TAMER in.
anti fetö @2015Genel:
İsmail tamer hemşirelik okuluna nasıl öğrenci alıyordu. Araştırılsın. Sınav ve FETÖ
bağlantısına bakılsın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19387.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Kayseri’de 65 bin Yozgatlı yaşıyor
Türkiye’nin en fazla göç veren illerinin başında gelen Yozgat’ın bugünkü nüfusunun iki katı il
dışında yaşıyor. Yozgatlıların en çok yaşadığı illerden biri olan Kayseri’de 65 bin 217
Yozgatlı yaşıyor.

27 Eylül 2016 Salı 08:28

2015 yılı TUİK verilerine göre Türkiye genelinde 1 milyon 157 bin 870 Yozgatlı yaşarken,
Yozgat’tan sonra en çok Yozgatlı 354 bin 89 kişi ile Ankara’da yaşıyor. İstanbul’da 144 bin
542, Kayseri’de 65 bin 217, İzmir’de 32 bin 696, Bursa’da 27 bin 866, Antalya’da 22 bin 226
Yozgatlı yaşıyor.
Türkiye genelinde yaşayan Yozgatlıların illere göre nüfusu şu şekilde oluşuyor, “Adana 3 bin
98, Adıyaman 333, Afyonkarahisar bin 183, Ağrı 608, Aksaray bin 190, Amasya bin 18,
Ankara 354 bin 89, Antalya 22 bin 226, Ardahan 134, Artvin 210, Aydın 4bin 390, Balıkesir
5 bin 108, Bartın 429, Batman 387, Bilecik 620, Bingöl 370, Bitlis 355, Bolu bin 127, Burdur
484, Bursa 27 bin 866, Çanakkale 1 bin 27, Çankırı bin 45, Çorum 4 bin 699, Denizli bin 727,
Diyarbakır bin 189, Düzce 869, Edirne bin 193, Elazığ 758, Erzincan 706, Erzurum bin 176,
Eskişehir 3 bin 22, Gaziantep bin 297, Giresun 443, Gümüşhane 368, Hakkari 749, Hatay bin
498, Iğdır 250, Isparta 941, İstanbul 144 bin 542, İzmir 32 bin 696, Kahramanmaraş 828,
Karabük 719, Karaman 337, Kars 404, Kastamonu 965, Kayseri 65 bin 217, Kilis 107,
Kırıkkale 10 bin 877, Kırklareli 913, Kırşehir 7 bin 590, Kocaeli 11 bin 433, Konya 6 bin
632, Kütahya 963, Malatya bin 7, Manisa 3 bin 70, Mardin 611, Mersin 6 bin 97, Muğla 5 bin

664, Muş 384, Nevşehir 2 bin 361, Niğde bin, Ordu 594, Osmaniye 375, Rize 281, Sakarya 3
bin 571, Samsun 2 bin 596, Şanlıurfa 938, Siirt 496, Sinop 330, Şırnak 754, Sivas 3 bin 335,
Tekirdağ 6 bin 317, Tokat 5 bin 220, Trabzon 795, Tunceli 434, Uşak 503, Van 951, Yalova 2
bin 176, Yozgat 373 bin 162, Zonguldak bin 244”
Yozgat’ta 373 bin 162 Yozgatlı yaşarken il dışında ise 784 bin 708 Yozgatlı ikamet ediyor.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19388.html
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Bahçelievler Semt Polikliniği bu yıl
tamamlanacak
Mimarsinan Bahçelievler Semt Polikliniğinin bu yılsonunda inşaatının tamamlanacağını
belirten Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde
mülkiyeti belediyemize ait alanda yaptırılan Semt Poliklinik inşaatında şu anda dış cephe ve
yalıtım çalışmasının devam ettiğini söyledi.
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Toki, İldem, Beyazşehir, Serkent ve Koramaz Vadisi, Gesi, Gürpınar, Bürüngüz, Ağırnas,
Turan, Subaşı Mahallelerine hizmet verecek olan semt polikliniği inşaatının devam ettiğini
hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Sağlıkta eğitimde sporda kültür ve sanatta kısacası her alanda
Melikgazi referans hizmetleri ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Daha önce Danışmentgazi
ve Mimarsinan Şirintepe Mahallelerinde Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu yaparak
sağlık bakanlığına teslim ettik ve şu anda vatandaşlarımıza bu tesislerimiz hizmet
vermektedir. Göreve geldiğimiz ilk günden beri önemsediğimiz hizmeti ayağa götürme ve
sorunları yerinde çözme anlayışı ile hareket ediyoruz. 3 katlı, 650 m2 oturum alanı bulunan
2.000 m2 kapalı alana sahip yerde yaptırılan Bahçelievler Semt Poliklinik tesisinde 10 uzman
hekim görev yapacaktır. Şehrimizin doğu bölgesinde yaklaşık 100 bin kişiye hitap edecek
olan sağlık merkezi ile bir sağlık sorunu daha belediyemizce çözülmüş olacaktır.” dedi.
Yapılacak Semt Polikliniğinin Sağlık Bakanlığı’ndan alınan olur ile Kayseri Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne 10 yıllığına tahsis edileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Semt
Polikliniğinin inşaatının bu yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19389.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Sümer Kampüsü’nde nostaljik buluşma
Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası’nın eski çalışanları AGÜ Sümer Kampüsü’nde biraraya
geldi.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında yaptırılan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası'nın yıllar önceki
çalışanları, şimdi Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kampüsü olan tarihi mekânda biraraya
geldi. Mimarlık Fakültesi tarafında organize edilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Eski Sümer
Çalışanları buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Doç.
Dr. Burak Asiliskender eski Sümer çalışanları ve yakınlarına sunum yaptı. Konferans
salonunda yapılan sunumda Doç. Dr. Asiliskender Sümer Kampüsü’nde yapılan restorasyon
çalışmaları, fabrikanın eski ve yeni hali hakkında bilgi verdi. Çalışanlar kendilerini ve daha
önce çalıştıkları birimleri tanıttı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada şuan hayatta olmayan
eski Sümer çalışanları da rahmet ve saygıyla anıldı. Sunumun ardından, bu yıl eğitime açılan
ve Sümerbank Bez Fabrikası döneminde büyük ambar olarak kullanılan binayı restorasyondan
sonra ilk kez gezme fırsatı bulan çalışanlar, anılarını tazeledi. Kimileri geçmişteki anılarını
anlattı, kimileri de yakınlarına yıllar önce çalıştıkları mekânları gösterdi. Doç. Dr. Burak
Asiliskender geçen yıla oranla bu yıl eski Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası çalışanlarının
katılımının daha da arttığını dile getirdi. Doç. Dr. Asiliskender “ Buradaki değişimi görmek
onları çok heyecanlandırıyor. İstanbul’dan, İzmir’den, Kayseri’den ve çevre illerden özellikle
etkinlik için gelmiş çalışan ve çalışan yakını var ve çok keyifli olduklarını dile getiriyorlar”
şeklinde konuştu. Eski Sümerbank Bez Fabrikası çalışanları buluşmadan duydukları
memnuniyeti dile getirerek şimdi ise bir üniversite olarak devamlılığını sürdürmesinden
mutluluk duyduklarını ifade ettiler. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19390.html
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Tüketiciye “şirin” tuzak
Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, kredi kartına taksit sayısının
artırılmasını eleştirdi. Şahin, uygulamanın yalnızca tüketicilerin batışının ertelenmesine
yarayacağını söyledi.
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TB Genel Başkanı Mahmut Şahin, geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı, kredi
kartlarına taksit sayısının artırılmasına yönelik uygulamanın tüketiciler için olumsuz sonuçlar
ortaya çıkaracağını ifade etti. Uygulamanın, tüketicilerin lehine gibi görünse de, aleyhine
uygulamalar doğuracağını belirten Şahin, “Türkiye’de, kredi kartına çokça taksit biçiminde
dünyada olmayan bir uygulama vardı. Uygulamalarda da gördük; aileler perişan oldu, hacizler
geldi, boşanmalar arttı, bu durum ekonomik ve sosyal dengeyi bozdu. Nasıl olsa taksit, nasıl
olsa öderim diye borçlar sürekli ileriye ötelendi, birikti ve altından kalkılamaz hale geldi.
Şimdi sanki, bu yanlışmış gibi tekrar eski uygulamaya dönülüyor, tüketiciye şirin gelen böyle
bir uygulama çıktı. Ama kesinlikle yanlış, biz buna katılmıyoruz. Burada tüketiciler yine
ihtiyacı olmayan ürünleri taksitli diye alacak ve bir borç birikmesi olacak. Üç ay sonra
ekonomisi çökecek kişilere dendi ki, üç aylık çöküşünüzü 13 aya çıkaralım, 13 aydan sonra
daha yüklü batın dendi.” diye konuştu.
Uygulamadan bir an önce geri dönülmesi gerektiğine dikkat çeken Şahin, tüketicileri bilinçli
alışveriş konusunda uyardı. Şahin, “Cebimizdeki paraya göre alışveriş yapalım, kesinlikle
ihtiyacımız olmayan herhangi bir şeye ödeme yapmayalım. Reklamların cazibesine kapılıp
alışveriş yapmayalım.” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19391.html
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Kocasinan mazlumlara kucak açtı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da maddi durumu yeterli
olmayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. ‘İnsan odaklı hizmet’ anlayışı
ile takdir toplayan Başkan Çolakbayrakdar, bu çerçevede ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerine,
kırtasiye ve iaşe yardımı yaptı.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, belediyecilik yatırımlarının yanı sıra
vatandaşların her türlü sorunlarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayarak, “İhtiyaç sahibi
ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere pek çok konuda yardımda bulunuyoruz. Bu
kapsamda 2016-2017 eğitim-öğretim yılının açılması dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine kırtasiye
ve gıda yardımını da artırarak devam ettiriyoruz.’ dedi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda
tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldığı ‘Sosyal Yardım Kartı’ ile alışverişte dilediği
ihtiyacını karşıladıklarını da hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Yoksul
Vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olup, ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz”
diyerek noktaladı.
Kocasinan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ise “Nerde bir fakir
varsa onları tek tek tespit edip, evlerine kadar gidip onları mutlu etmek görevimizdir.
Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’ın talimatıyla bundan sonra da öncelikle yetimlere

ve diğer tüm ihtiyaç sahiplerine yardımlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Rabbim inşallah
bu iyilikleri her zaman bizlere yapmayı nasip eylesin” şeklinde konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19392.html
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Baro seçimi bu hafta sonu
Kayseri Barosu'nun yıllık olağan genel kurulu 1-2 Ekim 2016 günlerinde yapılacak.

27 Eylül 2016 Salı 08:46

Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, konu hakkında yaptığı açıklamasında,
"Baromuz Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 01 Ekim 2016 Cumartesi günü
Saat:10.00’ da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda, Seçimin 02 Ekim 2016
Pazar günü Seçim Kurulu denetimde 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kayseri Adliye Sarayı
Zemin Kat Baro Seminer ve Baro Adli Yardım Bürosunda yapılmasına karar verildi"
ifadesinde bulundu.
Başkan Konaç, "Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 08 Ekim 2016
Cumartesi, seçimlerin ise 09 Ekim 2016 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılmasına karar
verilmiştir" dedi.
3 aday var
Seçimlerde şu an için Arabulucular Derneği Kayseri Şube Başkanı da olan Kubilay Hasan
Gürcan, Ali Köse ve Cavit Dursun’un listelerinin yarışması bekleniyor. Baro Başkanı Fevzi
Konaç aday olmayacağını açıklarken, Konaç’ın Kubilay Hasan Gürcan’ın Türkiye Barolar
Birliği delege listesinde olduğu öğrenildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19393.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

EWE’DEN İncesu’ya dev enerjisi santrali
EWE Türkiye Grubu yeni bir sektöre daha adım atarak Türkiye'deki yatırımlarına hız
kesmeden devam ediyor. EWE Turkey Holding, İncesu'da 52 bin metrekarelik bir alana güneş
enerjisi santrali kuruyor. 7 futbol sahası büyüklüğündeki santral, 2 bin 300 dairenin elektriğini
karşılayabilecek.

27 Eylül 2016 Salı 08:47

Dünyada günden güne artan enerji talebi ve kaynakların azalması, yenilenebilir enerji
kaynaklarının değerlendirilmesini ve bu alandaki yatırımları daha da önemli kılıyor.
Türkiye'de enerji verimliliği ve anahtar teslimi güneş enerjisi santrali kurulumu alanında
projeler geliştiren Enervis de, sürdürülebilir enerji alanındaki hizmetlerine EWE Turkey
Holding'in kuracağı güneş enerji santrali ile devam ediyor. Ağustos ayında başlatılan projede
güneş enerjisi santrali için Kayseri İncesu'da 52.000 m2'lik bir alan, yaklaşık12.500
adet güneş paneli ile kaplanacak. Yatırım bedeli 3 milyon 600 bin Euro olan projenin
gerçekleştirileceği alan yaklaşık 7 futbol sahası büyüklüğünde. Yapımı esnasında Dünya'daki
en iyi uygulamaların göz önünde bulundurulduğu santral, birçok açıdan bölgede ve ülkede
yapılacak güneş enerjisi santralleri için örnek bir proje olacak. Bu bağlamda, santralin
yapımında bazı ilkler de hayata geçirilecek.
Yaklaşık 50 kişinin çalıştığı proje kapsamında alanda güneş panellerinin yanı sıra yaklaşık 50
adet de inverter kullanılıyor. Almanya'da 320 MW'ın üzerinde kurulu güce sahip olan EWE
AG'nin yenilenebilir enerji alanındaki know-how'ı Türkiye'deki grup şirketlerine aktarması bu
projede büyük önem taşıyor.
3 MW kurulu güce sahip olan santral, yıllık yaklaşık 5 milyon kWh üretimle 2 bin
300konutun elektrik ihtiyacını yenilenebilir ve temiz enerjiyle karşılayabilecek. Türkiye'nin
enerji ışınımı açısından en verimli şehirlerinden olan Kayseri'de yapacağı yatırımla EWE
Türkiye, yenilenebilir enerji alanında yapılacak yeni projelerin de önünü açıyor. Almanya'nın
öncü enerji şirketlerinden EWE AG'nin yenilenebilir enerji alanındaki tecrübe ve bilgi
birikiminden aldığı güçle yatırımlarını sürdüren Enervis vasıtasıyla EWE Türkiye, enerji
verimliliği ve anahtar teslimi güneş santrali yapımı alanında etkin ve verimli çözümler
sunmaya devam ediyor. Türkiye enerji piyasasında yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren EWE
Türkiye, yeni teknolojilere yatırım yaparak Türkiye'deki yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.
EWE Turkey Holding Hakkında:
Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden biri olan EWE AG, 2007 yılında girdiği Türkiye
pazarındaki faaliyetlerini yüzde 100 iştiraki olduğu EWE Turkey Holding çatısı altında
sürdürmektedir. EWE Turkey Holding, Türkiye'nin üçüncü büyük doğal gaz dağıtım şirketi
Bursagaz'ın ve Kayseri'deki bölgesel doğal gaz dağıtım şirketi Kayserigaz'ın çoğunluk
hissedarıdır. EWE, Türkiye doğal gaz sektöründeki en büyük beş enerji ticaret şirketinden biri
olan EWE Enerji ile birlikte endüstriyel müşteriler, elektrik santralleri ve yerel dağıtım
şirketleri için tedarikçi olarak ülke genelinde hizmet vermektedir. EWE Turkey Holding'in
diğer bir iştiraki olan ve 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Enervis ise; enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji alanlarında ölçüm, etüt, danışmanlık, proje, uygulama ve eğitim hizmetleri
konularında faaliyet göstermektedir. EWE Turkey Holding, 2016 yılı başında bireysel ve

kurumsal müşterilerine internet, telefon ve bulut hizmeti sunarak 120.000 abonesine hizmet
veren Millenicom'u satın alarak telekomünikasyon pazarında da faaliyet göstermeye
başlamıştır. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19394.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Özgüven’in adresi Kayseri Şeker
Türkiye’nin beş yüz Büyük Sanayi Kuruluşu performans analizi ve karlılık özel
araştırmasında pek çok Türkiye devini geride bırakarak ilk 100’e giren Kayseri Şeker’in
karlılıkta 26’ncı, öz kaynak kullanımı sıralamasında ise 54’ncülüğe yükselmesi finans ve
kredi kuruluşları tarafından takdirle karşılandı.
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Öz kaynak kullanımında yüzde 89.9 oranına yükselen Kayseri Şeker Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu performans analizi özel araştırmasında, öz kaynak kullanımı sıralamasında,
Türkiye’nin sanayi devleri arasında 54’ncü sırada yer alarak Kayseri'nin ve sektörün gururu
oldu.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, öz kaynak değerlerinin
yükselmesinin önemine dikkat çekerek; "Hem öz kaynak kullanımında hem de karlılık
oranları sıralamasındaki yerimiz, 6 yıllık emeğimizin haklı gururu ve çiftçimizin alın terinin
karşılığıdır. 2011 yılı öncesinde, Kayseri Şeker’in pancar çiftçisine, fabrika çalışanlarına,
nakliyeciye, sanayiciye, hizmet aldığı sektörlere, bankalara olan icra ve haciz borçlarından
dolayı tüm mal varlıklarının üzerine ipotek konulmuştu. Zamanın Kayseri Şeker
yöneticilerinin fabrikanın kapısına kilit vurulmasına zemin hazırlamasının sonunda Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yönetimden el çektirilerek Hüseyin Akay, Faruk
Fıratoğlu, Av.Fevzi Konaç ve Hurşit Dede Kayseri Şeker’e Kayyum olarak atanmıştı.
Kayyum heyetinin uygulamalarından memnun kalan çiftçiler, fabrikasına sahip çıkarak
yapılan Genel Kurulda ben ve ekibimi seçimle iş başına getirerek uygulanan mali disiplinin
devam etmesini sağladılar. 2011 yılında 35 milyon zararla devralınan Kayseri Şeker’in
biriken 650 Milyon ağır borç yükünü ödemek için ekibimle birlikte ilk olarak bankalarla bir
kredi sözleşmesi imzalayarak sorunu çözmeye başladık. Bu sayede Milli bir kuruluş olan
Kayseri Şeker yeniden üretime katkı sağlayarak beş yıl içerisinde Türkiye’de ilk yüzlere
girerek Kayseri’de vergi rekortmeni oldu.” dedi.
Öz kaynak değerlerinin yükselmesinin önemine değinen Akay; “Şirketlerin geleceklerini
planlamada dışa bağımlı olmadan öz kaynaklarla planlama yapmak şirket öz güveninin
gelişmesini sağlamakta. Şirketler büyümek için borç veya öz kaynak finansmanını kullanmak
zorunda. Şirketler büyümeyi iyi bir gelişme olarak görmektedirler. Hatta daha çok ve daha
hızlı büyümenin daha iyi olduğunu düşünürler. Ancak önemli olan şirketin sürdürülebilir bir
büyümeye sahip olmasıdır.

Kayseri Şeker olarak sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Kayseri Şeker’i, ortalık malı
olarak görmek isteyen ve üzerinde hesaplar yapma gayretinde olanlara, bu ulusal ve
uluslararası başarıları en güzel cevap olmuştur" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19395.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Moody's'in not indirimine tepki yağdı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, “Darbe girişiminin ekonomide
yarattığı şok büyük ölçüde atlatıldı” açıklamasından 2 gün sonra Türkiye'nin kredi notunu
düşürmesine siyaset ve iş dünyasından tepki yağdı.
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Moody's'in, “Darbe girişiminin ekonomide yarattığı şok büyük ölçüde atlatıldı”
açıklamasından 2 gün sonra Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine siyaset ve iş dünyasından
tepki yağdı. Ortak görüş ise kararın siyasi olduğu.
İki gün önce “Darbe girişiminin ekonomide yarattığı şok büyük ölçüde atlatıldı” diyerek
‘mavi boncuk’ dağıtan kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ cuma gecesi aldığı sürpriz
not indirimi kararı ile adeta sağ gösterip sol vurdu. Siyasi olabileceği eleştirileri de yapılan
Moody’s’in kararına en çarpıcı tespitlerden biri de Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateşten
geldi.
Maliyetlere az yansıyacaktır
Yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin makro ekonomik dinamiklerinin sağlam olduğunu
belirten Ateş, “Ama bütün bunlara rağmen kredi derecelendirme kuruluşlarına kendimizi bir
türlü beğendiremiyoruz. Ağzımızla kuş tutmamız lazım herhalde” dedi.
Notun yeniden yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürülmesinin bankaların fonlama
maliyetlerini nasıl etkileyeceğine yönelik sorumuza ise Ateş, “Brezilya ve Rusya’nın da
notları yatırım yapılabilir seviyenin altında düşmüştü. Şimdi sırada Güney Afrika’nın da
gelebileceği konuşuluyor. Tabii böyle bir ortam bankaların yurtdışında sağladığı fonların
maliyetlerini etkileyecektir. Maliyetlere yansımaz dersek yanlış olur. Ancak not indirimi daha
önceden bir miktar fiyatlamalara yansıdığı için aşırı bir dalgalanma ve maliyet artışı
beklemiyorum” yanıtını verdi.
İki günde ne değişti
Moody’s’in açıklamasına tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, “Bu değerlendirme
kuruluşu 2 gün önce ‘Türk ekonomisi 15 Temmuz’un şokundan kolayca çıktı’ diyor. 2 günde
ne değişti? Burayı anlayamadık, sormak gerek” dedi. Yıldırım, Türk ekonomisinin 3-5
değerlendirme kuruluşunun raporlarına göre hizaya geçecek bir ekonomi olmadığını sözlerine
ekledi.
Makro dinamiklerle örtüşen bir karar
Ekonomi yönetimi de Moody’s’in not indirimi kararına tepki gösterdi. Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci, not indirme kararının, Türkiye ekonomisinin temel dinamikleri ile
örtüşmediğini belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci,

Moody’s’in not indirme kararının Türkiye ekonomisinin temel makro dinamikleri ile hiçbir
şekilde örtüşmediğini belirterek, “Dünya ekonomisinin yavaşladığı bir ortamda, Türk
ekonomisi 2016 yılının ilk yarısında yüzde 3.9 büyüdü. Aynı dönemde Türk ekonomisi hem
cari açığını düşürmüş hem de birçok dünya ekonomisi bütçe açığı verirken bütçe fazlası
vermiştir. Moody’s’in iddiasının aksine özel sektörümüz ve kamu kesiminin dış finansman
koşullarında herhangi bozulma yaşanmadı” dedi.
Reformlara gözlerini kapattı
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise bütün küresel ve bölgesel risklere rağmen Türkiye
ekonomisinin en yüksek büyüme hızını yakalayan 5 ekonomi arasında olduğuna dikkat
çekerek, büyümeye dönük alınan etkili tedbirleri Moody’s’in görmediğini ya da görmek
istemediğini kaydetti. Canikli, Moody’s’in bütün bu reform niteliğindeki düzenlemelere
gözlerini kapattığını ifade etti. Elinde 19 Eylül tarihli bir istihbarat raporu olduğunu belirten
Canikli, “Raporda FETÖ/ PDY mensuplarınca, 21-23 Eylül 2016’da ekonomik alanda
Türkiye’yi zor duruma düşürecek gelişme olacağının konuşulduğu belirtiliyor. Moody’s’in
not
indirimini
kastedip
kastetmedikleri
bilinmez”
diye
konuştu.
(haberturk.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19396.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

OSB’DE İHALE GÜNÜ
Mülkiyeti Organize Sanayi Bölgesi’ne ait olan muhtelif büyüklüklerdeki sanayi parselleri
bugün satışa sunulacak.
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Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda “açık teklif usulü” ile gerçekleştirilecek olan
ihale saat 14.00’da başlayacak. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19397.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Türkiye zenginliği nasıl yönetecek?
Türkiye Yazarlar Birliği İzmir şubesince gerçekleştirilen Cumartesi Sohbetlerinde “Din ve
Kapitalizm” konusunda konuşan Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Tarihi Ana bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Duran fakirliği yönetmenin kolay
ama zenginliği yönetmenin zor olduğunu belirtti.
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Türkiye Yazarlar Birliği İzmir şubesinde konuşan Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Ana bilim dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Duran
“Müslüman ülkelerin zenginliği nasıl yönettiği sorgulanmalıdır “dedi
Cumartesi Kültür sohbetleri programında ”Din ve kapitalizm” konusunda konuşan Duran
akademik ders formatındaki sohbetinde Din ve Kapitalizm kavramları üzerinde durarak
”Kapitalizmin ne olduğu ekonomik, bilimsel, sanatsal gelişimlerle dinin ilgisi, yüzyılın cevap
aradığı ana sorular. Kabul etmek gerekir ki kapitalizm bir izm olarak sosyal kültürel
ekonomik bir sitem. Sosyal yapıyı olduğu kadar bireyin dünyasını da etkileyen bir sistem.
Bireyin günlük pratiğine bu kadar etki eden bir dünya sistemi olmamıştır” dedi.
Kapitalizmin sürekli bir arayış içinde olduğuna, zaman içinde kabuk değiştirerek karşımıza
yeni yüzüyle çıktığına dikkat çeken Duran “Dün vahşice, kabaca, hoyratça bu işler yapılırken,
bugün karşımıza çok naif, eğlenceli olarak kapitalizm karşımıza çıkmakta. Bugün daha
sevimli yüzüyle karşımızda.” şeklinde konuştu.
“Nasıl yöneteceğiz sorusu”
İslam ülkelerinin kapitalizm karşısında neden kendine özgü bir ekonomik sistem
oluşturmadığının sorgulanması gerektiğini söyleyen Profesör Duran, son yıllarda İslam
ülkelerin geri kalmışlık zincirini kırarak ekonomik anlamda geliştiğini ama beraberinde bu
zenginliği nasıl yönetecekleri sorularının cevap beklediğini ifade ederek sözlerini şöyle
sürdürdü, “İslam ülkeleri zamanla sanayi, ticaret alanında gelişmeler kaydetti. Şöyle çok değil
biraz geriye döndüğümüzde 1970’li yıllarda algılarımız ‘Biz bu işi yapamayız’ noktasından
‘Biz istersek yapabilirize’ geldi. Türkiye Çin’den sonra en büyük gelişmeyi sağlayan ülke
oldu. Türkiye önüne hedefler koydu. Biz yaşadıklarımızdan şunu gördük. Sanayileşmek
büyümek o kadar zor bir şey değilmiş.
Şimdi asıl sorun şu; bizim bu zenginliği nasıl üreteceğimiz belli. Ama nasıl yöneteceğiz
sorusu ortada. Kapitalizm deneyimini batı yaşadı. Batı bugünlere hangi tecrübelerden geçerek
geldi? O toplumlar bunun faturasını nasıl ödediler? Toplumlara neye mal oldu?
Fukaralık ahlakı kolay
Türkiye bugüne kadar fakirliği yönetiyordu. Son 15 yıldır her alanda yapılan büyük
yatırımlarla ülke ekonomisi büyüdü gelişti. Asıl bundan sonra sorun başlıyor. Bu zenginliği
nasıl yöneteceğiz? Fakirlik ahlakı kolay. Fakirliği fukaralığı sabırla, bulduğunda şükürle,
bulmadığında tevekkülle yönetirsin.
İşte şimdi Türkiye’nin önünde bir sorun geliyor. Müslüman ülke olan bu ülke zenginliği
yönetirken insana, çevreye, diğer canlılara, dünyanın geri kalmış fakir ülkelerine yaklaşımı ne
olacak? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Kısaca dini nasıl kavga etmeden kapitalizmle

barıştırıp insanımıza, insanlığa ümit olacağız. Bu yüzyılın din ve kapitalizm sorununa
yaklaşımımızdaki ana tema bunlar olacak.
Modern dünyada Marksist yaklaşımla kapitalizm bireyin dünyasından dini kovup
sekülerleştirmek için çalıştı. Dini kamudan, sosyal hayattan ve ekonomiden çıkartıp kişilerin
vicdanına hapsetti. Böylece insanı değersizleştirdi. Din üzerinden tüm değerleri
anlamsızlaştırdı. Her alanda anlam kayıplarını insanlığa yaşattı. Anlamlar hayattan çekilince
bir müddet sonra Kapitalizm tıkandı. Bu defa da İbrani dinin değerlerini kamuya davet etme
gündeme geldi. Post Modern anlayışla hayata demokratik değerlerle barışık bir din anlayışı
empoze edilmek istendi. Bilimin bulgularıyla barışık, tekelci olmayan anlayışla yeni bir din
topluma empoze edilmeye çalışıldı.”
“Hayat evrenini güçlendirmeliyiz”
Din ve Kapitalizm yaklaşımında sağlıklı bir toplum için mutlaka her şeyi para olarak
görmeyen, değerlerle donanmış bireyler için mutlaka politik ve ekonomik sitemin
baskılarından arındırılmış hayat evrenine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Duran, “Sosyal
hayatın mutlu, sağlıklı bireylerden oluşmasına zemin hazırlayan Hayat evreni dediğimiz Aile,
Ahlak, Teoloji, sanat gibi alanlarda mutlaka toplum kapitalizm baskısını politik sistem ve
ekonomik sistemin baskılarından kurtarmak gerekiyor. Bu gerçekleştiği takdirde hayata anlam
yükleme, Aidiyet ve iletişimde değerleriyle ideal, mutlu bireyler oluşacaktır. Dinin bireyi
kapitalizmin değersizleştiren, anlamsızlaştıran, iletişimi kesen etkilerinden kurtarmak ancak
hayat evreni dediğimiz alanı güçlü hale getirmekle mümkün” dedi.
Duran Türkiye’nin kapitalizm cenderesindeki dünya insanlığına bireye anlam yükleyerek,
onun aidiyet duygularını güçlendirerek, İletişiminde insan odaklı değerlerle donanmış
yapısıyla çıkış noktası olabileceğini söyledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19398.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Genç ölümlerin nedeni yüksek kolestrol
Türkiye Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, ailesinde
erken yaşta kalp krizi geçirenlerin mutlaka kan kolesterol düzeylerini ölçtürmeleri gerektiğini
söyledi.
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21-28 Eylül Dünya Ailevi Hiperkolesterolemi (Ailevi Yüksek Kolesterol) Haftası vesilesiyle
kardiyoloji alanında faaliyet gösteren hasta ve hekim dernekleri hafta boyunca ailevi
hiperkolesterolemi hastalığını topluma anlatma, hastalığın ve kolesterol yüksekliğinin
tehlikesine karşı uyarma ve farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor. Tüm
dünyada ve ülkemizde çok yaygın görülen bu hastalık, genç kalp krizlerine yol açtığı için bir
halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor. Türkiye Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral

