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Kayseri de yeni kimliklere kavuşuyor
Vali Süleyman Kamçı, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda 14 Ocak 2016 tarihinde
yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren
Kayseri’de de dağıtılmaya başlanacağını açıkladı. Kırıkkale’de başlatılan proje kapsamında
11 ilde yaklaşık 150 bin kişiye yeni kimlikleri teslim edildi.
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Yeni kimlik kartını nüfusuna bağlı olduğu Kocasinan İlçe Nüfus Müdürlüğünden alan Vali
Kamçı, İlimize bağlı bütün İlçe Nüfus Müdürlüklerinde tüm teknik kontrollerin yapıldığını ve
T.C. Kimlik Kartı başvurularını almak üzere hazır durumda olduklarını ifade ederek, yeni
kimlik kartlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Mevcut nüfus cüzdanlarının
yerine kullanılacak yeni kimlik kartlarının, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip olacağını belirten
Vali Kamçı, “ Uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde
barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometirik verilerin, üzerindeki
temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından
içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde
tasarlanmıştır.” dedi. 2017 yılında ilimizde uygulanmaya başlanacak proje ile ilgili bilgiler
veren Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti: “Kimlik kartı ile güvenli kimlik doğrulaması
yapılabilecektir. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecektir. E-Devlet
kapsamında sunulan hizmetlere internetin bulunduğu her yerden (ev, işyeri vb.) kimlik kartı
ile erişebilecektir. Kimlik kartı, vize muafiyeti olan ülkelere yapılacak seyahatlerde pasaport
yerine seyahat belgesi olarak kullanılabilecektir. Kimlik kartı, elektronik imza olarak
kullanılabilecektir. Kimlik kartı, kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları
hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır. Yetersiz kişi
doğrulmasından kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve mali yapılar (sosyal güvenlik, sağlık,
sigorta, bankacılık vb.) asgariye inecektir. Kimlik kartı başvurusu yurtiçinde Genel Müdürlük
web portalı (https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ) üzerinden ya da çağrı merkezi (199) aracılıyla
randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış
temsilciliklere yapılacaktır.İlk defa kimlik kartı başvurusu yapan kişiler; nüfus cüzdanı,
uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri
kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine
geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile
başvurularını yapacaklar.Başvuru sırasında ayrıca T.C. Kimlik Kartlarının PIN kodlarını
içeren kapalı bir zarf teslim edilecek.” Kimlik kartının yurt içinde kişinin başvuru sırasında
bildirdiği adrese PTT aracılığıyla gönderileceğini ifade eden Vali Kamçı, “Beyan ettiği adrese

teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Bir
ay içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade
edilecektir.” ifadelerini kullandı. Vali Kamçı son olarak, kimlik kartının kaybedilmesi veya
çalınması durumunda çağrı merkezi veya nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini ifade
ederek, kayıp ve çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra kimlik kartlarının iptal edileceğini söyledi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21512.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hava
kirliliği olan illere uyarı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yaşanabilir çevre vizyonu kapsamında başlatmış olduğu
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nı 2016 yılı itibariyle
249 Hava Kalitesi İzleme İstasyonuna ulaştıran Bakanlık, bu sayıyı 2017 yılının sonuna kadar
330'a çıkarmayı hedefliyor.
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Türkiye'nin 7 bölgesinde "Hava Kalitesi Ön Değerlendirme" çalışmalarını tamamlayan
Bakanlık, ölçüm yapmanın gerekli olduğu ortaya çıkan lokasyonlarda da ölçülmesi gereken
kirleticileri belirledi.
Bakanlık, Hava Kalitesi İzleme faaliyetinin yönetimi için başlatmış olduğu; İstanbul, Ankara,
İzmir, Erzurum, Samsun, Konya, Adana ve Diyarbakır merkezli 8 Adet Bölgesel Temiz Hava
Merkezi'nin (THM) kurulması yönündeki çalışmalarına da devam ediyor.
İstanbul, Konya, Ankara ve Erzurum merkezli Temiz Hava Merkezlerinin idari yapılanmaları
hizmet vermeye başladı. Ayrıca İstanbul, Samsun, İzmir ve Erzurum Temiz Hava
Merkezlerine bağlı illerde hava kalitesi ön değerlendirme ve ilave istasyon kurulumundan
oluşan teknik çalışmalar da tamamlandı.
Hava kalitesi ön değerlendirme çalışmaları tamamlanan Adana, Konya ve Ankara THM'lere
bağlı illerde ise istasyon kurulumları 2017 yılının sonuna kadar bitirilecek.
Bakanlık tarafından uyarılan iller
Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ölçüm istasyonlarından
elde edilen verilerin, analizlerinin yapıldığını açıkladı.
81 ilin hava kalitesinin izlendiğini ifade eden Bakan Özhaseki, "Bakanlık olarak, hava kirliliği
sorunu yaşanan ve yüksek kirlilik potansiyeli olan illerdeki yetkili kurum ve kuruluşlara,
tedbirlerin sıklaştırılması yönünde uyarılarda bulunuyoruz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuoyunun hava kalitesi ile ilgili bilgiye ulaşımını
kolaylaştırmak amacıyla izleme sonuçlarını http://www.havaizleme.gov.tr web adresinde
yayımlıyor. Bu kapsamda Bakanlık, kamuoyunun konuyu daha iyi anlayabilmesi için, hava

kalitesi indeksi (İyi, Orta, Hassas, Sağlıksız, Kötü, Tehlikeli şeklinde ifade edilerek)
oluşturdu.
Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı çalışmalarının başladığı 2004 yılında SO2 ve PM10
parametreleri ülkemizin çeşitli illerinde 32 Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile izlenmekte iken
ilerleyen yıllarda istasyon yer ve durumuna binaen SO2 ve PM10 parametreleri yanında CO,
NOx ve O3 parametreleri de izlenmeye başlandı. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21513.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı
Battalgazi’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin duvarına
çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin
tarafından kurtarıldı.
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Kaza, Battalgazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi
öğrenilemeyen 65 EU 610 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu
kontrolden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis,
sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken,
itfaiye ekipleri de otomobil de sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21514.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Şehit ailelerine aylık bağlandı
Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan piyade onbaşılar Ahmet Taş ve Mehmet Ali Ocak'ın
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde oturan ailelerine aylık bağlandığı bildirildi.
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Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir Garnizon Komutanı Albay İlhan
Güneş, Çiçekdağ Kaymakamı Adem Ergül ile Sosyal Güvenlik Kurumu Kırşehir İl Müdürü
Mehmet Akdeniz'in şehit ailelerinin Çiçekdağı ilçesindeki evlerini ziyaret ettiği belirtildi.
Şehit Taş'ın babası Osman Taş ve annesi Arzu Taş ile şehit Ocak'ın babası Selvet Ocak'a
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan aylık belgelerinin teslim edildiği aktarılan
açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kırşehir'in Çiçekdağ ilçesinde ikamet eden şehit
ailelerine yapılan ziyarette, şehit ailelerine mevcut yasalar çerçevesinde faydalanabilecekleri
diğer hakları da anlatıldı. Devletimizin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu belirtildi.
Şehit aileleri de uygulamadan son derece duygulandıklarını söyleyerek 'Allah devletimize ve
milletimize zeval vermesin' duasında bulundular." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21515.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

KOBİ'lerden “istihdam" sinyali
Gelecek yıl KOBİ'lerin yüzde 94'ü yeni istihdam yaratmayı planlıyor.

26 Aralık 2016 Pazartesi 10:18

İş ilanları ve iş bulma sitesi Eleman.net'in anketine göre, gelecek yıl KOBİ'lerin yüzde 94'ü
yeni istihdam yaratmayı planlarken, büyük çoğunluğu da maaşlarda yüzde 6 ila 10 arasında
zam yapacak. Eleman.net tarafından KOBİ ölçeğinde bin 600 firma yetkilisiyle
gerçekleştirilen anket sonuçlarından derlenen bilgilere göre, gelecek yıl yeni istihdam
yaratmayı planlayan katılımcıların oranı yüzde 94 oldu. Katılımcıların yüzde 50'si 1 ila 5 kişi
arasında yeni istihdam yaratmayı planladığını belirtirken, 100'den fazla kişiye iş imkanı
sağlayacağını bildirenlerin oranı yüzde 9 olarak belirlendi. Öte yandan katılımcıların yüzde
75'i yeni yılda zam yapacağını kaydetti. Bu zammı yüzde 6 ila 10 arasında gerçekleştirmeyi
planlayan katılımcıların oranı yüzde 53 ile çoğunluğu oluşturdu. Öte yandan gelecek yıl

maaşlarda yüzde 10'un üzerinde artış yapacağını bildiren katılımcıların oranı ise yüzde 11
oldu. Katılımcıların kalan yüzde 36'sı ise yüzde 1 ila 5 arasında maaşlarda artırıma gitmeyi
planladıklarını aktardı. Gelecek yıl görünümüne ilişkin firma yetkililerinden yüzde 46'sı
"olumlu", yüzde 10'u "olumsuz", yüzde 44'ü ise "belirsiz" şeklinde görüş bildirdi. Anket
sonuçları, gelecek yıl en çok istihdamın yüzde 12'yle "inşaat", yüzde 9'la "gıda" ve
"bilgisayar/bilgi teknolojileri/internet", yüzde 7'yle "hizmetler" sektörlerinde sağlanacağını
ortaya koydu. "Ekonomide atılan adımlar, istihdama olumlu etki gösterecek" Anket
sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eleman.net Üst Yöneticisi Gökhan Duyarlar,
2017'nin yeni istihdam açısından son derece olumlu bir yıl olmasını beklediklerini söyledi.
KOBİ'lerin sağlayacağı istihdam artışının, 2016'nın son çeyreğindeki düşüşün eski
seviyelerine gelmesi olarak düşünülebileceğini belirten Duyarlar, "Son çeyrekte KOBİ'ler
tarafından ertelenen büyüme hedeflerinin, ekonomik destekler ve piyasa koşullarının
iyileşmesi ile yeniden hayata geçirileceğini, bunun da istihdama önemli katkı sağlayacağını
düşünüyoruz." dedi. Duyarlar, bu yılın son çeyreğinde çok aktif olmayan iş arayanların,
2017'nin ilk çeyreğinde firmaların işe alımlarını artırmasıyla daha aktif hale geleceğini ifade
etti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21516.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Terör mağduru anne babalara da istihdam
hakkı
Terör mağdurlarının eşi ya da çocukları yoksa anne-babası kamu kurumlarında istihdam
edilebilecek.
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Terör eylemleri dolayısıyla engelli hale gelenlerle hayatını kaybedenler için sağlanan istihdam
hakkından, anne- babaları da yararlanacak. Terör mağdurlarının eşi ya da çocukları yoksa,
anne-babası kamu kurumlarında istihdam edilebilecek. Terörle mücadele kapsamında
sağlanan istihdamda, 45 yaş şartı da esnetildi. Eğer ailede 45 yaşından küçük biri yoksa, daha
büyük kişilerin istihdam edilmesine olanak sağlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, terör eyleminin ortaya çıkarılması, terörün
etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlar bu
faaliyetlerinden dolayı vazife malulü sayılanlar ile terör eylemi nedeniyle engelli hale
gelenlerin kendisi, eşi ya da çocuklarından birisi, eşi ya da çocuğu yoksa kendisi veya
kardeşlerinin yanı sıra anne ve babasından biri de istihdam edilebilecek. Bu şekilde yaşamını
yitirmiş olanların anne-babaları için de aynı hak sağlanacak.
45 yaşın altında kimse yoksa yaş şartı aranmayacak
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait fabrika, işletme, müessese veya bağlı
ortaklıklarında görevli olanlardan patlayıcı maddelerin üretimi, incelenmesi, muhafazası,