Kayıkçıoğlu, kalp krizi gelişene kadar hiçbir bulgu vermeyen bu hastalık konusunda bazı
uyarılarda bulundu.
Ülkemizde erken, yani genç yaşta kalp krizlerinin Avrupa ile kıyasladığımızda çok daha sık
görüldüğünün bilimsel bir gerçek olduğunun altını çizen Türkiye Kardiyoloji Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu şunları söyledi: "Türkiye'de kalp krizlerinin yüzde 20'si 50
yaş öncesi gelişirken Avrupa'da erken kalp krizleri yüzde 10'u geçmiyor. Avrupa'da ortalama
kalp krizi yaşı 60-65 arası iken ülkemizde 10 yaş daha genç bir ortalama görüyoruz. İşte
ülkemizdeki bu erken kalp krizlerinde ailevi hiperkolesterolemi, önemli bir etken olarak
karşımıza çıkıyor."
Çocuklarda sarı kolesterol birikimlerine dikkat!
Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ailevi hiperkolesterolemi konusunda da şu bilgeleri verdi:
"Kalıtımsal geçen bu hastalıkta, doğuştan itibaren yüksek olan kan kolesterolü damarlar
üzerinde birikici bir zararla kalp damar hastalıklarına yol açıyor. Ailevi yüksek kolesterol
olarak da tanımlayabileceğimiz bu hastalığın iki tipi var: heterozigot ve homozigot tipleri.
Homozigot türde, yani hem anneden hem de babadan hatalı genleri almış kişide hastalık çok
ağır seyrediyor. Bunlarda LDL-kolesterol 350 mg/dl üzerine çıkıyor. Heterozigotlarda yani
hatalı geni tek taraflı almış ve "taşıyıcı" olarak tanımlanan hastalarda LDL-kolesterol düzeyi
190 mg/dl üzerinde seyrediyor. Homozigot hastalarda LDL düşürülemezse erken çocukluk
döneminden itibaren kalp krizleri başlıyor ve maalesef ki hastalar 20-30'lu yaşlara varmadan
kaybediliyor. Bu çocuklarda deride, dizlerde, eklemlerde sarımtırak kolesterol birikimlerinin
görülmesi hastalığın tipik bir özelliği. Heterozigotlar ise sıklıkla karşımıza 30-40'lı yaşlarda
erken kalp krizleriyle çıkıyor. Heterozigotlarda deride kolesterol birikimleri görülmüyor,
ancak bazı hastalarda gözde korneada beyaz bir hare olarak bulgu verebiliyor.”
Kalp krizi gelişene kadar bulgu vermiyor
Ülkemizde tahminen her 100 ila 200 kişiden birinde görülen ailevi hiperkolesterolemi,
genetik bir hastalık olmasına rağmen tanıda genetik hastalığa gerek duyulmuyor. Ailede genç
yaşta (60 yaş öncesi) kalp damar hastalığı geçiren kişilerin olması ve kötü kolesterolün (LDL)
190 mg/dl ve üstünde olması ailevi hiperkolesterolemi hastası olma riskini yükseltiyor. Bu
hastalığın en önemli özelliklerinden birinin kalp krizi gelişene kadar hiçbir bulgu vermemesi
olduğunun altını çizen Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu "Bu nedenle ailesinde, akrabalarında
erken yaşta kalp krizi olanların mutlaka kan kolesterol düzeylerini ölçtürmeleri ve eğer
yüksekse mutlaka kolesterol düzeylerinin süregen olarak düşürmeleri gerekiyor. Aksi halde,
genç kalp krizlerinin ve erken ölümlerin önlenmesi mümkün değil" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19399.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Dünyanın üçte biri obez olma yolunda
BM Gıda ve Tarım Örgütüne sunulan raporda, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun üçte
birinin obez ya da aşırı kilolu olabileceği uyarısında bulunuldu.
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Sağlıksız veya yetersiz beslenmenin, dünyada her üç kişiden birini etkilediği, beş yaşından
küçük çocukların dörtte birinin büyümesini engellediği bildirildi.
Bağımsız Beslenmede Tarım ve Gıda Sistemleri Küresel Paneli'nin Birleşmiş Milletler (BM)
Gıda ve Tarım Örgütüne sunduğu raporda, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun üçte birinin
obez ya da aşırı kilolu olabileceği uyarısında bulunuldu.
Raporda, halihazırda iki milyar kişinin sağlıklı kalmalarını sağlayacak vitamin ve
minerallerden yoksun olduğu da vurgulandı.
Gelişmiş ülkelerdeki yağlı ve işlenmiş gıdalarla bağlantılı kalp rahatsızlığı, diyabet ve diğer
kronik hastalıkların, gelişmekte olan ülkelerde de ortaya çıktığı kaydedilen raporda, dünya
genelinde beslenme konusunda mevcut eğilimlerin, gelecek 20 yıl içinde daha da kötüleşeceği
uyarısı yapıldı.
Raporda, sağlıksız beslenmeyle AIDS ve sıtmayla olduğu gibi küresel çapta mücadele
edilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Kötü beslenme yaşamdan daha fazla yıl çalıyor
Rapora göre, anne ve çocukların kötü beslenmesi, yüksek tansiyon ve beslenmeyle ilişkili
diğer risk faktörlerinin her biri, kişinin yaşamından sigara, hava kirliliği, sıhhi temizlik
koşulları ve korunmasız cinsel ilişkiden daha fazla yıl çalıyor.
Yetersiz beslenmeyle mücadele konusunda çok büyük ilerleme kaydedildiği ancak hala 800
milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, gelecek 20 yılda nüfus
arttıkça daha kötü bir tablonun öngörüldüğü, 2050 yılına kadar Asya ve Afrika'da iki milyar
kişinin daha doyurulması gerekeceği bildirildi.
Raporda, çok sayıda ülkenin yetersiz beslenmeden obeziteyle mücadele kaydığına, dünyanın
en kalabalık ülkesi Çin'de 2030 yılına kadar nüfusun yarısının ya obez ya da aşırı kilolu
olmasının tahmin edildiğine işaret edildi.
İklim değişikliği yarım milyon kişiyi daha öldürebilir
İklim değişikliği tehdidine de değinilen raporda, bu durumun, çoğu düşük ve orta gelirli
ülkelerde yarım milyon kişinin daha ölümüne yol açabileceği, çalışmaların, iklim
değişikliğinin, açlığın çok yaygın görüldüğü tropik bölgelerde mahsul verimini olumsuz
yönde etkilediğini ortaya koyduğu kaydedildi.
Raporda dikkat çekilen bir diğer tehdit de atmosferdeki karbondioksit oranı oldu. Bunun,
tohumların ve bitki köklerinin çinko içeriğini etkileyeceği ve 138 milyon kişiyi çinko
eksikliği sorunuyla karşı karşıya bırakabileceği belirtildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19400.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Hem süslü hem tatlı
Süslü mü süslü… Şirin mi şirin… Elindeki çikolatadan daha tatlı bir o kadar da lokma lokma
ısırmalık. Süslü Kadınlar Bisiklet turunun en sempatik ve en küçük katılımcısı 3 buçuk
yaşındaki İdil Paylan, etkinliğin maskotu oldu. Üzerindeki ilgiye aldırmadan eğlenmeyi tercih
eden İdil annesi Canan Paylan ile Kayseri’de ilk kez yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’na
katıldı.
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Kayseri’de yüzlerce kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak
amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğinde buluştu. Kentte ilk kez yapılan ve
beklenilenden fazla katılım sağlanan “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 2016” renkli görüntülere
sahne oldu.
Avrupa Hareketlilik Haftası'nın Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında 28 kentte
eşzamanlı gerçekleşen bisiklet etkinliğine binlerce kadın katıldı. Renkli kıyafetleriyle ve
bisikletleriyle buluşan kadınların amacı temiz bir çevre için bisiklet kullanımını ve kadınların
hayata katılımını artırmak oldu.
İlk defa 2013 yılında Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında İzmir'de
başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", sosyal medya üzerinden iletişim kuran bir grup
kadın tarafından diğer şehirlerde de gerçekleştirilmeye başlandı.
Kayseri’yi süslü kadınlar bastı
Cumhuriyet Meydanı’nda kendilerini ve bisikletlerini süsleyerek toplanan kadınlar akşam
saatlerinde Sivas Caddesi, Form AVM önü, Mustafa Şimşek Bulvarı, Kayseripark AVM ve
tekrar aynı güzergahtan geri dönerek Form AVM önünde sona eren farkındalık etkinliğinde
kadınlar bisiklet sürüp kendilerine meraklı gözlerle bakan kadın-erkek herkese el salladı.
Kadınlar, yaklaşık bir saat süren etkinlikte çevredeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.
Özellikle de kadınlardan destek aldılar. Etkinlikte bisikleti olmayanın imdadına Büyükşehir
Belediyesi yetişti. Kay-Bis etkinliğe bisikleti olmayan süslü kadınlara bisiklet temin ederek
destek oldu.
En süslü katılımcı
Etkinliğin en çok dikkat çeken katılımcısı hiç şüphesiz 3 buçuk yaşındaki İdil Paylan oldu.
Annesi Canan Paylan ile etkinliğe katılan en küçük süslü kadın İdil, kendisi kadar süslü
bisikletiyle Cumhuriyet Meydanındaki hareket yerinde tur atarken bütün dikkatleri üzerinde
topladı. İlgiye aldırmadan bisikletini sürmeye devam eden küçük İdil, eğlenmesini bildi.
Bisiklet turunun başlamasını beklerken annesinin verdiği çikolatayı yiyen İdil Paylan “ne
kadar süslü de olsa da çocuk her yerde çocuk” dedirtti.
Amaç bakanlığın ve belediyelerin dikkatini çekmek
Süslü Kadınlar Kayseri Temsilcisi Fatoş Yıldırım etkinliğin amacını şu sözlerle açıklıyor:
Etkinliğin, sosyal medyada yorumlandığı gibi “ojeni sür, kokoş giyin, fotoğraf çektir”den
fazlası olduğunu her paylaşımımızda dile getiriyoruz. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu bir
farkındalık etkinliğidir; bisiklet sürüşü belediyenin ve Bakanlığın dikkatini çekmek için
“süslü” olarak yapılmaktadır. Bisikletle güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak isteyen
kadınların bisiklet yolları ve hizmetleri talebini eğlenceli bir şekilde iletmesidir. Bu

etkinliğimizde İstanbul’da giyimi nedeniyle saldırıya uğrayan arkadaşımıza destek vermek
için bazı arkadaşlar şortlu olarak katıldı. Bisiklet aynı zamanda bir ulaşım aracıdır, yaşamın
bir parçası olabilir. Eğer uygun bisiklet politikası olursa işe veya ulaşacağımız yere bisikletle
gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle
bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Biz kadınlar korkmadan, çekinmeden yollarda
olmalıyız. “dedi.
Kadınlar 28 kentte buluştu
İzmir, İstanbul ve Ankara'nın yansıra çok sayıda kadın süslenip bisikletine bindi. İşte o
kentler: Adana, Antalya, Bursa, Edirne, Balıkesir, Karadeniz Ereğli, Bodrum, Marmaris,
Muğla, Mersin, Kayseri, Eskişehir, Adapazarı, Sandıklı, Çorum, Konya, Antakya, Antep,
ordu, Dalaman, Kütahya, Lefkoşa, Tekirdağ Süleymanpaşa, İskenderun, Söke ve Akçay.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19401.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Şehit aileleri ve gazilere kültür gezisi
Talas Belediyesi ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazileri kültür turu kapsamında Bursa ve
Çanakkale’ye gönderdi. Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Öğretim Görevlisi Okutman Ahmet Nedim Kilci rehberliğinde Bursa ile başlayan gezi
Çanakkale’den sonra Anıtkabir ziyaretiyle son buldu.
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Belediye önünden kafileyi uğurlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
“Çanakkale hakikaten çok önemli bir yer. İnşallah Çanakkale’ye kazasız belasız gider; bizlere
de orada dua edersiniz. Biliyorsunuz 15 Temmuz’da yeni bir Çanakkale zaferi kazanmış
olduk. Bundan sonra da bu ülkenin bayrağını kimse indirmeye çalışamayacak. Türkiye hiçbir
zaman bölünmeyecek, İslam ülkelerinin de lideri olarak devam edecektir. İnşallah Rabbim bir
daha böyle sıkıntılı durumlar yaşatmasın, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.
Evlatlarınıza da minnettarız. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Yolunuz açık olsun bizlerde
de selam götürün.” dedi.
Kuruluştan kurtuluşa çıkılan bu yolculukta kültür turu olarak ilk durak Osmanlı Devleti’nin
kuruluşunda çok önemli olan Bursa’yı görmenin iyi bir başlangıç olduğunu söyleyen Ahmet
Nedim Kilci, “Bursa Ulu Cami’yi, Yeşil Cami’yi görmek, Emir Sultan Hazretlerinin
huzurunda bir dua edebilmek gerçekten çok büyük bir haz. Bu memleketin bağımsızlığı için
kanını, canını ve gözyaşlarını şu topraklara dökmüş tüm vatan evlatlarının ve özellikle de bu
kültür turunda getirmiş olduğumuz şehit ailelerimizin ve gazilerimizin gelecek nesillere bu
kahramanlıkların anlatılması hususunda çok verimli olduğunu düşünüyorum. Bir Mehmetçik
o tertemiz bedeniyle bu vatan toprağına düştüğü gün değil, unutulduğu gün ölüyor.
Yaşadığımız o ağır darbe sürecinden sonra ülke birliği ve bütünlüğü her şeye bedel. Bu vatan
topraklarında bağımsız yaşamak uğruna hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun bir araya gelip
yeniden bu cennet vatana sahip çıkmasında Çanakkale ruhu her zaman etkili. Bu kapsamda

şehit aileleri ve gazilerimize bu fırsatı veren Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’na
çok teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.
Şehit aileleri ve gaziler ise Başkan Mustafa Palancıoğlu’na kendilerini Çanakkale kültür
turuna gönderdikleri için teşekkür ederek minnet borçlu olduklarını ifade ettiler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19402.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Eğitim-Bir-Sen’den ‘Vefa’ temalı yarışma
Eğitim-Bir-Sen, kısa film yarışmasının üçüncüsünü düzenliyor. 2014 ve 2015 yıllarında
gerçekleştirdiği 'Öğretmen' ve 'Örgütlenme' temalı kısa film yarışmalarını ardından EğitimBir-Sen, önemli konulara mercek tutmaya devam ediyor. Üçüncüsü düzenlenecek yarışmanın
bu yılki teması “Vefa” olarak belirlendi.
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Vefa duygusunun bireysel ve toplumsal önemini anlatacak hikâyeleri sinemanın etkileyici
gücü ve diliyle buluşturmak, bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla tertip
edilecek yarışmada filmler olay ve kişi üzerinden yola çıkılarak çekilebilecek. 15 Eylül 2016
tarihinde başlayacak ve kurmaca dalında 20 dakikayı geçmeyen kısa film çalışmalarının
değerlendirileceği yarışmaya son başvuru tarihi 9 Ocak 2017. Yarışmanın birincisi 15 bin TL,
ikincisi 10 bin TL, üçüncüsü 7 bin TL ile ödüllendirilecek. Bunun yanı sıra Mehmet Akif İnan
Özel Ödülü için 5 bin TL, Erol Battal Teşvik Ödülü için ise 3 bin TL verilecek.
Kısa film yarışmasına başvurular, posta yoluyla veya elden Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi’ne
yapılacak. Yarışmada dereceye giren filmlerin sahipleri, 11 Şubat 2017 tarihinde Eğitim-BirSen’in kuruluş yıldönümü etkinlikleri ve ‘Vefa’ programında ödüllerini alacak.
Adaylar, ilgili tüm detaylara www.egitimbirsenkisafilm.org adresinden ulaşılabilecek.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19403.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

TED Kayseri 50 yaşında
TED Kayseri Koleji’nin 50. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na
çelenk bırakıldı.
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TED Kayseri Koleji yönetimi, kolejin kuruluşunun 50. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında
Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından burada bir konuşma yapan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Ömer Özbakır, TED Kayseri Koleji’nin Kayseri’de kurulan en eski özel okul olduklarını
söyledi. Özbakır, “Okulumuz Talas Amerikan Üniversitesi’nin kapanması üzerine Kayseri’de
bir grup kurucumuzun girişimleri ile Türk Eğitim Derneği’nin bir şubesinin kurulması ve
ardından da okul binasının yapılmasıyla 1966 yılında hizmete girmiştir. Okulumuzda eğitim
26 Eylül 1966 yılında başlamıştır. Ondan dolayı bugün kutlama şenliklerimize başlıyoruz.
Tüm geçmiş yöneticilerimiz, şehitlerimize ve devlet büyüklerimize saygıda bulunmak için
geldik. Biz Kayseri’de kurulmuş en eski özel okuluz. Mezun sayımız 3 bini geçmiş
vaziyettedir. Mezunlarımızın bir kısmı Türkiye’de çok önemli görev üstlenmiş durumdadır.
Biz geçmişimizle ve mezunlarımızla gurur duyuyoruz ve geleceğe güvenle bakıyoruz”
ifadelerini kullandı.
Kolej yönetimi daha sonra hayatını kaybeden kurucu başkanların mezarlarına giderek dua etti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19404.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
Şırnak-Van karayolunun güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen
saldırıda şehit olan 6 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda'nın acı haberi
Kayseri'deki ailesine ulaştı. Ayrıca, şehit Alda'nın geçtiğimiz günlerde bir sosyal paylaşım
sitesinde 'Cennet koktu her yer, çünkü şehit düştü asker' paylaşımı yürek burktu.
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Şırnak-Van karayolunun güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce düzenlenen
saldırıda şehit olan 6 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda'nın acı haberi,
Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi Altınlı Sokak'ta bulunan baba evine ulaştı.
Oğullarının şehit haberini alan anne Kiraz ve baba Ömer Alda, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin
acı haberini alan yakınları da eve akın etti. Şehidin evine dev Türk bayrakları asılırken,
ambulansta hazır bekletildi.
Öte yandan, Şehir Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda'nın 20 gün önce nişanlandığı
öğrenildi. Ayrıca, şehit Mehmet Alda'nın geçtiğimiz günlerde bir sosyal paylaşım sitesinde
paylaştığı 'Cennet koktu her yer, çünkü şehit düştü asker' yazısı yürekleri burktu. 4 kardeş
olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda'nın bugün Kalemkırdı camiinde
öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Talas Örencik mahalle
mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19405.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Adliyeye çıkarılan 35 Bylock'çudan 18'i
tutuklandı
Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 141 'Bylock'
kullanıcısından 35'i adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye çıkarılan 35 kişiden 18'i tutuklanarak
cezaevine gönderildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Düzene Karşı
İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 'Anayasa'yı ihlal',
'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni Düşürmeye Teşebbüs' ve 'FETÖ/PDY Silahlı Terör
Örgütü'ne Üye Olmak' suçlarından Kayseri ve ilçeleri ile 15 ilde çeşitli kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan personeller içerisinde, örgütün kriptolu iletişim programlarından
'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 141 şahsın gözaltına alınması operasyon başlatılmıştı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 35 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının
ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı.
Adliyeye çıkarılanlardan Özer K., Duran A., Alper K., Mehdi G., Mustafa T., Ahmet A.,
Ahmet K., Ali B., Ali Ö., Oğuz A., Mehmet T., Şenol A., Murat C., Hatice B., Bedia İnce T.,
Kübra Nur Ş., Özlem K. ve Muhittin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19406.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

ÇOCUK ÜRÜNLERİNDE BATI
MEDENİYETİ ÖZENTİSİ
Okulların açılmasıyla kırtasiye malzemeleri ile süslenen vitrinler dikkat çekerken, kendi
kültürümüzü yansıtan herhangi bir karakter ya da obje ile karşılaşmak neredeyse imkansız. Bu
durum bazı kesimlerin tepkisini çekse de milli kültürümüzü temsil eden alternatif bir ürünün
olmaması velilerin bu ürünlere mecbur bırakıyor.
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Yıllardan beri çocuk ürünleri sektöründe özellikle okul araç gereçlerinde batı medeniyetinin
kültürünü yansıtan resim ya da baskılar son dönemlerde bazı kesimler tarafından eleştirilmeye
başlandı.
Veliler duyarlı olmalı
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Akabe Kitabevi Sahibi Esat Ayata, velilere çok iş
düştüğüne vurgu yaparak; “Mesela veliler “Bunları almıyoruz” deseler, satıcılar da üreticilere
“Bunları almıyorlar” derler. Dolayısıyla üretici de ona göre hareket eder.” dedi.
Okul araç gereçleri üzerlerindeki resimlerin veya baskıların bizim kültürümüzle hiçbir ilgisi
olmadığını belirten Ayata; “Baskın bir batı kültürü empoze ediliyor. Bir de üretici nasıl para
kazanacağını hesaplıyor. Çocuklar Barbie (bebek) istiyor ama kim olduğunu ne olduğunu
bilmiyorlar. Bunun gibi bir sürü örnek var. Çantaların, etiketlerin, defterlerin v.b. okul araç
gereçlerinin üzerinde sürekli bunları kullanıyorlar. Ama bizim kendi öz kültürümüzle ilgili
çocuklarımızı etkileyici hiçbir şey yok. Veliler bu konuda biraz hassasiyet göstermeli diye
düşünüyorum. İnsanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu ne kadar etkili olur bilmiyorum ama
bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum.” Şeklinde konuştu.
Kendi kahramanlarımızı tanıtalım
Elif Kitabevi sahibi Murat Banuş ise durumun firmaların reklam çabasından kaynaklandığını
söyledi. Bu durumun kendilerini de rahatsız ettiğini ancak isteğe bağlı hareket etmek zorunda
kaldıklarını belirten Banuş; “Biz de istiyoruz ki çocuklarımıza kendi kahramanlarımızı
tanıtalım. Gelecek nesillerimiz bizim kahramanlarımızı öğrenerek büyüsün. Televizyon
kanallarında izledikleri kahramanlar çocuklarımızın ilgisini çekiyor. Hafızalarda onlar kaldığı
için de alış-veriş yaparken gözleri onları arıyor. Yani işe buradan başlamak gerekiyor.”
ifadelerini kullandı.
Kapitalizmin bir tuzağı
Akın Oyuncak İşletmecisi Furkan Keser ise bu durumu batının kapitalizm üzerinden
sahnelediği bir oyun şeklinde yorumladı.
“Toplum olarak ciddi bir kültür emperyalizmi altında yaşıyoruz.” diyen Keser şunları
söyledi:
“Bu durum giyim ya da mutfak malzemelerinde, okul araç gereçlerinde ve oyuncaklarda bariz
bir şekilde hissediliyor. Medya ve sermaye gücüyle markalarımızı, karakterlerimizi domine
ediyorlar. Son zamanlarda bir iki yerli marka ortaya çıkmaya başladı. TRT Çocuk kanalı bu
işe el atmaya başladı. Burada bizim kültürümüze ait şeyler yaşatmaya çalışılıyor ama
nihayetinde yine batıdan bir esinlenme var.”

‘Barbie’ karakterinin çocukların zihin dünyaları üzerinde çok büyük erozyonlara yol açtığını
söyleyen Keser, “Barbie, çocukların dünyasında bir ütopya, rol model olarak ortaya
koyuluyor. 4-5 yaşındaki çocuklar Barbie bebekleri ellerine aldığında vücut hatları ortaya
çıkmış, ince belli, makyajlı, güzel görünen bir model oluyor önlerinde. Çocuk sürekli bununla
oynadığı için böyle olunması gerektiğini sanıyor. O görüntünün kendisine itibar
kazandıracağını sanıyor. Bu empoze ediliyor. Ama çocuğun yaşı biraz daha ilerleyip bunun
böyle olmadığını, yani insanların farklı farklı fiziklerde olduğunu görünce hayal kırıklığına
uğruyor. Kendi bedenini artık beğenmemeye başlıyor. Bununla beraber de ruhsal bunalımlar
yaşamaya başlıyor. ‘Kozmetik firmalarının reklamları ile makyaj yaparsanız daha güzel
olursunuz’ düşüncesi ortaya çıkıyor. İleriki yaşlarda çocukluktan dayatılan algı ile bu durum
devam ediyor. Erkek çocuklarda spor arabalar mesela rol model oluyor. İleriki zamanlarda
babasının mesleğini beğenmiyor, arabasını beğenmiyor. Arkadaşlar arasında bunun ezikliğini
hissetmeye başlıyor. Sanki sizin üstü açık arabanız olduğunda ya da makyaj yaptığınızda
toplum nezdinde itibar kazanırsınız algısı oluşturuluyor.“ açıklamasında bulundu.
Haber/Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19407.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Bylock kullanıcısı 57 kişi daha hakim
karşısında
Kayseri merkezli 15 ilde FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 141 'Bylock'
kullanıcısından 57'si daha Adliyeye sevk edildi.
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 'Anayasayı ihlal', 'Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs' ve 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olmak'
suçlarından Kayseri ve ilçeleri ile 15 ilde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan
personeller içerisinde, örgütün kriptolu iletişim programlarından 'Bylock' kullanıcısı olduğu
tespit
edilen
141
şahsın
gözaltına
alınması
operasyon
başlatılmıştı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 57 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının
ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplikte geçirildikleri sağlık kontrolünün
ardından adliyeye çıkartıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19408.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Cansel'in okuduğu okulun yöneticileri
beraat etti
Kayseri’de öğretmeni ile ilişkisinin ardından intihar eden lise öğrencisi Cansel K.'nın, durumu
bildirdiği okul idaresinden okul müdürü, 2 müdür yardımcısı ve 2 rehber öğretmen, 'suçu
bildirmeme ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıklar
Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü E.E. (57), müdür yardımcıları
M.T.İ. (42), A.E. (42) ve rehber öğretmenleri K.C. (46) ile Z.A. (38) ve avukatları hazır
bulundu.
Cansel'i·n ailesinin katılma talebi reddedildi
Cansel Buse K.'nın babası M.K. ile annesi M.K. adına duruşmaya gelen avukat Kamil
Avşaroğlu'nun duruşmaya katılma talebi, mahkemece, suçun kamuya yönelik olduğu,
doğrudan zarar görme ihtimallerinin olmadığı gerekçesiyle reddedildi.
İlk olarak savunma yapan müdür yardımcısı M.T.İ., "Bu olayı ilk 16 Şubat'ta Cansel'in
rahatsızlandığı ve ambulansın geldiği gün Cansel'in arkadaşı D.E.'nin bana anlatması sonrası
duydum. D.E. bana Cansel'in bir öğretmen ile ilişkisi olduğunu anlatırken Cansel odaya geldi.
Cansel sadece mesajlaşma şeklinde olduğunu söyledi. Ben kendisine hemen olayın üzerine
gidip öğretmenin cezalandırılması gerektiğini söyledim. O çocuk da babasının polis olduğunu,
öğretmenini öldürme korkusu olduğunu söyleyerek şikayetçi olmaya yanaşmadı. Ben de bu
korkusunu duyunca biraz tereddüt ettim, düşündüm ve 17 Şubat'ta müdür beye anlattım.
Rehberlik servisine anlattım. Müdür bey bir komisyon oluşturmuş ama öğrenci onlara
anlatmamış." dedi.
Sanık
M.T.İ., aileye
taziyeye
gittiğinde
yaşadıklarını
ise şöyle anlattı:
"Cansel Çarşamba vefat etti. Ben cuma günü aileye taziye ziyaretine gittim. Orada Cansel'in
babası bana bir ismimin geçtiği bir tweet gösterdi. Bana 'Orman kanunlarına göre
hesaplaşacağız. Ben bu olayı duysaydım, ilişkiyi bilseydim okulun bahçesinde o öğretmenin
beynine mermiyi doldurmaz mıydım' dedi. Ben babadan bu lafları duyunca Cansel'in ve
benim tereddütlerimin yersiz olmadığını o an anladım.”
Duruşmada ikinci ifade veren rehber öğretmeni K.C. de, "O gün okul çıkışına yakın zamanda
müdür bey aradı. Rehber öğretmeni Z.A. ile beraber bir öğrenci ile görüşmemizi istedi.
Öğretmen ile gönül ilişkisi iddiaları olduğunu incelememizi ve işlem yapmamızı istedi. Ben
de müdür yardımcısı A.E.'nin de gelmesini istedim, üçümüz Cansel'in kaldığı revire gittik.
Revirde Cansel uzanmış yatıyordu. Yanında öğrenci D.E. vardı. Cansel'e neler olduğunu
sorduk. Z.A. hocam bana kadınsal bir durum olduğunu söyleyip çıkmamı istedi. Çıktım,
kapıda beklerken hasta babamın ağırlaştığı haberini aldım. İçeri girdim Cansel ailevi bir
durum olduğunu söylemiş, tutanak tutarken babamın ölüm haberi geldi. Tutanakları teslim
edip, okuldan ayrıldım. Babamın ölümü nedeniyle Malatya'dayken Cansel'in intihar ettiğini
öğrendim" diye konuştu.

Okul müdürü E.E. 17 Şubat'ta odasına müdür yardımcısı M.T.İ.'nin gelerek Cansel'in
rahatsızlandığını ve bir öğretmen ile gönül ilişkisi iddiaları olduğundan bahsettiğini belirterek,
"Rehber öğretmenlerine ulaşarak, yanlarına bir müdür yardımcısı da verdim. Üç kişi Cansel
ile görüşmeye gitti. Daha sonra öğrencinin hiçbirşey söylemediğini endişe edilecek bir durum
olmadığını söylediler. Tutanak altına alın diyerek ilçeye doğru yola çıktım. Sabah okula
geldiğimde öğrencinin intihar ettiği bilgisini aldım. Veli'yi aradım, cenaze ile ilgili bilgi
aldım. İntihar olayının ardından bir gün sorma savcılığa suç duyurusunda bulundum."
şeklinde konuştu.
Müdür yardımcısı A.E. ile diğer rehber öğretmeni Z.A. da ifadesinde revirde yaptıkları
görüşmede Cansel'in özel gününde olduğunu, ailevi sorunları olduğunu söylediğini, cinsel
ilişkiden bahsetmediğini anlattı.
2 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda yasal suçların
oluşmaması durumunu göz önünde bulundurarak tüm sanıkların ayrı aydı beraatına karar
verdi. Karar sonrası bazı sanıklar gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19409.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Şehidin nişanlısından yürekleri yakan veda
Şırnak-Van karayolunun güvenliğini sağlayan askerlere terör örgütü PKK'lı teröristlerce
saldırılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda, memleketi Kayseri'de
son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehidin 20 günlük nişanlısı Aslı Ada, Türk bayrağına sarılı
tabutuna sarılarak, "Hiçbir hayallerin yarım kalmayacak, seni çok seviyorum" diye gözyaşı
döktü.
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Dün Şırnak - Van karayolunda güvenliği sağlayan askerlere terör örgütü PKK'lı teröristlerce
saldırı düzenlenmiş, düzenlenen saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Alda şehit
düşmüştü. Şehit Alda'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kayseri'ye
getirildi. Cenaze namazının kılınacağı Kalemkırdı Camii'ne getirilen şehit Alda'nın cenazesine
yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 20 gün önce nişanlandığı öğrenilirken, nişanlısı Aslı
Ada, şehidin Türk bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Nişanlısının parkasını
giyen Aslı Ada, "Hiçbir hayallerin yarım kalmayacak. Kalabalığı çok seviyordun, bak herkes
burada. Seni çok seviyorum" diyerek gözyaşı döktü. Alda'nın cenazesi, Kalemkırdı Camii'nde
öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Talas ilçesinde defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19410.html
Erişim Tarihi: 04.10.2016

Nevşehir'de bağ bozumu zamanı
Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinin yetiştirildiği bölgelerden Nevşehir'de üzüm hasadı başladı.

27 Eylül 2016 Salı 14:26

Nevşehir yöresinde 169 bin dönüm alanda bağcılık yapan üreticiler, ürünlerini hasat ediyor.
İlkbaharda bakımları yapılan asmalardan toplanan üzümde, bu sezon aşırı sıcaklar nedeniyle
verim geçen yıla oranla düşüş gösterdi. Bölgede, pekmez, üzüm şırası, pestil ve şarap
yapımında kullanılmak üzere yetiştirilen üzüm salkımları tek tek kesilerek kovalarda
toplanarak, traktörlerle köylere taşınıyor. Bağcılık faaliyetlerinin her geçen yıl azaldığı
bölgede, siyah üzümün satış fiyatının düşük olmasından dolayı çiftçiler, beyaz üzüm
üretimine yönlendiriliyor. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altınışık, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, bölgede 71 bin dönüm arazide üretimi yapılan siyah üzümün satış
fiyatının düşük olması nedeniyle birçok üreticinin bağcılığı terk etmeye hazırlandığını ifade
etti. Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesinden dolayı geçen yıla göre verimin yüzde 15
civarında düştüğünü belirten Altınışık, Nevşehir ve çevresinde, 53 bin dönüm sofralık, 45 bin
dönüm kurutmalık beyaz üzümün yanı sıra 71 bin dönüm de şaraplık siyah üzüm
yetiştirildiğini kaydetti. Bu sezon il genelinde yaklaşık 110 bin ton verim elde edildiğini ifade
eden Altınışık, sofralık üzümün kilogramının 1 lira 50 kuruş ile 2 lira arasında satışa
sunulduğunu, siyah üzümün de kilogram fiyatının 47 kuruştan alıcı bulduğunu söyledi.
Altınşık, "Geçmiş yıllarda üzüm bölgede daha çok üretiliyordu. Fiyatlar düşük olduğu için
çiftçiler bağcılığı bırakıyor." diye konuştu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, üzüm
üreticilerine hibe ve destek verdiğine değinen Altınışık, üreticileri siyah üzüm bağlarını
söküp, beyaz üzüme yönlendirmek için çalışma yaptıklarını ancak istedikleri neticeye
ulaşamadıklarını dile getirdi. Altınışık şöyle konuştu: "Nevşehir yöresinde bu sezon toplamda
110 bin ton üzüm üretimi var. Ancak 71 bin dönüm arazide ekili olan siyah üzüm fiyatının
düşük olması nedeniyle üretici sıkıntılı günler yaşıyor. Sofralık üzüm kilogramı 1,5 lira ile 2
lira arasında satılıyor. Siyah üzümün ise kilogram fiyatı 47 kuruş. Bir bardak çay 1 lira, 1 kilo
üzüm 47 kuruş bu durum emeği bile karşılamıyor. Bakanlık, siyah üzüm asmalarının
kaldırılıp beyaz üzüme çevrilmesi için destek veriyor. Üreticiyi bu şekilde yönlendirmeye
çalışıyoruz. Bağların yenilenmesi ile ilgili hazırlanan projelere bakanlık hibe ve destek
veriyor. Siyah üzüm yerine beyaz üzüm üreticiliğine döndürülürse daha rahat pazar
bulunabilecek. Bu yıl, aşırı sıcaklar ve yağış azlığı nedeniyle verim düştü." Üzüm
üreticilerinden Mevlüt Taşezer ise "Nevşehir’de geçmişte üzüm yetiştiriciliği daha çoktu
üzüm ucuza gittiği için artık bağcılıkla eskisi gibi ilgilenen çok yok. Bu yıl aşırı sıcak
olduğundan üzümde kurumalar oldu. Verim geçen yıla göre düştü." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19411.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Kocasinan'dan yüzme havuzlu, derslikli,
fitness salonlu pazar yeri
Kocasinan Belediyesi, pazar yerlerinin formatını değiştiriyor. Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar’ın talimatıyla içerisinde yüzme havuzu, düğün salonu, spor alanları ve
kafeteryaların bulunduğu pazar yerleri yapımı için ilk adım atıldı.
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Pazar esnafını sık sık ziyaret ederek, esnafın ve vatandaşın gönlünü kazanan Başkan
Çolakbayrakdar, Kocasinan sakinlerinin çok daha iyi, çok daha modern, sağlıklı ve işlevsel
pazar yerlerine sahip olması için çalıştıklarını vurguladı. Bu çerçevede işe Erciyesevler ve
Mimarsinan Mahalleleri’nde yapılacak pazar yerlerinin ihalesini yaparak başladıklarının
müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın sadece mutfak alışverişi ile
sınırlı kalmayacakları, içerisinde; alışveriş yaparken dinlenmeleri için kafeteryalar, sağlıklı
yaşam için spor yapabilecekleri fitness salonları, aktivite için derslikler ve hatta düğün salonu
bulunan pazar yerleri inşa edeceğiz. Mahallelerimizin ihtiyacını karşılayacak olan bu pazar
yerlerini, hızlı bir şekilde yaptırarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız ve bölgemize farklı
bir ivme kazandırmasını sağlayacağız. Mevcut yerlerimizi çok iyi değerlendirip,
hemşerilerimize layık alanlar oluşturuyoruz. Esnafımıza ve hemşerilerimize daha kaliteli
hizmet sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. Çok amaçlı olarak kullanılacak
olan pazar yerlerimizde hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yüzü gülecek” diye
konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar sözlerini “Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini
yapmanın çabasındayız. Şimdiden pazar yerlerimiz ilçemize ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu
olsun” diyerek noktaladı.
Erciyesevler ve Mimarsinan Mahallesinde pazar yeri yapılması işi ihalesi, Kocasinan
Belediyesi İhale Komisyonu tarafından toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kocasinan
Belediyesi İhale Komisyonu Başkanı Hasan Kılıç yönetiminde yapılan ihaleler, dosyalar ve
gerekli incelemelerin yapılması amacıyla sonlandırıldı. Toplam yaklaşık bedeli, 12 milyon
Türk Lirası olan ve açık teklif usulüyle yapılan ihale sonuçlarının, gerekli incelemelerin
tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19412.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

23 mahallede kısmi su kesintisi
KASKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, 28 Eylül Çarşamba günü, 23 mahallede
kısmi su kesintisi yapılacağı belirtildi.
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Su kesintisinin sabah saat 07.00’da başlayıp akşam 17.00’a kadar süreceğini belirten KASKİ
Genel Müdürü Ender Batukan konu hakkında şunları söyledi: “Beştepeler ve Keykubat
bölgelerinde yaptırılan terfii merkezinin işletmeye alınması ve bir üst kottaki depoya su terfii
edebilmesi için yapılacak bağlantı sırasında kısmi su kesintisi yaşanacak. Bağlantı sırasında
Caferbey, Nazımbey, Küçükali, Kemeraltı, Gülük, Küçükmustafa, Çorakçılar, Aydınlıkevler,
Cumhuriyet, Hunat, Sahabiye, Serçeönü, Fatih, Seyitgazi, Örnekevler, Gevhernesibe,
Hacısaki, Sanayi, Battalgazi, Karacaoğlu, Yeniköy, Tacettinveli ile Hürriyet mahallerinin bir
kısmında kısmi su kesintisi yapılacak.” Söz konusu terfii merkezleri ile daha fazla abonenin
içme suyu ihtiyacının karşılanacağını kaydeden Batukan; bu mahallelerde ikamet eden
vatandaşlarımızın su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri almaları
gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19413.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Melikgazi renklenecek
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre ve doğa dostu Melikgazi Belediyesi
olarak 2017 yılı için yapraklı ve yapraksız fidan, süs bitkisi ve mevsimlik çiçek olmak üzere
11 ayrı türde toplam 15 cins çiçek ve fidan alımı yapılacağını söyledi.
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Toplam 15 cins, çiçek, çiçek tohumu, fidan alımı için ihale yapıldığını belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, “Her geçen gün büyüyen ve planlı gelişen Melikgazi ilçemizde yeni
açılan park, bahçe ve yeşil alanları yeşillendirmek üzere çınar, ıhlamur, dış budak gibi
yapraklı fidanlar ile çam çeşitleri dikiyoruz. Çünkü Melikgazi’nin geneli yeşil bitki örtüsü ile
çevrelidir. Özellikle Hisarcık, Kıranardı, Gesi, Gürpınar doğal alanları ile adeta saklı cennet
bahçelerdir. Bu güzelliği ve bütünlüğü bozmamak için her yıl fidanlar alıyor ve halkın da
katılımı ile bunları toprak ile buluşturuyoruz.“ dedi.

Özellikle parklar ile yerleşil alanları dışında kalan bölgelerde dikimi gerçekleştirmek için ilk
etapta 10 bin adet ibreli çam çeşitleri alındığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 2017
yılı için 10 bin 6 çeşit ibreli yapraklı fidan ile 5 çeşit olmak üzere 240 bin adet süs bitkisinin
Melikgazi’yi süsleyeceğini kaydetti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19414.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

ERÜ’de bazı bölümler Melikşah’a taşınıyor
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, FETÖ operasyonları kapsamında
kendi bünyelerine geçen eski Melikşah Üniversitesi yerleşkesine önümüzdeki hafta başından
itibaren bazı bölümlerin taşınacağını söyledi. Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Edebiyat ile
Mühendislik Fakültelerinden 3 veya 4 bölümün bu yıl Melikşah Kampüsünde eğitimine
devam etmesi bekleniyor.
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Binalar bazı bölümler için uygun değil Kayseri Gündem Gazetesi haber ekibi olarak
gerçekleştirdiğimiz ziyarette konuşan ERÜ Rektörü Muhammet Güven, konu hakkında
çalışmalarının sürdüğü söyleyerek şunları söyledi: “Orada çok sayıda bina var ama binalar
fonksiyonları itibarıyla bazı bölümlerimize uygun değil. Şu an için Yabancı Diller Yüksek
Okulu’nu ve Mühendislik Fakültesi’nin 3 veya 4 bölümünü taşımayı düşünüyoruz. Oranın
Mühendislik Fakültesi kapasitesi 4 bin öğrenci içindi. Bizim Mühendislik bölümü ise 13 bin
öğrenci kapasiteli. Dolayısıyla oradaki kapasitenin karşılayacağı ölçüde kaydırma yapılacak.
Bunun dışında geçici olarak Edebiyat Fakültesi’ni binada yaşanan sıkıntılardan dolayı
bulunduğu yerden çıkaracağız. Belki de birkaç ay veya ilk yarı bir bölümünü taşıyabiliriz.
Önümüzdeki hafta başından bazı bölümler Melikşah Kampüsünde ders başı yapmaya
başlayacak.” Yurtların durumu Prof. Dr. Güven, eski Melikşah Üniversitesi’ne bağlı yurtlar
ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ise, “Bugüne kadar bize veya Kredi Yurtlar
Kurumu’na tahsis olmadı. Bu nedenle de bu yıl yurtları değerlendirmekte zorlanıyoruz. Çok
geç kalındı. Biz kendimiz işletelim istedik yurtlarımızı ama maalesef şu an için çok geç
kaldık. Öğrenci başvurusu şu an için az. Yeterli olursa bunu sağlayacağız. Kredi Yurtlar
Kurumu ve Diyanet Vakfı’nın da talebi var. Onlar vasıtasıyla da değerlendirebiliriz” HaberFoto: Bünyamin GÜLTEKİN / Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19415.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Talas Belediyesi çalışanlarına kişisel
korunma eğitimi
Talas Belediye çalışanları, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen
‘Kişisel koruyucu, donanım, seçim ve kullanım” adlı eğitime katıldı.
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İş Sağlığı ve Güvenliği işletmesi müdürü Ali İştenoğlu ile İş Sağlığı Güvenlik Uzmanı Aynur
Kozan, seminerde kişisel koruyucu donanım seçim ve kullanımı hakkında bilinmesi gereken
püf noktalar hakkında detaylı bilgi aktardı.
Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı İlker Sülev, “Belediyemiz, daha önce tüm
çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim vermişti. İş sağlığı ve güvenliği
konusundaki çalışmalarımız da amaç, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile mevcut sağlık
ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesidir. Belediyemizin bu alandaki duyarlılığı da artarak
devam edecektir. Danışman firmalarımızla birlikte denetim ve kontrollerimiz devam ediyor.
Firma sahada kişisel koruyucularla nasıl korunacağınızla ilgili olarak eğitim verildi. Herkese
faydalı olmuştur umarım.” dedi.
Yerel yönetim olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaptıklarını
söyleyen İlker Sülev, bu eğitimlerin çalışanlar üzerinde büyük katkı sağladığını ifade etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19416.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

KOSB'de “şeffaf” ihale
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) bölge sınırları içindeki 21 sanayi parselini açık
teklif usulü ihale ile satışa çıkardı. KOSB Başkanı Tahir Nursaçan ihalenin şeffaf ve
demokratik yapıldığını söyledi.
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KOSB Konferans Salonu'nda düzenlenen ihale, mülkiyeti bölge müdürlüğüne ait olan
muhtelif büyüklüklerdeki 21 sanayi parseli, açık teklif usulü ile satışa çıkarıldı. İhale
öncesinde konuşan KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "Cennet gibi bir vatanda
yaşamanın bedelini ödüyoruz. 3 tarafı denizlerle çevrili, 4 tarafı düşmanlarla çevrili
vatanımıza hepimizin canını, kanını ve malını seve seve vereceğimizden bir şüphemiz yok.
Bunu da zaten gösterdik" dedi.
Nursaçan, "Biz 22 Aralık 2015 tarihinde organize sanayimizde şeffaf, demokratik ve basın
önünde bir ihale gerçekleştirmiştik. Bu ihale ile sanayimizdeki malların reel değerlerini siz
belirlediniz. Şeffaf ve demokratik bir şekilde siz belirlediniz. Bunun anlaşılmayacak bir tarafı
yok. Bugün tekrardan elimizdeki mevcut arsalarımızı yine sizlere ihaleye sunduk. Aynı şeffaf
ve demokratik bir şekilde sizlerin vereceği fiyatlarla şeffaf bir ihale olacaktır. Bu ihalenin
şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bir Tepki de KAYSO’dan
KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, Eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada,
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Türkiye'nin notunun
düşürülmesinin tamamen siyasi bir karar olduğunu söyledi.
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı ve müşterek meslek
komitesi toplantısı 26 Eylül 2016 tarihinde KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya
KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi ve disiplin kurulu üyeleri katıldı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin notunun Moody's tarafından düşürüldüğünü hatırlatan
Özkaya, 27 çeyrektir büyüyen, cari açığı yüzde 4,5'lere düşen ve bütçe fazlası veren
Türkiye'nin notunun düşürülmesinin tamamen siyasi bir karar olduğunu söyledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19417.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Bünyan’da okul bakımı
Bünyan ilçe tarihinin en kapsamlı alt yapı çalışmalarını başlatan ve yoğun bir inşaat sezonu
geçiren Bünyan Belediyesi bu yoğunluğa rağmen çocuk ve gençleri ihmal etmiyor. Bir
yandan çocuk ve gençler için yeni sosyal ve sportif alanlar inşa ediyor diğer yandan onların
eğitim yuvalarında bakım onarım ve temizlik çalışması yürütüyor.
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İlçe genelinde belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen çalışmalarla okul içlerindeki
yollar temizleniyor, bitkiler budanıyor, yabani ve kurumuş otlar biçiliyor. Yapılan
çalışmalarda ayrıca bahçelerden sarkarak yürüme yollarını engelleyen dallar budanarak
oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Bünyan Belediyesi bu çalışmalarının yanında
okul ve eğitim kurumlarında, korkuluk boyama, kapı, pencere ve tuvaletlerin tadilatları,
peyzaj gibi çalışmalarla da eğitime katkı sunmaya devam ediyor.

Belediyemizin imkanları ölçüsünde eğitim-öğretime gereken önem ve desteği veriyoruz diyen
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, “Belediyemiz Ekiplerinin ilçe genelinde
yürüttüğü kapsamlı çalışmada, öncelikle uygulama noktaları ve alanları belirleniyor. Tespitler
neticesinde oluşturulan program dâhilinde belirlenen alanlarda belirli günlerde temizlik ve
bakım çalışmaları yürütülüyor. Okullarımızın ve eğitim kurumlarımızın yanında olmaya
devam edeceğiz.” diye konuştu.
Okullarda yapılan çalışmalar öğrenci öğretmen ve velileri memnun ederken okul müdürleri
hassasiyetlerinden dolayı Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na teşekkürlerini iletti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19419.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Şer odakları amacına ulaşamayacak
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada Diyarbakır, Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerimize
yapılan hain saldırıları kınadıklarını ve kan ile beslenen şer odaklarının hiçbir zaman
amaçlarına ulaşmayacaklarını söyledi.
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Acımız büyük
Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti, “PKK tarafından Diyarbakır Lice, Mardin’in
Derik İlçesi ve Şırnak-Van Karayolu kontrol noktasında güvenlik güçlerimize yapılan
saldırıyı nefretle kınıyoruz. Terör hain yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Kayseri olarak
acımız çok büyük. İki gün içerisinde iki şehidimiz var. Genç kardeşlerimize Allah rahmet
eylesin. Mekânlarını cennet olsun.
Amaçlarını ulaşamayacaklar
Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü hedef alan, toplumsal huzuru bozmaya yönelik hain
saldırılar ülkemizin huzurunu bozmaya asla muktedir olamayacağını bir kez daha ifade etmek
istiyoruz. Kanla beslenen şer odakları hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar.
Terör saldırılarının amacı, ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda bir korku
havası ve kargaşa ortamı yaratmaktır. Bu süreçte herkes daha soğukkanlı ve sağduyulu
olmalıdır. Terörün son bulduğu, kardeşlik; huzur ve güven ortamının egemen olduğu, daha
güçlü bir Türkiye ve dünya umut ediyoruz.
Nefretle kınıyoruz
HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube
Başkanlığı olarak, Türkiye’nin devleti, milleti ve kurumlarıyla bir bütün halinde terörle
mücadele konusunda daha aktif ve etkin çalışmaları hayata geçireceğine inanıyoruz.

HAK-İŞ İl Temsilciliği olarak, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü hedef alan terör saldırısını
nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere bir kez daha Yüce Allah’tan Rahmet,
ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19420.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

MTTB Sakarya İl başkanlığında bayrak
değişimi
Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen Milli Türk Talebe Birliği 100. Yıl İstişare kampında
devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Görev süresi sona eren Özcan Ayma, Sakarya İl
Başkanlığı görevini Muhammed Talha İbil’e devretti. MTTB Genel Başkanı, Kayseri
Milletvekili İsmail Emrah Karayel tarafından Başkan Özcan Ayma’ya hizmetlerinden ötürü
teşekkür plaketi verildi.
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Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi Bursa’nın İznik ilçesinde 100. Yıl İstişare Kampı adı
altında faaliyet gerçekleştirdi. MTTB İl Teşkilatlarının katıldığı kamp programı 4 gün sürdü.
İstişare kampına Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail
Emrah Karayel de katıldı. Gençlik çalıştayları, konferanslar ve faaliyet toplantılarının
gerçekleştiği kampta 7 İl ve 1 yurt dışı teşkilatlarında devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Öğrenim hayatları sona ererek Eskimez MTTB’liler arasına katılan İl Başkanları arasında
Sakarya İl Başkanı Özcan Ayma da var. Ayma, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü görevini İl
Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Muhammed Talha İbil’e devretti. Talha İbil, 61. Dönem
İl Başkanı Özcan Ayma’nın yönetiminde iki yıldır aktif olarak farklı görevlerde bulundu.
Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi olan İbil, Milli Türk Talebe Birliği Sakarya
Teşkilatında 62. Dönem İl Başkanı olacak. İznik’te gerçekleşen devir teslim töreninde
konuşan MTTB Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel,
“Teşkilatımızda görev değişiklikleri yaşansa da ‘Eskimez MTTB’li’ diye bir tabir vardır.
Eğitim hayatı bitince görevini devreden dava arkadaşlarımız asla emekliye ayrılamaz ve
kendisinden sonrakilere yol gösterir. Bu minvalde 2 yıldır Milli Türk Talebe Birliği ailesine
hizmet eden Özcan kardeşime teşekkürlerimi sunuyor, yeni başkan olan Talha kardeşime de
başarılar diliyorum” dedi.
Programda konuşmasını gerçekleştiren 61. Dönem İl Başkanı Özcan Ayma, “Milli Türk
Talebe Birliği ailesinin bir mensubu olduğum ve kardeşlerimle birlikte bu dava için
koşturduğumdan dolayı gururluyum, mutluyum, huzurluyum. Bu asırlık çınarın Sakarya
başkanlığını yapmak 2 yılı aşkın süredir şahsıma nasip oldu. Dünyanın en keyifli durumu o ki
taşıdığınız bayrağı, sahip olduğunuz makamı, elinizde yetişen, özveriyle gelişen, inanmış bir
kardeşinize teslim etmektir. Yeni İl Başkanımız kardeşim Talha İbil’e ‘Allah yürüdüğün bu

yolda ayağına taş takılmasına izin vermesin, yolunu açık etsin’ diyor başarılar diliyorum”
ifadelerini kullandı.
Milli Türk Talebe Birliği Sakarya İl Başkanlığına atanan Muhammed Talha İbil ise, “Milli
Türk Talebe Birliği davasına gönül vermiş insanlar olarak, ağabeylerimize saygımız her
zaman sonsuzdur. MTTB bizlerin sadece teşkilatı değil, aynı zamanda ailesidir. Özcan
Başkanımız da yaptığı ağabeylikle tüm Sakarya teşkilatının gönlünde taht kurmuştur.
Hedefimiz, kendisinin başarılı 2 yıldan sonra yukarılara çıkardığı MTTB bayrağını bulunduğu
yerden daha yukarılara çıkarmak olacaktır. Beni bu göreve layık gören Genel Başkanımıza ve
61. Dönem İl Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Genel Başkan İsmail Emrah Karayel tarafından Başkan Özcan
Ayma’ya hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verildi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından
devir teslim töreni gerçekleştirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19421.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

KAYSO’da Abidin Özkaya Meclis Başkanı
oldu
Sanayi Odası’nın (KAYSO) eylül ayı meclis toplantısında meclis başkanlığı seçimi
yapılırken, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Başkan Nureddin Okandan’ın
yerine Abidin Özkaya seçildi.
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından düzenlenen operasyonlarda KAYSO Meclis Başkanı
Nurettin Okandan’ın, tutuklanarak cezaevine konulmasının ardından, Eylül Ayı Meclis
Toplantısında meclis başkanlığı seçimi yapıldı. 41 üyenin oy kullandığı seçimde, Abidin
Özkaya oyların tamamını alarak KAYSO'nun yeni meclis başkanı oldu.
KAYSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eylül ayı meclis toplantısında konuşan Meclis
yeni Başkanı Abidin Özkaya, hedeflerinin Kayseri ve Türkiye sanayisine katkıda bulunmak
olduğunu söyledi.
Özkaya, “Bilindiği üzere bugün odamızın meclis başkanlığı seçimi yapılmış olup sizlerin oyu
ile seçilmiş durumdayım. Odamıza kadar gelerek oylarını kullanan, bu seçim sürecinde
organizasyonları yapan, emeği geçen tüm oda personelimize teşekkür ediyorum. Meclis
Başkanlığı sürecinde Nurettin Okandan Bey’e de odamıza yaptığı hizmetlerden dolayı
teşekkür ediyorum. Öncelikle amacımız başta Kayseri olmak üzere Türk sanayisine hizmet
olduğunu söylemek istiyorum. Bu hizmetler yerine getirirken tüm üyelerimizle birlikte daha
fazla faaliyette bulunmak, üyelerimizin sorunlarına çözüm üretmek, faydalı önerilerde
bulunmak, akıl üretmek ve ilgili kurumlara aktarmak önemli görevlerimiz arasındadır. Bunları
yaparken meclisimizin ve meslek komitelerimizin daha fazla gayret sarf etmesi, zamanında
çok ve katılımlı toplantılar yapılması zorunludur. Bu katılımı sağlamak da meclisimizin
gerekli organlarının temel görevidir. Hizmet ettiğimiz süre içerisinde her türlü eleştiriye,

fikre, katkıya hazır olduğumu söylemek istiyorum. Özellikle meslek komiteleri toplantılarının
ihmal edilmemesi kanaatindeyim. Meslek komitesi başkan ve üyelerimizin bu konuya özenle
hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Türk ekonomisinin kasıtlı ve bilinçli olarak zora
sokulmak istendiği kesindir. Ekonomik göstergelerde siyasi skandallara imza atılan bir
dönemden geçiyoruz. Bizler zorlukları sırt sırta vererek yatırımlarımızı yapmaya, üretmeye
devam edeceğiz. Nitekim son dönemde hükümetimiz tarafından hayata geçirilen makro ve
mikro yapısal reformları çok önemsiyoruz. Bu reform ve kararlar bizlerin önünü açacaktır.
Özellikle maliye ve yatırım ortamını iyileştirici konularda alınan kararların tüm
sanayicilerimiz tarafından dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.” diye konuştu.
Asıl konumuz sanayiye hizmet etmek
Meclisi daha aktif hale getirmek için çalışacaklarını da vurgulayan Abidin Özkaya, “Asıl
konumuz Kayseri sanayisine, Türkiye sanayisine hizmet etmek. Onun için de sanayi odası
burada bir basamaktır. Burada bizim yapmamız gereken odamızın organlarının daha hızlı,
daha aktif çalışması gerektiği yönündedir. Onun için de biz de tüm organlarımızı, meclisimizi
daha aktif şekilde çalıştırmak istiyoruz. Bununla birlikte girişimlerimizi arkadaşlarımızla
birlikte yapacağız, bunun gayreti içerisinde olacağız.” dedi.
Tutuklanan eski Meclis Başkanı Nurettin Okandan’a odaya verdiği hizmetler için
teşekkürlerini ileten KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak ise, “Meclis
başkanımız hayırlı olsun. Şimdiye kadarki meclis başkanımız Nurettin Bey’i saygıyla
selamlıyorum ve çok teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığı yaptık ve çok büyük hizmetleri geçti
Kayseri Sanayi Odamıza. Tabi şimdi şanssız bir durum söz konusu. Adaletimize güvenimiz
sonsuz, inşallah aklanarak iş hayatına dönecek. Ben kendisinden razıyım, yol arkadaşlığından
çok mutlu olduk. İnşallah pazara kadar değil mezara kadar arkadaşlığımız devam edecek.
İnanıyoruz ki sadece Nurettin Bey değil birçok işadamı arkadaşlarımız var onlar da biran önce
yargılanmak suretiyle aklanmalarını Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
“15 Temmuz’u her ülke kaldıramaz.”
Yeni seçilen Meclis Başkanı Abidin Özkaya’yı tebrik eden Boydak, “Kayseri Sanayi Odası
geleneklerine çok önem veren bir kuruluş. Usulüne uygun seçimlerimizi yaptık ve sizlerin
ittifakı ile kardeşimizi meclis başkanı olarak hep birlikte seçmiş olduk. İnşallah bu dönemde
Abidin beyin dinamizmi ile odamızın aktivitelerini daha da artıracağız ve ciddiyetle sizlere
hizmete devam edeceğiz.” dedi.
Türkiye’nin ağır bir depresyonu hızlı şekilde geçtiğini ve sahada kazandığını sözlerine
ekleyen Boydak, “Ağır bir depresyon geçirdik. 15 Temmuz her ülkenin kolay kolay
kaldıracağı bir durum değil. elhamdülillah hızlı bir şekilde geçtik, sahada kazandık.
Devletimizin bu darbeci şerefsizlere prim vermemesi çok çok iyi oldu. Ama bizim masada
kaybetmememiz lazım. Önümüzdeki dönem Allah’ın izniyle tam bağımsız Türkiye hayalimiz
var. Birkaç gündür gündemde olan bir konu var. Türkiye’nin bir not aşağı indirilerek yatırım
yapılabilir vasfını sözde aşağı çekmiş oluyorlar. Bunun siyasi bir karar olduğunu
düşünüyoruz. Ekonomik verilerden çok uzak bir karar olduğuna inanıyoruz. Elbette ki
tepkimiz var. Tepkimizi koyacağız fakat çalışmamıza devam edeceğiz. Sadece tepki koyarak
yola devam edersek kaybederiz. Masada kaybetmememiz için çalışmalarımıza devam
edeceğiz.” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19422.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