nakli, imha edilmesi ve zararsız hale getirilmesi sırasında oluşacak patlamalardan dolayı
hayatını kaybedenlerin anne-babası da bu kapsamda kamuda istihdam edilebilecek. İstihdam
hakkını kullanacak 45 yaşından küçük kimsenin bulunmaması durumunda, yaş şartı
aranmaksızın eş veya çocuklardan biri ile anne, baba veya kardeşlerden biri bu hakkı
kullanabilecek. (finans.haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21517.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Tüketiciyi üzdü üreticiye nefes aldırdı
Son günlerde yumurta fiyatındaki artış tüketicilerden tepki görse de Türkiye'de yumurta
piyasasının belirlendiği Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde üreticiler, fiyatların normal
seviyeye geldiğini savunuyor.
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Türkiye'nin yumurta borsası olarak da adlandırılan Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifinin satış
sorumlusu Ünal Sardohan, yaptığı açıklamada, ihracat ve iç piyasaya giden yumurta miktarı
ile fiyatların haftalık tespitini yaptıklarını söyledi. Fiyatlarda son dönemdeki artışın yüksek
olmadığı ifade eden Sardohan, "11 ay üretici 11 kuruş ila 14 kuruşa yumurta verdi. Bunu
verirken çok büyük zararlar etti. Gerek Başmakçı gerekse ülkenin başka yerlerinde birçok
üretici büyük zorluklar çekti. Kredi çekenler mağduriyet yaşadı." dedi. "Yüzde 50 zarar
ediyorduk" Yumurta üreticisi Halil Yörük de sektörde 36 yıldır üretim yaptığını ifade etti.
Ürettikleri yumurtayı kooperatif üzerinden satışa sunduklarını aktaran Yörük, fiyatların
artmasında kuş gribi ve ihracatın yanı sıra girdi maliyetlerinin yükselmesinin de etkili
olduğuna işaret etti. Yörük, döviz kuru ve ham madde fiyatlarının zam gerektirdiğine dikkati
çekerek, şunları kaydetti: "Şu anda tarlada mısır yok, depodan geliyor. 700-750 liralık mısır
şu anda 850 lira. Soya fiyatı da arttı. Dolar arttıkça maliyetler de artıyor. Daha önce yüzde 50
zarar ediyorduk, şu anda yumurta fiyatı normale döndü. Bu fiyatlar çok değil. Yumurta fiyatı
böyle olursa biz ayakta kalabiliriz. Maliyetin altında bir satış vardı. Yüzde yüz zam yapıldı
deniyor, bu doğru değil. Yumurta raf malı değil, bozulacak bir ürün. Bu malı mutlaka günü
geldiğinde satmak zorundayım. Maliyetin altında vermemem lazım." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21518.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Çocuklarda diyabet tehlikesi
Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, çocuk
yaşlarda da diyabet hastalığı görülebileceğine dikkat çekti.
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Diyabetin Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki temel çeşidi olduğundan bahseden Prof. Dr. Nihal
Hatipoğlu, eskiden Tip 2 diyabete daha çok ileri yaşlarda rastlandığını, ancak çocukluk
döneminde son yıllarda şişmanlık sıklığındaki artışa bağlı olarak çocuklarda da görülmeye
başlandığını söyledi. Geceleri idrar kaçırma görülebiliyor Diyabet hastası olan çocuklarda
görülen en ciddi belirtinin sık idrara çıkmak olduğunu belirten Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu,
“Diyabetli kişilerde görülen sık idrar çıkma isteği nedeniyle günlük tuvalete gitme sayısında
artış oluyor. Kişi artık geceleri de tuvalete kalkmaya başlıyor. Çocuklarda ise bu durum
aniden başlayan gece altını ıslatma şeklinde kendini gösteriyor. Öte yandan vücut, idrarla
kaybedilen suyu yerine koymak için su içme isteğini uyararak su tüketimini artırıyor. Su
içilmediği takdirde ağızda kuruluk hissi ortaya çıkıyor.” dedi. Kilo kaybı ve halsizlik yapıyor
Bunun yanı sıra iştah artışına rağmen kilo kaybı yaşandığını ve halsizlik hissinin görüldüğünü
de kaydeden Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüksek şeker düzeyine
bağlı, yaraların geç iyileşmesi, kız çocuklarında genital bölgede inatçı mantar
enfeksiyonlarına bağlı sürekli kaşıntı ve kızarıklık da diyabetin bulgusu olabiliyor.
Karaciğerin enerji elde etmek için yağların yakması karın ağrısı, kusma gibi şikâyetlere neden
olabiliyor. Bu şikayetler idrar yolu enfeksiyonu, ishal, kabızlık gibi karın ağrısına neden olan
diğer hastalıklarla karışabiliyor. Durum şiddetlendiğinde; hızlı nefes alıp-verme ortaya çıkıyor
ve özellikle küçük çocuklar yanlışlıkla gribal enfeksiyon veya bronşit tanısı alabiliyor. Takip
eden bulgular; ağızda çürük meyve kokusu, yanaklarda kızarıklık, sıvı kaybına bağlı deride
yumuşama şeklinde oluyor. En şiddetlenmiş durum ise ‘diyabetik ketoasidoz’ adı verilen bir
tür koma halidir. Son derece tehlikeli olan bu durum özellikle Tip 1 diyabetli çocuklarda çok
yaygın görülüyor. Tanı konulması ne kadar gecikirse diyabetik komanın oluşma ihtimali de o
kadar artıyor.” Açlık ve tokluk şeker ölçümü belirleyici oluyor Diyabete bağlı şikâyetler
olduğunda tanı konulması için açlık ve tokluk kan şekeri düzeyine bakılması gerektiğini
açıklayan Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, “Açlık kan şekerinin 126 mg/dl, rastgele bakılan kan
şekerinin veya yemekten 2 saat sonra bakılan (tokluk) kan şekerinin 200 mg/dl ölçülmesi tanı
konulmasına yardımcı oluyor. Özellikle Tip 2 diyabette şüpheleniliyorsa, şeker yükleme testi
yapılarak tanı doğrulanmaya çalışılıyor. Üç aylık vücut şeker düzeyi konusunda fikir almak
için de ‘HbA1c’ denilen ölçüm yöntemi kullanılıyor.” dedi. Yaşam tarzı değişikliği şart
Diyabet tanısından sonra çocukların ve ailelerinin yaşam tarzını değiştirmesi gerektiğini
vurgulayan Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, “Çocuklar ne kadar erken dönemde tanı alırlarsa o
kadar az zarar görürler. Bunun için de diyabetin bulgularının bilinmesi, en önemlisi de
çocuklarda da olabileceği ihtimalinin her zaman düşünülmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21519.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Lezzetle gelen sağlık
Vatandaşların vazgeçilmez tatlarından olan kelle paça, lezzetinin yanı sıra sağlığa olan
faydalarıyla da adından söz ettiriyor.
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Kayseri’de dededen kalma mesleği devam ettiren Mehmet Çadırcıoğlu, kelle paçanın doğal
bir antibiyotik olduğunu söyledi. Kelle paçanın tarifini veren Çadırcıoğlu, “Kelle paçanın
yapılışı fırınlarda susuz şekilde ortalama 12-14 saat pişer. Bu işin aslı Sivas’tır ama dedem
sağ olsun oradan zamanında bir usta getirmiş. Burada da yaygınlaştı. Kelle-paçamız
popülerdir” dedi.
Kelle paçanın faydalarından bahseden Çadırcıoğlu, “Doğal antibiyotik kaynağıdır. Hitap
ettiğimiz kesim yaşlı bir kesim olduğu için hastalanmaları çok az oluyor. Kırık çıkık için
gelen oluyor. Hastanelerden teşvikle gelen oluyor. Kendisi zaten kuvvetli bir yiyecek.
Kemiğin ilik suyundan yaptığımız için doğal antibiyotik oluyor. Ayrıyeten sarımsak ve sirke
var. Bunlarla da birleşince hastalığı unutuyorsunuz” şeklinde konuştu.
Vatandaşların daha çok kış mevsiminde kelle paça için geldiklerini ifade eden Mehmet
Çadırcıoğlu, “Yazın havanın sıcak olması nedeniyle işlerimiz biraz düşer. İşlerimiz daha çok
kış mevsiminde oluyor” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21520.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kızılay’dan kan stokları için bağış çağrısı
Türkiye genelinde yaşanan soğuk ve yağışlı havalar Kızılay’ın kan stoklarını da etkiledi.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye genelinde 60 bin ünite olması gereken kan
stok seviyesinin 30 bin civarına düştüğünü vurgulayarak, “Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır”
sloganıyla kan bağışı çağırısı yaptı.

26 Aralık 2016 Pazartesi 10:32

Kış koşulları, Türkiye'nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için binlerce personeliyle
hizmet veren Kızılay’ın kan stoklarını da olumsuz etkiledi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem

Kınık, kış aylarında vatandaşların kan bağışına daha az gitmesi nedeniyle sıkıntı yaşama
ihtimalinin doğduğunu kaydederek, kan stoklarında yüzde 50 oranında bir eksilme olduğunu
belirtti.
Kış mevsimine kan stoklarını artırarak girdiklerini belirten Dr. Kınık, “Fakat buna rağmen
alarm durumumuz devam ediyor. Zira kan uzun süre saklanabilen bir ürün değil. Biz her gün
ortalama 10 bin ünite kan alıp, testlerini yapıp hastanelere sevk etmek zorundayız. Kan
stoklarımız ise olağanüstü durumlar için büyük önem taşıyor. Kış mevsiminin olumsuzlukları
nedeniyle düşün kan bağışının ortaya çıkardığı açığı acil durum stoklarımızdan karşılıyoruz.
Özellikle düzenli kan bağışçılarımızı bu mevsimde bir kez daha özveriye davet ediyoruz”
dedi.
Kerem Kınık, Türkiye genelinde 60 bin ünite olan kan bağışı stok seviyesinin 30 bin civarına
düştüğünü vurguladı. Soğuk hava şartlarının, fırtına ve kar yağışının insanların evlerinden
çıkarak kan vermeye gitmesini engellediğini belirten Dr. Kınık, “Bu durum stokta azalmaya
neden oldu. Ama kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan ihtiyaçları devam ediyor. Hastanelerde
ameliyatlar sürüyor” diye konuştu.
Kınık, şu çağrıyı yaptı: “Türkiye’nin bir yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 2,5 milyon ünitedir. Biz
2016 yılında 2 milyon 100 bin ünitenin üzerinde bir kan bağışı alarak ülke ihtiyacının büyük
bölümünü karşıladık. Ancak her zaman için kana ihtiyaç vardır. Kan stokumuzun daha fazla
düşmesi korkusu yaşıyoruz. İhtiyaç durumunda yetersiz kalmak istemediğimiz için başta
halkımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda
bulunuyoruz. Lütfen herkes kan toplama merkezlerimize gelerek kan bağışında bulunsun.
Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza ihtiyaç olabilir. Bu
düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21521.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Evdeki şiddetin sorumlusu alkol
Alkol kullanan kişilerde şiddet eğiliminin yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bu ortamda
yaşayan çocukların gördükleri zararlara dikkat çekiyor ve çocukların her konuda ve her yaşta
anne-babasını örnek aldığını hatırlatıyor.
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Ailede alkol bağımlısı bir bireyin varlığı, aile içi iletişime ve çocukların psikolojisine büyük
zarar veriyor. Ebeveynlerin alkol kullanma alışkanlıkları, çeşitli sorunlarla karşılaştıklarında
alkolden medet ummaları, ileride çocuklarının da bir sorunla karşılaştığında alkole
sarılmasına neden oluyor. Uzmanlar, çocukların her konuda ve her yaşta anne ve babasını
örnek aldığına dikkat çekerek, bağımlılıkla mücadelenin ilk ve en önemli adımının çocuğun
bağımlılık yapan maddelerle hiç tanışmamasını sağlamak olduğuna dikkat çekiyor.
Yeşilay Dergisinin Aralık sayısında, alkol bağımlıları arasında aile içi şiddet oranının
yüksekliğine dikkat çekilerek, böyle bir aile ortamında yetişen çocukların karşı karşıya

oldukları

riskler

ele

alındı.

Alkol
çocukluk
çağı
travmalarının
baş
sorumlusu
Alkol bağımlısı bir bireyin, kendisi kadar, ailesine ve yakın çevresine de zarar verdiğini
belirten Uzman Psikolog Aziz Görkem Çetin, şiddetin alkol bağımlılığının en bariz
göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Aile içi şiddeti körükleyen, dayaktan cinayete uzanan
bir kötülükler zincirinin baş sorumlusu olan alkol, çocukluk çağı travmalarının da
başkahramanı. Aile içinde şiddete maruz kalan ya da tanık olan çocuklar da çok büyük
olasılıkla ilerde şiddete yönleniyor. Çetin, “Şiddete maruz kalan bir çocuk şiddete yönelik
eğilim gösterir” diyor. Aile içinde çocuklara yönelik şiddet ile kadına yönelik şiddet arasında
ciddi bir ilişki kuran Çetin, şunları söylüyor:
“Bir aile içinde şiddet varsa büyük olasılıkla çocuk da şiddet görmektedir. Pek çok anne,
çocuğundan şiddeti gizlediğini düşünür ancak çocuklar şiddete fiziken tanık olmasalar da
seslerden ve şiddetin beden üzerinde oluşturduğu izlerden zarar görür. Şiddeti yaşayan
çocukların aile dışında da şiddet uyguladıklarını görüyoruz. Özellikle akranlarına zorbalık
uygulamaya eğiliminin diğer çocuklara kıyasla daha fazla olduğu görülüyor. Alkol bağımlısı
bir baba nedeniyle şiddete maruz kalan çocuklarda ileriki yıllarda depresyon, kişilik
bozukluğu, uyuşturucu kullanımı ve kaygı bozukluğu gibi sorunlar da ortaya çıkıyor.”
Aile içinde huzur ve ödüllendirme olmalı
Aile içinde gergin ve çatışmalı bir ortamın varlığı, ödüllendirmenin yetersiz oluşu, çocukların
bağımlılık davranışını edinmesinde etkendir. Ailenin maddelere karşı olan tutumu gencin
davranışlarını belirlemede çok etkin olur. Bu nedenle anne-babanın çocuklarıyla veya kendi
aralarında kronik çatışmaların oluşmamasına, evde huzur ve ödüllendirme olmasına dikkat
edilmelidir. Bu tip çatışma ortamının çocuklarda alkol veya madde kullanmaya başlamada
önemli bir etken olduğuna dikkat çeken Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise şu
bilgileri veriyor:
“Kronik çatışmalar sonucunda sürekli olumsuz duyguların dile getirilmesi, aile bağlarının
kuvvetli olmaması madde kullanımı ile ilişkilidir. Çoğunlukla olumsuz duyguların ifade
edildiği, sözel ödüllendirmenin eksik olduğu ailelerde yetişen çocuklar, daha az kendine
güvenli olur ve madde kullanımı karşısında da aynı şekilde güvensiz davranışları sonucunda
“hayır” diyemezler. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda anne-babanın alkol ve madde
kullanıyor olması, aynı zamanda çocuklarının da gelecekte benzer bir sorun yaşamasına neden
olabilmektedir.”
YEDAM ile alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık
ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini belirten Öztürk, “Alkol bağımlılığı hemen nüksedebilen
bir bağımlılık türü. Tekrar başlamaması için bireyin rehabilitasyon desteği alması şart. Bizler
de hem alkol bağımlılarına, hem de bağımlı kadar zarar gören yakınlarına, aile bireylerine
ücretsiz olarak YEDAM’da destek veriyoruz, onları tekrar hayata kazandırıyoruz“ diyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21522.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

"Alamut Kalesi" beğenildi
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Alamut Kalesi" adlı oyun Şehir
Tiyatrosu'nda sahnelendi. Oyunda 11. Yüzyılın sahte peygamberi Hasan Sabbah ve Haşhaşiler
anlatıldı.
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Betül Odabaşı Törk'ün yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Zafer Kayaokay'ın
yönettiği "Alamut Kalesi" adlı oyun Kayserili tiyatro severlerle buluştu. Tiyatral Sanatlar
Akademisi Vakfı tarafından sahnelenen oyun özellikle kostümleriyle dikkat çekti.
Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen ve büyük ilgi gören oyunda, Hasan Sabbah'ın insanların
inançlarını kullanarak bir grubu intihar suikastçısı haline getirmesi ve Büyük Selçuklu
Devleti'ne karşı darbe yapmaya çalışması anlatıldı. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21523.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Yenilebilir Sanat ekibinden Gülcüoğlu’na
ziyaret
Yenilebilir Sanatlar Proje Koordinatörü Namık Kemal Ortaokulu Teknoloji Tasarım
Öğretmeni Hakan Sarı, Özel eğitim uzmanı Gülay Ünal ve Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi
Yurdagül Yıldız Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.
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Başkan Şinasi Gülcüoğlu; okul öğrencilerinin bir aylık yoğun çalışmaları neticesinde
Türkiye’de belki de bir ilke imza atarak tamamı kuruyemiş, baharat, bakliyat, şeker ve
makarna gibi yenilebilir gıda ürünlerinin kullanıldığı materyallerden oluşan sanat sergisini
açmayı başaran Proje Koordinatörü Hakan Sarı ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için
teşekkür
etti.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu, yapılan sanatın gençlere yeni ufuklar kazandırma adına atılmış
önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek ;” Gençlerimizin ortaya koyduğu eserleri birlikte

inceledik. Ortaya konan eserlerin tamamı kuruyemiş, baharat, bakliyat, şeker ve makarna gibi
tüketim malzemelerinden oluşuyor. Aslında hepimizin evlerinde bulunan malzemelerden
neler yapılabileceğine dair bir farkındalık oluşturulmuş. Bunun yanı sıra çıkan eserlerin
tamamı bizim kültür ve geleneğimizi yansıtıyor. Gençlerin hem sanatsal hem de manevi
anlamda gelişimlerini artıracak bir proje ortaya konmuş. Ben emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Bünyan Belediyesi olarak gençlerimizin bu sanat dalına daha fazla katılması ve bu
sanat dalının geliştirilmesi adına üstümüze düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi
isteriz” dedi.
Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Yurdagül Yıldız sarı ve mavi haşhaştan yaptığı tehzip
eserini Başkan Şinasi Gülcüoğlu’na hediye etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21524.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Lozan süreci tersine çevriliyor
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Lozan'daki Kayıplarımız ve
Musul" konulu bir konferans düzenlendi. Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan tarafından verilen
konferansı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de takip etti.
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Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konferansta Lozan'ın bir zafer olarak sunulmasına karşı
çıkan Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, tarihin bizlere anlatıldığı gibi olmadığını söyledi.
Armağan şöyle konuştu: "Bize Sevr'den daha ağır şartları dayatmak için uğraşan dünyada
birçok nifak çetesi var. Bunları anlarsak Sayın Cumhurbaşkanımızın niçin Lozan konusunu
gündeme getirdiğini anlarız. Lozan bir zaferse Avrupa'nın mağdur olması lazım. Zaferi
kazanan taraf bizsek bunu müzakereye açtığımızda onların karşı çıkmaması gerekir. Oysa
karşı çıkıyorlar. O zaman Lozan'ın bir zafer olmadığını anlıyoruz. Tarih bize anlatıldığı gibi
değil." Büyükşehir Belediyesine teşekkür Mustafa Armağan, itilaf devletlerinin işgalinden
sonra Yunanlıları Anadolu'ya çıkarmalarının en büyük sebebinin de bizi masaya oturtmak
olduğunu ve Lozan'ın böyle gerçekleştiğini kaydetti. Bu sürecin artık tersine çevrileceğini
ifade eden Armağan, artık halkın tarihinin yazılacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan'ın Lozan'ı gündeme getirmesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin
duyarlılık göstererek kendisini davet ettiğini dile getiren Armağan, bu davetten dolayı
teşekkür etti. Konferansı izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tarihçi,-Yazar
Mustafa Armağan'a anlattığı bilgiler nedeniyle teşekkür ederek çiçek verdi. Başkan Çelik,
"Bugünü anlamak, yarını planlamak istiyorsak, dünü ve geçmişi iyi bilmek zorundayız" diye
konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21525.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Memur-Sen’den Gözyaşı Geceleri
Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, yapacakları programlar ile 15 Temmuz'u
vatandaşlara anlatacaklarını söyledi.
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Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından 'Son Kale Türkiye, Gözyaşı Geceleri' adlı
program düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen geceye, vatandaşlar yoğun
ilgi gösterdi. Program hakkında bilgiler veren Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın
Kalkan, şunları söyledi: "Memur-Sen olarak Son Kale Türkiye, Gözyaşı Geceleri adlı
program düzenliyoruz. Programın amacı 15 Temmuz’u vatandaşlarımıza unutturmamak adına
böyle bir programı düzenlemiş bulunuyoruz. İnşallah bundan sonrada programlarımız da 15
Temmuz’u anlatmaya gayret edeceğiz. Çünkü 15 Temmuz gerçekten bir darbe girişimi değil,
Türkiye’nin bölünmesini hedef alan bir girişimdir. Dış güçlerin ve yerli iş birlikçilerinin
yapmış olduğu bu saldırıyı gençlerimize anlatmak için bu tür programlarımız devam edecek."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21526.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Belediye sokak hayvanlarını unutmadı
Aksaray Belediyesi, soğuk kış günlerinde açlık problemi yaşayan sokak hayvanları için şehrin
muhtelif yerlerine yiyecek bıraktı.
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Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç
kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki park, bahçe ve boş
arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oldu. Belediye yetkilileri,
sahipsiz hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı çekmemeleri için hayvanların en çok olduğu
noktalarda belli periyotlarla bu uygulamayı sürdüreceklerini belirttiler.

Aksaray Belediyesi, sokak hayvanlarını tedavi ve rehabilite ederken diğer yandan aç
kalmamalarını da sağlıyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21527.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Akdeniz’in limonu Kapadokya’da
lezzetleniyor
Akdeniz bölgesinde yetiştirilen 115 bin ton limon, Kapadokya'daki kayadan oyma doğal
soğuk hava depolarında saklanıyor.

26 Aralık 2016 Pazartesi 10:47

Yer altına oyularak yapılan, herhangi bir enerjiye gerek duymaksızın faaliyet sürdüren doğal
depolar, ortam koşulları sayesinde limonun kalın kabuklarının incelip, sulanarak lezzetli hale
gelmesini sağlıyor. Akdeniz yöresinde ağaçlardan toplanarak kasalara konulan limonlar, tır ve
kamyonlarla Nevşehir'e getiriliyor. Kayadan oyma depolarda kasa içinde yaklaşık dört ay
bekletilen limon, daha sonra yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21528.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Aylardır aranan zanlı yakalandı
Niğde'de 5 ay önce meydana gelen cinayetin firari sanığı, Jandarma tarafından yapılan
operasyonun ardından yakalandı.
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Niğde Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Çiftlik İlçe Jandarma ekipleri yapılan bir ihbarı
değerlendirerek, 5 ay önce meydana gelen cinayetin firardaki sanığını düzenledikleri
operasyonla yakaladı. Çiftlik İlçesine bağlı Azatlı kasabasında ikamet eden iki ailenin
arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle ortaya çıkan husumetin ardından Ethem H. adlı kişi,

22 yaşındaki Hasan Erten’i ile tartışmaya girmiş ve askerden yeni gelen Hasan Erten’i tabanca
ile vurarak ölümüne neden olmuştu. Cinayetin ardından kayıplara karışan evli ve 4 çocuk
sahibi 30 yaşındaki Ethem H. 5 aydır aranıyordu. Ethem H. ‘in Azatlı Kasabasına geleceği
ihbarını alan jandarma, teknik takipte yaparak cinayet Ethem H.’yi kasabadaki ikametgahına
girmesinin ardından operasyon gerçekleştirerek kıskıvrak yakalandı. Niğde’nin Çiftlik
ilçesine bağlı Azatlı Kasabasında 31 Temmuz'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle, Hasan Erten’i
(22) ile Ethem H. arasında meydana gelen tartışma kavgaya dönüşünce Ethem H., üzerinde
taşıdığı tabancayla Hasan Erten’i başından vurmuştu. Ağır yaralanan Hasan Erten olayın
hemen ardından ambulansla Niğde Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınmış, fakat
bir haftalık yaşamının ardından hayatını kaybetmişti. ‘Yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı’
Ethem H. Çiftlik Jandarma’da yapılan ilk sorgusunun ardından Çiftlik Adliyesinde hakim
karşısına çıkarıldı. Hakkında 5 yıl kesinleşmiş cezası da bulunan Ethem H. tutuklanarak
Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21529.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

500 Komando El Bab'a sevk edildi
Mehmetçik, El Bab'da DEAŞ'a son darbeyi vurmaya hazırlanıyor. Kayseri'den 500 komando
daha El Bab'a sevk edildi.
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El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'dan tamamen temizlenmesi için bölgeye Kayseri'den
500komando gönderildi. Halep'ten çıkan muhaliflerden 1400'ü de TSK'ya destek için ilçeye
geldi. Bölgeyi her yandan kuşatan birlikler, tuzağa düşmemek için adım adım ilerliyor.
AKİL DAĞI TEMİZLENDİ
Fırat
Kalkanı
Harekatı
kapsamında Türk
Silahlı
Kuvvetleri ve
Özgür Suriye Ordusu'nca Suriye'nin Bab ilçesine yönelik düzenlenen operasyon devam
ediyor. İlçede en stratejik yer olan Akil Dağı'nı örgütten temizleyen Mehmetçik, Bab'ı
tamamen kuşattı. Kuzey ve batı yönünde ilçeye sıfır noktaları ele geçiren ve şehrin dış
mahallelerine giren birlikler, teröristlerin canlı bomba eylemlerine karşı da her an teyakkuz
halinde.
500 KOMANDO GELDİ
Bab merkezinde adım adım ilerleyen TSK ve ÖSO unsurları, teröristlerce zorla canlı kalkan
yapılmış sivillere zarar vermeden hareket etmeye çalışıyor. Bab'da çok önemli görevler
üstlenen Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan en az 500 askerden oluşan bir grubun daha
bölgeye gönderildiği öğrenildi. Buna ek olarak, Halep'ten tahliye edilen 1400 ÖSO askeri de
Bab'a geldi.
MUHALİFLER 2 BİNİ BULACAK
Halep'ten çıkarılan ve Raşidin bölgesine gelen ÖSO'ya bağlı gruplar, Cilvegözü-Atme sınır
kapılarından alınarak Azez ve Çobanbey hattından Fırat Kalkanı Operasyonu'nun devam ettiği

bölgeye sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayıları 1400'ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün
içerisinde 2 bini bulacağı ifade ediliyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayısının 1100
civarında olduğu kaydediliyor.
BOMBALI ARAÇ TEHLİKESİ
Bu arada Bab'ın doğusundaki imalathanelerde 2015 yılından buyana yüzlerce bombalı araç
üreten DEAŞ'ın, 60 bombalı aracı daha hazır beklettiği ileri sürüldü. Son iki gündür bunlardan
en az 10 tanesinin TSK tarafından imha edildiği belirtiliyor. Terör örgütü, bombalı araçları
ilçenin her tarafına dağıtırken, kamuflaj için ise çamur kullanıyor. Bomba yüklü araçların
tamamını çamurla kaplayan terör örgütü, bazılarını ise cephe yakınlarında ördüğü duvarların
arasında saklıyor.
SİLAHLARI HUMUS'TAN TAŞIDILAR
Suriye'nin en büyük askeri hava üssü Humus-Kifor çevresinde rejime ait 30 km'lik alanı ele
geçiren DEAŞ, kritik askeri üste ele geçirdiği silahları Mehmetçik ve ÖSO ile çatıştığı Bab'a
yönlendirdi. 400 km'ye yakın mesafeyi hiçbir zorlukla karşılaşmadan aşan terör örgütünün
son dönemde yoğun olarak kullandığı 23 mm uçaksavar, Manpads, RPG ve çok sayıda Rus
havan topları, Bab'a getirilen silah ve cephaneden sadece bir kısmı.
FONKSİYONEL ARAÇLAR
Esad rejimi ve İran destekli militanların kontolündeki bölgeden DEAŞ'a teslim edilen
silahların, Bab savaşında kullanılabilecek en fonksiyonel savaş araçları olması dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde şehit olan askerlerin mevzilerini vuran silahlar büyük oranda Kifor'dan
nakledilen füze ve roketler oldu.(Kaynak: Yeni Şafak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21530.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Geleceğini çöpe atma
Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm çalışmaları toplumun her kesiminden takdir toplamaya
devam ediyor. 15 yıla yakındır başarı ile sürdürülen geri dönüşüm çalışmalarında başarının en
önemli anahtarı eğitim. Bu kapsamda Melikgazi
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Belediyesi’nin geri dönüşüm sloganı olan “GELECEĞİNİ ÇÖPE ATMA! “dan ilham alan
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri bu ad altında bir konferans düzenledi.
Konferansa Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Şefi Ramazan Aydın’ın konuşmacı olarak
katıldı. İletişim Fakültesi Nurcan Çetinkaya Konferans salonunda düzenlenen “Geleceğini
Çöpe Atma” konferansına üniversite öğrencilerinin de ilgisi yoğun oldu. Melikgazi
Belediyesi’nin 15 yıldır başarı ile uyguladığı ve gerek ülkemizde gerekse Dünya’ya
çalışmaların örnek ve referans olduğunu belirten Geri Dönüşüm Şefi Ramazan Aydın
“Türkiye’de ilk lisanslı ayrıştırma tesisinin Melikgazi Belediyesi tarafından hayata
geçirildiğini ve şu anda elektronikten, atık yağ, pil ve plastikten, metal atıklara varıncaya
kadar 10 farklı alanda geri dönüşüm çalışmasının devam ettiğini kaydetti. Farklı olmayı ve

özgün projeler ile halkın bu konuda daha duyarlı olmasını sağlayarak projenin başarı oranının
yükselmesini hedeflediklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
“Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm konusunda oldukça iddialı. Haftalık 3.000 binada,
100.000 dairede geri dönüşüm atıklarını sistemli bir şekilde topluyoruz. Halkımızı eğitim ve
bilgilendirme çalışmalarımızın meyvesi olarak günlük 29 ton olan ambalaj atığının içerisinde
geçtiğimiz yıl %12 olan dönüştürülemeyen maddeler bu yıl % 7’ye inmiştir. Bu verilen
eğitimler ve halkımızın bu konudaki duyarlılığının ne kadar arttığının en önemli göstergesidir.
İlçe halkımızın göstermiş olduğu bu hassasiyet bizleri bu konuda daha yeni projeler üretmeye
teşvik etmektedir.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21531.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Ülkü Ocakları'ndan Halep'e Yardım
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nca toplanan yardım malzemelerinin yer aldığı iki tır,
Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
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Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı'nca toplanan yardım malzemelerinin yer aldığı iki tır,
Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı. İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,
Halep'te yaşananlar dolayısıyla evlerinden olan mazlumların ihtiyaçları için Ülkü Ocakları
Kayseri İl Başkanlığı'nca yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde toplanan
battaniye, yatak, un, çay, şeker, su, bebek bezi, bebekmaması ve hazır gıda Ülkü Ocaklarının
üyeleri tarafından tırlara yüklendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Ocak Başkanı Aytaç
Gezici, Halep'te yaşanan zulme dikkat çekerek buna dünyanın sessiz kalmasını eleştirdi.
Gezici, yardım kampanyasına katkıda bulunan vatandaşlara ve özveri ile çalışan teşkilatlarına
teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21533.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü
Kayseri'de bir kişi tartıştığı babasını av tüfeği ile vurarak öldürdü.
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Edinilen bilgiye göre Uğurevler Mahallesi 254. sokakta meydana gelen olayda Yusuf A. (30)
ile babası Mehmet A. (54) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi ile Yusuf A.,
babasına av tüfeği ile 2 el ateş etti. Olayın ardından ağır yaralanan Mehmet A., sağlık ekipleri
tarafından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi
olarak Yusuf A. ise, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak
gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21534.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

7 HAFTALIK ÖZLEM SONA ERDi
Kayserispor Teknik Sorumlusu Ertuğrul Seçme, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında
Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenerek, ihtiyaç duydukları galibiyeti aldıklarını söyledi.
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Seçme, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, taraftarları önünde önemli bir galibiyete
imza attıklarını ifade etti. Oyuncularını kutlayan Seçme, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı.
Galip geldiğimiz için mutluyuz. Futbolcu kardeşlerim sahada çok iyi mücadeleyle galibiyeti
hak etti. İki hafta önce bu sinyalleri almıştık ancak bir türlü bunu skora yansıtamamıştık.
Bugün iyi oynadık ve sonuca yansıttık. Kayserispor, ligin ikinci yarısına daha umutlu bakacak
ve inşallah ligi layık olduğu yerde bitirecek." diye konuştu. Ertuğrul Seçme, test aşamasında
olan video hakem uygulamasıyla ilgili olarak da "Futbolun güzelliği kaybolur. Hakemler de
insan, onlar da hata yapabilirler, yanlış görmüş olabilirler. Futbol video hakem olmadan
oynanırsa bence daha güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21535.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

"Şehitlik sırası bize doğru geliyor deyip
heyecanlanıyorduk"
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen
Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve El Bab bölgesi yakınlarında bombalı araçla yapılan
saldırıda yakın arkadaşı şehit düşen, kendisi de yaralanan Konyalı Komando Uzman Çavuş
Muhammet Uluçay, saldırıya kahramanca verilen karşılığı anlattı.
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El Bab bölgesi yakınlarında 7 Aralık'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan
askerlerden 26 yaşındaki Uluçay'ın tedavisi, memleketi Konya'da sürüyor. Koluna ve
bacağına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Uluçay, yaşadıklarını anlattı. Uluçay,
Kayseri Komando Birliğinde görevliyken, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na
katıldığını dile getirdi. El Bab bölgesindeki saldırı ve çatışmalarda yaralandığını aktaran
Uluçay, saldırıda bir şehit, 13 yaralı olsa da terör örgütüne şanlı Türk ordusunun misliyle
karşılık verdiğini vurguladı. - Şehitliği arzulamışlar "Saldırı sonrası bilincim yerindeydi.
Diğer yaralı arkadaşlarımın yardımına koştum. Onların kendilerine gelmelerine, sağlıklı
düşünmelerine yardımcı oldum. Kahramanca verilen karşılık sonrası terör örgütü gerekli
cevabı aldı." ifadelerini kullanan Uluçay, Afyonkarahisarlı şehit Uzman Çavuş Ahmet Şahin
ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı: "Şehidimiz dört yıllık arkadaşımdı. Göreve birlikte
başladık. Sürekli beraberdik. En son birlikte kahvaltı yaptık. 'Şehitlik sırası bize doğru geliyor'
deyip heyecanlanıyorduk. 'İnşallah Rabbim bize de şehitliği uygun görür' diyorduk. Rabbim
şehitliği ona nasip etti. O benim can dostumdu. Şehitlik mertebesine ulaşmayı her asker ister.
Böyle bir yüce makama ulaşmak her kula da nasip olmaz. Arkadaşım da istiyordu. Bizim
İstiklal Marşımız bile 'Korkma' diye başlıyor. Hiç kimse bizi korkutamaz. Bir an önce iyileşip
arkadaşlarımızın, birliğimizin yanına dönmek istiyorum. Düşmandan hiçbir zaman
korkmuyoruz. Düşmanı çelik pençemizle ezeriz. Her zaman her yerde Türk askeri oldu,
olmaya da devam edecek." Uluçay, yeryüzündeki son terörist yok alana kadar mücadelenin
devam edeceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21536.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, çok sayıda kayakseveri
ağırlıyor
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Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu ziyaretçi
yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu tatilinde Erciyes'i tercih edenler, Tekir, Hacılar ve Hisarcık
Kapı pistlerinde kayak yapmanın heyecanını yaşadı. Pistlerin tamamının açık olduğu
Erciyes'e, Kayseri'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin'den çok sayıda
kayaksever geldi. Gruplar halinde Erciyes'e gelenler, kayak ve snowboard yapmanın
heyecanını yaşadı. Bazı ziyaretçiler ise teleferiğe binip piknik yapmayı tercih etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21537.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