ORAN’da 16 milyon TL destek sağlanacak
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Davut Gül,
proje anlamında toplamda 392 tane müracaat olduğunu belirterek, “Bu 392 projeye 16 milyon
TL civarında destek sağlayacağız. Eş finansmanla birlikte toplamda 31 milyon TL 3 ilimize
yatırım yapılmış olacak.” dedi.
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Eylül ayı yönetim kurulu toplantısı Kayseri'de
gerçekleştirildi. Toplantıya, ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Davut Gül,
ORAN Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ORAN Yönetim
Kurulu Üyeleri; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve KAYSO Başkanı Mustafa Boydak katıldı.
Toplantıda konuşan ORAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivas Valisi Davut Gül, yapılan
destekler hakkında bilgi verdi. Vali Gül, şunları söyledi: "Proje anlamında toplamda 392 tane
müracaat var. Bu 392 projeye 16 milyon TL civarında destek sağlayacağız. Eş finansmanla
birlikte toplamda 31 milyon TL 3 ilimize yatırım yapılmış olacak. 392 projeyi sunan başta
proje sahipleri olmak üzere projede emeği geçen ve projeleri inceleyen bütün arkadaşlarımıza
teşekkür ederim. Bu yatırımlarında ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projeler
incelenirken bağımsız denetleyiciler inceliyor. Belirli bir kriterlere göre inceledikten sonra
yönetim olarak uygun projeleri tespit edip bu hafta içerisinde de sözleşme aşamasına
getireceğiz. Projesi geçmeyen sivil toplum kuruluşları, özel sektör, kamu kurum ve
kuruluşları 2017'de ki mali destek projelerimizi takip etsinler. Daha iyi proje yazsınlar.
Projelerin hepsi birbiriyle yarışıyor. Bu açıdan da kesinlikle kırgınlık ve küskünlük olmasın.
Daha iyisi her zaman mümkün. Keşke imkanımız olsa da 392 projenin hepsine destek
verebilsek." 2016 yılı mali destek programlarının sonuçlarının, düzenlenen yönetim kurulu
toplantısının ardından ilan edileceği belirtildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19423.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Moody’s kararları maksatlı ve siyasidir
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s kararlarını ‘maksatlı ve siyasi’ şeklinde yorumladı.

28 Eylül 2016 Çarşamba 09:51

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Nursaçan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, darbe girişiminin ardından 18
Temmuz'da başlatılan izleme sonucu Türkiye'nin kredi notunu "Baa3"ten "Ba1"e çekmiş, not
görünümünü "durağan" olarak belirlemiştir. Kısa bir süre önce yine aynı kuruluş Moody's,
olumlu açıklamalar yaptıktan sonra , Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
ABD seyahati sonrası siyasi bir karar almıştır. Yaklaşık 3 yıl önce de Cumhurbaşkanımızın
ABD seyahati sonrası not artırımı olmuştu. O dönemde Türkiye-ABD ilişkileri kapsamında
iyileşme söz konusu idi. Şimdi Türkiye-ABD ilişkilerinde bir olumsuzluk yok. Ama ABD'nin
Türkiye'nin bazı isteklerini bilinçli olarak anlamama gibi durumu var. Bunlar stratejik ortaklık
ve dostluk kapsamında değerlendirilemeyecek duruş ve tavırlardır. Moody's'in Türkiye'nin
kredi notunu Ba1'e düşürmesini soğukkanlılıkla değerlendirmemiz gerekiyor.
Daha iki gün önce, bir ay içerisinde yeni bir değerlendirme yapılacağı söylendikten hemen
sonra açıklanan bu kararın, objektiflikten uzak ve siyasi değerlendirmeler içermesini güçlü bir
olasılık olarak değerlendirmekteyiz. Bu karara rağmen devletimize, ülkemize ve ekonomimize
güveniyor ve bu sürecide atlatarak yolumuza kesintisiz bir biçimde devam edeceğimize,
inanıyoruz.
Türkiye’ye yönelik 2008 sonrası hızlanan ve en son olarak 15 Temmuz tarihinde, hain ve
alçakça yapılan deneme ile gerçek yüzünü gösterenler, Şanlı Türk Milletinin milli irade ve
seçilmiş hükumetine sahip çıkarak bölücü hainlere haddini bildirmesi ile dağılmışlardır. Bu
süreçten sonra sinsice hareket eden bu hain odaklar çeşitli yollar ile ülkemizi kaosa
sürüklemeye çalışmaktadırlar. Bir süre önce olumlu açıklama yapılırken birden bire çark
eden, hangi hain odaklara hizmet ettiği belli olan bu ve benzeri kurumlar bizleri asla
yıldıramayacaktır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milli iradenin ortaya koyduğu tavır karşısında 2023
hedeflerine ilerleyen güçlü ve kararlı Türkiye gerçeğine karşı her alanda “saldırıya” devam
edenler, bu milletin zor zamanlarda nasıl bir olup kenetlendiğini ve üretmeye, güçlenmeye
devam ettiğini bir kez daha göreceklerdir.
Bizler de sanayiciler olarak, üzerimize düşen görevleri sonuna kadar devam ettirip,
sanayimizin çarklarını işletmeye, üretim ve istihdama katkı vermeye devam ederek,
devletimizin ve milletimizin yanında her zaman olduğu gibi saf tutarak ülkemizin gücüne güç
katmaya devam edeceğiz.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19424.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

MTTB Sakarya İl başkanlığında bayrak
değişimi
Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen Milli Türk Talebe Birliği 100. Yıl İstişare kampında
devir teslim törenleri gerçekleştirildi. Görev süresi sona eren Özcan Ayma, Sakarya İl
Başkanlığı görevini Muhammed Talha İbil’e devretti. MTTB Genel Başkanı, Kayseri
Milletvekili İsmail Emrah Karayel tarafından Başkan Özcan Ayma’ya hizmetlerinden ötürü
teşekkür plaketi verildi.
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Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi Bursa’nın İznik ilçesinde 100. Yıl İstişare Kampı adı
altında faaliyet gerçekleştirdi. MTTB İl Teşkilatlarının katıldığı kamp programı 4 gün sürdü.
İstişare kampına Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail
Emrah Karayel de katıldı. Gençlik çalıştayları, konferanslar ve faaliyet toplantılarının
gerçekleştiği kampta 7 İl ve 1 yurt dışı teşkilatlarında devir teslim töreni gerçekleştirildi.
Öğrenim hayatları sona ererek Eskimez MTTB’liler arasına katılan İl Başkanları arasında
Sakarya İl Başkanı Özcan Ayma da var. Ayma, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü görevini İl
Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili Muhammed Talha İbil’e devretti. Talha İbil, 61. Dönem
İl Başkanı Özcan Ayma’nın yönetiminde iki yıldır aktif olarak farklı görevlerde bulundu.
Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi olan İbil, Milli Türk Talebe Birliği Sakarya
Teşkilatında 62. Dönem İl Başkanı olacak. İznik’te gerçekleşen devir teslim töreninde
konuşan MTTB Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel,
“Teşkilatımızda görev değişiklikleri yaşansa da ‘Eskimez MTTB’li’ diye bir tabir vardır.
Eğitim hayatı bitince görevini devreden dava arkadaşlarımız asla emekliye ayrılamaz ve
kendisinden sonrakilere yol gösterir. Bu minvalde 2 yıldır Milli Türk Talebe Birliği ailesine
hizmet eden Özcan kardeşime teşekkürlerimi sunuyor, yeni başkan olan Talha kardeşime de
başarılar diliyorum” dedi.
Programda konuşmasını gerçekleştiren 61. Dönem İl Başkanı Özcan Ayma, “Milli Türk
Talebe Birliği ailesinin bir mensubu olduğum ve kardeşlerimle birlikte bu dava için
koşturduğumdan dolayı gururluyum, mutluyum, huzurluyum. Bu asırlık çınarın Sakarya
başkanlığını yapmak 2 yılı aşkın süredir şahsıma nasip oldu. Dünyanın en keyifli durumu o ki
taşıdığınız bayrağı, sahip olduğunuz makamı, elinizde yetişen, özveriyle gelişen, inanmış bir
kardeşinize teslim etmektir. Yeni İl Başkanımız kardeşim Talha İbil’e ‘Allah yürüdüğün bu
yolda ayağına taş takılmasına izin vermesin, yolunu açık etsin’ diyor başarılar diliyorum”
ifadelerini kullandı.
Milli Türk Talebe Birliği Sakarya İl Başkanlığına atanan Muhammed Talha İbil ise, “Milli
Türk Talebe Birliği davasına gönül vermiş insanlar olarak, ağabeylerimize saygımız her
zaman sonsuzdur. MTTB bizlerin sadece teşkilatı değil, aynı zamanda ailesidir. Özcan
Başkanımız da yaptığı ağabeylikle tüm Sakarya teşkilatının gönlünde taht kurmuştur.
Hedefimiz, kendisinin başarılı 2 yıldan sonra yukarılara çıkardığı MTTB bayrağını bulunduğu

yerden daha yukarılara çıkarmak olacaktır. Beni bu göreve layık gören Genel Başkanımıza ve
61. Dönem İl Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Genel Başkan İsmail Emrah Karayel tarafından Başkan Özcan
Ayma’ya hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi verildi. Çekilen hatıra fotoğrafının ardından
devir teslim töreni gerçekleştirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19425.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Rusya'ya pasaportsuz giriş gündemde
Türkiye ile Rusya arasında ilişkilerin normalleşmesinin ardından, iki ülke arasındaki
yakınlaşmayı daha ileri götürecek adımlar da atılıyor. Bu kapsamda iki ülke vatandaşlarının,
pasaportsuz (sadece kimlik belgesiyle) karşılıklı ziyaretler gerçekleştirebilmesi için çalışmalar
yürütüldüğü vurgulandı.
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Ankara ile Moskova arasında uçak kriziyle bozulan ilişkiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın Moskova ziyaretiyle birlikte başta turizm ve ticaret konuları olmak üzere yeniden
normalleşme sürecine girmişti.
İkili görüşmeler sürüyor
İki ülkenin hükümetleri arasında yürütülen temaslarla atılan karşılıklı adımlar, pasaportsuz
seyahatin yolunu da açıyor. Bu çerçevede önce Rusya’nın Türk vatandaşlarına yönelik vize
uygulaması kaldırılacak ardından da iki ülke vatandaşları, sadece kimlik belgeleri ile karşılıklı
seyahat edebilecekler. Pasaportsuz seyahat konusundaki teklifin Türkiye tarafından gündeme
getirildiği, Rus tarafının da bu teklife sıcak yaklaştığı belirtildi. Türkiye ile Rusya arasında
devam eden görüşmelerin önümüzdeki günlerde netice vermesi ve sadece kimlik belgesi ile
seyahat uygulamasına geçilmesi bekleniyor.
Gürcistan ve KKTC'den sonra 3. ülke olacak
Halen Almanya, Belçika, Fransa, Gürcistan, İsviçre, İtalya, KKTC ve Yunanistan’ın da
aralarında bulunduğu 14 ülke vatandaşı, Türkiye’ye kimlik belgeleriyle giriş yapabiliyor.
Türk vatandaşlarına kolay seyahat fırsatı sunan Türkiye'nin hemen yanı başında yer alan bu
iki ülkeye, sadece nüfus cüzdanınızı kullanarak, 90 güne kadar giriş yapabilme hakkı
bulunuyor. Türkiye vatandaşlarının ise sadece Gürcistan ve KKTC’ye kimlik belgeleriyle
giriş yapmalarına izin veriliyor. Akşam
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19426.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Tatilde bile işten vazgeçemedik
Yapılan bir araştırmaya göre tatilde bile işten kopamadığımız ortaya çıktı. Araştırmaya göre
çalışanlar tatilde işlerini takip etmeyi sürdürüyor. Kadınlar işlerini akıllı telefonlar üzerinden
kontrol ederken, erkekler bilgisayarlarını yanlarından ayırmıyor.
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Günümüzde iş hayatının yoğunluğu işyeri dışına da yansıyor. Bu durum çalışanları mobil
olmaya yöneltiyor. Trafikte, öğlen arasında ve hatta tatilde bile işten uzak kalamadığı için
çalışanlar; tablet, akıllı telefonlar, USB bellek, harici bellek, powerbank gibi teknolojik
ürünlerden de vazgeçemiyor.
Sosyal medyacı kadınlar
"İşyerinin alışveriş yeri" Avansas.com satış verilerine ve yaptığı saha araştırmalarına göre
çalışanların tatillerde teknolojik ürün kullanımını analiz etti. Araştırma sonuçlarına göre
kadınlar erkeklere oranla taşınabilir cihazlara daha fazla rağbet gösteriyor. Her zaman ve her
yerde internete erişmek isteyen kadınlar, işle ilgili çalışmalarını ise akıllı telefonları
vasıtasıyla sürdürüyor. Kadınlar, mobil cihazlarını iş dışında gündemi ve sosyal medya
hesaplarını takip etmek için kullanıyor. Erkekler ise tatile bilgisayarsız çıkmıyor. Kadınlara
oranla daha fazla bilgisayar kullanan erkekler, işin yanı sıra bilgisayarlarından gündemdeki
haberleri takip ediyor, banka/finans işlemlerini gerçekleştiriyor.
Erkeklerin önceliği bilgisayar
Mobiliteden vazgeçemeyen kadınların satın aldığı ürünlerin başında akıllı telefonlar ve
powerbank taşınabilir şarj cihazları geliyor. Erkeklerde ise bu sıralama akıllı telefon ve
bilgisayar olarak değişiyor. Kadınlar ağırlıklı olarak usb bellek kullanırken, erkekler harici
hard disk'lere daha fazla rağbet ediyor. Daha pratik, çantada taşınabilecek kadar hafif ve farklı
aksesuarlarla şıklıklarına uyarlayabildikleri tabletleri bilgisayarlara tercih eden kadınların
aksine erkekler "Önce bilgisayar, sonra tablet" diyor. Araştırma sonuçlarına göre kadın ve
erkeklerin buluştuğu en önemli nokta ise teknolojiden uzak kalamamaları... Her iki tarafta
tatilde cep telefonu veya bilgisayardan uzakta bir gün bile geçiremeyeceklerini söylüyor.
Teknoloji kategorisinde en çok satılan ürünler (Cinsiyete göre)
Kadın
Erkek
Telefon
Telefon
Telefon için powerbankBilgisayar
USB Bellek
Telefon için powerbank
Tablet
Taşınabilir Hard Disk
Bilgisayar
Table
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19427.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Diyabet kalp hastalıklarına davetiye
çıkarıyor
Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, diyabeti olan
kişilerde kalp damar hastalığına yakalanma riskinin erkeklerde 3, kadınlarda ise 4 kat daha
fazla olduğunu söyledi.
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Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme düzeni ile görülme sıklığı giderek artan diyabet, kalp
hastalıklarını da tetikliyor. Öyle ki; diyabeti olan kişilerde hayatını kaybetme nedenleri
arasında ilk sırada kardiyolojik rahatsızlıklar alıyor. Diyabeti olan kişilerde kalp damar
hastalığına yakalanma riski erkeklerde 3, kadınlarda ise 4 kat daha fazla oluyor. Son 12 yılda
diyabetin görülme oranının yüzde 7’den yüzde 12’ye çıktığını söyleyen Acıbadem Kayseri
Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, bu artışı önlemek için sağlıklı
beslenme ve düzenli yaşam tarzının önemine vurgu yaptı.
Son 12 yılda diyabetin görülme oranının yüzde 7’den yüzde 12’ye çıktığını söyleyen Prof.
Dr. Seyfeli, bu artışı önlemek için sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam tarzının önemine dikkat
çekti.
Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş riskli
Başta kalp, göz ve böbrek olmak üzere vücudun tüm damar sistemlerini diyabet, kalp
damar hastalıklarının daha sık ve erken yaşlarda görülmesine yol açıyor. Bu nedenle
diyabetiklerin kalp damar hastalığı açısından dikkatli olmaları, şikayetleri olmasa da
periyodik olarak kalp muayenesinden geçmeleri önem taşıyor. Riskli yaş gruplarının
erkeklerde 45, kadınlarda 55 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kolesterolün diyabet
ve kalp hastalıklarına etkisi hakkında şunları söyledi:
“Yapılan bazı çalışmalar 30-35 yaşlarında kalp krizi geçiren, kalbi zayıflayan hasta sayısının
da ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor. Vücut için gerekli olan kolesterolün yüksek
seviyede bulunması kalp damar hastalığına yol açtığından, özellikle diyabetik, hipertansiyon
veya kalp damar hastalığı olan, sigara içen ve kilolu kişilerde kolesterol düzeyinin
düşürülmesi konusunda ısrarcı olunması önem taşıyor. Kolesterol düzeyi normal olsa bile
diyabeti veya hipertansiyonu olan, sigara içen kişilerde kalp damar hastalığı riski daha yüksek
oluyor.”
Damar sertliğine yol açıyor
Kandaki şeker düzeyinin yüksekliği, damar içindeki endotel denilen koruyucu tabakayı
bozarak, damarın yapısını etkiliyor ve kireçlenmesini artırıyor. Damar duvarındaki kireçlenme
ise damar sertleşmesine yol açıyor. Hem büyük hem de küçük damarlarda oluşabilen damar
sertliği de kalp krizi ve kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Kalp-damar sorunu nedeniyle
doktora başvuran diyabet hastaları öncelikle fiziki muayeneden geçiriliyor. EKG ve EKO ile
kalp gücü kontrol ediliyor. Kişide tansiyon yüksekliği varsa, kalp hastalığı riski daha da
yükseliyor. Yapılan tetkiklerle kalpte bölgesel olarak kasılma bozukluğu ya da genişleme olup
olmadığı kontrol ediliyor. Şüpheli durumlarda yapılan stres testiyle kalbin kanlanma düzeyi

incelenerek, gerekli görülmesi halinde koroner anjiyografi yapılarak kalp damar hastalığı olup
olmadığı inceleniyor.
Hareketsiz yaşam hastalıklara davetiye çıkarıyor
Diyabette ve buna bağlı gelişen kalp hastalıklarında artışın temel nedeninin toplumun
hareketsiz bir yaşama alışması ile ilintili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, kaloriden
zengin beslenme tarzının da bu etkiyi pekiştirdiğini vurguluyor. Bu olumsuz etkiyi en az
düzeye indirmek için öncelikle şu önlemlerin alınması gerekiyor:
• Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek, kandaki şeker düzeyini kontrol
altına alın,
• Kilo almanın önüne geçmek ve hipertansiyonla mücadele etmek için, günde en az yarım saat
tempolu yürüyüş yapın,
• Kesinlikle sigara içmeyin.
Tedavide ilk adım yaşam tarzında değişiklik
Kalp hastalığı tanısı konan diyabetli kişilerin tedavisinde ilk adım yaşam tarzında değişiklik
oluyor. Kandaki şeker düzeyinin kontrol altına alınması için egzersiz ile fazla kiloların
atılması, tansiyonun normal değerlere çekilmesi gerekiyor. Yeterli olmadığı takdirde tedaviye
ilaç takviye ediliyor. Gerekli durumlarda bazı kişilerin kalp damarlarına balon ya da stent
tedavisi uygulanabiliyor. Ancak diyabetiklerde karşılaşılan tablo genellikle by-pass
ameliyatını gerektirdiğinden, kişiler genellikle cerrahi yöntemlerle tedavi ediliyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19428.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Mimar Sinan'ın torunlarının taşla imtihanı
Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde başmimar
olarak görev yapan Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde
yüzyıllardır taş işleyen ustalar, atalarının izinde taşa şekil vererek geçimini sağlıyor.
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Kent merkezine yaklaşık 40 kilometredeki Ağırnas, topraklarında büyüyen Mimar Sinan
kadar taş evleri, bezirhaneleri, yer altı şehirleri ve taş ustalarıyla da öne çıkıyor.
Babadan oğula süregelen taş işçiliği ve inşaat ustalığı, büyük mimarı tarihe kazandıran
Ağırnas'ın adeta kaderi. Mimar Sinan'dan ve atalarından devraldıkları taş ustalığını yaşatan
yöre halkı, taşa şekil vererek geçimini sağlarken, aynı zamanda bir geleneği de sürdürüyor.
Balyoz seslerinin birbirine karıştığı taş ocağında işçiler, büyük kaya parçalarının altını
kazmalarla oyarak ana kayadan işleyecekleri parçayı ayırıyor. Kaya, büyük çivi (murç) ve
balyoz darbeleri yardımıyla küçültülüyor.
Ağırnaslı taş ustası Muharrem Erdal, yaptığı açıklamada, 40 yıldır babasından öğrendiği bu
işle geçindiğini söyledi.

İlkokul eğitiminden sonra babasının yanında çırak olarak işe başladığını anlatan Erdal, her iş
gibi taş işçiliğinin de kendine has zorlukları bulunduğunu dile getirdi.
Taş işçiliğinin ölmek üzere olan meslekler arasında yer aldığını ifade eden Erdal, şöyle
konuştu:
"Gönül isterdi ki bu iş eskisi gibi yoğun devam etsin ancak arkadan çırak yetişmediği için bu
iş artık ölme safhasında. 'Sanatından memnun değil misin' diye sorsalar 'Ben sanatımdan
memnunum' derim çünkü bugüne kadar beni ne aç koydu ne açıkta koydu. Karnımızı rahat
rahat doyurdu. Bizi namerde muhtaç etmedi. Taş işçiliği ilk önce sökümle başlar. Kayaları
deviririz. Daha sonra çivilerle kayaları küçültürüz. Bu taşlar camilere, hanlara, hamamlara,
kale tamirlerine gönderilir. Artık daha çok bahçe duvarı ya da ev yapımında kullanılıyor.
Kesme taşlar çıktıktan sonra çok rağbet kalmadı bizim çıkardıklarımıza."
"En azından sigortalı çalışıyoruz”
Sabah erken saatlerde taş ocağına geldiklerini anlatan Erdal, öğle vaktine kadar hiç durmadan
çalıştıklarını, öğle molasının ardından gün batımında mesaiyi tamamladıklarını kaydetti.
Mesleğinin yorucu olduğunu vurgulayan Erdal, "Yoruldun mu derseniz, yoruldum, ağır
iş. Arkadan da çırak gelmeyince artık bizim de bu meslekte son demlerimiz. Çok paralı da bir
iş değil. Sıvacının, boyacının yevmiyesi neyse taşçının yevmiyesi de odur. Devletin sigorta
konusunda iş vereni zorlaması bizim taşçıların da işine yaradı. Artık en azından sigortalı
çalışıyoruz." diye konuştu.
Erdal, bir işçinin günde 350'ye yakın taş yonttuğunu, taşların tanesinin 75 kuruştan satıldığını
belirtti.
"Ağırnas, Sinan gibi deha yetiştirmiş topraklardır"
Erdal, Ağırnas'ın Sinan ile adını duyurduğuna dikkati çekerek, "Ağırnas, Mimar Sinan gibi bir
deha yetiştirmiş topraklardır. Keşke Sinan gibi niceler yetişseydi." dedi.
Mimar Sinan'ın Ağırnas'taki evinin Erciyes Dağı'na baktığını aktaran Erdal, şunları kaydetti:
"Büyük mimar, her sabah kalktığında Erciyes'i görüyor. Sinan'ın eserlerini İstanbul'da
gezdim. Tabiri caizse eserlerinde Erciyes'in silüetini kullanmış. Bunu birçok eserinde
rahatlıkla görebiliriz. Erciyes'in ihtişamı sanki Sinan'ın eserlerine yansımış. Eserlerinde
genelde simetri görüyoruz. Öyle bir dizayn yapmış ki küçükten büyüğe gidiyor. Erciyes'te
küçük tepeden büyük tepeye doğru gidiyor. Kayseri'de bildiğimiz iki eseri var. Sinan
Kayseri'den İstanbul'a giderken geleneğini göreneğini, Erciyes'in ihtişamını ve taş
ocaklarından aldığı taş eğitimini götürmüş. Sinan'ın ve babasının da Kayseri'de taş işçiliğiyle
uğraştığını biliyoruz. İstanbul'a gittikten sonra bu yeteneğini bilimle buluşturması Sinan'ı
Mimar Sinan yapmıştır. Sinan'ı ve onun ufkunu anlamak için Sinan gibi olabilmek gerekir
çünkü onun iç alemi bizim gibi değil. Onun evi Erciyes'i tam karşıdan görüyor. Zaman zaman
biz de o camdan bakarız, 'acaba Sinan ne gördü?' diye ama biz göremiyoruz. O farklı görmüş,
farklı düşünmüş." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19429.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