500 Komando El Bab'a sevk edildi
Mehmetçik, El Bab'da DEAŞ'a son darbeyi vurmaya hazırlanıyor. Kayseri'den 500 komando
daha El Bab'a sevk edildi.
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El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'dan tamamen temizlenmesi için bölgeye Kayseri'den
500komando gönderildi. Halep'ten çıkan muhaliflerden 1400'ü de TSK'ya destek için ilçeye
geldi. Bölgeyi her yandan kuşatan birlikler, tuzağa düşmemek için adım adım ilerliyor. AKİL
DAĞI TEMİZLENDİ Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür
Suriye Ordusu'nca Suriye'nin Bab ilçesine yönelik düzenlenen operasyon devam ediyor.
İlçede en stratejik yer olan Akil Dağı'nı örgütten temizleyen Mehmetçik, Bab'ı tamamen
kuşattı. Kuzey ve batı yönünde ilçeye sıfır noktaları ele geçiren ve şehrin dış mahallelerine
giren birlikler, teröristlerin canlı bomba eylemlerine karşı da her an teyakkuz halinde. 500
KOMANDO GELDİ Bab merkezinde adım adım ilerleyen TSK ve ÖSO unsurları,
teröristlerce zorla canlı kalkan yapılmış sivillere zarar vermeden hareket etmeye çalışıyor.
Bab'da çok önemli görevler üstlenen Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan en az 500 askerden
oluşan bir grubun daha bölgeye gönderildiği öğrenildi. Buna ek olarak, Halep'ten tahliye

edilen 1400 ÖSO askeri de Bab'a geldi. MUHALİFLER 2 BİNİ BULACAK Halep'ten
çıkarılan ve Raşidin bölgesine gelen ÖSO'ya bağlı gruplar, Cilvegözü-Atme sınır kapılarından
alınarak Azez ve Çobanbey hattından Fırat Kalkanı Operasyonu'nun devam ettiği bölgeye
sevk ediliyor. Son 3 gün içerisinde sayıları 1400'ü bulan ÖSO askerlerinin birkaç gün
içerisinde 2 bini bulacağı ifade ediliyor. Bab çevresinde mevzilenen asker sayısının 1100
civarında olduğu kaydediliyor. BOMBALI ARAÇ TEHLİKESİ Bu arada Bab'ın doğusundaki
imalathanelerde 2015 yılından buyana yüzlerce bombalı araç üreten DEAŞ'ın, 60 bombalı
aracı daha hazır beklettiği ileri sürüldü. Son iki gündür bunlardan en az 10 tanesinin TSK
tarafından imha edildiği belirtiliyor. Terör örgütü, bombalı araçları ilçenin her tarafına
dağıtırken, kamuflaj için ise çamur kullanıyor. Bomba yüklü araçların tamamını çamurla
kaplayan terör örgütü, bazılarını ise cephe yakınlarında ördüğü duvarların arasında saklıyor.
SİLAHLARI HUMUS'TAN TAŞIDILAR Suriye'nin en büyük askeri hava üssü Humus-Kifor
çevresinde rejime ait 30 km'lik alanı ele geçiren DEAŞ, kritik askeri üste ele geçirdiği
silahları Mehmetçik ve ÖSO ile çatıştığı Bab'a yönlendirdi. 400 km'ye yakın mesafeyi hiçbir
zorlukla karşılaşmadan aşan terör örgütünün son dönemde yoğun olarak kullandığı 23 mm
uçaksavar, Manpads, RPG ve çok sayıda Rus havan topları, Bab'a getirilen silah ve
cephaneden sadece bir kısmı. FONKSİYONEL ARAÇLAR Esad rejimi ve İran destekli
militanların kontolündeki bölgeden DEAŞ'a teslim edilen silahların, Bab savaşında
kullanılabilecek en fonksiyonel savaş araçları olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde
şehit olan askerlerin mevzilerini vuran silahlar büyük oranda Kifor'dan nakledilen füze ve
roketler oldu.(Kaynak: Yeni Şafak)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21539.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

KÖŞEBAŞI
Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı Köşebaşı meselelere farklı yönlerden
yaklaşmaya devam ediyor.
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KARATEPE’YE BÜYÜK İLGİ
Genç ve uyumlu bir ekiple başarılı çalışmalara imza atan Tüketiciler Birliği, genel merkezi
Kayseri’ye taşıdıktan sonra adeta vites büyüttü. Tüketicinin lehine başarılı çalışmalara imza
atan Birlik, hafta sonu gerçekleştirdiği konferansla siyasi ve sosyal alanlarda da iddialı
olduğunu kanıtladı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’yi davet eden Birlik, Kadir Has
Kongre ve Spor Merkezi’nde cumartesi günü gerçekleşen “Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli ne
getiriyor?” başlıklı konferansla dinleyicilerin bu önemli ve güncel konuda uzmanından ilk
ağızda bilgilenmelerini sağladı.
Yeni modelin hazırlanmasında komisyon başkanlığı yapan Anayasa Profesörü Şükrü Karatepe
verdiği doyurucu ve anlaşılır bilgilerle kendisini dinlemeye gelenleri memnun etti.

Aynı saatte Kayseri’de teröre karşı dev bir yürüyüş ve miting organizasyonu olmasına rağmen
Karatepe’ye ilgi büyüktü. Salonu dolduranların çoğu konferansın bitimiyle Cumhuriyet
Meydanı’na geçerek mitingin son bölümünü de izleme şansı buldular.
Aslında Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin programın yer ve saatini mitingden
çok önce ayarlamasına rağmen yine de çakışmaması için elinden geleni yaptı. Karatepe ile
yapılan telefon görüşmesinde yeni saat tekliflerinde bulunuldu ama o’nun hemen Ankara’ya
dönmesi gerektiği için herhangi bir değişiklik yapılamadı.
Gönüllerin başkanı
Konuşmasının bitiminde izleyicilerden sık sık “gönüllerimizin başkanı” iltifatları alan
Karatepe gelen bazı soruları da cevaplandırdı.
Günün sürprizini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yaptı. Çelik, katılacağını
bildirmemesine rağmen konuşmanın sonlarına doğru jest yaparak salona geldi. Bu sürprizden
memnun olduğu gözlenen Karatepe de “çok pratik bir başkandır” iltifatında bulundu.
Açılışta Tüketiciler Birliği Başkan Yardımcısı Ergün Sezer’in faaliyetler hakkında bilgi
verdiği konferansı izleyenler arasında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Mehmet
Savruk, bazı il müdürleri, Uzdent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan
Karacalar, çok sayıda hukukçu ve eski belediye çalışanları da vardı.
Hep bunun yüzünden…
Konferanstan önce yenen dar kapsamlı yemekte Ticaret İl Müdürü Aleaddin Fırat Karatepe’ye
faaliyetleri hakkında bilgi verirken “Kayseri’de tüketici şikayetleri 300 bini aştı” deyince
Başkan Yardımcısı Ergün Sezer’in Mahmut Şahin’i göstererek “hep bunun yüzünden” demesi
de gülüşmelere yol açtı.
ANKARA RÜZGARI
Ankara’nın yeni Bab-ı Ali’si
Ankara’nın Bab-ı Ali’si daha önce Ulus Rüzgarlı’ydı. Gazetelerimizin buradan taşınmasıyla
yeni merkez artık Öveçler oldu. Başta Sabah, Yeni Şafak, Akit, Star olmak üzere birçok
gazete ve televizyonumuz şimdi bu semtte.
TÜYOCUMUZ DİYOR Kİ!
Taş gibi gezi
Mazlumder Kayseri Şubesi siyasi konularda yaptığı eylem ve açıklamalar kadar sosyal
faaliyetlerle de tanınır. Başkan Ahmet Taş yönetiminde sık sık geziler de düzenleyen şube
yönetimi gönüldaşlarını son olarak Mimar Sinan’ın da memleketi Ağırnas’a götürdü. Rehber
Ahmet Bektaş’ın başarılı anlatımına, Başkan Ahmet Taş’ın babacanlığı eklenince, taş
işçiliğiyle ünlü bu beldeye yapılan gezi Mazlumder üyelerince beğenilerek “taş gibi gezi”
yorumlarının yapılmasına neden oldu.
GÜNÜN KARESİ

Fotoğraf sanatçısı ve karikatürist arkadaşımız Şaban Ok, cumartesi günü teröre karşı
gerçekleşen yürüyüş ve mitingden bolca fotoğraf çekti. Bu güzel karelerden birini “günün
karesi” olarak köşemizde yayınlamayı uygun gördük.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21540.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

"En fazla yapabildikleri, bombalı araç
yolluyorlar"
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan,
El-Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalar sırasında bombalı aracın patlaması
sonucu yaralanan Kırıkkaleli Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan, bölgede yaşadıklarını anlattı.
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Saldırıda kolları ve bacaklarında yaralar ile kaburga kemiklerinde kırık oluşan Pekdoğan,
Gaziantep'teki tedavisinin ardından Kırıkkale'deki babaevine geldi. Tedavisi devam eden
Pekdoğan, birliğine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü bekliyor. Gazi olmanın gururunu
yaşayan Pekdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri 1. Komando Tugayındayken,
Fırat Kalkanı Harekatı başladığı gün operasyona katılmak için görevlendirildiğini söyledi. ElBab'da görevde bulundukları sırada çatışma çıktığını dile getiren Pekdoğan, "En son çıkan
çatışmada canlı bombanın araçla kendisini patlatması sonucu yakınımda olan duvar yıkıldı ve
altında kalarak yaralandım." diye konuştu. - "Yerin altındaki tünellerden çıktılar" "Tanklar,
obüsler ve uçaklar sürekli bombaladığı için teröristler kafalarını bile kaldıramıyor." diyen
Pekdoğan, şunları kaydetti: "En fazla yapabildikleri, bombalı araç yolluyorlar. Onu da bir
şekilde durdurarak imha ediyoruz. Çatışma olduğu haberi geldi. Biz de ek takviye olarak
gittik. Çatışmada bayağı terörist öldürdük. El-Bab Hastanesini almıştık. Hastanenin duvarını
siper almıştık. Yerin altındaki tünellerden çıktılar. Sürekli yer değiştiriyorlar. Ateş ediyorlar
ancak kafaları gözükmüyor. Yer değiştirerek ateş ediyorlar. Biz de bu tünellerin birkaçını
tespit ettik ve patlattık. Başka bir yerden daha çıktılar. Bölme yerleri varmış. Oradan çıkarak
canlı bombalı araçla üzerimize doğru geldiler. O arada bomba patladı. Aracın içerisindeki
çocuk korkuyordu ve erken patlattı, duvar üzerimize yıkıldı. Arkadaşlarımla duvarın altında
kaldık. Timde 8 yaralı asker arkadaşım var. Hepsiyle telefonda görüşüyorum. Hepsinin
durumu iyi Allah'a şükür." - "Gerekirse şehit oluruz" Pekdoğan, kolları ile bacaklarında
güçsüzlük olduğunu ve 2-3 kaburgasının kırıldığını, Gaziantep'teki tedavisinin ardından
ailesinin yanında istirahate geldiğini anlattı. Tedavisi sonrası tekrar birliğine ve arkadaşlarının
yanına dönmek istediğini vurgulayan Pekdoğan, "Görevimin başına geçip arkadaşlarıma
yardım etmek istiyorum. Bu vatan hepimizin. Biz savunmazsak kim savunacak?
Türkiye'mizin birliği ve güvenliği için her şekilde ve her yerde Türk askeri olarak görevimizi
yapmaya hazırız. Gerekirse şehit oluruz. Vatanımız sağ olsun. Şehitlerimize de Allah'tan
rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21541.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Erciyes Üniversitesi’nde kavga çıktı: 2
gözaltı
Karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı
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Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya polis
müdahalede bulundu. ERÜ Yerleşkesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO)
karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Polis ekipleri, kavgaya karışan öğrencilere
müdahale etti. Ekipler, 2 öğrenciyi gözaltına aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21542.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Emeklilerin yüzde 30'u çalışıyor
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kerem Özdağ, Türkiye'de emeklilerin
yüzde 30'unun çalıştığını belirterek, "Çünkü emeklilik gelirleri yeterli değil. Bu aynı zamanda
genç işsiz sayısını da ortaya çıkarıyor." dedi.
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Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından oda binasında düzenlenen "Bireysel Emeklilik
Semineri"nde konuşan Özdağ, bireysel emekliliğin tasarruf seviyesinin artması için gerekli
olduğunu, bu arttıkça emeklilerin çalışma hayatlarındaki refah seviyesinin de
yükselebileceğini dile getirdi.
Türkiye'nin, 50 ülke arasında yapılan araştırmaya göre, emeklilik gelirinin yeterliliği
sıralamasında 42. sırada yer aldığını anlatan Özdağ, bu durumun, emeklilerin ek gelire ihtiyaç
duyduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.
Türkiye'de emeklilerin yüzde 30'unun çalıştığını belirten Özdağ, şöyle konuştu:
"Çünkü emeklilik gelirleri yeterli değil. Bu aynı zamanda genç işsiz sayısını da ortaya
çıkarıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) Sosyal Güvenlik Sistemine yapacağı katkıyla
emeklilerin refah seviyesinin düşmemesini hedefliyoruz. BES, 2003 yılında hayata geçti. Çok

hızlı bir büyümeyle 6,5 milyon kişiye ulaştı. 2013 yılında devlet katkısı teşvikinin yürürlüğe
girmesiyle büyüme kazandı. 2017 yılında da otomatik katılımla bir ivme daha kazanması
amaçlanıyor. 2010 yılında 2,3 milyonken şu anda 6,5 milyon kişiye ulaştı. Fonlara bakarsak
59 milyar liralık bir emeklilik fonu büyüklüğü var ülkemizde. Bunun 7 milyar lirası devlet
katkısı fonlarından oluşuyor, 52 milyar lirası ise katılımcıların ödediği katkı payı. Fon
büyüklüğünde de düzenli bir büyüme var. Piyasanın kötüye gittiği dönemlerde fon fiyatları da
düşüyor buna rağmen sistemin büyümesi sonucu fonlarda sürekli büyüme söz konusu."
"BES zorunlu değil, katılım otomatik"
Özdağ, 2017'den itibaren BES'te otomatik katılımın söz konusu olacağını anımsatarak,
böylece BES'in ulaşamadığı kişilere ulaşılacağını ifade etti.
BES'in zorunlu olmadığına dikkati çeken Özdağ, "BES zorunlu değil, katılım otomatik. İki
ayda cayma şeklinde çıkış var, daha sonra da katılımcı sistemden dilediği an çıkıyor. Yani
sistem yine gönüllülüğe dayanıyor. Sisteme göre, kişiler katkı payı ödüyor, uygun bir plana
yönlendiriliyorlar ve fon dağılımına giriyorlar." diye konuştu.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girecek BES
ile ilgili bilgi verdi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21543.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

İncesu Çocuk Meclisi toplandı
İncesu Belediyesi Konferans salonunda İlçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılımı ile
Aralık ayı çocuk meclisi toplantısı yapıldı.
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Çocuk meclis toplantısında oylamalar neticesinde Narin Sena Altay İncesu Belediyesi Çocuk
Meclisi Başkanlığına, Yaren Dündar İncesu Belediyesi Çocuk Meclisi Başkan 1.Vekilliğine,
Çiğdem Gürbüz İncesu Belediyesi Çocuk Meclisi Başkan 2.Vekilliğine oy çokluğu ile seçildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21544.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Şehircilik Şurası çalışmaları başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'deki kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta
yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler
ve belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında Şehircilik Şurası
düzenlemeye hazırlanıyor.
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Şehircilikte yeni vizyon "Şehircilikte Yeni Vizyon" teması ile düzenlenecek olan Şehircilik
Şûrası'nın amacı; Türkiye'nin şehirleşme vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde
katılımcı bir şekilde belirlemek… Belirlenen amaç doğrultusunda Şûra komisyonları şu
şekilde oluşturuldu: • Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım; • Kentsel Dönüşüm; •
Şehirleşme, Göç ve Uyum • Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü
Şehircilik Şûrası'na kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek
odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör mensupları katılacak. Şehircilik Şûrası
kapsamında, Bakanlık görev alanına giren konulara ilişkin olarak durum tespiti yapılacak, orta
ve uzun vadeli stratejiler geliştirilecek, uygulamadan kaynaklanan sorunlar belirlenecek ve
buna ilişkin çözüm önerileri sunmak üzere çalışmalar yapılacak. Şehircilik Şûrası'nda
alınacak kararlar ve yayımlanacak Şûra Sonuç Bildirgesi'nde yer alan hususlar; başta
Bakanlık olmak üzere şehircilik konularında çalışan tüm kurum ve kuruluşlar ile meslek
alanındaki tüm uzmanlar için önemli bir başvuru kaynağı olacak. Ocak ayında açılış toplantısı
yapılması planlanan Şehircilik Şûrası kapsamında oluşturulan komisyonlar Mart ayına kadar
çalışmalarına devam edecek ve ardından Genel Kurul toplantıları ile çalışmalarını
sonlandıracak. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21545.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Tehlikeli onarım
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, 2 kişinin, 14 katlı binanın çatısında yaptıkları tadilat
çalışması, yürekleri ağza getirdi.
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İlçeye bağlı Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı bir binanın çatısındaki kırık olan
kiremitlerini değiştiren 2 kişi adeta ölüme meydan okudu. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan
yapılan tamirde şahıslar, ellerindeki kova ile çatıda yürürken yaptıkları hareketler görenlerin
yüreğini ağza getirdi. Tadilat çalışmalarını kazasız bitiren 2 kişi daha sonra çatıdan indi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21546.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Yaralı şahin tedavi altına alındı
Kayseri'nin Develi İlçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kanadı kırık şahin teslim alınarak
tedavi altına alındı.
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Develi'de Mehmet Kuduk adlı vatandaş mahallelerinde kanadı kırık bir şahin yakaladı. Orman
Su İşleri ekiplerini arayan Mehmet Kuduk, şahini yetkililere teslim etti. Orman Su İşleri
yetkilileri yaralı şahini teslim alarak gerekli tedavisinin yapılması için veterinerliğe götürdü.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21547.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Sicimoğlu’nun sözlerine Oğuz Berk’ten sert
tepki
Çerkes diasporasının önemli isimlerinden Oğuz Berk, önceki akşam Ayhan Sinan
Sicimoğlu’nun özel bir televizyon kanalında Çerkes Ethem ile ilgili yaptığı yorumlara sert
tepki gösterdi. Sicimoğlu’nu bölücülük yapmakla suçlayan Berk, “Kimin tetikçiliğini
yapıyorsun?” diye sordu.
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TV programcısı ve İş adamı Ayhan Sinan Sicimoğlu önceki akşam Bloomberg HT’de
yayınlanan programda sarf ettiği sözler yüzünden Kayserili Çerkes vatandaşlardan büyük
tepki aldı. Programı izleyen Çerkes diasporasının önemli isimlerinden Oğuz Berk, sosyal
paylaşım sitesi facebook üzerinden Çerkesleri tepki vermeye çağırdı. Oğuz Berk’in sosyal
paylaşım sitesinden gösterdiği tepkinin ardından “U dönüşü” yapan Ayhan Sinan Sicimoğlu
özür mesajı yayımladı. Berk, kendi hesabında paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Şimdi Bloomberg HT denilen kanalda Ayhan Sinan Sicimoğlu denen bir soytarı tarafından
Eskişehir Milli Mücadele Müzesi tanıtılırken Çerkes Ethem ve abileri hakkında ‘Alçak’
ifadesi kullanılıyor. Sinirlenmeyeyim diyorum, bu haddini bilmeze dalmayayım diyorum.
Olmuyor. Bu gün hala bu konuyu bu üslupla dile getirmek, bu toprakların vatan olması için,
hayatından vazgeçmiş, 17 savaş yarası almış ve kendisine teklif edilen tüm rütbeleri geri
çevirmiş bu vatansever için ‘Alçak’ ifadesini kullanmak en hafif tabirle alçaklıktır, uşaklıktır.
Bre geri zekalılar siz kimin dilinden anlarsınız, TBMM kalkıyor, ‘Çerkes Ethem hain değildir,
itibarını iade edecek bir durumda yoktur, İç işleri, Dışişleri, ve Adalet bakanlığı kayıtlarında
Ethem Bey'in hain olduğuna dair resmi karar bulunmamaktadır’ diyor. Yok ondan
anlamıyorsanız; Prof Dr. İlber Ortaylı; ‘Çerkes Ethem vatan haini değildir. Zaten kendisi çok
büyük isyanları bastırmış ve önemli işler yapmış biri. Herkese vatan haini diyerek bu işler
olmaz, bu kez gerçek vatan hainlerini es geçiyoruz.’ diyor. Daha sana yüzlerce tarihçinin
açıklamalarını, belgelerini ortaya koyarım, ama bre kafasız, sen televizyonlarda program
yapan bir adamsın, ‘Biliyorsan konuş, ilim alsınlar, bilmiyorsan sus adam sansınlar.’
Bloombergin soytarısı biraz tarih oku. Kafanı gömdüğün kumdan çıkar biraz, araştır. Al sana
tamamen farklı görüşlerden birçok örnek, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Toktamış
Ateş, Cemal Kutay, Muhittin Nalbantoğlu, Yavuz Bahadıroğlu, Mustafa Armağan,... Hepsi de
Ethem Bey'in hain değil, bu topraklar için kendini feda etmiş bir vatansever olduğunu
söylüyor. Bu milletin Laz, Çerkes, Türk, Kürt, Arap....hep beraber, milli birlik ve beraberlik
için omuz omuza şehitler verdiği bu günlerde, senin yaptığın açıkça bölücülüktür. Kimin
tetikçiliğini yapıyorsunuz? Sicimoğlu ise gelen tepkiler üzerine özür mesajı yayınlayarak şu
ifadeleri kullandı: “Sevgili dostlar. Tüm Çerkes kökenli vatandaşlarımdan samimiyetim ile
özür dilerim. Eskişehir Kurtuluş Müzesi’nde Kurtuluş Savaşı’nı anlatan bölümünde oldukça
duygulandım. Bu hisler içerisinde hassasiyet gösteremediğimin farkına vardım. Sonuçta
hepimiz aynı ülkenin insanlarıyız. Derhal tamire gidileceğinin sözünü vermek isterim. “
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21548.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Başkan Akdeniz Gazi Sarı’yı ziyaret etti
Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz beraberindeki Meclis Üyeleri ve Belediye
Başkan yardımcısı ile birlikte Fırat Kalkanı Operasyonunda Gazi olan Yeşilhisarlı Mustafa
Sarı’yı ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.
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Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik, beraberlik, barış ve huzurunu sağlamak
için canları pahasına cepheden cepheye koşarak bu uğurda şehit olmayı göze alan
gazilerimizin her daim yanlarında olduklarını hatırlatan Başkan Akdeniz; “Fırat Kalkanı
Harekatı kapsamında hain saldırı sonucunda 16 askerimiz şehit olmuş, bir çok askerimiz de
yaralanarak gazi olmuştu. Gazi askerlerimizden biri olan Hemşehrimiz Mustafa Sarı, TSK’da
görev almadan önce Belediyemiz Personeli olarak bizimle birlikte mesai yapıyordu. Gazimiz
Gaziantep’te ilk tedavisinin ardından ailesinin yanına gönderildi ve tedavisine İlçe
hastanemizde devam ediliyor. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan
rahmet, yaralanarak gazi olan askerlerimize de Cenabı Hak'tan acil şifalar diliyorum. Ülkemiz
üzerinde oyun oynamak isteyenler, ülkemizi bölmek parçalamak isteyen hainler böyle
kahraman vatan evlatları, böyle kahraman bir millet olduğu sürece asla emellerine
ulaşamayacaklar, bu Aziz Milletin sırtını hiçbir zaman yere getirilemeyeceklerdir. İçerideki
ve dışarıdaki tüm düşmanlar şunu bilsin ki Çanakkale ruhuna sahip olan bu millet asla sizin
hain emellerinize alet olmayacaktır. Yüce Milletimiz, devletimizin ve milletimizin bekası
uğruna büyük fedakârlıklar gösteren kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmamış, bundan
sonra da unutmayacaktır. Bizler de Belediye olarak, gazilerimiz ve şehitlerimizin yakınlarına
layık oldukları kıymeti veriyor, onların her türlü sorun ve talepleriyle en hassas şekilde
ilgileniyoruz. Bundan sonra da bütün imkânlarımızla onların yanında ve hizmetinde olmaya
devam edeceğiz” diye konuştu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21549.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Erciyes, bölgenin cazibe merkezi olacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'e çıkarak hafta sonu tatili için Erciyes'e
gelen vatandaşlarla görüştü. Türkiye'nin farklı illerinden Erciyes'e gelenlerin buraya yapılan
yatırımın ne denli isabetli olduğunu gösterdiklerini belirten Başkan Çelik, Erciyes'in
uluslararası anlamda bölgenin cazibe merkezi olacağını kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla
dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes'te incelemelerde
bulundu. Başkan Çelik, Alpler'deki gibi yürüyen halı da denilen çevresi kapalı yürüyen bant
sistemini kullanarak pistler bölgesine geçti. Başkan Çelik, yürüyen bant sistemini kullanırken
hafta sonu tatili için ailesiyle Erciyes'e gelen bir çocukla sohbet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Erciyes'te pistleri gezerek misafirlerle görüştü.
Adana'dan gelen bir kayak sever, Başkan Çelik'i Kayseri'ye yapılan yatırımlar nedeniyle
tebrik ederek "Çok güzel bir şehir kurmuşsunuz. Yollarınıza bayıldık. Buradaki şehirciliği çok
beğendik. Başarılarınızdan dolayı tebrik ediyoruz" dedi.
Başkan Mustafa Çelik de "Yazın biz denize girmeye güneye geliyoruz, kışın da biz sizi
bekliyoruz" diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik, Adana'dan iki otobüsle gelen Everest Dağ
Sporları Grubunun üyeleriyle bir süre sohbet etti. Adanalı kayak severler her hafta Erciyes'e
geldiklerini belirttiler.
Farklı illerden gelen vatandaşların görüşlerini alan Başkan Mustafa Çelik'e "Böyle bir tesisin
Kayseri'ye ve Türkiye'ye kazandırılması nedeniyle teşekkür edildi. Bir kayak hocası Erciyes'e
Uludağ'ı bırakıp Bursa'dan gelenler olduğunu da söyledi ve tesislerimizin kıymetini bilmemiz
gerektiğini söyledi.
Başkan Mustafa Çelik, Hatay ve Kahramanmaraş'tan gruplarla gelen kayak severlerle de
görüştü. Başkan Çelik, gerçek anlamda Türkiye'deki tek kış sporları merkezinin Erciyes
olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, tatil için ailesiyle Tanzanya'dan gelen
bir çocukla da karşılaştı ve bir süre Tanzanyalı çocukla sohbet etti.
Pistleri gezen ve vatandaşların görüşlerini alan Başkan Mustafa Çelik, daha sonra otopark
alanına geçerek dışarıdan gruplar getiren otobüslerin sürücüleriyle sohbet etti.
"Erciyes'e çok doğru bir yatırım yaptık"
Erciyes'teki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri için
en önemli yatırımın Erciyes olduğunu söyledi. Yapılan yatırımların ne derecede isabetli
olduğunu gördüklerini ifade eden Başkan Çelik, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Adana,
Ankara gibi illerden turlar halinde misafirler gelerek Erciyes'in tadını çıkarıyorlar. Gösterilen
ilgi Erciyes'in Kayseri'ye nasıl bir ekonomik değer katacağını ortaya koyuyor. Yapacağımız
yeni yatırımlarla Erciyes'i tüm Türkiye'nin olduğu gibi uluslararası anlamda da bölgenin en
önemli kayak ve cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Doğru bir yatırım yapmışız ki,
her taraftan insanlar geliyor" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21550.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kocasinan’da yeni nesil pazar yerleri
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyesevler Mahallesi’nden sonra
Mimarsinan Mahallesi’nde yapımına başlanan yeni nesil pazar yeri projesini yerinde inceledi.
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Kocasinan Belediyesi tarafından 8 bin 520 metrekare alana kurulacak olan pazar yeri yaklaşık
6,5 Milyon Türk Lirasına mal olacak ve alışılagelmiş semt pazarlarının çok ötesinde bir görev
üstlenecek.
İlçede dönüşüm ve değişimin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmaları sık sık
kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında birim müdürlerinden detaylı bilgi
alırken, işçilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Başkan Çolakbayrakdar, bir mühendis
gözüyle demir bağlama ve beton dökmenin inceliklerini de işçilerle paylaştı.
İnceleme sonrası konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,
Mimarsinan Mahallesi’nde mevcut pazar yerini yenilediklerini ifade ederek, “Türkiye’ye
örnek teşkil edecek olan yeni nesil pazar yerimiz 8 bin 520 metrekare alanda yapılıyor. Yeni
nesil pazar yerlerimiz bölgenin ivmesini değiştirecek ve daha sağlıklı ortamda yaz-kış
demeden mahallenin pazar ihtiyacını karşılayabilecek. Bunun yanı sıra bölgenin sosyal
ihtiyaçlarını da karşılayacak. Alışılagelmiş semt pazarlarının çok ötesinde olan bu tesislerde
yüzme havuzu, fitness salonu, eğitim tesisleri ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği alanlar
hatta bölgenin düğün salonu ihtiyacını karşılayabilecek büyük bir salon da olacak. Yaklaşık
6,5 Milyon Türk Lirasına mal olacak olan bu tesisin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hava
şartları el verdiği sürece çalışmalarımız devam edecek ve Pazar yerimiz hızlı bir şekilde
hizmete sunulacak. Şimdiden bu tesisimiz Kayseri’mize Kocasinan’ımıza mahallemize hayırlı
uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21551.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