TED'den Başkan Çelik'e teşekkür
Türk Eğitim Derneği (TED) Kayseri Koleji Vakfı yönetimi Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Vakıf Başkanı Ömer Özbakır, ziyarette Başkan Çelik'e eğitime
verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türk Eğitim Derneği Kayseri Koleji Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Ömer Özbakır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü. Prof. Dr.
Özbakır, TED Koleji Kayseri okullarının 50. Kuruluş yıldönümünü kutlayacaklarını
belirterek, 10 Ekim'de yapacakları açılış törenine Başkan Mustafa Çelik'i davet etti. Özbakır,
şimdiye kadar verdiği destekler nedeniyle de Başkan Çelik'e teşekkür etti. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de TED'in Kayseri'nin eğitim hayatında iz bırakan ve önemli
yeri olan bir eğitim kuruluşu olduğunu söyledi. Okulun; akademisyenler, bürokratlar, iş
adamları yetiştirdiğini ifade eden Başkan Çelik, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da
başarılarınızın devamını diliyorum. Gösterilen başarıda katkımız olursa mutlu oluruz." diye
konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19430.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Krallara layık jüri üyeliği
Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özdemir, Suudi Arabistan
Krallığı tarafından çevreci projelerin ödüllendirilmesi amacıyla oluşturulan çevre jürisi için
görevlendirildi.
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Suudi Arabistan çevre konusunda bir ilke imza atıyor. Kral Selman Bin Abdulaziz el-Suud,
islam dünyasında çevreyle ilgili en iyi projeleri ödüllendiriyor. Suudi Arabistan Krallığı İslam
Dünyası Çevre Yönetimi Ödülü’nün, İslam dünyasında bu alanda bir ilk olduğu belirtililirken
verilecek ödülün tüm dünyada ses getirmesi bekleniyor. Bu konudaki projeleri
değerlendirecek jüri üyeleri ise müslüman dünyadaki çevrecilerden seçildi. Prof. Dr. İbrahim
Özdemir’in Çevre Ödülü Yüksek Komite Üyeliğinde bulunduğu organizasyonda Malezya

eski Başbakanı Dr. Mahathir Muhammed, Gambiya Çevre Bakanı Osman Jarju, Pakistan
yükseköğretim komisyon başkanı Prof Dr Muhtar Ahmed, Arab Birliği Genel
Sekreterliğinden Dr. Muhammed bin İbrahim al Tuwaijri bulunuyor. Çevre konusundaki
çalışmaları ile tanınan Üsküdar Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim
Özdemir aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nda (UNEP) danışman olarak
görev yapıyor. Prof. Dr. Özdemir, daha önce de İslam İklim Değişikliği Deklarasyonunu
hazırlayan heyette yer almıştı. 26-27 Eylül 2016 tarihlerinde Cidde’de ilk toplantısını yapan
heyet, konuyla ilgili ilkleri belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Müslümanların çevre
konusundaki duyarlılık ve etkinlikleri dünyadaki tüm çevreciler tarafından dikkatle izleniyor.
Çevre bilinci inancımızın özünden kaynaklanıyor “Çevre bilincinin gelip-geçici bir moda
değil, inancımızın özünden kaynaklanan bir hayat algısı” olduğunu belirten Prof. Dr.
Özdemir, Suudi Arabistan’ın çevre konusundaki duyarlılığının diğer müslüman ülkelere örnek
olmasını temenni ettiğini söyledi. İslam çevre ahlâkının temel direklerinden ilkinin “tevhid”
inancı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özdemir, “Bu âlem, Allah tarafından yaratılmıştır. Bu
yaratılma tesadüfî değildir. Her şey belli bir ölçü ve hikmetle yaratılmıştır. Biz de daha sonra
yaratılmışız ve bu âleme dâhil olmuşuz. Dağların, göklerin yüklenmekten kaçındıkları kulluk
emaneti bize verilmiştir. Hz. Peygamber de bizlere çevre duyarlılığı konusunda
sorumluluklarımızı iletmiştir. Bu dünyada yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Dahası ahirette
yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla ilgili olarak hesaba çekileceğiz” diye konuştu. Bundan
hareketle müslümanların çevrelerindeki tüm canlılara karşı ahlaki ve hukuki sorumlulukları
olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, çevreyi koruma ve gelecek nesillere daha güzel ve
sağlıklı bir dünya bırakma konusunda duyarlı olan birey, kurum ve şirketlerin
ödüllendirmesinin önemli olduğunu vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19431.html
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Mazlumder Suriyelilerle piknikte buluştu
Mazlumder Kayseri Şubesinin geleneksel dostluk ve dayanışma pikniği Fuar Piknik alanında
gönüllü kültür kuruluşları temsilcileri, üyeler, gönüllüler ve Suriyeliler Ensar Derneği
üyelerinin katılımı ile yapıldı.
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Kadın erkek, yaşlı genç ve çocuklardan oluşan yüzlerce davetlinin katıldığı piknik programı
Kur’an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, çocuk ve genç yaştaki Suriyelilerin ilahi, marş, yarışma
ve oyun programları ile dolu dolu geçti. Suriyeli Muhammed Cuma’nın okuduğu Kur’an-ı
Kerim tilavetinden sonra açılışta bir konuşma yapan MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı
Ahmet TAŞ, davete icabetleri için STK temsilcilerine, üyelere ve Suriyeli Ensar Derneği
mensuplarına teşekkür etti. Son 1 yıl içinde Orta Asya’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan İslam
dünyasının farklı bölgelerinde yaşanan insan hakları ihlalleri, zulümler, soykırımlar ve
mazlumiyetlerden bahsetti, bunların gündeme getirilip çözüme kavuşturulması için

Mazlumder olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini bildirdi. Ahmet Taş’ın
konuşmasından sonra selamlama konuşması yapan Kayseri İl Müftü Yardımcısı Salih FEZİK,
Mirac Kültür Merkezi Temsilcisi Furkan Yılmaz Altunöz ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi
Başkanı Mehmet Adıgüzel, Mazlumder Kayseri şubesinin insan hakları ve mazlumların
savunulması konusunda önemli bir görev üstlendiğini, insanlığa karşı yapılan zulümlerin
ortadan kalkması için Mazlumder’in yanında olduklarını ve çalışmalarında başarılar
dilediklerini, programa katılmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler. Kayseri’de
yaşayan Suriyeli sığınmacıların çocuklarından oluşan koronun seslendirdiği şiirler, marşlar ve
ilahiler programa ayrı bir renk kattı. Çocuklar arasında yapılan yarışma ve dağıtılan hediyeler
miniklerin sevincine sevinç kattı. Öğle namazının fuar camiinde birlikte kılınmasından sonra
katılımcılar ikram edilen Özbek Pilavına hep birlikte kaşık salladılar, ikram edilen çaylarını
içtiler. Suriyeli gençlerin söylediği birbirinden güzel ilahilerle hoş bir vakit geçirdiler. Öğle
yemeğinin ardından programa davetli olarak katılan Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, 15
Temmuz 2016 günü Türkiye’de yaşanan FETÖ kanlı darbe kalkışması sonunda yaşanan
tutuklama, sorgulama ve görevden alma olayları hakkında bilgiler verdi. Son günlerde FETÖ
üyesi insanların bu örgütle ilgisi olmayan insanları asılsız ihbarlarla mağdur etmeye
çalıştıklarını bunun da toplumda tedirginlik ve huzursuzluğa sebebiyet verdiğini bildirerek
illerde oluşturulan inceleme ve soruşturma komisyonlarının bu şikâyetleri çok dikkatli ve
titizlikle inceleyip adalete uygun bir şekilde sonuçlandırmaları gerektiğini dile getirdi.
Mazlumder’in son günlerde yaşanan mağduriyetlerle ilgili önemli bir görev üstlenmesi
gerektiğini de bildiren Konaç, mağdur olanların tespiti ve darbe destekçilerinin adalet önüne
çıkarılması konusunda yapılacak çalışmalarda talep edilmesi halinde destek olabileceklerini
bildirerek davet ve program için Mazlumder yöneticilerine teşekkür ettiğini bildirdi. Fevzi
Konaç’tan sonra söz alan Kayseri’deki Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Muzaffer
Marangozoğlu, Kayseri ve Türkiye insanının Suriyeli muhacirlere ensar olmasından ve
gösterilen yakın ilgiden memnun olduklarını, Türkiye idareci ve toplumuna minnettar
kaldıklarını bildirerek sığınmacı Suriyelilere maddi desteğin yanında kültür, eğitim, kardeşlik
ve psikolojik olarak da destek olmak gerektiğini bildirdi. Gelecekte Suriye’ye dönecek olan
bu insanların Suriye’nin yeniden imarında önemli roller üstleneceklerini bildirdi.
Marangozoğlu’nun konuşmasından sonra pikniğe katılanlar topluca Dünya Ticaret
Merkezinde açılan el emeği göz nuru binlerce eserin sergilendiği KAYMEK sergisini
gezdiler, eserleri hayranlıkla incelediler, KAYMEK yetkililerine teşekkür edip tebrik ederek
başarılar dilediler. MAZLUMDER yöneticileri dolu dolu geçen piknik programına emek
verenlere ve katılımcılara teşekkür ettiler, gösterilen ilgiden dolayı üyelere ve Suriyelilere
müteşekkir olduklarını bildirerek gelecek yıllarda kısmet olursa programı devam
ettireceklerini bildirdiler. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19432.html
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ŞiMON PERES ÖLDÜ
İsrail'in eski başbakanı ve cumhurbaşkanı Şimon Peres, 93 yaşında öldü.
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İsrail'in eski başbakanı ve cumhurbaşkanı Şimon Peres, geçirdiği felç nedeniyle iki hafta önce
hastaneye kaldırılmıştı. 93 yaşındaki Peres, sabahın erken saatlerinde Tel Aviv yakınında
bulunan bir hastanede hayatını kaybetti. 13 Eylül’den beri yoğun bakımda bulunan Peres’in
dün akşam saatlerinde durumunun kötüleştiği bildirildi. Peres’in oğlu Chemi, “Ülkenin
kurulduğu ilk günden hayatının son gününe kadar İsrail için yorulmadan çalıştı” dedi. Damadı
Rafi Walden ise, “Bizi acı içinde bıraktı” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu derin
üzüntülerini dile getirdi. Peres için, “Sevgili dostum” ifadesini kullanan ABD Başkanı Barack
Obama ise, “İnsan onuru ve ilerleyişi vizyonunu rehber edinen Peres, iyi niyetli insanların
birlikte ilerleyebileceğini biliyordu” dedi. "ONE MİNUTE" ile hatırlanıyor 2009 yılında
Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda o dönem başbakan olan Recep Tayyip
Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Peres'e tarihi bir ayar vermiş ve dünyanın gözü önünde "Siz
öldürmeyi iyi bilirsiniz, en iyi yaptığınız şey öldürmek" diyerek hiç kimsenin dile
getiremediği İsrail gerçeğini Peres'in şahsında dünyaya haykırmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19434.html
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EY ŞEHİT OĞLU ŞEHİT…
Vedat ÖNAL
vedat0038@gmail.com
28 Eylül 2016, 12:47

Kayseri’den uzaklardayım çok uzaklarda. Geçen hafta Medine’ye bu güzel ve müstesna
topraklara geldiğimde bir hafta sonra böylesine üzücü bir haber alacağımı bilemezdim.
Hazreti Peygamberin Medine’sinde, Mescid-i Nebevi’nin etrafında namazlarımızı kılarken,
tüm yakınlarımıza dualar ederken iki gün önce o acı haberle sarsıldım. Şehit ateşi Kayseri’ye
ailemize düştü. Böyle acılı günlerde insanın ailesinden uzakta olması, yalnızlık hissetmesi bir
başka acı oluyor. Etrafımda dostlar var başsağlığı dileklerini iletiyorlar ama insanın içi bir
başka yanıyor. Canım yeğenimin nişanlısı olan ve bir süre sonra düğünlerini görmeyi

beklerken nişanlısının şehit haberini almak insana ağır geliyor. Bu acı haberi aldığımda akşam
namazı saatleriydi. Medine ile Kayseri arasında saat farkı yok. Akşam namazından sonra
yemek için sofraya otururken, bu arada haberleri de takip ediyordum. Şırnak’ta yol kontrolü
sırasında 6 asker şehit oldu haberini duyunca içimden bir anda farklı bir duygunun geçtiğini
hissettim. Üzerine kondurmak istemedim ama Mehmet kardeşim yeğenimin nişanlısının
burada görev yaptığını bildiğim için yüreğime düştü. Ardından 5 dakika sonra Yatsı
Namazına yetişebilmek için Mescid-i Nebevi’ye doğru yola çıktım. Daha kapıdan çıkmadan
mesaj geldi. Sadece evde internet olduğu için yola çıkmış olsaydım öğrenemeyecektim.
Küçük kardeşim mesaj attı. Abi Aslı’nın nişanlısı şehit oldu diye. O anda sadece “İnna lillahi
ve inna ileyhi raciun” diyebildim ama tek başıma Mescid-i Nebevi’ye giderken gözyaşlarıma
hakim olamadım. İmamın Kur’an tilavetini dinlerken Ramazan Bayramından sonra
yaptığımız nişan merasimi ve o merasimden okunan Yasin-i Şerif, dualar gözümün önünden
geçti. Bütün bunları düşündükçe daha da çok hüzünlendim ama elden gelen bir şey yoktu
elbette. Birkaç gün önce Uhut Savaşında şehit olan sahabelerin yattığı Uhut Şehitliğini ziyaret
edip dua etmiştik. Nereden bilebilirdim ki birkaç gün sonra şehitlik makamına yükselecek
kendi ailemden gencecik bir delikanlının olacağını. Evet onlar orada Bedir, Uhut, Çanakkale
ve diğer birçok yerde şehit düşen kardeşleri ile birlikteler. Rabbimizin sayısız nimeti ile
nimetlendiriliyorlar. Bir taraftan da ateş düştüğü yeri yakıyor elbette. Vatan için, millet için,
bu milletin inanç değerleri için gerek Anadolu topraklarında gerekse dünyanın çeşitli
yerlerinde şehit düşen yiğitlerden biri oldu Mehmet kardeşim. Daha hayatının baharında
aramızdan ayrıldı. Evet sadece aramızdan ayrıldı çünkü bizim inancımız “Şehitler ölmez”
diyor. Ne diyor vatan şairi Mehmet Akif, “Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, Sana
aguşunu açmış duruyor Peygamber”. Böylesine büyük bir rütbedir bize göre şehitlik makamı.
Rabbim Cennetiyle ve cemaliyle muamele etsin. Yeğenime, anne ve babasına, şehidimiz
Mehmet Alda’nın ailesine Allah sabırlar versin. Acılarımızı içimizde yaşayacağız fakat bu
hainlere asla fırsat verecek onları sevindirecek feryat ve figanlar içine asla girmeyeceğiz. Bu
gencecik fidanlar bu topraklar için canlarını verirken bize düşen görev en güzel şekilde sabırlı
olmaktır. Bundan sonra bizi büyük bir görev bekliyor; Şehidimize layık bir hayatı sürdürmek.
Dualarla, Kur’an tilavetleriyle, zikirlerle şehitlik makamının verdiği ağırlığa yaraşır bir duruş
sergilememiz gerekiyor. Acımız büyük ama şuna inanıyoruz ki, Cenab-ı Hak verdiği her
acının sabrını da bizlere ihsan edecektir. Yeter ki bu konuda samimi bir yakarış içinde olalım.
Sadece ve sadece Allah’tan dileyelim ve isteyelim. O bize ilaç olacaktır İNŞAALLAH.
Vesselam…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19435.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Tekden Hastanesi’nden ‘sosyal’ hizmet
Özel Tekden Hastanesi sosyal medya hesabı (facebook) üzerinden her hafta çarşamba günü
alanında uzman bir doktor ile canlı yayın yaparak vatandaşları aydınlatmaya çalışıyor.

28 Eylül 2016 Çarşamba 13:40

“Hastalıkta ve sağlıkta daima yanınızdayız” sloganıyla yola çıkan ve bugüne kadar birçok
farklı hizmeti vatandaşlara sunan Özel Tekden Hastanesi’nden bir yenilik daha. Daha çok
kişiye ulaşarak onların derdine derman olmak isteyen hastane yetkilileri, facebook hesabı
üzerinden canlı yayın yapıyor. Her hafta farklı bir doktor ve farklı bir konu ile yayın
yapılırken, izleyenlerden bazıları sürpriz hediyeler kazanma şansını yakalıyor. Geçtiğimiz
mayıs ayından bu yana devam eden uygulama sayesinde yaklaşık yüz bin takipçiye ulaşıldığı
öğrenilirken, canlı yayın programı her Çarşamba 19.30-20.30 saatleri arasında
gerçekleştiriliyor. Siz de canlı yayınlanan programı hem takip etmek hem de sorularınızı
yöneltmek istiyorsanız facebook hesabınızdan arama motoruna Tekden Kayseri Hastanesi
yazmanız yeterli. Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19436.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Uyuşturucu taciri gözaltına alındı
Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada,
uyuşturucu taciri bir şahıs 10 gram bonzai maddesi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

28 Eylül 2016 Çarşamba 14:46

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.V. isimli şahıs ile alıcı olan A.D., H.O.
ve M.Y. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 6 parça
halinde satışa hazır vaziyette 10 gram bonzai maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Uyuşturucu
madde sattığı belirlenen Y.V.'nin hakkında yapılan soruşturma sonrasında adliyeye sevk
edildiği kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19437.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

ŞEHİT HALİSDEMİR İÇİN ŞİİR
YARIŞMASI
Medeniyet Akademisi İnisiyatifi (MEDAK), 15 Temmuz Kahramanı şehit Ömer Halisdemir
için şiir yarışması başlattı.
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi’yi vuran ve yine darbeci
askerlerin kurşunları ile şehit olan Ömer Halisdemir anısına Medeniyet Akademisi İnisiyatifi
tarafından şiir yarışması başlatıldı. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından her yaştan insan
başvurabilecek. Aynı zamanda seçilecek ilk üç şiir için ödül verilecek ve bu üç şiir
bestelenerek marş haline getirilecek. İlerleyen süreçte seçilen şiirlerin “Şehit Ömer
Halisdemir Şiirleri” olarak kitaplaştırılması planlanıyor. 25 Eylül günü başlayan yarışmaya 5
Ekim tarihine kadar şiirler gönderilebilecek. Şiirler medaksiir@hotmail.com ve
medaksiir@gmail.com e-posta adresleri üzerinden değerlendirilecek. Sürece ve sonuca dair
bilgilendirmeler ise MEDAK’ın sosyal medya hesaplarından yapılacak. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19438.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

MİRAC KÜLTÜR MERKEZİ ÇOCUK
KULÜBÜ YENİ DÖNEME GİRDİ
Mirac Kültür Merkezi’nde 2016-2017 Yılı 4-6 yaş grubu eğitim dönemi başladı. 26 Eylül
2016 tarihinde başlayan eğitim dönemi 2017 Haziran ayında son bulacak.
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Konu ile ilgili olarak eğitmen Zeliha Pumak şunları söyledi, “Çocuklara yönelik faaliyetleri
10 yıldır sürdüren Mirac bu konuda çok ciddi mesafe almış durumdadır. 4-6 yaş gurubu
çocuklarımız eğitim ve öğretim dönemi içerisinde faaliyetlerini sürdürmekteler. Bu faaliyetler
9 ay boyunca devam edecektir. Hafta içi her gün sabah; 09.30 ile öğlen sonu; 15.00 arası
eğitim alınmaktadır. Öncelikle çocuklarımızın kalpleri, zihinleri ve bedenlerinin bizlere bir
emanet olduğunu düşünüyoruz. İnanç kodlarımıza aykırı olan her zaman ve davranış

biçiminin israf olduğunu kabul ediyoruz. Çocuklarımızı TV Karşısında, internet başında ve
oyunlarla oyalamak istemiyoruz. Çok ciddi temel İslami bilgiler içerisinde karakter eğitimi
veriyoruz. Eğitimlerimizi yakından görmek ve takip etmek isteyen anneleri Mirac Kültür
Merkezine bekliyoruz.” Mirac Kültür Merkezi’nin güven telkin eden her yaş gurubu kadın ve
erkeklere yönelik faaliyetlerinde devam edeceğini belirten Pumak, “Arapça (İlahiyat Ön
Lisans), İngilizce ve İslami dersler yeni dönem için Ekim ayı içerisinde başlayacak.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19439.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Mimar Sinan'ın torunlarının taşla imtihanı
Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde başmimar
olarak görev yapan Mimar Sinan'ın doğum yeri olan Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde
yüzyıllardır taş işleyen ustalar, atalarının izinde taşa şekil vererek geçimini sağlıyor.
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Kent merkezine yaklaşık 40 kilometredeki Ağırnas, topraklarında büyüyen Mimar Sinan
kadar taş evleri, bezirhaneleri, yer altı şehirleri ve taş ustalarıyla da öne çıkıyor. Babadan
oğula süregelen taş işçiliği ve inşaat ustalığı, büyük mimarı tarihe kazandıran Ağırnas'ın adeta
kaderi. Mimar Sinan'dan ve atalarından devraldıkları taş ustalığını yaşatan yöre halkı, taşa
şekil vererek geçimini sağlarken, aynı zamanda bir geleneği de sürdürüyor. Balyoz seslerinin
birbirine karıştığı taş ocağında işçiler, büyük kaya parçalarının altını kazmalarla oyarak ana
kayadan işleyecekleri parçayı ayırıyor. Kaya, büyük çivi (murç) ve balyoz darbeleri
yardımıyla küçültülüyor. Ağırnaslı taş ustası Muharrem Erdal, yaptığı açıklamada, 40 yıldır
babasından öğrendiği bu işle geçindiğini söyledi. İlkokul eğitiminden sonra babasının yanında
çırak olarak işe başladığını anlatan Erdal, her iş gibi taş işçiliğinin de kendine has zorlukları
bulunduğunu dile getirdi. Taş işçiliğinin ölmek üzere olan meslekler arasında yer aldığını
ifade eden Erdal, şöyle konuştu: "Gönül isterdi ki bu iş eskisi gibi yoğun devam etsin ancak
arkadan çırak yetişmediği için bu iş artık ölme safhasında. 'Sanatından memnun değil misin'
diye sorsalar 'Ben sanatımdan memnunum' derim çünkü bugüne kadar beni ne aç koydu ne
açıkta koydu. Karnımızı rahat rahat doyurdu. Bizi namerde muhtaç etmedi. Taş işçiliği ilk
önce sökümle başlar. Kayaları deviririz. Daha sonra çivilerle kayaları küçültürüz. Bu taşlar
camilere, hanlara, hamamlara, kale tamirlerine gönderilir. Artık daha çok bahçe duvarı ya da
ev yapımında kullanılıyor. Kesme taşlar çıktıktan sonra çok rağbet kalmadı bizim
çıkardıklarımıza." "En azından sigortalı çalışıyoruz” Sabah erken saatlerde taş ocağına
geldiklerini anlatan Erdal, öğle vaktine kadar hiç durmadan çalıştıklarını, öğle molasının
ardından gün batımında mesaiyi tamamladıklarını kaydetti. Mesleğinin yorucu olduğunu
vurgulayan Erdal, "Yoruldun mu derseniz, yoruldum, ağır iş. Arkadan da çırak gelmeyince
artık bizim de bu meslekte son demlerimiz. Çok paralı da bir iş değil. Sıvacının, boyacının
yevmiyesi neyse taşçının yevmiyesi de odur. Devletin sigorta konusunda iş vereni zorlaması
bizim taşçıların da işine yaradı. Artık en azından sigortalı çalışıyoruz." diye konuştu. Erdal,
bir işçinin günde 350'ye yakın taş yonttuğunu, taşların tanesinin 75 kuruştan satıldığını

belirtti. "Ağırnas, Sinan gibi deha yetiştirmiş topraklardır" Erdal, Ağırnas'ın Sinan ile adını
duyurduğuna dikkati çekerek, "Ağırnas, Mimar Sinan gibi bir deha yetiştirmiş topraklardır.
Keşke Sinan gibi niceler yetişseydi." dedi. Mimar Sinan'ın Ağırnas'taki evinin Erciyes
Dağı'na baktığını aktaran Erdal, şunları kaydetti: "Büyük mimar, her sabah kalktığında
Erciyes'i görüyor. Sinan'ın eserlerini İstanbul'da gezdim. Tabiri caizse eserlerinde Erciyes'in
silüetini kullanmış. Bunu birçok eserinde rahatlıkla görebiliriz. Erciyes'in ihtişamı sanki
Sinan'ın eserlerine yansımış. Eserlerinde genelde simetri görüyoruz. Öyle bir dizayn yapmış
ki küçükten büyüğe gidiyor. Erciyes'te küçük tepeden büyük tepeye doğru gidiyor. Kayseri'de
bildiğimiz iki eseri var. Sinan Kayseri'den İstanbul'a giderken geleneğini göreneğini,
Erciyes'in ihtişamını ve taş ocaklarından aldığı taş eğitimini götürmüş. Sinan'ın ve babasının
da Kayseri'de taş işçiliğiyle uğraştığını biliyoruz. İstanbul'a gittikten sonra bu yeteneğini
bilimle buluşturması Sinan'ı Mimar Sinan yapmıştır. Sinan'ı ve onun ufkunu anlamak için
Sinan gibi olabilmek gerekir çünkü onun iç alemi bizim gibi değil. Onun evi Erciyes'i tam
karşıdan görüyor. Zaman zaman biz de o camdan bakarız, 'acaba Sinan ne gördü?' diye ama
biz göremiyoruz. O farklı görmüş, farklı düşünmüş." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19440.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Otomobil hurdaya döndü
Kayseri’de otobüse çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de
yaralandı.
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Kaza, Kayseri-Develi karayolu Erciyes Kayak Tesisleri mevkiinde meydana geldi. E.Y. (69)
yönetimindeki 38 SV 354 plakalı otomobil, 38 GZ 275 plakalı otobüsle çarpıştıktan sonra
takla attı. Kazada otomobil sürücüsü E.Y., olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan U.O.
(69), Y.Y. (78), A.Y. (71) ve G.T. (79) ise sevk edilen ambulanslarla kentte bulunan çeşitli
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden E.Y.’nin cenazesi hurdaya
dönen otomobilde sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. E.Y.’nin cenazesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana
geldiği cadde üzerinde olası bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı.
Kazaya karışan araçlar ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından bulunduğu yerden
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19441.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

FETÖ’nün sözde Kayseri sorumlusu
tutuklandı
Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün sözde
Kayseri sorumlusu tutuklandı.
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Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin FETÖ'nün darbe
girişimine yönelik soruşturma kapsamında Isparta merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarla
ilgili gözaltı işlemleri sürüyor.Hakkında yakalama kararı olan ve örgütün kriptolu mesajlaşma
programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen F.Ö., Kayseri'de gözaltına alındı. Isparta'ya
götürülen ve örgütün sözde Kayseri sorumlusu olduğu belirtilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
F.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19442.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Keskin, baro başkan adaylarına başarı
diledi
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, hafta sonu yapılacak olan Baro Başkanlığı seçimlerinde
yarışacak adaylara başarı dileklerinde bulundu.

29 Eylül 2016 Perşembe 09:39

1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seçimde demokrasinin kazanmasını umduklarını
dile getiren Başkan Feyzullah Keskin, “Bu inanç dahilinde umudumuz; sadece
meslektaşlarının sorunlarını çözen bir BARO olmaktan ziyade, içinden geçtiğimiz şu zor
günlerde insan haklarına saygılı sosyal bir hukuk devletinin savunucusu, hak ve özgürlüklerin
cesur bir şekilde yanında yer alarak yargının bağımsızlığı teminatını her şeyin üstünde tutan
bir baro isteğimizi ifade ediyor tüm adaylara başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19443.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

9 GESİAD üyesinden 1'i tutuklandı
Kayseri'de FETÖ soruşturmasında 6 gün önce gözaltına alınan, Genç İşadamları Derneği
(GESİAD), Kimse Yok mu Derneği ile özel eğitim kurumlarının yönetici ve üyesi olan 9 kişi
adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

29 Eylül 2016 Perşembe 09:42

FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminin ardından sürdürülen soruşturma
kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün önce Genç İşadamları Derneği
(GESİAD), Kimse Yok Mu Derneği ve eğitim kurumlarından gözaltına alınan 9 yönetici
adliyeye çıkartıldı. Hâkim karşısına çıkan şüphelilerden Ali Ergin tutuklanarak cezaevine
gönderilirken diğer 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19445.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Kayseri Şeker’e FETÖ operasyonu
Kayseri Şeker Fabrikası ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası entegre tesislerinde Fetullahçı Terör
Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk
edilen 19 kişiden 16’sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Genel Müdür Tayfun
Öner de yer alıyor.

29 Eylül 2016 Perşembe 09:44

Yozgat merkezli yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kayseri Şeker Fabrikası ve
Boğazlıyan Şeker Fabrikası entegre tesislerinde görev yapan eski çalışanlarından 19 kişi
hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah erken saatlerde, Kayseri, İstanbul, Ankara ve
Yozgat’ta yapılan operasyonlarla, 19 şüpheliden 16'sı yakalandı. Gözaltına alınan Tayfur
Öner, Hulusi Yüksel, İsmail Gedik, Cengiz Öztoprak, Mehmet Sağlam, Metin Kılınç, Mustafa
Satak, Bahri Serim, Burak Karaaslan, Ebru Necibe Batur, Hayri Dikbaş, Özlem Kara, Serkan
Uzunoğlu, Mehmet Varinli, Ayşe Taciroğlu ve Birol Ezgin Yozgat Devlet Hastanesine
getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

3 kişinin ise firarda olduğu öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19446.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Erbakan adı “bulvar”da yaşayacak
Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret
ederek Milli Görüş Teşkilatının kurucusu merhum Necmettin Erbakan’ın isminin kentte bir
bulvara verilmesini istedi. Bu isteği kabul eden Başkan Çelik, “Cadde, bulvar ya da park
bulduğumuzda Erbakan Hoca’nın ismini layık olduğu şekilde yaşatalım.” dedi.