AGÜ Sümer Kampüsü Ulusal Mimarlık
ödülü
Mimarlar Odası Genel Merkezince 15.’si gerçekleştirilen organizasyonda AGÜ Sümer
Kampüsü içerisindeki eğitim ve idari yapı “Ulusal Mimarlık Ödülü“ne layık görüldü.
Dünyanın en prestijli mimarlık ödülü olan ‘’Mies van der ROHE’’ ödülüne ise aday
gösterildi.
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Türkiye’den 13, dünya’dan 365 yapının aday gösterildiği projeler arasında, Ofis MPU ve
EAA firması tarafından yapılan ‘’AGÜ Eğitim ve İdare Yapısı’’nın bu ödüle aday
gösterilmesini değerlendiren Ofis MPU yetkilisi Mimar İsmail Ruhlukürkçü , “Bu projenin
Kayseri kamuoyunun devamlı olarak dile getirdiği nitelikli yapı eksikliği sorununa çözüm
arayışı adına katkı olacağını düşünüyoruz. İlk defa ‘’Ulusal Mimarlık Ödülü’’nü Kayseri’ye
getirmiş olmamızın, ilk defa’’ Mies van der ROHE’ ödülüne Kayseri’den bir yapıyla aday
gösterilmiş olmamızın haklı gururunu yaşıyor ve Kayserimizde bulunan bir yapının bu
vesileyle dünya mimarlık kamuoyunda Kayseri adının hem yapı hem de Anadolu
mimarlığı adına önemli kazanımlara yol açacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21552.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Et açığını 'Charollais' ırkı sığırlar
kapatacak
Türkiye'de et açığının giderilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında besicilere 20 ayda bir
ton ağırlığa ulaşan "Charollais" ırkı sığırlar dağıtıldı.
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Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince yürütülen "İthal Damızlık Gebe Düve
Projesi" kapsamında, Türkiye'nin et açığını kapatmak amacıyla Çekya'dan ithal edilen et
verimi yüksek "Charollais" ırkı 165 sığır Kırklareli'ne getirildi.
Ana vatanı Fransa olan et verimi yüksek "Charollais" ırkı gebe düveler, yaklaşık 5 ay sonra
kesime hazır hale gelecek. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince on gün içerisinde besicilere
dağıtımı gerçekleştirilecek düveler, 20 ay sonunda bir ton ağırlığına kadar ulaşabiliyor.
"Verim iki katına çıkacak"
Kırklareli Damızlık Sığır Yetişticileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, bu ırkın et veriminin diğer sığırlara göre yüksek olduğunu söyledi.
İlk etapta besicilere 165 gebe düve dağıtımı yapılacağını belirten Dermenci, daha sonrada
talepler doğrultusunda Çekya'dan ithal "Charollais" ırkı gebe düve getirileceğini kaydetti.
Türkiye'nin et açığı ihtiyacının büyük bölümünün, iki yıl içerisinde bu şekilde karşılanacağını
vurgulayan Dermenci, "Türkiye'de et ihtiyacı var. Biz bölge olarak hayvancılıkta son yıllarda
güzel bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi artırmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nedenle
Çekya'dan et verimi yüksek gebe düveler ithal ettik. Et verimi yaklaşık iki kat yüksek olan
Charollais ırkı sığırlar ile Türkiye'nin et açığını en kısa sürede kapayacağız" diye konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21553.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

İş adamı Osman Ulubaş’tan terör tepkisi
Kayseri’nin tanınmış hayırsever iş adamları arasında yer alan ve özellikle eğitime verdiği
desteklerle bilinen Yuvam Şirketler Grubu sahibi Osman Ulubaş ülkemizde son dönemlerde
yaşanan terör olayları tepki göstererek; “Türkiye bunları hak etmiyor. Çünkü Türkler kadar
merhametli hiçbir millet yoktur.” dedi.
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Nerede terör olsa, Türkiye umut ışığı oluyor
“Dünyada nerede felaket olsa (terör, doğal afetler) oradaki yoksulların ümidi Türkiye oluyor.”
diyen Osman Ulubaş, “Saddam’ın zulmünden kaçan Kürtlerin sığınacağı yer Türkiye
olmuştur. Ekmeğimizi yiyip suyumuzu içenlerden bazıları yabancıların köpeği olmaktan vaz
geçmediler. Buna rağmen Türkiye bir ağabeylik yaptı. Esad’ın zulmünden kaçıp ülkemize
sığınan üç milyonu aşkın Suriyelinin neredeyse yarısı da Kürt. Tarihin biraz derinine inersek
Avrupa’nın zulmünden kaçan Yahudileri kimse kabul etmedi yine kapılarını atalarımız açtı.
Ve bunların benzerleri sayılamayacak kadar çok. Bunların karşılığında beş devlet bir olup
Türkiye’yi bölüşmek için haçlı seferleri başlatıp Çanakkale boğazından girdi ve Türkiye’yi
parsellemeye kalkarak katliamlar yaptılar. Ermeni Asala örgütü bizim dünya devletlerindeki
kırkiki büyükelçimizi aileleri ile birlikte katlettiler. Kıbrıs’ta Rumlar, Kıbrıs Türklerini büyük
oranda katlettiler.” dedi.
Bu ne nankörlük

Ulubaş sözlerini şöyle sürdürdü, “15 Temmuz’da yapılan darbe girişiminde üçyüz kişiden
fazla insan öldü, binlerce insan ise yaralandı. Son terör olaylarında çoğu polis 44 kişi şehit
oldu, 150 kişi de yaralı var. Bu nasıl cesaret bu nasıl bir vicdan. Bize de devamlı yoksulluğa
mahkûm etmeye çalışmaları, köylümüzün şehirlimizin kafalarını bulandırmaları hükümet ve
millet olarak işlerimizi takip edemez olduk. PKK, FETÖ, PYD, KCK, IŞİD ve benzeri terör
örgütleri Türkiye’nin kafasını karıştırarak çalışmalarımıza mani olduğu gibi gözümüzün
yaşını dindirmiyor.”
İdam yasasını meclise sunun!
Milletvekillerine idam yasasını Meclis’e sunmaları konusunda da çağrıda bulunan İş Adamı
Osman Ulubaş; “Türkiye Cumhuriyetinin dört partisine sesleniyorum. Biliyorum ki
Müslüman ülkenin Müslüman vekillerisiniz. Dinimizde kısasa kısas olduğunu hepiniz
bilirsiniz. Dinimizi, yavrularımızı seviyorsanız biraz olsun vicdanınız varsa inatlaşmadan
idam kanunu tasarısını meclise sunun ve bir an önce kanunlaşması için elinizden geleni yapın.
Terör ve sapıklık olaylarını yapanın ve yaptıranın idam edilmesini sağlayın. Yeter diyelim
artık! Bu yavrular hepimizin. Allah göstermesin yaşanan bu olaylar bakanların, vekillerin,
zenginlerin çocuğu veya yakını olsaydı bu kadar rahat olurlar mıydı, yoksa bir gecede idam
kararı çıkarılır mıydı?
Avrupa, Amerika ve diğer düşman ülkelerinin amaçları Suriye, Irak, Mısır, Ürdün, Libya,
Filistin gibi Ortadoğu ülkelerinin içerisinde bulunduğu savaşın içerisine Türkiye’yi de
çekmeye çalıştığını 550 milletvekili görmüyor mu, artık uyanın. Etnik gurupları ayırmayın bu
cennet vatanımızı cehenneme döndürmeyin, döndürmek isteyen kâfirlere fırsat vermeyin.
Dedelerimiz düşmana karşı hep birlikte savaştılar her ailenin geçmişinde bir şehit vardır,
benim dedem de Çanakkale Arıburnu’nda şehit oldu.” dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21554.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Yatırımda ilk tercih ev, araba ve altın
AG Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırmaya göre Türk halkı eline yüklü para geçerse ilk
olarak ev, araba ve altın almayı düşünüyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran döviz ise
halkın yatırım tercihinde 6’ncı sıraya düştü.
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AG Araştırma Şirketi, Türk halkının ekonomi hakkındaki düşüncelerini araştırdı. Araştırmaya
göre, Türk halkı dövizdeki artışın ‘dışardan kaynaklandığını’ ifade etti. Araştırmaya katılanlar
ellerine 250 bin lira geçmesi halinde parayı sırasıyla ev-arsa, araba ve altın alarak
değerlendireceklerini söyledi. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran döviz ise halkın
tercihinde 6’ncı sıraya geriledi.
AG Araştırma Şirketi, 26-27 Kasım 2016 günleri Türkiye genelinde, 7 coğrafi bölge, 42 il,
126 mahalle köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1472’si kadın, toplam 3 bin 10 denekle, hanede
yüzyüze görüşme metoduyla yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

“İşbaşında olan 15 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ekonomik gelişmeleri dikkate
aldığınızda, çevrenize baktığınızda Türkiye zenginleşti mi, fakirleşti mi, yoksa aynı mı”
sorusuna, araştırmaya katılanların yüzde 47.1’i Türkiye’nin zenginleştiğini, yüzde 32.2’si aynı
kaldığını söyledi. ‘Fakirleşti’ diyenlerin oranı ise yüzde 20.7 oldu.
Dövizdeki artış dış kaynaklı
Araştırmada, “Son zamanlarda döviz kurlarında hızlı bir yükseliş var. Dövizdeki bu artışla
ilgili ne düşünüyorsunuz” sorusuna halkın yüzde 66.5’i “Dışarıdan kaynaklanıyor” yanıtını
verdi. Yüzde 33.5’i ise, “Hükümetin uyguladığı yanlış politikalardan kaynaklanıyor” dedi.
Türkiye nüfusunun yüzde 24.5’i ekonomik anlamda rahat olduğunu ve rahat geçindiğini ifade
derken, yüzde 47.8’i ‘ancak geçiniyoruz’ dedi. Nüfusun yüzde 21.2’si ‘borç-harç geçindiğini’,
yüzde 6.5’i ise ‘geçinemediğini’ belirtti.
Seçmenlere göre zenginlik
“Türkiye zenginleşti mi, fakirleşti mi” sorusuna AK Parti seçmeninin yüzde 74.4’ü
Türkiye’nin zenginleştiğini söylerken MHP seçmeninin yüzde 48.4’ü değişmediğini kaydetti.
CHP seçmenlerinin yüzde 43.1’i fakirleşti derken, yüzde 43.1’lik kısmı da değişmediğini
ifade etti.
Çözüm bekleyen en önemli 5 sorun
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin çözülmesi gereken en önemli 5 sorunu yüzde 63.0 ile
Darbe girişimi Fetö Terör Örgütü ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 60.4 ile PKK/DAEŞ/IŞİD
sorunu, yüzde 36.9 ile ekonomi, yüzde 28.1 ile işsizlik ve yüzde 17.4 ile yoksulluk takip etti.
Paranın adresi ev ve araba
Türkiye’de 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76.4’ü eline bir yerden 250 bin TL geçse ev-arsa
alacağını ifade ederken, yüzde 49.6’sı araba alacağını, yüzde 28.8’i altın alarak
değerlendireceğini, yüzde 26.2’si çocukları için kullanacağını, yüzde 16.9’u bankaya
yatıracağını söyledi. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran dövize rağmen, döviz alacağını
söyleyenlerin oranı yüzde 14.1 ile altıncı sırada yer buldu. Yüzde 4.7’si ise eşe, dosta yardım
edeceğini söyledi.
(finans.haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21555.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Dünyada ilk kez bir Türk Bilim insanı
araştıracak
Alkol ve enerji içeceğinin birlikte tüketiminin epilepsiye etkisi, dünyada ilk kez genç bir Türk
bilim insanı tarafından araştırılıyor. Aynı zamanda Nörobilim Yüksek Lisans Programı
öğrencisi olan Tayfun Gözler’in bu alandaki çalışmasını TÜBİTAK da destekleme kararı aldı.
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Son dönemde özellikle gençler arasında alkol ve enerji içeceklerinin birlikte kullanılması
gittikçe yaygınlaşıyor. Yapılan araştırmalar ise kafeinin epilepsiyi tetiklediğini gösteriyor.
Dünyada ve Türkiye’de epilepsi hastası olmayan bazı kişilerin enerji içeceği tükettiği için
epilepsi nöbeti geçirdiği iddiaları gündeme geldi.
Yüksek oranda kafein içeren enerji içeceklerinin alkolle birlikte tüketilmesinin çok daha ağır
sonuçları olabileceği yönündeki iddialar bilim dünyasında mercek altına alındı.
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim Yüksek Lisans Programı öğrencisi
Tayfun Gözler, alkol ve enerji içecekleri kombinasyonu üzerindeki çalışmalarıyla dikkat
çekiyor.
Araştırmasını TÜBİTAK’a sunan Gözler, BİDEB Yüksek Lisans Bursu’na ve ARDEB’in
desteğine layık görüldü. Tayfun Gözler, projesiyle bu yıl TÜBİTAK tarafından destek alması
uygun görülen 121 kişi arasına girmeyi de başardı.
Alkol ve enerji içecekleri kombinasyonun epilepsi üzerindeki etkilerini araştıran
çalışmalarıyla bu alanda dünyada ilk bilim insanı da olan Gözler, TÜBİTAK’ın kendisine
verdiği destekle beraber yürüteceği çalışmalarıyla söz konusu iddiaları araştıracak ve bilimsel
bir temele dayandıracak.
Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nörobilim Yüksek Lisans Programı öğrencisi
Tayfun Gözler, araştırmalarını Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın danışmanlığında ve Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve
Araştırma
Merkezi’nde
2017
yılı
içerisinde
tamamlamayı
hedefliyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21556.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Büyükşehir'den çocuklara özel
Büyükşehir Belediyesi en güzel çocuk oyunlarını Kayseri'ye getirmeye devam ediyor. Çevre
Çocuk Tiyatrosu Oyuncularının rol aldığı "La Fonten Orman Mahkemesi'nde" adlı oyun Şehir
Tiyatrosu'nda sahnelendi.
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Kayseri'de yaşayan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri ile her hafta
farklı oyunları izleme şansı buluyorlar. Bu hafta Çevre Çocuk Tiyatrosu tarafından "La
Fonten Orman Mahkemesi'nde" adlı oyun sahnelendi.
Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunda insanlar tarafından yok edilen ormanlardaki
hayvanların bir araya gelerek La Fonten'den yardım istemeleri anlatıldı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21557.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

“Hoş geldin bebek” seti için ihale yapıldı
Yeni evlenen çiftlere ‘Nikah Seti’, bebeği olan ailelere ise ‘Hoş Geldin Bebek Paketi’ hediye
eden Kocasinan Belediyesi, ilçe sakinlerinin en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam
ediyor.
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Kocasinan bölgesinde yeni doğan bebeklere verilmek üzere bebek seti alım işi ihalesine 13
firma teklif sundu. Açık teklif usulüyle yapılan ihale, komisyon salonunda gerçekleştirildi.
Toplam yaklaşık bedeli 859 bin 530 Türk Lirası olan ihale sonucunun, dosyalarda gerekli
incelemelerin tamamlanmasının ardından açıklanacağı bildirildi.
Kocasinan Belediyesi’nden “Hoş Geldin Bebek Paketi” almak isteyen tüm vatandaşların yeni
doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ile birlikte Kocasinan Belediyesi’ne müracaat
etmelerinin yeterli olacağı belirtildi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21558.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