29 Eylül 2016 Perşembe 09:46

Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan ve Parti Yönetim Kurulu Üyeleri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Saadet partililerin Başkan Çelik’ten bir istekleri
vardı. İl Başkanı Mahmut Arıkan, Başkan Çelik’ten Milli Görüş hareketinin kurucusu
merhum Necmettin Erbakan’ın adının Kayseri’de bir bulvarda yaşatılması için partisi adına
istekte bulundu.
Türkiye’nin hocası
Merhum Necmettin Erbakan’ın 6 yaşına kadar Kayseri’de yaşadığını hatırlatan İl Başkanı
Mahmut Arıkan, adının kentte yaşatılmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Arıkan, “Erbakan
Hocamız, 1 yaşından 6 yaşına kadar Lale Camii ve etrafında büyüdü. Büyüdüğü evle alakalı
bir çalışma yapılmıştı. Ancak imar planında yola gittiği için yıkıldı. Onun adına, sizin
tarafınızdan Kayseri’de bir eser yapılması için talebimizi iletmek üzere ziyaretinize geldik.
Mahalli sisteme geçmeden önce bir bulvara Erbakan adını verebilirsek çok memnun olacağız.
Sonuçta Erbakan Hoca, bir camianın değil, Türkiye’nin hocası olduğunu herkes kabul ediyor.
Böyle bir eser olursa, siz de geleceğe bir eser bırakmış olursunuz, biz de sevabını almış
oluruz” diye konuştu.
Adına yakışır olacak
Ziyaretten memnun olduğunu belirten Başkan Çelik de, “Erbakan Hoca şehrimizde
yaşadığından dolayı sadece Kayseri’de değil, uluslararası arenada tanınan ve bilinen bir insan.
Onu yetiştirdiği kadrolar; iş insanları, bilim insanları dünyada söz sahibi olacak işler yapıyor.
Hepimizin yetişmesinde emeği olan böylesi bir büyük değerin adını kentte yaşatmak
hepimizin görevi olmalı. Cadde, bulvar ya da park bulduğumuzda Erbakan Hoca’nın ismini
layık olduğu şekilde yaşatalım.” dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19448.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Çatıda “ürkek” intihar şov
Yükseklik korkularına rağmen ikinci kez çatıya çıktılar Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne
bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde işten çıkarılan 4 bakıcı, haksız yere
işlem yapıldığı gerekçesiyle ikinci kez bir binanın çatısına çıkarak intihar eyleminde bulundu.
Yükseklik korkusu taşıyan eylemcilerin yatay olan bina çatısı kenarına gelmekten çekindikleri
ve ürkek davrandıkları gözlendi.
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Daha önce Büyükşehir Belediyesi çatısına çıkarak haksızlığa uğradıklarını belirten 4 işçi, bu
kez de Cumhuriyet Meydanı’nda Sunullahbey İş Hanı’nın çatısına çıkarak seslerini duyurmak
istedi. Eylemcileri intihardan vazgeçirmek isteyen güvenlik güçleri ve Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan Erciyes Vergi Dairesinin çatısına çıkarak ikna etmeye
çalıştı. İlk eylemlerinde yardımcı olacağını söyleyerek belediye çatısından indiren Hüseyin
Beyhan intihar eylemcilerinin hedefinde olan isim oldu. İşçiler U.G., A.S., B.Ç. ve H.Ç ilk
eylemlerinden sonra kendilerine yardımcı olmadığını söyledikleri Beyhan’a karşı
suçlamalarda bulundular.
Belediyeyi suçladılar
Eylemciler Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağında köpeklerin ölümlerinden sorumlu
tuttukları Beyhan’ın kendileriyle birlikte işten çıkarılan 15 kişinin yerine kendi akraba ve
tanıdıklarını işe aldığı iddiasında bulundu.
Ürkek eylem
İntihar eylemcisi işçiler çatıda bulundukları süre içerisinde yatay olan çatının ucuna gelmekte
zorlandı. Yükseklik korkusu olduğu gözlenen bazı eylemcilerin çatının güvenli bölgesinde
gezindiği içlerinden sadece bir kişinin çatının uç kısmına oturduğu gözlendi. İntihar girişimi
süresince kendilerini ikna etmek için gelen yetkililere dil döken ve dertlerini anlatmaya
çalışan işçiler bir ara kendi aralarında kısa süreli tartışma yaşadı. Eylemciler belediye ilgili
suçlamaları hem yetkililere hem de intihar girişimini izleyen meraklı kalabalığa yüksek sesle
anlatma çabası gösterdiler.
İkna edildiler
Çatıda eylem yapan işçileri gören bazı meraklılar telefonlarına sarılarak intihar girişimini
görüntülemeye başladı. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin
Beyhan, işçileri ikna etmek için yanlarına gitti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren çabanın
ardından eylemci işçiler, bulundukları yerden indirildi Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19449.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Tarihe “nakliyeci” engeli
Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Yolu projesi içerisinde yer alan Kayseri Mahallesi'nin
yakınındaki caddede peşi sıra dizilen nakliyeciler hem tarihi mekana zarar veriyor hem de
trafiği tehlikeye düşürüyor.
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Şehrin yıllar önceki geleneksel hayatına ışık tutan Kayseri Mahallesi projesi, insanları yüzyıl
ötesine götürüyor. Söz konusu bölgede proje kapsamında 50'ye yakın konak restore edilirken
geleneksel Kayseri Mahallesi'ne has bakkal, kasap, fırın, aktar gibi esnafların yer aldığı
mahallede ayrıca butik otel, restoran, kafeterya, sergi salonu gibi turizme dönük tesisler
bulunuyor.
Sosyal yaşamdan, geleneksel mimariye, yemek kültüründen musikiye kadar eski Kayseri
yaşantısına ait birçok unsurun yer aldığı Kayseri Mahallesi'nin yakınındaki Şehir Miralay
Nazım Bey Bulvarı üzerinde reklam amaçlı sıralanan nakliyeciler ise kötü bir görüntü
sergiliyor.
Tarihi bölgenin hemen önünde bulunan caddeyi adeta işgal eden nakliyeciler hem görüş
acısını kapatıyor hem de trafiği tehlikeye düşürüyor.
Esnaf rahatsız
Söz konusu bölgede bulunan esnaflar da bu durumdan rahatsız olduklarını ifade ederken,
trafiğin yoğun olduğu caddede zaman zaman kazaların yaşandığını anlattılar. Bazı esnaflar ise
“Madem önü kapatılacaktı neden o kadar uğraş verildi?” diye sitemlerini dile getirdiler.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19450.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Talas’a konforlu hizmet
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. raylı sistem filosuna kattığı yerli araçlarından 8’i hizmet
vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, konforlu olan yeni raylı sistem
araçlarının Talas ilçesine hizmet verdiğini söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi yeni aldığı yerli raylı sistem araçlarıyla tramvay ulaşımında konforu
artırdı. Belediyenin daha önce sipariş ettiği 30 raylı sistem aracından sekizi Kayseri'ye geldi.
Peyderpey gelecek diğer araçlarla bu sayı yılsonuna kadar 15'e yükselecek. Kalan 15 aracın
teslimi ise 2017 yılında yapılacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yeni raylı sistem araçlarının toplu ulaşımda
konforu artırdığını söyledi. Yeni araçların ilk etapta Talas hattında hizmet vermeye
başladığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Yeni araçlar geldikçe Gaziantep'ten bir
süreliğine kiraladığımız eski araçları servisten aldık. Yeni araçlarımız ilk etapta Talas hattında
kullanılmaya başlandı. Talas hattında yeni gelen beş aracımız halkımıza hizmet veriyor.
Geçici olarak kiraladığımız eski araçları ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne iade ettik.
Yüzde yüz yerli olarak bizim mühendislerimizin yaptığı yeni raylı sistem araçlarımız
şehrimizdeki toplu taşımaya renk kattı" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19451.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Kamyon akaryakıt istasyonuna girdi: 1
yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonun akaryakıt istasyonunda park halindeki otomobile
çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
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Abdullah Kaya (23) idaresindeki 06 DB 8863 plakalı asfalt yüklü kamyon, Kırıkkale- Kayseri
karayolu 1. kilometresinde kontrolden çıkarak istasyonuna girdi.
Lastiğinin patladığı ve freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, akaryakıt istasyonunda park
halinde bulunan Cengiz Kargın'a ait 06 RKU 36 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 15 metre
sürükledi.
Kamyon içerisinde sıkışan sürücü Kaya, Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Servis
ekiplerinin uğraşları sonucu kapısı sökülerek çıkarıldı.
Yaralı sürücü ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Akaryakıt istasyonunda yangın çıkma ihtimaline karşı itfaiye ve polis ekipleri önlem aldı.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19452.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Ertuğrul Süpermen’e karşı!
Yeni eğitim ve öğretim yılında da çocuklarımız Spiderman, Süpermen, Hello Kity ve Barbie
üzerinden batı medeniyetinin kültür kodlarına maruz bırakıldı. Bu durumdan Diriliş Ertuğrul
Dizisi yapımcılarından, 25. Dönem Kayseri Milletvekili Op. Dr. Kemal Tekden de rahatsız
olacak ki, TRT ortaklığında Diriliş Ertuğrul karakterlerinin kırtasiye malzemeleri ve tişörtler
üzerine işlenmesi için çalışma başlattı.
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Geçtiğimiz hafta 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına başladık. Aileler çocuklarının
ihtiyaçlarına göre okul alışverişinde bulundu. Ancak her zaman olduğu gibi vitrinlerde
kültürümüzü yansıtmayan batı medeniyeti menşeli karakter ve objelerle süslü kırtasiye
malzemeleri yerini aldı. Bu malzemelerin satışını yapan esnaflar ile görüştüğümüzde
durumdan kendilerinin de rahatsız olduklarını söyleyerek alternatiflerin piyasaya
sürülmemesinden yakındılar. Bu yılda çocuklarımız Spiderman, Süpermen, Hello Kity ve
Barbie üzerinden batı medeniyetinin kültür kodlarına maruz bırakıldı. Bu durumdan Diriliş
Ertuğrul Dizisi yapımcılarından, 25. Dönem Kayseri Milletvekili Op. Dr. Kemal Tekden de
rahatsız olacak ki, TRT ortaklığında Diriliş Ertuğrul karakterlerinin kırtasiye malzemeleri ve
tişörtler üzerine işlenmesi için çalışma başlattı. Çocuklarımız değerlerimize yabancılaşıyor
Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tekden, “Çocuklarımızın okullarda milli değerlere sadık
kalmasını sağlamaya çalışsak da yüzde 50’den fazla dışarıdan etkileniyorlar. Bu etkilenme
sosyal medyadan, çocuk kahramanlarının oyuncaklarından, kırtasiye malzemeleri, dizi ve
sinema üzerinden gerçekleşiyor. Bu etkileniş eğitimden daha fazla oluyor.” dedi. Ülke olarak
tedbir alınmadığında çocuklarımızın birçoğunun bizim etkimiz dışında bugün olduğu gibi
yetişeceğini kaydeden Tekden, “Bugüne kadar insanların neden bizim anlayışımıza ters hatta
kavga eder pozisyonda olduğuna bir türlü anlam veremiyorduk. Şimdi anlıyoruz ki kendi
kültür değerlerine yabancılaşma sebebiyle böyle bir durum ile karşılaşıyoruz.” ifadelerini
kullandı. Karanlıktan şikayet edeceğine bir mum yak “Bizim çocuklarımız Noel Baba’yı
Nasrettin Hoca’dan daha fazla tanır.” diyen Tekden, “Bunlar çocuklarımızın
yabancılaşmasına sebep oluyor. Ama bununla ilgili çözüm yerine şikayetler üretiliyor. Hiçbir
zaman şikayetçi konumda olmak istemedim, alternatif üretme gayreti içerisinde oldum.
Konfüçyüs, ‘Karanlıktan şikayet edeceğine bir mum yak’ der.” şeklinde konuştu. Ertuğrul
Gazi, Rambo’yu geride bıraktı Çocukların psikolojik durumlarına göre alternatifler
geliştirmemiz gerektiğini vurgulayan Tekden sözlerini şöyle sürdürdü, “Diriliş Ertuğrul Dizisi
çocukların frekanslarına girdi. Bunun gibi yüzlerce ve belki onlarca film ve diziler yapılarak
oradaki karakterlerin birçok yerde kullanılması gerekiyor. TRT ortaklığıyla bu ürünleri ortaya
koyacağız. Ertuğrul Gazi, Rambo’yu geride bıraktı. Tarihimiz ve medeniyetimiz o kadar
büyük bir derya ki bunun karşısında diğerleri gölgede kalmaya mahkûmdur. Gençliğimizde
hep Amerikan sığır çobanlarının (kovboy) yiğitliklerini seyrettik.” Alpler çizimler aşamasında
Diriliş Ertuğrul dizisindeki Alplerin ve birçok karakterin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında
kırtasiye malzemeleri ve tişörtler üzerine basılı halde yetiştirmeyi düşündüklerini ama bunu
başaramadıklarını söyleyen Tekden, “Şu anda çizim aşamasındayız. Biz istiyorduk ki tüm
çocuklar Diriliş Ertuğrul tişörtü ile gezsinler. Bundan para kazanmak gibi bir düşüncemiz de

yok. Önemli olan gençlerimizin üzerinde böyle güzel sözlerin yazılı olduğu tişörtleri giyip
gezmeleri. Siz gençleri bütün yönleri ile kuşatmazsanız onlardan şikayet etme hakkınız yok.
Gelecek nesli de biz eğitiyoruz. Vebali de bize.” dedi. Hangi karakterler olacak? Gençler
arasında Ertuğrul Gazi kadar ‘Bamsı’nın da çok büyük fenomen olduğunu söyleyen Tekden,
çizimi yapılması düşünülen karakterlerle ilgili ise şu bilgileri verdi, “Bamsı karakteri gençler
arasında sevilen bir tipleme… Turgut ve Doğan Alp çizimi yapılan karakterler. Bunlarla
birlikte İbn’ul Arabi, Halime Sultan karakterlerinin de çizimleri yapılabilir.” İleride
yapacakları farklı işlerde yeni kahramanlar üreterek bu çalışmaya katkı sunmaya devam
etmek isteyen Tekden, öncelikle vizyonda olan karakterlerin hazmedilmesi gerektiğini
düşünüyor. Haber: Bünyamin Gültekin Fotoğraf: Tunahan Kaya
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19453.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

DİYABET CİNSEL HAYATINIZI
ETKİLEMESİN
Diyabet hastalarının korkulu rüyalarından biri de cinsel hayatlarının bu hastalıktan olumsuz
etkilenmesi. Uzun süreli kontrol altına alınmayan diyabete bağlı sinir harabının, cinsel hayatı
olumsuz yönde etkilediğini belirten Medistate Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik
Hastalıklar Uzmanı Doç Dr Başak Karbek Bayraktar, diyabetin yol açtığı cinsel sorunlar ve
çözümü hakkında bilgi verdi.
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Kontrolsüz diyabet cinsel hayatı vuruyor
Cinsel sorunların gelişmesindeki en önemli nedenin diyabete bağlı sinirlerin harabiyeti ve
beraberinde damar yapısında önemli bozuklukların gelişmesi olduğunu belirten Doç Dr Başak
Karbek Bayraktar, “Diyabetin kontrolsüz seyrettiği bazı erkeklerde sinirlerdeki hasar
ereksiyon kusuruna yol açabilir ya da ereksiyon için gerekli olan kan akımını kontrol eden
damarların işlevini bozabilir. Kadınlarda ise bu durum kendini cinsel isteksizlik, vaginal
kuruluk ve ağrılı cinsel ilişki ile gösterir” şeklinde konuştu.
Ne yapmalı?
Diyabetle birlikte ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozuklukları tedavi edilebiliyor.
öyle bir durumda yapılması gerekenin öncelikle konuyu kişinin diyabet hekimiyle paylaşması
olduğunu belirten Doç Dr Başak Karbek Bayraktar, “Sorunun tam olarak kaynağının
anlaşılabilmesi için mutlaka hekime danışılmalı. Psikolojik kaynaklı cinsel bozukluklarda
hasta gerekirse terapiste yönlendirilmeli, vasküler kaynaklı cinsel disfonksiyonlarda ise
ürolog, jinekolog, endokrinolog, psikolog ve hatta kardiyolog da sürece dahil olarak
multidispliner bir yaklaşım sergilenmelidir. Nöropatik sorunların tedavisinde de her şeyden
önce hastanın diyabetini iyi bir şekilde regüle etmek gerekir” dedi. Kısa dönemde hipo ve
hiperglisemileri önlemenin, cinsel yaşamı dolaylı yoldan iyileştirebileceğini belirten Doç Dr

Başak Karbek Bayraktar, “uzun dönemde kan şekerinin iyi kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili
komplikasyonların önlenmesine yardımcı olup cinsel fonksiyonların düzelmesini sağlayabilir”
diyerek diyabet hastalarının kan şekerlerini regüle etmelerinin önemine bir kez daha vurgu
yaptı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19454.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

"Baro demek her şeyi halletmek demek
değil"
Kayseri Barosu'nun yapılacak olan Olağan Genel Kurulu'nda yeniden aday olmayan Avukat
Fevzi Konaç, "Baro demek her şeyi halletmek demek değil. Ben makamlara takılıp kalmanın
bir körlüğe neden olduğunu düşünenlerdenim" dedi.
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Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, "Öncelikle Kayseri Barosu’nun iki yılda bir
kanun gereği yapması gereken genel kurul ile ilgili olarak bu hafta sonu 1-2 Ekim tarihlerinde
genel kurul toplantısı yapılacak. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta
sonra yine aynı yer ve saatte Kayseri Baromuzun olağan genel kurulu gerçekleştirilecek" diye
konuştu. Kayseri Barosu Başkanlığı'na 2012 yılı Ekim ayında seçildiğini hatırlatan Başkan
Konaç, "Baro maceramız 2008-2010 tarihleri arasında Kayseri Barosu Başkan Yardımcısı
olarak görev yapmakla başladı. O yıllarda görev yaptıktan sonra iki yıl ara verdik ve 20102
yılında meslektaşlarımız büyük bir onur ve şerefle yapmış olduğum Kayseri Barosu
Başkanlığı görevini tarafıma tevdii etti. 2014 yılında yapılan seçimde de ikinci kez güven
tazeleyerek göreve yetki verilmesi şerefini yaşadım. 4. yılımı tamamlayarak ikinci dönemi
bitiriyorum. Allah’a şükrederek arkadaşlarıma 4 yıl hizmet etme zevkini yaşadım. Bu 4 yıl
içinde mutlaka planlarımız projelerimiz ve güzelliklere imza atmış olmakla birlikte hedeflerin
tamamına varmış olmak, her şeyi halletmiş olmak, meslek sorunları ile ilgili olarak
yaşadığımız sorunların tamamını halletmiş olmayı çok arzu ederdim ama Türkiye şartlarında
Baronun kapasitesi içinde yapılacak şeyler belli olmakla birlikte kimini mevzuatlar, kimini
Barolar Birliği üzerinden kimini Adalet Bakanlığı ve İktidar yetkisi içerisinde olması
hasebiyle çözmeyi arzu ettiğimiz hususlarda da başarılı olduğumuzu söyleyemem" ifadesinde
bulundu. Kayseri Barosu Başkanı Konaç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Mutlaka Türkiye
çok olağan bir süreçten geçiyor. Barolar kendi yetkileri ve yapabilecekleri ile ilgili olarak
olağan büstü bir performans göstermeye gayret gösterseler de elimizde olmayan sebeplerden
dolayı yapamadığımız eksiklerimiz olmuştur. Kayseri Barosunda seçiminde oy kullanacak bin
246 arkadaşımızdan, hem genel kurul toplantısında hem de sandık başına giderken, öncelikle
bu 4 yıl içinde varsa hatalarım ve kusurlarımdan dolayı helallik dileyeceğim. Kayseri
Barosunun Türkiye çapında tanınması için, çocuk komisyonumuzun, kadın komisyonumuzun
çok önemli güzel faaliyetlere imza attığını söyleyebilirim. Kayseri Barosu Türkiye’de belki de

ismiyle bir şekilde devletin genel değerleri, inançları, bu anlamda iktidarıyla belki yol
yürümek anlamında bir iz bıraktı. 4 yıl içinde buna hassasiyet göstermeye gayret ettik.
Toplumda bir sorun varsa, kadına şiddet yaşanıyorsa sessiz kalamayız anlamındaki
çıkışlarımız, topluma bu sorunları halletme anlamında gayretlerimiz oldu. Yaptığımız işlerden
dolayı dua aldığımızı, Türkiye genelinde verdiğimiz doğru mesajlar nedeniyle dualar
aldığımız zannediyorum. Baro demek her şeyi halletmek demek değil. Bu anlamda
eksikliklerimiz olduysa da helallik dilemek boynumuzun borcudur. 3 liste halinde
meslektaşlarımız bu yarışta varlar. Çalışmalarına şahitlik ediyorum. Bir de bağımsız bir
adayımız var. 4 adaylı ve renkli bir genel kurula şahitlik edilecek. Türkiye’nin içinden geçtiği
şu zor günlerde göz önüne alındığında adaletin bu kadar çok değerli ve anlamlı olduğu bir
dönemde savunma mesleği adına Kayseri Barosunu hakkıyla temsil edecek bir başkan ve
diğer kurulları ile birlikte Türkiye’ye de emsal olabilecek çalışmalara altyapı kuracak bir
yönetim seçilir. Savunma mesleğinin bu günlerde ne kadar anlamlı olduğu ortaya çıkmışken
inşallah hakkıyla bu süreçte mesleğimizi temsil edecek bir ekibin başa gelmesini temenni
ediyorum. Makamlar ve ömür gelip geçici, ben makamlara çok bağlı ve takılıp kalmanın
meslek körlüğüne, görüş kirliliğine sebep olduğunu düşünenlerdenim. 4 yıl boyunca hizmet
ettim. Başarılarım oldu, eksikliklerim oldu bunları bilmiyorum bunu değerlendirmek
kamuoyunun ve meslektaşlarımındır. Bir makama bağlı kalmanın yapılabilecek işlerle ilgili
olarak bir körlüğe sebep olacağını düşünenlerdenim. Hedeflerimi gerçekleştirmekle ilgili
olarak bir çok şeyi başardığımı düşünüyorum. Bir tek sosyal tesis noktasında verdiğimiz
sözün altını hesap olarak çizemedik. Onun da yasal işlemleri tamamlandı ve bitti. Temel
atılırken inşallah o şerefi ben de taşıyacağım. Ama daha fazla orada durmanın, yapılacak daha
güzel işler varken engel olmanın doğru olmadığını düşünenlerdenim." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19455.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Türk kadınının kalbi alarm veriyor
Avrupa genelinde, koroner nedenlerle en fazla kadının hayatını kaybettiği ülke Türkiye1,2. 29
Eylül Dünya Kalp Günü’nde, AstraZeneca’nın desteğiyle başlayan “Artık Kalpler Susmasın”
kampanyası Türkiye’de her yıl ortalama 100 bin kişinin ölümüne neden olan ani kalp krizine
karşı (Akut Koroner Sendrom) toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Kampanya 29 Eylül
Dünya Kalp Günü’nde yapılan basın toplantısında, ünlü şef Arda Türkmen’in de katılımıyla
tanıtıldı.
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Ani kalp krizi nedeniyle ölüm oranının Avrupa ortalamasına kıyasla daha yüksek olduğu
Türkiye’de kalp krizi riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapan Türk Kardiyoloji
Derneği, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye’deki kalp
krizi riskini masaya yatırdı. Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin,
derneğin bir önceki dönemde başkanlığını yürüten Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, Türk

Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, Türk Kardiyoloji
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necla Özer, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr.
Pelin Eriştiren İncesu ve ünlü şef Arda Türkmen’in katıldığı basın toplantısında ani kalp
krizine (Akut Koroner Sendrom) dair toplumu bilinçlendirmeye yönelik olarak
AstraZeneca’nın desteğiyle hayata geçirilen “Artık Kalpler Susmasın” sosyal sorumluluk
kampanyasının tanıtımı gerçekleştirildi. Basın toplantısında değinilen verilere göre Türkiye,
Avrupa genelinde kalp krizi nedeniyle en fazla kadının hayatını kaybettiği ülke durumunda.
Kalp krizi ve koroner hastalıkların genellikle erkeklerde görüldüğü gibi yanlış bir kanı olsa
da, Türkiye’de tam tersi bir durum söz konusu. Genellikle şişman olan, az hareket eden ve
kolesterolü yüksek olan Türk kadınlarında kalp krizi risk faktörleri daha yüksek seviyede. Bu
genel risk faktörlerinin yanı sıra, gebelik sırasında görülen yüksek tansiyon, gebelikte aşırı
kilo alımı, bu kiloların 1 yıl içinde verilememesi, erken doğum ve depresyon şeklinde
kadınlara özgü risk faktörleri de koroner hastalık riskini artırıyor. Ancak bu risk faktörlerinin
genel risk faktörleri kadar iyi teşhis edilememesi, kadınlarda görülen kalp krizine bağlı
ölümleri artırıyor.
Önlem alınmazsa tarihte ilk kez, sonraki nesil bir öncekinden daha kısa yaşayabilir!
Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’deki koroner kalp rahatsızlığına bağlı ölümlerin en sık
ölüm nedenleri arasında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, “Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre “iskemik kalp hastalığı” 2030 yılına kadar dünyadaki en önemli
mortalite sebebi olacak. Türkiye’de ani kalp krizi geçiren kişilerin bu kriz sebebiyle 1 yıl
içinde ölüm oranı %32. Bu oran Avrupa ortalamasının bir hayli üstünde. Koroner kaynaklı
ölümlerde Avrupa ülkeleri arasında erkeklerde ikinci, kadınlarda ise ilk sırada yer alıyoruz.
Bu, ivedilikle çözmemiz gereken bir sorundur. Dünya sağlık örgütü’nün öngörülerine göre
eğer önlem alınmazsa tarihte ilk kez bir sonraki nesil bir öncekinden daha kısa yaşama
ihtimaline sahiptir. Sanayi devrimi ile dünyada sağlıksız yağ ve rafine şeker tüketimi artmış,
lif alımı azalmış, sağlıksız pişirme teknikleri ve fast food türü besinlerin tüketimi artmıştır.
Bunun yanısıra modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve stres gibi faktörlerin de olumsuz
etkileri eklenmiştir. Bilim, tıp ve teknolojideki gelişmelerle insan ömrünün giderek uzaması
beklenirken sişmanlık, şeker hastalığı ve kalp damar hastalıklarındaki önlenemez artış elde
edilen kazanımları yok edecektir.” ifadelerini kullandı.
Kalp sağlığı için ideal rutin: haftada 5 gün, yarım saat yürüyüş
Toplantıda açıklamalarda bulunan Türk Kardiyoloji Derneği’nin Önceki Başkanı Prof. Dr.
Lale Tokgözoğlu, Türkiye’de her yıl ani kalp krizine bağlı olarak 100 bin civarında ölüm
meydana geldiğini belirtirken, bir kez kalp krizi geçiren hastanın yeniden kalp krizi geçirme
riskinin sürdüğünü vurguladı. Söz konusu durumdaki hastaların riski azaltmaları için kan
sulandırıcı ilaçları düzenli olarak kullanmaları gerektiğini hatırlatan Tokgözoğlu, birçok
hastanın bu tedaviyi yarıda kestiğini gözlemlediklerini ifade etti ve hareketsizliğin olumsuz
etkilerini vurguladı: “Hareketsizlik çağımızın önde gelen sorunlarından biri olup, özellikle
kadınlarda olmak üzere, her iki cinsiyette başlı başına bir risk faktörüdür. İdeali kişinin
haftada 5 gün yarım saat yürüyüş veya tempolu başka bir hareketi uygulamasıdır. Modern
şehir yaşamında bu zor görülse de, hiç değilse günlük hayatta da mümkün olduğunca taşıt
kullanmak yerine yürümek, asansör yerine merdiven kullanmak, birçok şehirde olan yürüyüş
parkurlarında yürümek önerilir. Gençleri bilgisayar başından kaldırıp spor alışkanlığı
kazandırmak çok önemlidir.”
Artık Kalpler Susmasın!
Türk Kardiyoloji Derneği’nin liderliğinde ve AstraZeneca’nın desteğiyle başlatılan “Artık
Kalpler Susmasın” sosyal sorumluluk kampanyası ani kalp krizine (Akut Koroner Sendrom)
karşı toplum bilincini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında sosyal medyada yeni bir sağlık
hareketi başlatılıyor ve herkes sevdiklerinin kalp sağlığını korumasına yardımcı olmak için,
onlara kalp dostu görevler vermeye çağrılıyor. #artikkalplersusmasin hashtag’i ile Instagram

ve Facebook’ta paylaşılan videolar arasından Türk Kardiyoloji Derneği üyelerinden oluşan
jüri tarafından seçilecek en yaratıcı 5 videonun sahibi, ünlü şef Arda Türkmen ile kalp dostu
bir yemek yeme şansı yakalayacak. Ayrıntılı bilgi Türk Kardiyoloji Derneği’nin
www.tkd.org.tr web sitesinde katılımcılar ile paylaşılmakta.
Türkiye’de her yıl ani kalp krizine bağlı olarak 100 bin kişi hayatını kaybediyor
AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu, Artık Kalpler Susmasın projesi
hakkında şunları söyledi: “AstraZeneca olarak, Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığımız
ilk günden bu yana toplum sağlığının geliştirilmesine destek vermeyi kurumsal
sorumluluklarımız ve önceliklerimiz arasında görüyoruz. Ülke çapında yürütülen çalışmalara
rağmen Türkiye’de ani kalp krizine bağlı ölüm oranı Avrupa ortalamasının bir hayli üstünde.
Türkiye’de her yıl ani kalp krizine bağlı olarak 100 bin civarında ölüm meydana gelirken,
böyle bir projenin parçası olmanın bizler için anlamı çok büyük. Bu projeyle sağlıklı
beslenme, düzenli egzersiz, sigarasız bir hayat, daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerin kriz
sonrasında tedavilerine devam etmelerinin önemi ve bu davranışların kalp sağlığına katkıları
konusunda daha bilinçli bir toplum yaratmaya bizler de destek olabilmeyi umuyoruz.”
Arda Türkmen: “Ufak değişikliklerle kalbimizi korumamız mümkün”
Kampanyanın yüzü Arda Türkmen, şunları söyledi: “Alışkanlıklarımızı biraz değiştirerek,
kalp sağlığımızı koruyabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Bunun için tek ihtiyacımız olan şey
biraz gayret ve motivasyon. Mesleği gereği sürekli mutfakta yer alan biri olarak, bu değişimin
mutfaktan başlayacağına inanıyorum. Ayrıca profesyonel olarak bisiklete biniyor ve yarışlara
katılıyorum. Bu anlamlı projenin de herkesin hayatına olumlu bir değişim getirmesini
diliyorum. Biz de bu değişimi gerçekleştirmek için, sosyal medyada yeni bir sağlık hareketi
başlatıyoruz. Bizzat çekeceğim videolar ve sosyal medya hesaplarımdan yapacağım çağrılarla
kalplerin artık susmaması için elimden geleni yapacağım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19456.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Kaza yaptığı otomobille kaçarken 14 araca
zarar verdi
Kayseri'de trafik kazasına karışan sürücü, otomobiliyle 14 araca çarparak kaçtı, olay anı
güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta 38 EY 975 plakalı
otomobilin sürücüsü İbrahim O, trafik kazasına karıştı. Kaza yerinden kaçmak isteyen
sürücüyü çevredekiler durdurmaya çalıştı.
Sokakta manevra yapan İbrahim O, çarptığı 14 araca zarar verdi. Daha sonra otomobilini
durduran sürücü, kendisini yakalamak isteyenlere palayla direnerek aracını terk edip kaçtı.
Otomobilin, sokakta manevra yaparken diğer araçlara çarpması, iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hasar gören araçların sahiplerinden Ayhan Bulut, AA muhabirine, gürültü üzerine iş yerinden
çıktığında otomobil sürücüsünün biriyle tartıştığını gördüğünü söyledi.

Bu sürücünün daha sonra aracına binerek sokakta manevra yapmaya başladığını anlatan
Bulut, "Vatandaşlar engel olmaya çalıştı ama pala sallayınca birşey yapamadılar. Araca zarar
verdikten sonra kendi arabasını da bırakıp kaçtı." diye konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19457.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

"Okul müdürleri tüccar gibi davranmak
zorunda bırakılıyor"
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, okul müdürlerinin tüccar gibi davranmak
zorunda bırakıldıklarını söyleyerek, "Okul müdürleri eğitimden ziyade okulun masrafları ile
ilgileniyorlar" dedi.
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düzenlediği basın toplantısında, okul
müdürlerinin tüccar gibi davranmak zorunda bırakıldığını söyledi. Tüketiciler Birliği
Binası'nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut
Şahin “Eğitim kimsenin görmezden gelip arkasını döneceği bir konu değildir. Sadece
bakanlık ve sendikaları değil a’dan z’ye bütün vatandaşları ilgilendiren, bağlayan ve etkileyen
bu konuda tek karar verici mekanizma bakanlık olamaz. Davul okul müdürleri ve velilerin
boynunda ama tokmak ve düdük bakanlığın elinde bulunuyor. Milyonlarca veli çocuğunu
devlet okullarına gönderiyor. Peki, bu okulların fiziki şartları ve eğitim durumları yeterli mi?
Elbette, Hayır. Milli Eğitimin müfettişleri gelip okuldaki eksiklikleri inceliyor ve bunları
tamamlayın diyerek gidiyor. Okul müdürlerinin istediği ödenek bakanlık tarafından veriliyor
mu? Hayır. Adeta, başınızın çaresine bakın deniliyor. Okul müdürü başının çaresine nasıl
bakacak? Cami önlerine mendil mi serecek. Okulun duvarlarına reklam mı alacak? Ne
yapacak? Yükleniyor velilere. Kayıt parası, aidat parası gibi" ifadelerini kullandı. 'Bakanlık
kayıt parası almak yasak dediği için veliler vermeye yanaşmıyor' diyen Şahin, konuşmasını
şöyle tamamladı: "Sınıfta kayıt parası ya da aidat veremeyen çocukların psikolojisini bir
düşünsenize. Veliler şikayetçi oluyor müfettiş tekrar geliyor. Şimdi bir kıyafet pazarlığı çıktı
da okullar biraz nefes alma şansını yakaladı. Mesela, okulun kıyafetlerini yapmak üzere bir
firma ile anlaşılıp, sen yap ama bizi de gör denebilir. Deniyor demiyorum bakın denebilir
diyorum. Hele bir de öğrenci sayısı çoksa pazarlık kozunuz da artar. İyi pazarlık yapmışsanız
satış fiyatına karışamazsınız. İstediği fiyata satıp bedelini veliye ödetirsiniz. Kayıt parası
yasak ama fazlasıyla yine velinin cebinden çıkacak. Fiyatı çok yüksek çekemeyen mağazalar
kaliteden kısacaklar ve öğrencinin kıyafeti ilk dönemle beraber kullanılamaz hale gelip tekrar
alınacak. Bu reva mı şimdi? Milli Eğitim Bakanı çocuğunu devlet okuluna göndermiş olsaydı
bu sorunları bilirdi. Milletvekillerinin çocukları devlet okulunda okusalar bu sorunlar
çözülürdü. Onları geçtik İl Milli Eğitim Müdürlerinin kaç tanesinin çocuğu devlet okullarına

gidiyor? Çocuğu özel okullara giden müdürlerin kaç tanesi ücret ödüyor? Sayın Bakan lütfen
okul müdürlerini eğitimle ilgilenecek noktaya taşıyın, ticaretle değil."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19458.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Kimse Yok Mu yöneticileri hakim
karşısında
Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde gözaltına alınan Kimse Yok
Mu Derneği yöneticisi 15 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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Gözaltına alınan 42 zanlı arasında bulunan Kimse Yok Mu Derneği yöneticisi 15 şüphelinin
emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık
kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında
"Anayasa'yı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini düşürmeye teşebbüs ve silahlı terör
örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla GESİAD ve Kimse Yok mu Derneği ile Bedi Özel
Eğitim Kurumlarının 65 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda 42 şüpheli
yakalanmış, zanlılardan 14'ünün, örgüte yönelik daha önceki soruşturmalarda tutuklandığı,
9'unun da yurt dışında firari oldukları belirlenmişti. Gözaltına alınan 42 zanlıdan GESİAD
yöneticisi 9'u dün adliyeye sevk edilmiş, biri tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla
serbest bırakılmıştı. AA-İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19459.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

İncesu’da mini kütüphaneler
İncesu Belediyesi ilçede okuma alışkanlığı kazandırmak için çeşitli noktalara mini
kütüphaneler kurdu.
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İncesu’da vatandaşların boş zamanlarını kahvelerde oyun oynayarak geçirmeleri yerine kitap
okuyarak geçirmeleri ve okuma alışkanlığını kazanmaları için ilçenin farklı noktalarına Mini
Kütüphaneler kuruldu. İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, kurulan mini kütüphaneler
ile ilgili şu bilgiler verdi: "İncesu Belediyesi olarak ilçemizin çeşitli noktalarında İncesu
Belediyesi Mini Kütüphaneleri tesis ettik. Burada vatandaşlarımızın alıp okuyup okuduktan
sonra geri getirmeleri şeklinde kitaplarımız mevcuttur. Dünya standartlarını incelediğimizde
Kamuoyunda Türkiye’de maalesef kitap okuma alışkanlığı yüzde 3. Dünyadaki ülkelere göre
çok gerideyiz insanlarımız boş zamanlarını genelde kahve köşelerinde geçirmektedirler. Bu
nedenle ilçe merkezinde, insanların yoğun olduğu yerlerde ve kahvehane önünde bu şekilde
mini kütüphaneler tesis ederek vatandaşlarımıza okuma yazma alışkanlığını kazandırmak ve
boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmelerine yardımcı olmak maksadı ile mini
kütüphaneler tesis ettik. Burada vatandaşlarımızdan okumak istedikleri kitapları alıp
okuduktan sonra geri yerine getirip bırakmalarını rica ediyoruz. Ayrıca bu konuda destek
olmak isteyen hemşerilerimizde bu kütüphanelerimize kitap bırakabilirler. İnşallah yapmış
olduğumuz bu uygulama ile İlçemizde kitap okuma alışkanlığı kazandırarak kitap okuma
seviyesini yukarılara taşırız." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19460.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Kayseri Emniyeti bir cinayeti daha
aydınlattı
Kayseri’de kaza ihbarına giden polisin tüfekle vurulmuş cesetle karşılaştığı olay 6 gün sonra
aydınlatıldı. Katil zanlısı S.A.'nın bir ay önce çıkan kavgada maktül A.A. tarafından
bıçaklanarak yaralandığı ortaya çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, 23 Ekim tarihinde akşam saatlerinde kaza ihbarına giden ekipler,
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde müstakil bir binanın bahçe duvarına
çarpmış halde bulunan 38 BM 868 plakalı otomobil içerisinde av tüfeği ile vurulmuş cesetle
karşılaşmıştı. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybedenin 32 yaşındaki A.A.
olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren dedektifler, olaydan 1 ay önce maktul A. A. ile
S. A. arasında bıçaklama olayı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine S.A. (24) yapılan
çalışmalar sonucu İncesu İlçesi’nde suç aleti ile birlikte yakalandı. Ayrıca olayda bulunduğu
tespit edilen K.A. (26) da yakalanarak gözaltına alınırken, U.P.’nin yakalanmasına yönelik
çalışmaların devam ettiği öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19461.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Özhaseki’den Paris’te FETÖ uyarısı
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve OECD'ye üye 35 ülkenin Çevre Bakanları'nın
katılımlarıyla süren toplantıda Türkiye'yi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
temsil etti. Özhaseki, Paris Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik kuralların derhal hayata
geçirilmesini istedi. Konuşmanın büyük bir bölümünü de 15 Temmuz kanlı darbe girişimine
ayıran Bakan Özhaseki, OECD'nin Çevre Bakanları'nı FETÖ'ye karşı uyardı.
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Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen OECD Çevre Bakanları Toplantısı dün sona erdi. 2
gün süren zirvede Türkiye'yi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki temsil etti. İklim
değişikliği, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomiye geçiş gibi konuların gündeme
getirildiği toplantıda ayrıca ulaştırmadan kaynaklanan hava kirliliği, su, azot ve biyolojik
çeşitlilik gibi konular da masaya yatırıldı. Zirvede bir konuşma yapan ve çarpıcı
açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, üye ülkeler tarafından imzalanan Paris Anlaşması'nın
uygulanmasına yönelik kuralların derhal belirlenmesini ve bir an önce eyleme geçilmesini
istedi. Konuşmasında, Türkiye'nin küresel emisyonlar içinde tarihsel sorumluluğunun oldukça
düşük olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, buna rağmen Türkiye'nin 2030 yılına kadar sera
gazı emisyonlarının yüzde 21'e kadar azaltılacağının taahhüdünü de verdiğini hatırlattı.
"Milletim çıplak elleriyle tankların karşısına dikildi" Bakan Özhaseki konuşmasının son
bölümünü ise 15 Temmuz tarihinde FETÖ tarafından kanlı bir şekilde gerçekleştirilmeye
çalışılan darbe girişimine ayırdı. "Şimdi söyleyeceklerim sadece ülkemi değil insanlığı da
ilgilendirdiği için anlayışınıza ve hoşgörünüze sığınarak iki önemli hususu vurgulamak
istiyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Özhaseki, FETÖ'nün sinsi yapılanmasını ve
eli kanlı örgütün devleti ele geçirebilmek için insanlıkla bağdaşmayacak eylemlerin içerisine
girdiğini anlatarak, FETÖ'ye karşı OECD Çevre Bakanları'nı uyardı. 241 vatandaşımızın şehit
olduğunu aktaran Bakan Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu gözü dönmüş örgüt, ne yazık
ki üzülerek söylüyorum parlamento binamız ve Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde dahil olmak
üzere hedef ve konum gözetmeksizin saldırdı. Masum sivil halkın üzerine bombalar
yağdırdılar. İnsanlarımız tanklara karşı vücutlarıyla siper oldular ve darbeyi savuşturdular.
Darbe girişiminde bulunan bu örgütün şu an 170 ülkede faaliyetleri var. Bugün hiç kimsenin,
bize bunlardan bir şey olmaz, dememesi lazım. Dikkatinizi çekiyorum, herkesin bu konuda
son derece hassas olmasını öneriyorum." "Suriye"de insanlık krizi yaşanıyor" Suriye'yi de
unutmayan Bakan Özhaseki'nin konuşması çevre bakanları tarafından ilgiyle takip edildi.
Suriye'de insanlık krizinin 6. yılına girdiğini ifade eden Bakan Özhaseki, 600 bin masum
insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Türkiye'de 2 milyon 700 bin Suriyelinin yaşadığı
bilgisini veren Bakan Özhaseki konuşmasını şöyle sürdürdü; "Son birkaç yıl içerisinde
ülkemizdeki Suriyeliler için 25 milyar dolar harcadık. Yurt dışı kuruluşlarından ciddi bir
yardım alamadık. Birleşmiş Milletler'den sadece 525 milyon, Avrupa Birliği'nden ise 178
milyon dolar civarında destek alındı." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19462.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Halep’te insanlık suçu işleniyor
MAZLUMDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, hayatta kalmak için hiçbir yardım
alamayan Halep’in mazlumlarına seyirci kalmanın, insanlığın yüz karası olduğunu belirtti.
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Taş, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de 2011'de bu yana devam eden çatışmalarda 500
binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, yüzbinlerce insanın yaralandığını ve sakat
kaldığını, milyonlarca insanın da yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.
Suriye’nin, başkent Şam'dan sonra en büyük şehri olan Halep'te yaşayanların yıllardır zulüm,
açlık ve soykırımla baş başa olduğunu vurgulayan Taş, şunları kaydetti: "Suriye’deki rejim
güçlerinin kuşatması altında inim inim inleyen Halep’te, Beşar Esed'e bağlı rejim güçlerinin
varil bombalı saldırılarında son 1 hafta içinde 600’ün üzerinde savunmasız masum insan
hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı. Tüm dünyanın gözü önünde Halep’e ulaşmak
isteyen insani yardım konvoyları rejim güçlerinin bombalı saldırılarında yok edildi. Hayatta
kalmak için hiçbir yardım alamayan Halep’in mazlumlarına seyirci kalmak insanlığın yüz
karasıdır. MAZLUMDER Kayseri Şubesi olarak dünyanın tüm insanlarını, bölgede etkili
vicdanını kaybetmemiş devletlerini, başta İslam dünyası olmak üzere tüm sivil toplum
kuruluşlarını göz göregöre, acımasız bombardımanlarla yok edilmek istenen Halep halkına
sahip çıkmaya, burada yaşanan insanlık dramına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19463.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Genç nüfus en büyük silahımız
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan Çıraklık İçin Avrupa Anlaşması kapsamında
düzenlenen aday ülkeler için bölgesel seminerlerin Kayseri ayağı başladı. Seminerde konuşan
AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel, "AB sürecinde ülkemizin genç nüfusunun
bizim en büyük silahımız ve en büyük artı değer olduğunu her platformda dile getiriyoruz.”
dedi.
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Çıraklık için Avrupa Anlaşması ve Aday Ülkeler için Bölgesel Semineri, 16 Avrupa Birliği
(AB) üyesi ülkeden gelen temsilcilerin katılımı ile Kayseri'de yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü
Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Mesleki eğitim noktasında Türkiye ortalamasının üzerinde bir
ildeyiz. Kayseri’de yüzde 55 ortalamamız var. Bu iyi! Ama üzerinde çalışılması gereken bir
oran. İnşallah bunu hep beraber çalışarak ileriye doğru taşıyacağımızdan eminim. Kayseri’nin
en büyük avantajı belediyesi, siyaseti ve sanayisi ile eğitime çaba sarf eden bir yapısı var. Bu
sinerjide öncelikle şehrimizi ve katkı sağlayarak da ülkemizi iyi bir noktaya taşıyacağımızdan
eminim.” dedi. AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Ahmet Karan da, yaptığı
konuşmada, "AB’nin 2020 hedefleri arasında büyüme, rekabet edebilirlik ve beceri eşleşmesi
yoluyla yeni işler yaratmak yer almaktadır. Böyle bir hedef koyulmasının en önemli
nedenlerinden birisi; Avrupa ve Türkiye’de genç işsizlik oranlarının yüksek olmasıdır.
Avrupa’da hem de Türkiye’de işverenlerin bazı meslek gruplarında halen çalışan
bulamadığını görüyoruz. Bu durumun en önemli nedenleri arasında ailelerin ve öğrencilerin
mesleki eğitimi en son tercih olarak görmesi yer alıyor. Türkiye ve Avrupa geneline mesleki
eğitim en son tercih olarak görünüyor" şeklinde konuştu. İşsizlik tehlikesi Ülkedeki genç
nüfusun büyük bir işsizlik oranı ile karşı karşıya olduğunu dikkat çeken TİSK Genel Sekreteri
Bülent Pirler ise, "Büyük bir işsizlik oranı ile karşı karşıyayız. Bütün dünyada bu işsizlik
oranları genişliyor. Özellikle Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın istatistiklerine baktığımızda
2016 yılında 2.3 milyon, 2017’de de 1.1 milyon artması ön görülüyor. Bunlar gerçekten çok
tehlikeli oranlar. Genç işsiz sayısına baktığımızda 75 milyon civarında olduğu görülüyor. Bu
sayısının 2018 yılında 75.1 milyona çıkacağı düşünülüyor. Özellikle genç işsizlik sorununu
konuşacağımız için potansiyel büyük riskler taşıdığı bulgusunu yaparak başlamamız
gerekiyor. Her şeyden önce Türkiye burada çok ciddi bir sorun yaşıyor. Yabancı konuklarımız
da bunu görüyorlar. Suriyelilerin ve o bölgeden gelen birçok insanın Türkiye’ye geldiği,
nüfusunun 3 milyonun üzerine çıktığı ve bunların mesleki eğitimlerini, kalmalarını,
yaşamalarının ayrı bir sorun oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun sosyolojik ve teröre
yönelik risklerinin de ne kadar yüksek olduğunu biliyorum. Bunun da çözümü mesleki
eğitimden geçiyor. Avrupa Birliği’nin son zamanlardaki biraz hareketlenmesi dışında 5 yıldır
neredeydiniz diyebilecek durumdayız. Bu da fiili bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
Bunun da bu toplantıda özellikle vurgulamamız gerektiğine inanıyorum. İşveren kesimi olarak
da bunu muhakkak vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu. Genç nüfus Avrupa’da değerli
Seminerde konuşan AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Yücel de, "AB sürecinde
ülkemizin genç nüfusunu bu süreçte bizim en büyük silahımız ve en büyük artı değer
olduğunu her platformda dile getiriyoruz. Avrupa Birliği’nin yapısına baktığımızda gerçekten
gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahiptir. O nedenle bu artı değer sadece Türkiye açısından değil
AB açısından da gerçekten değerlendirilmesi gereken bir potansiyeldir. Ülkemiz için bu genç
nüfus eğer iyi değerlendirilirse bir potansiyel ama iyi değerlendirilemezse çok büyük bir
risktir" dedi. Açılışı dün gerçekleştirilen seminer bugün sona erecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19464.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Tarihi Tablakaya'nın ilk etabında sona
doğru
Tarihi dokuyu ortaya çıkarmak için başlattığı çalışmalarla, ilçenin gizli güzelliklerini ortaya
çıkaran Talas Belediyesi’nin “Tablakaya Mahallesi “Sokak Sağlıklaştırma Projesinde” sona
yaklaşılıyor. Eski belediye binası başta olmak üzere meydan peyzajı ve tarihi yapıların
restorasyonunu kapsayan tarihi projede birinci etap bitmek üzereyken yakın bir tarihte ikinci
etaba başlanacak.
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Mahalle sakinlerinin projeden oldukça memnun olduğunu söyleyen Tablakaya Mahalle
Muhtarı Şaban Ünal, yok olmak üzere olan bir mahalleyi ayağa kaldıran Başkan Mustafa
Palancıoğlu’na teşekkür ederek, “2014 seçimlerinde muhtar seçilip buraya geldiğimde çok
sağlıksız bir mahalleydi. Eski dokuyu canlandırmak için Başkan Beyle görüşmeler yaptık. Alt
yapının yenilenmesi, doğalgaz gitmeyen bütün yerlere doğalgazın ulaşması için çalışmalar
yapıldı. Alt yapı tamamen yenilendi. Mahallemize sağolsun Sayın Başkanımız Mustafa
Palancıoğlu el attı. Alt yapımız bittikten sonra Arnavut kaldırımları döşendi. Binalar restore
edildi. Bağ ve bahçe duvarları yenilendi. Kötü görüntü ortadan kaldırıldı. Eski Talas’ın gün
yüzüne çıkarılması için büyük gayret gösterildi. Şuan birinci etap bitmek üzere. İkinci etap
olarak Muammer Bey Caddesi ve Baykara Sokağa ağırlık verilecek. Meydan projesi de
yakında başlıyor. Belediye binamızın da restorasyonu bitti. Yakında faaliyete geçecek. Çok
güzel bir çalışma oldu. Başkanımıza Tablakaya Mahallesini ele aldığından dolayı çok
teşekkür ediyoruz.” dedi.
Tablakaya Mahallesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi hakkında düşüncelerini ifade eden mahalle
sakinleri ise şunları söyledi:
“Mahalle sakinleri olarak bu kadar temiz bir iş şimdiye kadar görmedik. Sağolsun Başkanımız
bu güzel eserleri ortaya çıkardı. Bu projeden çok memnunuz. Tarih ayağa kalkacak inşallah.
Çamurdan bizi kurtardınız. Elektrik ve suyumuzu yenilediniz. Belediyemize ve devletimize
çok dua ediyoruz. Tarihimiz yok olup gitmedi. Emeklerinden dolayı Başkanımıza ve Talas
Belediye personeline çok teşekkür ederiz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19466.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

İki araç birbirine girdi: 3 yaralı
İlimizde önceki gün meydana gelen ve iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri-Ankara karayolunun 20. kilometresinde meydana gelen trafik
kazasında Mehmet K.'nin kullandığı 38 YN 731 plakalı otomobil ile Ankara'dan Kayseri
istikametine seyreden Yusuf Y.'nin kullandığı 50 SL 360 plakalı otomobilin çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 38 YN 731 plakalı otomobil takla atarken, otomobil sürücüsü Mehmet
K. ile yanında bulunan Ali E.'nin yaralandığı, 50 SL 360 plakalı araçta yolcu olarak bulunan
Hediye Y.'nin de yaralandığı bildirildi. Kaza sonrasında araçlarda maddi hasar meydana
gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19467.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Seyrani’ye ilk balyoz vuruldu!
Kocasinan ilçe sınırları içerisinde yer alan Seyrani Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan
kentsel dönüşüm projesi için yıkım başladı.
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İlk etabında 8 konutun inşa edileceği alanda yapılan basın açıklamasına, Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi Muhtarı Gülten Özdemir, Belediye
yetkilileri ile mahalle halkı katıldı.
Çalışmalar 2 yıldır sürüyor
Seyrani Mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının alt yapısının 2 yıldan bu yana devam
ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Seyrani Mahallesinde şehrimize yakışır, burada
yaşayan insanlarımıza yakışır binalar oluşacak. Tabi ki sadece binaları yıkmayacak burada
sadece binalarla birlikte bir şehir oluşturacağız. Çevresiyle birlikte her türlü sosyal donatısıyla
birlikte insanımıza yakışır bir bölge oluşturmak için mühim bir gayret ve çaba içerisindeyiz.
Seyrani Mahallesi bizim için önemli bir lokasyonda. Havaalanına çok yakın ve kente gelen
misafirlerimizin ilk görebileceği güzergahta. Buradaki şehrimize yakışmayan görüntünün,

yakışır hale gelmesi için bugünden itibaren var güzümüzle çalışacağız.” diye konuştu.
700 milyon TL maliyet
Kentsel dönüşüm yapılacak olan toplam alanın 400 bin metrekareyi kapladığını kaydeden
Başkan Çolakbayrakdar, alanda toplamda 62 blok ve 3 bin 472 konut inşa edileceğini söyledi.
Maliyeti 700 milyon TL’yi bulacak olan projede yalnızca konutlara yer verilmediğine dikkat
çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“400 bin metrekarelik kentsel dönüşüm alanı içinde 216 bin 311 metrekare alan yeşil alan
olarak planlandı. Bu, insana yaklaşımımızı gösteren ciddi bir planlama. Sloganlarımızdan biri
daha yeşil bir Kocasinan ve yeni yapmış olduğumuz projelerde de bu bakışımızı sahaya
yansıtıyoruz.
Burada 567 bin metrekarelik bir inşaat alanı var. Yaklaşık 700 milyon TL’lik maliyet demek.
Bu değişimi yaparken, kent ve ülke ekonomisine de yaklaşık 700 milyon TL’lik katkı yapmış
oluyoruz.
Kentsel dönüşüme sosyal dönüşüm olarak bakıyoruz. Belediye hizmetlerini verebilmek için
buranın imar şartlarının uygun hale getirilmesi daha iyi hizmet verebilmemizin önünü açacak.
İnsanımız kendine yakışır biçimde modern ve konforlu konutlarda ve şartlarda yaşamayı hak
ediyor.”
Bekir Yıldız Bulvarı da tamamlanacak
Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm ile birlikte 700 metrelik kısmı Seyrani Mahallesinden
geçen ve Bekir Yıldız Bulvarının da tamamlanacağını; Tuna Caddesinden Zafer Caddesine
kadar uzanan 17 kilometrelik projenin vatandaşın hizmetine sunulacağını da sözlerine ekledi.
Konuşmasının ardından Başkan Çolakbayrakdar, yıkımı yapılan ilk eve ilk balyoz vurdu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19468.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Özhaseki sera gazı tehlikesine dikkat çekti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kendi ülkem temizse, başka ülkelerin
kirliliğine duyarsız kalabilirim" yaklaşımının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bakan
Özhaseki, çevre konusunda dünyanın en büyük ve ortak sorununun sera gazı salınımı
olduğunun altını çizdi.
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Fransa'nın başkenti Paris'te OECD'ye üye 35 ülkenin Çevre Bakanları'nın katılımlarıyla
gerçekleşen toplantıda Türkiye'yi Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki temsil ediyor.
2 gün süren zirve öncesi Paris'te bir haber kanalının canlı yayın konuğu olan Bakan Özhaseki
zirvenin gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Kendi ülkem temizse, başka ülkelerin kirliliğine duyarsız kalabilirim" yaklaşımının kabul
edilemez olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, çevre konusunda dünyanın en büyük ve ortak
sorununun sera gazı salınımı olduğunun altını çizdi. Gelişmiş ülkelerin çok büyük oranda