'Çalış' diyen babasını av tüfeği ile öldürdü
Kayseri'de kendisine 'Çalış' diyen babasıyla tartışan şahıs, babasını av tüfeği ile vurarak
öldürdü.
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Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 254. sokakta meydana gelen olayda Yusuf A. (30)
ile babası Mehmet A. (54) arasında tartışma çıktı. Babasının oğluna 'çalış' demesi üzerine
çıktığı iddia edilen tartışmanın büyümesi ile Yusuf A., babasına av tüfeği ile 2 el ateş etti.
Olayın ardından ağır yaralanan Mehmet A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede
yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi
olarak Yusuf A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak
gözaltına alındı. Mehmet A., yapılan otopsinin ardından Hunat Camii'nde öğle namazına
müteakiben kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan gözaltına alınan Yusuf A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21559.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Dikkat! Soğuk hava kalbi zorluyor!
Kış aylarında hipertansiyon, ritim bozuklukları, kalp krizi, kalp yetmezliği ve kalp kökenli ani
ölümlerin görülme sıklığı artıyor. Bunun temelinde de hava sıcaklığındaki düşme, fiziksel
aktivitede azalma, hava kirliliği, hatalı beslenme alışkanlıkları ve hormonal değişiklikler gibi
birçok faktör yatıyor.
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Soğuk havaya uzun süre maruz kalmak vücut ısısının düşmesine sebep olabilirken; aşırı
rüzgarlı hava da vücudu çevreleyen koruyucu ısı tabakasını uzaklaştırabiliyor. Düşen ısının
etkisiyle damarlar daralınca kan akımında azalma oluyor. Kalbe giden oksijen miktarı
azalınca kalp daha fazla kan pompalamaya çalışıyor; kalp hızı artıyor ve kan basıncı
yükseliyor. Dolayısıyla kalp krizi ve inme tetiklenebiliyor. Bu nedenle kış mevsiminde
kalbimizi korumak yaşamsal öneme sahip. Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji
Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem kış aylarında kalp sağlığınız için almanız gereken önlemleri
anlattı, önemli önerilerde bulundu. İşte o öneriler; 1.Vücudunuzun uyarılarını dikkate alın
Kendinizi dinlemeyi öğrenin, vücudunuzun gönderdiği göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı
gibi uyarıları görmezden gelmeyin. Örneğin göğüs ağrınız varsa, geçer diye beklemeyin; en
yakın acil servise gece-gündüz fark etmeden başvurun. Çünkü kalp krizinde zaman yaşamsal
önem taşıyor. 2. Kat kat giyinin Soğuktan korunmak için tek bir kalın kıyafet yerine, kat kat
giyinmeye özen gösterin. Çünkü bu şekilde giyinmek, bir çeşit yalıtım görevi gören, fazladan
bir hava tabakası oluşturuyor. Böylece vücut ısısının daha iyi korunmasını sağlıyor. Başımız
vücut ısısının kaybedildiği başlıca bölgelerden biri, dolayısıyla sokağa çıkarken şapka
takmayı ihmal etmeyin. Özellikle donmaya daha duyarlı olan kulaklarınızı ve çabuk ısı
kaybeden ellerinizi koruyacak şekilde giyinmeyi unutmayın. 3. İlaçlarınızı düzenli kullanın
“Kalp hastalığınız varsa, ilaçlarınızı düzenli kullanmayı ihmal etmeyin.” uyarısında bulunan
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem bunun nedenini ise şöyle açıklıyor: “Kış aylarında
sadece soğuk havanın varlığı değil, fiziksel aktivitede azalma ve kilo alımı da, kan basıncının
yükselmesine sebep oluyor. Bu nedenle özellikle hipertansiyon sorununuz varsa kış aylarında
kan basıncınızı düzenli olarak ölçmeyi alışkanlık haline getirin. Unutmayın ki kan
basıncınızın yükseldiğini hissetmemeniz, normal seviyede olduğu anlamına gelmiyor. Kan
basıncınızda değişiklik varsa, doktorunuzla görüşmeden ilaçlarınızı kesinlikle değiştirmeyin.”
4.Egzersizlere devam Soğuk havadan korunmak gerekiyor. Ancak havanın soğuk olması
egzersizi, en azından yürüyüşü bırakmanız için bir gerekçe olmamalı. Sıkı giyinerek, buz ve
sert rüzgar olmadığı zamanlarda egzersizlere devam! Bunun için haftada 5 gün, 30 dakika
boyunca kalp hızınızın arttığı, daha hızlı nefes aldığınız, ancak konuşmayı sürdürebildiğiniz

ağırlıkta egzersiz yeterli olacaktır. Egzersiz yapamıyorsanız, aynı koşullarda yürüyüş de etkili
olacaktır. Eğer dışarı çıkamıyorsanız, ev içinde de olsanız, hareketsiz kalmayın. Uzun süre
oturmaktan kaçınarak, en az saatte bir hareket etmeye çalışın. 5. Hastalıklardan korunun
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem kış aylarında kalp hastalıklarının alevlenmesinin
bir sebebinin de grip ve zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarının artması olduğuna dikkat
çekerek sözlerine şöyle devam ediyor: “Örneğin grip olduğunuzda vücudunuza fazladan bir
stres yükleniyor. Ateşinizin artması kalbinizin daha hızlı çalışması ve daha fazla oksijene
ihtiyaç duymasına sebep oluyor. Aynı zamanda grip nedeniyle vücuttaki sıvı miktarının
azalması sonucu kan basıncının düşmesi nedeniyle kalbin oksijen kaynağı azalıyor. Bu
nedenlerden dolayı var olan kalp yetmezliğini alevlendirebiliyor. Unutmayın ki, vücudumuz
bir bütündür. Bir yerdeki hastalık diğerlerini de etkileyebiliyor. 6. Sebze ve meyve tüketmeniz
şart Hastalıklarla savaşmada vitamin, mineral ve liften zengin özellikleriyle bağışıklık
sistemimizi destekleyen, özellikle taze olmasına dikkat edeceğiniz kış sebze ve meyvelerini
sofranızdan eksik etmeyin. Günde en az 4-5 kez meyve ve sebze, sağlıklı yaşamı
sürdürmenize destek olacaktır. Yemeklerde mümkün olduğunca az tuz kullanmayı alışkanlık
haline getirin. Tahıl tüketiminde, liften zengin olan tam tahılı tercih edin. Haftada 2 gün balık
yemeye özen gösterin. Besinlerde doymuş ve trans yağ kullanmayın ve şekerden de mümkün
olduğunca uzak durun. 7. Depresyona savaş açın Kış aylarında farklı nedenlerle depresyona
eğilim artıyor. Kortizol gibi stres hormonlarının artışı kalp krizi ve hipertansiyon gibi kalp
hastalıklarının da alevlenmesine sebep oluyor. Stres sebebini bulmak, gerekiyorsa tedavi için
doktorunuza başvurmak, sorunu erken çözmenize yardımcı olacaktır. Aileleriniz ve
arkadaşlarınızla görüşmek, dışarı çıkamıyorsanız komşularınızı ziyaret etmek de kendinizi iyi
hissetmemizi sağlayacaktır. 8. D vitamini eksikliğine dikkat! Son yıllarda, birçok çalışmada D
vitamini eksikliğinin kalp yetmezliği ve inme gibi kalp damar hastalıklarında da risk faktörü
olduğuna dair sonuçlar izleniyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem D vitamini
almanın en etkili yolunun ise güneş ışığı olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor: “Ancak kış
aylarında, güneş ışınlarının dünya atmosferine girdiği açının fazla olması nedeniyle atmosfer
büyük ölçüde, D vitamini sentezi için gereken UVB ışınını engelliyor. Bu nedenle yeterli
güneş ışığı alamadığınız zaman D vitamini takviyeleri kullanmamız gerekebiliyor. Bunun için
öncelikle doktorunuza danışarak D vitamini düzeyinizi ölçtürmeniz gerekiyor.” Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21560.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Anadolu Yazarlar Birliği 56 öğrenciye
sertifikalarını verdi
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı himayesinde Anadolu
Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında "Çeviri
Atölyesi ile Dil ve Edebiyat Atölyesi" çalışmalarını başarıyla tamamlayan 56 öğrenciye
sertifikaları verildi.
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Üsküdar Belediyesi Kültür ve Nikah Sarayı Kız Kulesi Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte
konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eseri inceleme fırsatı bulduğunu
belirterek "Çok güzel bir eser olmuş, emeği geçen öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.
Anadolu Yazarlar Birliğinin çok mütevazı ve kalıcı işler yaptığını ifade eden Türkmen, bu
çalışmaların örnek olması gerektiğinin altını çizerek Üsküdar Belediyesinin her zaman bu tür
çalışmaların yanında olacağını söyledi.
Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun ise Uluslararası Öğrenciler Akademisinin bu
akşam 8 aylık eğitimini tamamladığını belirterek, "Bu çalışmamızda en büyük emek
eğitmenlerimizindir. Öğrencilerimizle ilgilenip çeviri teknikleri üzerine eğitim verdiler.
Ayrıca Sayın Hilmi Türkmen her zaman bize destek oldular." dedi.
Tosun, öğrencilerin akademik ve sosyal donanımlarının güçlendirilmesi için çalışmaların
yoğun bir şekilde devam ettiğini ve öğrencilerin Türk kültür ve medeniyet değerlerini daha iyi
tanıma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.
Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında 65 ülkeden 228 öğrencinin eğitim gördüğünü
belirten Tosun, proje kapsamında 3 ayrı dalda eğitim alındığını, bunların Çeviri Atölyesi,
Kültür ve Medeniyet Seminerleri ve Dil ve Edebiyat Atölyesi olduğunu anlattı. Tosun, aynı
zamanda atölyelerde öğrencilerin kendi dillerinden çevirdikleri şiir ve öyküleri kitap haline
getirdiklerini aktardı.
Sertifika töreninde, öğrenciler kendi dillerinden çevirdikleri şiirleri okurken, sertifika almaya
hak kazanan 56 öğrenci sertifikalarıyla birlikte hediyelerini aldı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21561.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı
Büyüksimitçi, "İhracat yüzde 5 düştü”
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, “2016 yılı itibariyle ihracatımız
yüzde 5 civarında düşecek gibi duruyor geçtiğimiz yıl ihracatına göre” diye konuştu.
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KAYSO’nun 2016 yılının son meclis toplantısı, Kayseri’de ve ülke genelinde meydana gelen
terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunması ve dualar edilmesiyle
başladı. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Abidin Özkaya yeni yılın Türkiye ve
dünyada huzur ve barışın olacağı bir yıl olmasını temenni ederek, “2016 yılının öyle ya da
böyle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok acı ve sıkıntı dolu yılı geride bırakıyoruz. İnşallah
Allah, böyle bir yılı bu millete bir daha nasip etmez. Çünkü hiç olmaması gereken şeyler oldu.
Tabi bu arada sanayicilerimiz de hedeflerini revize etmek zorunda kaldılar. İnşallah 2017
yılının daha iyi olacağı, terör gündeminin olmadığı, ülkemizde birlik ve beraberliğin daha çok
olduğu bir yıl olacak. Tüm Türkiye’de ve dünyada huzur ve barışın olacağı bir yıl diliyorum”
diye konuştu.
Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de terörü
nefretle lanetlediklerini ifade ederek, “Kayseri’miz ve ülke genelinde gerçekleşen terör
olaylarını bir kez daha nefretle kınıyoruz. Ülkemizin kritik günlerden geçtiği bu dönemde
hain odaklar ülkemiz üzerinde kirli oyunlarını sergilemeye devam ediyor. 15 Temmuz’da
yapamadıklarını şimdilerde kalleşçe bombalı saldırılarla yapmaya çalışıyorlar. Ama
başaramadılar, başaramayacaklar” dedi. Hükümet tarafından alınan tedbirler hakkında meclis
üyelerine bilgi veren Büyüksimitçi, “Geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Binali Yıldırım
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ekonomiye yönelik alınan tedbirleri açıkladı. İhracat
kredileri için verdiği kefalet oranını yüzde 85’ten yüzde 100’e çıkartılıyor. İmalata yönelik
yatırım harcamaları için kurumlar vergisi indirimi tam olarak uygulanacak. Teşvikin tamamını
diğer kazançlara uygulama imkanı getirilecek. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde kdv iadesi
verilecek. Aralık 2016 ve Ocak-Şubat 2017 aylarında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz
olarak Ekim-Kasım-Aralık 2017’ye ötelenecek” şeklinde konuştu.
“Nefes Kredisi’nden 80 bin KOBİ faydalanacak”
TOBB bünyesindeki Nefes Kredisi’nden yaklaşık 80 bin KOBİ’nin faydalanacağını
düşündüğünü ifade eden Büyüksimitçi, “Nefes Kredisi adı altında TOBB bünyesinde bizim de
katkıda bulunduğumuz yıllık 9,90 faizle kredi kullandırılacak. TOBB Nefes Kredisi adı
altında bir kredi oluşturuldu. Burada belli amaçlar var. Özellikle bunu yüzde 10’un altına
çekmekle ilgili psikolojik eşiği kırmak. Burada toplam kredi hacmi 5 milyar TL olacak. Ve bu
sadece KOBİ’lere kullandırılacak. Odaların tercihine göre 50-100-150 bin TL olarak KOBİ
başına kullandırılacak bu kredi. Bu uygulama 12 Aralık Pazartesi itibariyle 81 il ve 160 ilçede
başladı. Yaklaşık 80 bin KOBİ’miz bu işten faydalanacak. Bunun işleme şekli de üyelerimiz
odamıza gelerek bir faaliyet belgesi alacak. Bu faaliyet belgesine de ‘TOBB Nefes Kredisi

İçindir’ diye yazacak. İki banka ile anlaşıldı Ziraat ve Deniz Bank. Bunu Kayseri Sanayi
Odası olarak 100 bin TL öngördük üyelerimizle ilgili. Yüzde 85’ine Kredi Garanti Fonu
teminat verecek, başvurduğunuzdan itibaren en geç 24 saat içerisinde sonuçlandıracak.
Dolayısıyla bankalar sadece yüzde 15’lik bir risk taşıyacağı için KOBİ’lerimiz daha rahat
alacak diye düşünüyoruz” dedi.
“İhracat yüzde 5 düştü”
Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl ihracatta yüzde 5 oranında düşüş olduğunun altını çizen KAYSO
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, önümüzdeki yıl daha çok çalışılması
gerektiğinin belirtti. Büyüksimitçi, “2016 yılı itibariyle ihracatımız yüzde 5 civarında düşecek
gibi duruyor geçtiğimiz yıl ihracatına göre. 2016 maalesef çok zorluklarla geçti. Bu zorluğa
rağmen sanayicimizin direnci, azmi ile bu rakamın daha aşağı inmesi engellenmiş oldu.
İnşallah önümüzdeki yıl cumhurbaşkanımızın a sıkça belirttiği sanayicimizin kendi işine
odaklanması gereken, bunu bir milli seferberlik ruhuyla yapması gereken, koşturacağımız bir
yıl olması gerekiyor. Daha çok üretmeliyiz, ihracat yapmalıyız” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek oylandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21562.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

“O’nu şair yapan vatan sevgisidir”
"Vatan Şairi" ve "Milli Şair" unvanları ile anılan Mehmet Akif Ersoy, eserlerindeki vatan
sevgisiyle gençliğe ışık tutmaya devam ediyor. Torunu Selma Argon, hiç görmediği dedesini
anlattı.
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"Vatan Şairi" ve "Milli Şair" unvanları ile anılan, İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale
Destanı, Bülbül ve Safahat gibi önemli eserlere imza atan Mehmet Akif Ersoy, eserlerindeki
vatan sevgisiyle gençliğe ışık tutmaya devam ediyor. Bu günlerde eserlerindeki birlik ve
beraberlik ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan Mehmet Akif Ersoy'u,
vefatının 80. yılında kızı Suat Hanım'dan olan en küçük torunu Selma Argon anlattı. Argon,
dedesini hiç göremediğini, annesinin anlattıklarıyla, okuduklarıyla onu tanıdığını ve ona
hayran olarak büyüdüğünü belirterek, dedesinin ailesine çok düşkün olduğunu, çocuklarını
özenle yetiştirdiğini, hepsinin çeviri yapacak şekilde yabancı dil eğitimi aldığını dile getirdi.
Dedesinin sanat ve müzikle çok yakından ilgilendiğini ifade eden Argon, "Müzik seven bir
insandı, her türlü müziği dinlerdi. Ney üflemeyi de Neyzen'den öğrenmişti. Tek kelimeyle
ailesine çok düşkün bir insandı. Anneannem İsmet Hanım astım hastasıydı, sık sık nöbet
geçirirmiş. Her öğün ailesiyle vakit geçirsin diye onu kucağında üst kattan sofraya indirirmiş.
Çok dürüst ve vefalı bir insandı. Arkadaşlarının yetim kalan çocuklarını kendi çocuklarından
ayırmaz, onlara da babalık yapardı." diye konuştu. İstiklal ve İslam şairi olarak tanınan dedesi
Ersoy'un, Mısır'a gittikten sonra da ailesi ile bağını koparmadığını, oradan yazdığı
mektuplarda aile fertlerinin her birine tek tek ilgi gösterdiğini belirtti. "Çileli bir hayat