çevreyi
kirlettiklerini
belirten
Bakan
Özhaseki
sözlerini
şöyle
sürdürdü:
"Türkiye olarak bu kirliliğe bizim katkımız çok az. Fakat buna rağmen kendimizi temiz tutup,
dışarıdakilere gözümüzü yumamayız. Bu konuda ortak kararlar alıp, bu ortak kararlara da
herkesin titizlikle uymasını sağlamak gerekiyor."
Son 35 yılda dünyada gerçekleşen iklim değişikliklerine dikkat çeken Bakan Özhaseki,
"Gelinen nokta itibariyle 2 derecelik bir ısınma var. Bu da ne yazık ki çeşitli felaketlere
sebebiyet veriyor. Sel felaketlerindeki artış, tropikal bir takım fırtınalar, deniz yükselmelerinin
sebebi bu ısınmadan kaynaklanıyor" diye konuştu.
Temiz suya ulaşmada dünyanın birçok ülkesinin ciddi zorluklar çektiğini belirten Bakan
Özhaseki, "Dünya'nın birçok ülkesi temiz suya ulaşımda zorluklar yaşarken ve buna bağlı
olarak ölümlerle karşı karşıya kalmışken, bizim ülkemizde 24 saat çeşmelerden aralıksız su
akıyor. Ne yazık ki bundan dolayı Türkiye'de su bol gibi bir anlayış var. Bu çok yanlış ve
tehlikeli bir anlayış. Türkiye'deki bütün ırmakları, nehirlerin toplamı, Tuna'nın debisinin
yarısı kadar. Yani biz su zengini bir ülke değiliz. Onun için su kullanımında çok dikkatli
olmalıyız" ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19469.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Melikgazi’de bir villa ve bir hurdalıkta
yangın
Melikgazi’de bir villada ve bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından
söndürülürken, iki yangında da maddi hasar meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı İnecik Mahallesi Seher Bulvarı'nda
bulunan bir villanın çatısında yangın çıktı. İhbar yapılmasından kısa bir süre sonra olay yerine
gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın
büyümeden önlendi.
Osman Kavuncu Mahallesi'nde ise bir hurdalıkta yangın çıktığı öğrenildi. Yangın ihbarını
alan ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin
uğraşları sonrasında hurdalıktaki yangın etrafa yayılmadan söndürüldü.
Yetkililer, her iki olayda da maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19470.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Sebze-meyve ucuzlayacak
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, önümüzdeki günlerde sebze ve meyvede
başlattıkları ürün künyesi dönemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Üreticilerin ürünlerinin ucuza satıldığından, tüketicilerin de yüksek sebze ve meyve
fiyatlarından yakındığını anlatan Tüfenkci, ürün künyesi uygulamasının tüketiciye de
üreticiye de olumlu yansıyacağını belirtti. Tarladaki fiyatla perakende tezgahları arasında
büyük farklılıklar bulunduğuna dikkati çeken Tüfenkci, "Bu farklılıkları giderebilme adına,
aradaki zincirin açığa çıkması noktasında ürün künyelerinin faydalı olacağına inanıyoruz."
diye konuştu. İlgili düzenlemenin hayata geçirildiğini aktaran Tüfenkci, "Bundan da önemlisi
gıda fiyatlarını, sebze meyve fiyatlarını çok daha yakından izleyerek, ona göre Gıda
Komitesinin alacağı kararlar doğrultusunda müdahale mekanizmaları oluşturacağız. Burada
gıda fiyatlarına etken faktörleri inceleyerek, gıda fiyatlarının oynaklığını ortadan kaldıracak
mekanizmalar oluşturacağız." ifadelerini kullandı. Hal yasası ile fiyatlar ucuzlayacak Bakan
Tüfenkci, sebze ve meyvelerin nakliyatı sırasında oluşabilecek zararları önlemek için de bir
çalışma içinde olduklarını bildirdi. Hal Yasası'nda yeni düzenleme yapacaklarını kaydeden
Tüfenkci, "Özellikle firelerin indirilmesi noktasında, soğuk hava depoları ve soğuk hava
zinciri içerisinde taşınması noktasında müdahil olarak, bunları teşvik edeceğiz. İnşallah
önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz bu yasayla beraber insanlarımız biraz daha ucuz
sebze ve meyveye ulaşmış olacaklar." şeklinde konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19471.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Doğalgaza yüzde 10 indirim
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Doğalgaz fiyatında yüzde 10 indirim kararı
aldıklarını ve yeni tarifeye yarından itibaren geçileceğini söyledi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kış mevsimi öncesinde vatandaşa müjdeyi
verdi. Albayrak, doğalgaz fiyatları ile ilgili, "Biz bu yıl başı itibariyle özellikle İran tahkim

davasıyla ilgili ilk olumlu karar çıktıktan sonra bu davanın neticesine bağlı olarak BOTAŞ'ın
taşıyacağı ekonomik yükteki iyileşmeye dayalı halkımıza bunu indirim olarak yansıtacağımızı
bahsetmiştik. Nitekim, tahkimde son çeyrek yıl sonu itibariyle artık karar aşamasına gelindi,
karar yazılacak. Yılsonundan önce bu kararın uygulanmaya başlayacağı ile ilgili bir süreç
içindeyiz ama malum hali hazırda hala karar imza noktasına gelmediği için bu süreç
tamamlanmadı ancak vatandaşımıza kış gelmeden bu süreci başlatacağımızı ifade ettiğimiz
için hükümetimizle ve başbakanımızla yaptığımız toplantı neticesinde bu kış gelmeden
yarından itibaren bu indirimi biz yansıtma yönünde bir karar aldık. Bu indirim yarından
başlamak üzere doğalgazda hem tüketiciye hem sanayiye yüzde 10 olarak yansıyacak. Çok
önemli bir adım bu biz son dönemde ilk defa kış aylarında indirim yapan bir hükümet de
olduk bu da ayrıca çok önemli bir nokta. Genelde hep doğalgazda zam haberleri ile gündeme
gelirdik, bugün itibariyle biz kış gelmeden yüzde 10'luk bir indirimi açıklamaktan çok
mutluluk duyuyoruz. Hane halkına sadece indirim olarak yansımasının hane halkının gelirine
ekstra bir kaynak oluşturması hasebiyle bir katkı oluşturmuyor aynı zamanda sanayimizde de
çok ciddi bir maliyet girdisi oluşturan enerji maliyetlerinden doğalgazdaki bu yüzde 10
indirim inşallah son çeyrek Türkiye ekonomisinde sanayicimizin de çok önemli bir rekabet
avantajına da katkı yapacağına inancımız tam" diye konuştu.
Kış aylarında indirim yapan bir hükümet olduk
Bakan Albayrak, doğalgaz fiyatları ile ilgili, "Bu indirim yarından başlamak üzere doğalgazda
hem tüketiciye hem sanayiye yüzde 10 olarak yansıyacak. Çok önemli bir adım. Bu biz son
dönemde ilk defa kış aylarında indirim yapan bir hükümet de olduk bu da ayrıca çok önemli
bir nokta" dedi.
Elektriğe zam ön görmüyoruz
Elektrikte zam olup olmayacağının sorulması üzerine, Bakan Albayrak, "Elektrikte bir zam
öngörmüyoruz, zam düşünmüyoruz hattı zatında bu maliyetlerin düşmesine dayalı piyasa
liberal bir piyasada olduğu için maliyet düşmesine dayalı önümüzdeki dönemde tam tersine
elektrik maliyetlerinde düşme yönünde bir hareket olması kuvvetle muhtemel" dedi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19472.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Hizmet İş Sendikası’ndan öğrencilere
destek
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası, 2016-2017 eğitim öğretim yılında
taşeron firmalarda çalışanlar dahil olmak üzere üniversitede okuyan üyelerinin çocuklarına
burs verecek.
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Üniversite sınavında ilk 200 bin kişi arasında yer alan öğrencilere verilecek olan burs için
başvuruların başladığını belirten Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş
Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "Sendikamız, 2006-2007 Eğitim-Öğretim
yılından bu yana, üyelerimizin üniversitede okuyan çocuklarına yaptığı eğitim yardımlarını,
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında da başarıyı ödüllendiren ve öğrencilerimizin Sendikamız
Hizmet-İş'e ilgi ve katkılarını artıran bir çerçevede devam ettirme kararı almıştır. 2016-2017
Eğitim-Öğretim Yılında (Açıköğretim ve Önlisans hariç) Türkiye'de bulunan üniversitelere
girme hakkı kazanan ve yerleştirildiği puan türünün başarı sıralamasında 'İlk 200 bin içinde
yer alan' üyelerimizin çocukları eğitim yardımından yararlanacaktır. Daha önceki yıllarda
(Açıköğretim ve Önlisans hariç) Türkiye'de bulunan üniversitelere girmeye hak kazanan ve
halen bu üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına devam eden sendikamız üyelerinin
çocuklarına üniversiteye girmeye hak kazandıkları yılın/dönemin yerleştirildiği puan türünün
başarı sıralamasında 'İlk 200 bin içinde yer almış' olmaları şartıyla 'Alttan dersi olmayanlar
veya sadece bir dersi olanlara' eğitim yardımı yapılacaktır. Alttan birden fazla dersi olan
öğrencilerin eğitim yardımı başvuruları kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi de 23 Ekim
2016 tarihidir. Bu tarih den sonra yapılan müracaatlar da kabul edilmeyecektir." diye konuştu.
Çelik açıklamasını şöyle tamamladı:
" Sendikamız Hizmet-İş ilklerimiz ilkelerimizden kaynaklanmaktadır prensibiyle bu gibi
çalışmalara ağırlık vermektedir. 2006-2007 eğitim öğretim yılından bu tarafa yaklaşık 50 bin
öğrenciye burs yardımı yapılmıştır.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19473.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Şehidin adı parkta yaşatılacak
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu yapımı tamamlanan ve 15 Temmuz şehidi Cennet
Yiğit’in ismini yaşatacak olan yeni parkın bugün düzenlenecek törenle hizmete açılacağını
söyledi.
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Bünyan Belediyesi tarafından yapımı tamamlana ve içinde birçok yeniliği barındıran yeni
park düzenlenecek törenle vatandaşların kullanımına sunulacak. Başkan Şinasi Gülcüoğlu
yaptığı açıklamada;” Haziran ayı sonunda başladığımız yeni tesisin yapımını tamamladık.
Buraya 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat
Merkezi'nin alçakça bombalanması sırasında şehit olan Komiser Yardımcısı 23 yaşındaki
kızımız Cennet Yiğit’in ismini verdik. Bugün saat 14.00’da açılışını yapacağız” şeklinde
konuştu.

Tamamlanan tesis futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, yürüyüş yolları,
kamelyalar, süs havuzları, çocuk oyun alanı, fitness alanı gibi birçok farklı imkân sunulurken
aynı zamanda engelli bireyler için spor yapma imkanı ve oyun alanında içinde barındırıyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19475.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Diyabet cinsel hayatınızı etkilemesin
Diyabetle birlikte ortaya çıkan cinsel fonksiyon bozuklukları tedavi edilebiliyor. Doç. Dr.
Başak Karbek Bayraktar, uzun süreli kontrol altına alınmayan diyabete bağlı sinir harabının,
cinsel hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek, diyabetin yol açtığı cinsel sorunlar ve
çözümü hakkında altın değerinde bilgiler verdi.
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Cinsel sorunların gelişmesindeki en önemli nedenin diyabete bağlı sinirlerin harabiyeti ve
beraberinde damar yapısında önemli bozuklukların gelişmesi olduğunu belirten Medistate
Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Başak Karbek Bayraktar,
"Diyabetin kontrolsüz seyrettiği bazı erkeklerde sinirlerdeki hasar ereksiyon kusuruna yol
açabilir ya da ereksiyon için gerekli olan kan akımını kontrol eden damarların işlevini
bozabilir. Kadınlarda ise bu durum kendini cinsel isteksizlik, vaginal kuruluk ve ağrılı cinsel
ilişki ile gösterir" şeklinde konuştu. Ne yapılmalı? Diyabetle birlikte ortaya çıkan cinsel
fonksiyon bozuklukları tedavi edilebiliyor. Böyle bir durumda yapılması gerekenin öncelikle
konuyu kişinin diyabet hekimiyle paylaşması olduğunu belirten Doç Dr Başak Karbek
Bayraktar, "Sorunun tam olarak kaynağının anlaşılabilmesi için mutlaka hekime danışılmalı.
Psikolojik kaynaklı cinsel bozukluklarda hasta gerekirse terapiste yönlendirilmeli, vasküler
kaynaklı cinsel disfonksiyonlarda ise ürolog, jinekolog, endokrinolog, psikolog ve hatta
kardiyolog da sürece dahil olarak multidispliner bir yaklaşım sergilenmelidir. Nöropatik
sorunların tedavisinde de her şeyden önce hastanın diyabetini iyi bir şekilde regüle etmek
gerekir" dedi. Kısa dönemde hipo ve hiperglisemileri önlemenin, cinsel yaşamı dolaylı yoldan
iyileştirebileceğini belirten Doç Dr Başak Karbek Bayraktar, "uzun dönemde kan şekerinin iyi
kontrol edilmesi, diyabet ile ilgili komplikasyonların önlenmesine yardımcı olup cinsel
fonksiyonların düzelmesini sağlayabilir" diyerek diyabet hastalarının kan şekerlerini regüle
etmelerinin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19476.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Plastik değil ahşap oyuncak
Akın Oyuncak İşletmecisi Furkan Keser, oyuncak seçerken plastik yerine ahşap ürünlerin
tercih edilmesinin çocukların gelişimi ve sağlığı açısından daha faydalı olacağını söyledi.
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Günümüzde oyuncaklar giderek daha karmaşık bir yapıda karşımıza çıkmaya başladı. Tıpkı
uzmanlar gibi, oyuncak satışı yapan işletme sahipleri de çocukların yaratıcılığını artırmak,
ruhsal ve bedensel gelişimine katkıda bulunmak için, oyuncak seçerken plastik yerine ahşap
ürünler tercih edilmesi gerektiğini öneriyorlar.
Akın Oyuncak İşletmecisi Furkan Keser, “Müşterilerimize elimizden geldiği kadar ahşap
ürünler satmaya çalışıyoruz.” dedi.
Eskiden babalarımızın-dedelerimizin ahşaptan oyuncaklar yaptığını dile getiren Keser,
“Maalesef bugün tüketim toplumu olarak hazır yapılan oyuncaklarda çocuğun hevesinin
geçmesi 1-2 saat. Bunlar anlık zevkler. Mesela bazı müşterilerimiz ‘Oda dolusu oyuncağı var
halen doymuyor’ şeklinde serzenişte bulunuyorlar. Doymazlar. Çünkü çocuk oyuncak için
çaba sarf etmiyor. Yani emek harcamadan alınan şey kıymetsiz olur. Rahata alıştırılıyorlar. O
yüzden alınan oyuncakların çocuk için her hangi bir cazibesi olmuyor. Ailelere çocukların
kendilerine bir şeyler yapmalarını sağlamalarını öneriyorum. Mesela bazı ülkelerde bunu
yapıyorlar. 4 yaşındaki çocuğun eline çakı veriyorlar. Çocuk ağacı yontarak kendine bir şey
yapıyor. Şu an birçok ülkede Orman Anaokulları kuruldu. Orada 10-15 kişilik gruplar halinde
doğa gezisine çıkıyor. Buradaki anaokullarındaki gibi suni oyuncaklarla değil, doğanın
içerisinde buldukları her şeyi inceleme imkanı buluyorlar. Hayvanlara dokunuyorlar, ahşaba
dokunuyorlar. Ağaçtan bir şey kesip kendisine bir oyuncak yapıyor. Batı ülkeleri çocuklarını
doğal ortamlarda yaşatmaya çabalıyor. Biz ise inadına şehirleşmenin girdabında daha suni,
beton bloklar arasına çocuklarımızı hapsediyoruz. Böyle olunca da batının 20 sene kadar
gerisinde kalıyoruz.” diye konuştu.
Çocuklarımızı oyuncaklara mahkum etmeyelim
Büyük bir kesim ailenin çocuğun eğitimini televizyonlara veya tabletlere bıraktığını ifade
eden Furkan Keser bunun büyük bir yanlışlık olduğunu söyledi.
“Çocuğu cezbeden şey; renk ve ışıltılı şeyler.” diyen Keser sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu tarz oyuncaklar çocuğun zihin gelişimi açısından faydalı oluyor. Ama maalesef diğer
türlü büyük bir kesim aile de çocuğun eğitimini televizyonlara veya tabletlere bırakıyor. Bu
çok ciddi bir toplumsal soruna da yol açacaktır. Şu an mesela yaşanan vaka, küçük çocuklarda
ciddi manada tablettir, bilgisayardır, televizyondur; hem görsel hem işitsel olarak çocuğun
birçok uyarı noktasına sinyal gönderip çocuğu başka şeyle meşgul etmeyecek araçlarla
oyalamaya başlıyorlar. Bireyler kendi işlerini yaparken çocuklara ayak bağı olmamaları için
bunu yapıyorlar ama çocuğun ahlakında, gelişiminde oluşturduğu tahribatı maalesef
önemsemiyorlar veya düşünemiyorlar. “ Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19477.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Şehitler anıtına 9 günde 10 bin ziyaretçi
15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 241 vatan evladının hatıralarını yaşatmak amacıyla
Nevşehir Belediyesi tarafından, Şehitlik Parkı içerisinde yaptırılan ‘15 Temmuz Vatan
Şehitleri Anıtı’ ziyaretçi akınına uğruyor. Şehitliğe 9 günde 10 bin ziyaretçi geldi.
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19 Eylül 2016 Pazartesi gerçekleştirilen Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında ziyarete açılan
15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı’nı, 9 günlük bir sürede 10 bine yakın kişi ziyaret etti.
Ziyarete açıldığı günden beri ilk, orta, lise ve dengi okul öğretmen ve öğrencilerinin gruplar
halinde gerçekleştirdikleri ziyaretin yanı sıra her yaş grubundan vatandaşların önemli bir
ziyaret merkezine dönüşen 15 Temmuz Vatan Şehitleri Anıtı’nı, bugüne kadar yaklaşık 10 bin
kişi ziyaret etti.
Modern bir şekilde dizayn edilen gece ışıklandırılması ile farklı bir görüntünün oluşturulduğu
15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı, gece de aileler tarafından ziyaret ediliyor.
Darbe kalkışmasının yaşandığı gece çekilen fotoğraflarında sergilendiği Anıt, 16 Türk
Devleti’ni temsil eden 16 genlik yapısı ile dikkat çekerken, darbeci hainlerin açtığı ateş
sonrasında şehadet mertebesine ulaşan başta Astsubay Baş Çavuş Ömer Halisdemir’in bir
fotoğrafı ile birlikte diğer vatan kahramanlarının isimleri anıt çevresinde yer alıyor.
30 metre yüksekliğindeki anıt, farklı mimari dizaynı ile de dikkatleri üzerinde topluyor.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19478.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Şehit polisin adı parkta yaşatılacak
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat
Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen komiser yardımcısı Cennet Yiğit'in adı,
memleketi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye tarafından yaptırılan parka verildi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yapımına haziran
ayında başlanan ilçe merkezindeki parkın tamamlandığını, demokrasi şehidi Cennet Yiğit'in
adını burada yaşatacaklarını kaydetti.Parkın açılışının 30 Eylül saat 14.00’de yapılacağını
ifade eden Gülcüoğlu, 7 bin 800 metrekare büyüklüğündeki parkta futbol, basketbol ve
voleybol sahaları, yürüyüş yolları, kamelyalar, süs havuzları, çocuk oyun alanı, fitness alanı
bulunduğunu, engelli bireyler için de spor ve oyun imkanı sunulduğunu anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19479.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Esnafa ‘Bylock’ operasyonu: 82 gözaltı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında
‘Bylock’ kullandığı tespit edilen 82 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

30 Eylül 2016 Cuma 11:10

Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Savcılığına bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen
Suçlar Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, esnaf ve meslek gruplarına yönelik
olarak FETÖ/PDY operasyonu yapıldığı öğrenildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY örgütünün kullandığı
Bylock programı kullandıkları belirlenen 82 şahsa yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.
Sabah saatlerinde yapılan operasyonda 82 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve Kayseri
Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19480.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

PiTBULL VE DOGO BESLEYENE 16 BiN
LiRA CEZA
Kayseri’de Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘pitbull’ ve ‘dogo’ kırması köpek
yetiştiren şahsa 15 bin 918 TL ceza kesildi ve köpekler geçici bakımevine gönderildi.
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Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar sonucunda, yetkililer, ihbarda söz
konusu adreste, pitbull ve dogo kırması 3 tehlikeli köpeğin tespit ettiklerini belirtti. Konuya
dair yazılı açıklamada, olayla ilgili cezaya dair şu ifadelere yer verildi:
“Kanunun ilgili maddesi gereğince pitbull ve dogo kırması cinsi olan 3 köpeğe el konularak
Geçici Bakım Evine sevk edilmiştir. Tehlikeli hayvan ırkı besleyen şahsa3 hayvan için toplam
15 bin 918 TL idari para cezası uygulanmıştır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19481.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

BYLOCK’CU ESNAFLARIN iSiMLERi
BELLi OLDU
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan
FETÖ/PDY operasyonunda Bylock kullanan esnaflar ve meslek grubundaki 82 kişinin
isimleri belirlendi.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
sabah saatlerinde FETÖ/PDY terör örgütünün kullandığı 'Bylock' programını kullanan ve
gözaltı kararı verilen esnaf ve meslek grubundaki 82 kişi için operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınanlar, doktor kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne
götürüldü.
Gözaltına
alınanların
isimleri
şu
şekilde:
Abdulkadir DUYGU, Abdulkerim TEKKANAT, Abdulvahap ÖZDOĞAN, Adem
AYKUTLUĞ, Adem KARAMAN, Ahmet DOĞAN, Ahmet EKİROĞLU, Ahmet
KARAGÜL, Alemdar KOÇAK, Ali ERYILMAZ, Ali KARAKAYA, Ali TOPAL, Ali
TÜRK, Engin DOĞRU, Emin YAVUZ, Asım AYDOĞAN, Atalay KORKMAZ, Ayhan
ÇOBAN, Aykut İZCİ, Ayşe YILMAZ, Bayram ÜNAL, Bilal ÇELİK, Burak AVCİOĞLU,
Burak KESKİN, Bünyamin ŞAHİNER, Cengiz YILDIZ, Doğan KÖSE, Ebubekir GÜLMEZ,
Ercan ÇÜRÜK, Ercan ÖZDOĞAN, Erdoğan YILDIZ, Fethullah ERDOĞAN, Gamze BOZ,
Gökhan BODURĞLU, Gül Nihal KIRTEPE, Günay DEMİR, Gürsel ÇAKIR, Habib KAYSI,
Hacı IŞIK, Hakan BİRİCİK, Hakan GENÇ, Hakan YAVUZ, Halil İbrahim AAYDINLI.,
Halil KABUKCI, Halil TEZCAN., Halit Murat TÜRKMEN, Hamdi SOYLU, Hasan AVCI,
Hasan AYATA, Hasibe ALTINIŞIK, Havva KEŞLİOĞLU, Hayri GÜRPINAR, Hüseyin
GÖYNÜK, Hüseyin IŞIK, Hüseyin ÖZDEMİR, İbrahim AKBULUT, İbrahim BİLGİÇ,
İbrahim DEMİREZEN, İbrahim İPEKER, İbrahim KÜÇÜK, İbrahim YÜZÜKCÜ,

İdris ARSLAN, İhsan ÖZTÜRK., İskender SERDAR, İsmail ÇELİK, İsmail TAŞGIN, İzzet
UYANIL, Kemal GÖKSU, Kemal ŞİMŞEK, Kenan SAMEN, Kerim SARPKAYA, Kerim
YAVUZ, Levher HEYBETLİ, Leyla BOSTANCI, Mecit SAĞIR, Mehmet Ali KOÇ,
Abdullah HAMURCU, Hüseyin AY, Hüseyin ÇİMEN, Ahmet CAN, Mehmet Akif
GÖZBAŞI, Ali SİNİN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19482.html
Erişim Tarihi: 05.10.2016

Diyanetten "taburede namaz" uyarısı
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, ayakta
durmaya gücü yetmeyenlerin namazı tabure ya da sandalye yerine oturarak kılabileceklerini
belirterek "Kişiler basit bazı rahatsızlıklarını gerekçe göstererek tabure ve sandalye üzerinde
namaz kılmayı tercih ediyorlarsa bilmeliler ki bu namaz, namaz olmaktan çıkar." dedi.
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Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda camilerde sandalye, tabure hatta
özel banklar üzerinde namaz kılınması uygulaması görüldüğünü anımsattı.
"Bizim cami kültürümüzde sıralı sandalye düzeneği yoktur. Ayakta kılamayanlar saf düzeni
içerisinde oturarak namazlarını kılarlar." diyen Yaman, namaz ibadetinin rükünlerinin neler
olduğunun Kur'an ve sünnette belirtildiğini ifade etti.
Bunun nasıl uygulanacağının da bizzat Hazreti Peygamber tarafından sözlü ve pratik olarak
anlatıldığını söyleyen Yaman, "Namazın rükünleri iftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rüku, secde ve
ka'de-i ahiredir. Bu rükünlerden herhangi birinin mazeretsiz olarak terk edilmesi halinde
namaz sahih olmaz." diye konuştu.
"Vicdanen sorgulamaları gerekmektedir"
İslam dininde sorumlulukların kulun gücüne göre belirlendiğine işaret eden Yaman, şunları
söyledi:
"Namazın rükünlerinden herhangi birini yerine getirmeye engel olan rahatsızlıklar da
kolaylaştırma sebebi sayılmıştır. Buna göre, namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü
yetmeyen kimse için asıl olan, namazını oturarak kılmaktır. Böyle bir kişi namazını kendi
durumuna göre diz çökerek, bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru
uzatarak kılar. Nitekim Hazreti Peygamber, nasıl namaz kılacağını soran hasta bir sahabeye
'Namazını ayakta kıl. Eğer gücün yetmezse oturarak, buna da gücün yetmezse yan üzere kıl.'
buyurmuştur. Burada önemli olan, kişilerin gerçekten sağlık sorunları olup olmadığını,
namazın yerine getirilmesi gereken rükünlerini yapıp yapamayacaklarını vicdanen
sorgulamaları gerekmektedir. Kişiler basit bazı rahatsızlıklarını gerekçe göstererek tabure ve
sandalye üzerinde namaz kılmayı tercih ediyorlarsa bilmeliler ki bu namaz, namaz olmaktan
çıkar."
Namaz, ne zaman tabure ya da sandalyede kılınır?
Yaman, hangi şartta sandalye ve taburede namaz kılınabileceğine ilişkin şöyle konuştu:
"Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimse namaza ayakta başlar,

rükudan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapar. Ayakta durabildiği halde oturduktan
sonra ayağa kalkamayan kişi namaza ayakta başlar, secdeden sonra namazını oturarak
tamamlar. Ayakta durmaya ve rüku yapmaya gücü yettiği halde yere oturamayan kimse
namaza ayakta başlar, rükudan sonra secdeyi tabure ve benzeri bir şey üzerine oturarak ima
ile eda eder. Ayakta durmaya gücü yetmeyen, yere de oturamayan kimse namazı tabure,
sandalye ve benzeri bir şey üzerine oturarak kılabilir, rüku ve secdeleri ima ile yerine getirir."
Cami kültüründe sıralı sandalye düzeneği olmadığını da ifade eden Yaman, üzerinde namaz
kılmak amacı ile camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının cami doku ve
kültürüyle bağdaşmadığını vurguladı.
Yaman, sandalyede ya da yerde oturarak namaz kılma şartlarının sadece camilerde değil, ev
ya da namaz kılınan her yerde geçerli olduğunu da kaydetti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19483.html
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Şehidin evinin önünde 3 gün mehter çalacak
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan
Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen’in ‘Eğer şehit olursam, 3 gün evimin önünde mehter
çalsın’ vasiyeti, Pınarbaşı Belediyesi tarafından yerine getirildi.
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Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerle girdikleri
çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen’in ‘Eğer şehit olursam, 3 gün evimin
önünde mehter çalsın’ diye söylediği vasiyeti ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen
Pınarbaşı Belediyesi, şehit Jandarma Uzman Çavuş Arda Şen’in Pınarbaşı ilçesine bağlı
Malak Mahallesinde bulunan baba evinin önüne mehteran takımı getirdi. Mehteran takımı
çeşitli marşları çalarken, duygulu anlar yaşandı. Şehidin annesi Fatma Şen gözyaşlarını
tutamadı. Oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken anne Şen, çevredekileri de
gözyaşlarına boğdu.
Şehidin nişanlısı Münevver Altınoluk, yakınlarından destek alarak ayakta durabildi. Mehteran
takımının marşları söylemeye başlamasıyla gözyaşlarına boğulan Altınoluğu'nu yanındakiler
teselli etti. Bu sırada ağabeyinin fotoğrafını alarak mehteran takımının karşısında duran Ömer
Şen de, marşa eşlik etti.
Şehidin babası Hayrettin Şen, “Sözün bittiği yer. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Benim
başka diyeceğim bir şey yok. Bizler bu pisliklerin kimler olduğunu biliyoruz. Bir avuç pislik
bizim ayağımızın altına pislik dahi süremezler. Onların arkasında olan güçleri de biliyoruz.
Dünya birleşse Türkiye Cumhuriyeti ile baş edemezler. Kesinlikle boyun eğmeyiz” dedi.
Şehidin annesi Fatma Şen ise vasiyetin yerine geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek,
“Hiçbir şey düşünemiyorum. Benim ciğerim yanıyor. Allah kalanlara ömür versin. Allah
devletimize de zeval vermesin. Allah verdi, Allah aldı. Bir şey yapamam. Vasiyeti yerine
getirsin diye kardeşine vermişti. Allah razı olsun devletimiz yerine getirdi” ifadelerini
kullandı.

Şehidin ağabeyi Şamil Şen de, “Vasiyetini halamın oğluna söylemişti. Her zaman İstanbul’a
geldiğinde ‘Ağabey ve halaoğlu eğer ben şehit olursam, çatışmada ölürsem benim için 3 gün
boyunca mehter marşı çalın’ demişti. Bizde bunu yerine getirmeye çalıştık. Belediye
başkanımız Dursun Ataş bey üzerine giderek yerine getirdi. Vatan sağ olsun diyoruz. Benim
kardeşim şehit oldu. Söylenecek fazla söz yok. Kardeşim asker doğdu, asker öldü” diye
konuştu.
Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş ise şehidin vasiyetinin yerine getirilmesinin kendileri
için büyük bir onur olduğunu belirtti. Ataş, şunları söyledi:
“Bu vatanı bize bırakmak için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyorum. Bu memlekette bin yıldır yaşıyoruz. Burası da Çerkez köyüdür. Evlatlarını bu
vatana şehit verdiler. Arda bundan sonra ne kadar bu ailenin çocuğuysa bu vatanın ve bizimde
çocuğumuzdur. Bunun arzusunu yerine getirmek bizim için büyük bir onurdur. Bugün burada
onun için toplandık. İnşallah 3 gün burada mehteran takımına çaldıracağız. Onun ruhu şad
olsun.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h19484.html
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