yaşamış ama hiç şikayetçi olmamış" Argon, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen dedesinin,
çocukları üzülmesin diye mektuplarında bunlara yer vermediğini vurgulayarak, "Mektuplarını
okuduğunuzda satırlarında derin bir özlem içinde olduğunu anlarsınız. Başka bir iletişim
kaynağı olmadığı için ailesine çok sayıda mektup yazmış. Çileli ve üzüntülü bir hayat yaşamış
ama hiç şikayetçi olmamış." dedi. Dedesinin manevi anlamda kendilerine çok büyük bir miras
bıraktığını dile getiren Argon, "Her zaman ona layık olma gereği hissederiz. Onun ismi
üstünden ilkokulda her zaman çok gözde bir çocuk oldum. İstiklal Marşı'nı hep bana
okuturlardı. İlkokul çağlarında dedemin ne kadar önemli bir insan olduğunu pek de
anlayamadım. 'İstiklal Marşı'nı deden yazdı o yüzden sen okuyacaksın.' dediklerinde bir
anlam veremezdim. Ancak ortaokul ve lise çağına geldiğimde bunun ne kadar önemli
olduğunu anladım. Böyle bir dedenin torunu olduğum için gurur duyuyorum. İstiklal Marşı'nı
duyduğumda nerede olursa olayım durur dinlerim." ifadelerini kullandı. "Kadim dostlarından
her zaman büyük bir vefa gördü" Argon, dedesinin kadim dostlarının her zaman büyük bir
vefa örneği sergilediğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mısır'daki hamisi Abbas Halim
Paşa, 'O her zaman bir Abbas Halim bulur ama ben her zaman bir Mehmet Akif bulamam.'
diyecek kadar sevmiş. Paşa, vefat ettiğinde dedem çok üzülmüş ve 'Babamı ikinci kez
kaybettim.' demiş. Dostları dedemi çok sevdiği gibi o da dostlarını çok sevmiş, zira kendine
karşı hata yapıldığı zaman çok aldırmamış ama dostlarına bir zarar geldiği zaman tepkisini
ortaya koymuş. Ancak her şeyden çok vatanını sevmiş. Hastalıklarının en önemli sebebinin
vatanından ayrı kalmak olduğunu düşünüyorum. 'Mısır'da uzun süre yaşayanlar siroz olur.'
derlerdi ama bence onu asıl üzen vatanından ayrı kalmasıydı." Dedesinin büyük haksızlık ve
vefasızlıklara da maruz kaldığını aktaran Argon, Ersoy'un çok hassas bir insan olduğunu, bu
nedenle yaşadıklarından çok etkilendiğini ve o büyük eserleri yazabilmeyi de bu hassasiyete
borçlu olduğunu söyledi. Argon, gençliğin Mehmet Akif'e büyük ilgi ve saygı gösterdiğini,
bunun da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Oysa bir zamanlar Mehmet Akif unutturulmak
istenmişti. Hatta Safahat'ı gönderdiğinde yurda sokulmamış geri gönderilmişti. Bunları
işitmesi onu çok üzse de hiçbir zaman yansıtmadı. Son yıllarda, özellikle 15 Temmuz'dan
sonra herkesin dilinde onun sözleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız, her konuşmasında o günün
anlamına uygun olarak şiirlerinden alıntı yapar. Demek ki artık Mehmet Akif anlaşılıyor."
dedi. "Gençler Ersoy'un eserlerine gereken ilgiyi gösteriyor" İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen de Mehmet Akif Ersoy'u sadece bir şair olarak
tanımlamanın haksızlık olduğunu, bu bakış açısının Ersoy'dan yeterince faydalanmayı
engellediğini söyledi. Şen, Mehmet Akif Ersoy'un ortaya koyduğu fikirlere bakıldığında onun
bir tarihçi, sosyolog, fikir ve düşünce insanı olduğunun görüldüğünü dile getirerek, şöyle
devam etti: "Yalnızca İstiklal Marşı'nın şairi diye geçiştirerek, ondan yeterince istifade
etmiyoruz. Dinin yanlış anlaşılması, din eğitiminin eksik verilmesi, okullarda Batı'nın sahip
olduğu ilmin, fennin eksik okutulmasına kadar birçok konuyla çözüm üreterek ilgilendiğini
görüyoruz. Bu nedenle Ersoy'u artık İstiklal Marşımızın şairi tanımlamasının ötesinde biraz da
bu gözle görmemiz lazım. Ersoy'un edebi yönüyle ilgili en iyi sözü kadim dostu Süleyman
Nazif söylemiştir. Özellikle Çanakkale ve İstiklal Marşı için 'Bunlar vahy-i ilahidir, şiir-i
ilahidir' tanımlamasını kullanmıştır. Bunların üzerine bir daha çıkılamaz." "Ersoy'da vatan
sevgisi çok ön plandaydı" Günümüzde gençlerin Ersoy'un eserlerine gereken ilgiyi
gösterdiğini dile getiren Şen, Ersoy'un eserlerini gençlerin daha iyi anlaması için, onun
hakkında çalışan yazarların daha güncel bir dil kullanması gerektiğini söyledi. Şen, Ersoy'da
vatan sevgisinin çok ön planda olduğunu vurgulayarak, "Milli şairimiz her zaman 'Etmesin
tek vatanımdan beni dünyada cüda.' derken vatanını terk etmek durumunda bırakılıyor.

Yakın dostlarından Şefik Kolaylı'nın aktardığına göre, kendisinin hafiyeler tarafından takip
edildiğini fark ettiğinde 'Ben vatan haini miyim?' sorusunu soruyor. İstiklal Marşı'nı yazmış
biri olarak bu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21563.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Öğrencilere '15 Temmuz' anlatıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri,
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'nde öğrencilere 15 Temmuz hain darbe girişimini
anlattı.

27 Aralık 2016 Salı 11:11

İl Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürlüğü faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. TDP
Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu
Lisesi'nde öğrencilere 15 Temmuz hain darbe girişimini anlattı. 170 öğrenciye görüntüler ve
slaytlar eşliğinde FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan ekipler, öğrencilere Türk bayrağı
amblemli şapka hediye etti.
Toplantıya, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü İrfan Sancar, Nuh Mehmet Küçükçalık
Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli
ile öğretmenler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21564.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri spor camiasının acı günü
Kayseri amatör camiasının duayen ismini kaybetti

27 Aralık 2016 Salı 11:23

Yıllardır Kayseri futboluna hizmet eden Mehmet Karabacak bugün sabah saatlerinde hayatını
kaybetti. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda görev yapan ve herkes tarafından
çok sevilen Mehmet Karabacak (60) yaşında hayata gözlerini yumdu. Karayollarından
çalıştıktan sonra emekli olan ve daha sonra Kayseri Amatör Spor Kulüplerinden görev alarak
hizmet eden Mehmet Karabacak’ın ölüm haberi tüm Kayseri Spor camiasını yasa boğdu.
Önceki gün anıdan rahatsızlanan Mehmet Karabacak kaldırıldığı hastaneden bugün sabaha
karşı hayatını kaybetti. 1956 doğumlu olan Mehmet Karabacak, bugün Erkilet Gümüşcu
Camisinde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Erkilet’te
toprağa verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21565.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

"Askerleri yalnız bırakmıyor"
Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısının gerçekleştiği otobüs durağına
vatandaşların ziyaretleri sürüyor.

27 Aralık 2016 Salı 14:12

Terör saldırısının gerçekleştirildiği durak, ziyaretçiler tarafından kırmızı karanfil ve güllerle
süslendi. Pek çok kuruma ve sivil toplum kuruluşuna ait çelengin yer aldığı durakta, saldırının
hedefindeki askerlerin bağlı olduğu 1. Komanda Tugay Komutanlığının da çelengi bulunuyor.
Talas Bulvarı'ndan geçen bazı otomobillerin sürücüleri araçlarını durdurarak, durakta dua
ediyor. Duraktaki banka, maket dar ağacı ile silah kılıfı da bırakıldı.
- Okullardan "Milli Seferberlik Çağrısına" destek
Terör saldırısının gerçekleştiği durağın ziyaretçileri arasında öğrenciler ve öğretmenler de yer
alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Seferberlik Çağrısı'nın ardından harekete
geçen okullar, etkinlikleri kapsamında öğrencilerini 14 askerin şehit düştüğü otobüs durağına
getiriyor.
Burhan Dinçbal Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Canan Avşar, gazetecilere, Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın Milli Seferberlik Çağrısı'nın ardından okullarında çeşitli etkinlikler
gerçekleştirdiklerini söyledi.
15 Temmuz şehitlerini de bu kapsamda andıklarını anlatan Avşar, "Şehitlerimizin can verdiği
bu mekanı ziyaret etmek istedik. Milli şuur yükselince bu yaşadıklarımız olmayacaktır.
Gelemeyen çocuklarımızın yüreği burada. İnşallah çocuklarımız yaşananlardan ders çıkaracak
ve hainlere en iyi cevabı vereceklerdir." diye konuştu.
Öğrencilerden Ceren Şahin de duygulandığı belirterek, "Patlama gözümün önüne geldi,
askerlerimizin burada olduğunu hissettim." dedi.
Olay günü kursta olduğunu anlatan Muhammed Celal Doğan da "Haberi aldıktan sonra o gün
ders de işleyemedik. Ülkemiz terör örgütlerine asla teslim olmayacak. Bunu göstermek
istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan lise öğrencilerinin duygularını kaleme döktükleri ve durağa astıkları şiir ile
kompozisyonlar da ziyaretçilerce okunuyor.
Bir öğrencinin kaleme aldığı "Utanıyorum şehidim, utanıyorum yemeden, içmekten, senin
annen ağlarken gülmekten utanıyorum. Sanma ki unutuyor, unutturuyoruz, unutanları
barındırmaktan utanıyorum. dizeleri dikkati çekti.
- "Askerleri yalnız bırakmıyor"
Otobüs durağının müdavim ziyaretçileri arasında Fevzi Kurtoğlu (62) da yer alıyor. Gün
içinde durağa gelen Kurtoğlu, elindeki Türk bayrağıyla şehit askerler anısına saygı duruşunda
bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21566.html
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11 kişi piyasaya sahte para sürmekten
gözaltına alındı
Kayseri’de piyasaya sahte para süren 11 kişi 39 bin TL sahte para ile birlikte yakalanarak
gözaltına alındı.

27 Aralık 2016 Salı 14:46

Edinilen bilgiye göre Kayseri’de meydana gelen sahte para olayları ile ilgili olarak Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldığı
öğrenildi. Yapılan operasyonda toplam 14 parada sahtecilik olayına karışan 11 kişinin
yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan 11 zanlıdan 3’ü serbest bırakılırken,
8 zanlı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Kaçakçılık
ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 359
adet sahte 100 TL olmak üzere 39 bin TL sahte banknot ele geçirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21567.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

HULUSİ PAŞA’NIN ACI GÜNÜ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu hayatını kaybetti.

27 Aralık 2016 Salı 17:03

Genelkurmay Başkanı Akar'ın dayısı Rıza Maraşlıoğlu 82 yaşında hayatını kaybetti.
Maraşlıoğlu'nun cenaze namazı Cami Kebir'de ikindi namazını müteakiben kılınırken,
Orgeneral Akar, dayısını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazının kılındığı
camiye gelen Akar, burada taziyeleri kabul etti. Maraşlıoğlu'nun cenazesi İl Müftüsü Şahin
Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehir mezarlığına defnedildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı acı gününde, Vali Süleyman Kamçı,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları yalnız bırakmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21568.html
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"FETÖ üyesi olsam sevgilim olmazdı"
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik
soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan 7'si
tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

27 Aralık 2016 Salı 17:37

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Talip S, Muhammet T,
Zekai Ş, Sefa G, Ömer S. ve Nihal A, tutuksuz sanıklar Meryem D, Fatma T.K. ile sanık
avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Yusuf T. ile tutuksuz sanık Funda A. ise duruşmaya
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı. Hakkında zorla getirilme kararı
bulunan tutuksuz sanık Esra Ç. ise duruşmaya katılmadı. Eski Teğmen Muhammet T,
savunmasında, FETÖ'ye üye olmadığını öne sürdü. "Ben terörist değilim." diyen Muhammet
T, "Yaşadığım durumu kaldıramıyorum. Aradığınız asıl teröristler kanaat önderi diye
adlandırdıkları şarlatandan aldıkları talimatla halkımıza kurşun yağdıranlardır. Kayseri'de
haince bombalı saldırı düzenleyenlerdir." ifadelerini kullandı. Darbe akşamı askeri
misafirhanede olduğu ve bir gün sonra mesaiye gittiğini anlatan Muhammet T, "Beni sınav

sorusu çalarak bir yerlere gelen emek hırsızlarıyla aynı kefeye koymayın. Çok zorlu bir
süreçten geçerek subay oldum. Bu hain girişimden sorumlu olanlar kaçtı gitti. Kendimi
sorumlu hissetsem ben de kaçardım." dedi. Sanık Zekai Ş. de 17 yıldır devlet memuru olarak
çalıştığını belirtti. Amirlerinin dışında kimseden emir almadığını savunan Zekai Ş, tutuksuz
yargılanmak istedi. - "Yapıyla ilgim olsaydı sevgilim olmazdı" Tutuklu sanıklardan Sefa G.
ise örgüt üyelerinin haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve programın ismini
medyadan öğrendiğini söyledi. FETÖ üyesi olmadığını iddia eden Sefa G, "Benim yıllardır
sevgilim var. Bu yapıyla ilgim olsaydı sevgilim olmazdı. Onlarda sevgili işi olmaz. KPSS'den
73 puan aldım. 2015 yılında astsubaylık sınavına girdim. Bu yapının içerisinde olsaydım bana
da soru verilirdi ve ben de bu sınavlarda başarılı olurdum." diye konuştu. Sanık Nihal A. da
2012 yılına kadar FETÖ'ye ait dershanelerde öğretmenlik yaptığını kaydetti. Başörtülü
çalışabildiği ve söz konusu okullarda maaşların yüksek olduğu için görev yaptığını öne süren
Nihal A, İzmir'deki Yamanlar Kolejini burslu kazandığı için oğlunu buraya gönderdiğini,
servis ve yemek parasını yatırmak için Bank Asyaya hesap açtığını savundu. Mahkeme
heyeti, bazı sanık avukatlarının savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21569.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kuraklık duasına da Suriyelileri
götürsünler
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, Ak Parti Kayseri Milletvekili
Sami Dedeoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "15 Temmuz'da başarılı olamamalarının
sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasıdır" şeklinde yapılan açıklamaya cevap verdi.

28 Aralık 2016 Çarşamba 10:03

Dedeoğlu'nun açıklamasına alaycı bir üslupla karşılık veren Keskin,
"Sayın Sami Dedeoğlu'nu, bazı çevrelerce dil sürçmesi olarak nitelendirilmeye çalıştıkları
talihsiz açıklamasından ve bir milletin aklı ile ısrarla dalga geçmesinden dolayı kınıyorum.
Artık aklımızla dalga geçmeyin. Madem Suriyelilerin duaları bu kadar etkili ve kesin sonuç
veriyor, söyleyin bir zahmet dualarını kendi ülkeleri içinde etsinler de bu duruma
düşmesinler.
Madem nefesleri bu kadar kuvvetli ve etkili, zahmet olmazsa bir istirhamımız olacak! Sayın
Dedeoğlu aracılığına devam edip, bir zahmet terörü ve işsizliği bitirmek, ekonomiyi olumlu
bir hale getirmek adına dua etmelerini misafirimiz Suriyeli kardeşlere iletsin. Hatta
mümkünse bu diyalogu koparmasın da yazın kuraklık duasına da Suriyelileri götürsünler."
ifadelerini kullandı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21570.html
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Evinde ölü bulundu
Kayseri'de yalnız yaşadığı öğrenilen 56 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu.

28 Aralık 2016 Çarşamba 10:04

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde meydana gelen
olayda, Y.Y.'nin (56) evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Bir süredir kendisinden haber
alamayan yakınları, çilingir yardımıyla eve girince Y.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar
üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde inceleme yaptı. Y.Y.'nin cenazesi yapılan
incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21571.html
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Beş yıldızlı okullar
Büyükşehir Belediyesi'nin hayırsever katkısıyla Cırgalan Mahallesi'nde yaptırdığı Mustafa
Öner İlkokulu'nun kamuoyuna tanıtımı için bir tören düzenlendi. Törene katılan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için beş yıldızlı okullar
yaptıklarını söyledi.

28 Aralık 2016 Çarşamba 10:04

Cırgalan Mahallesi'ne yaptırılan Mustafa Öner İlkokulu'nun tanıtım programına Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kocasinan, Talas ve Bünyan Belediye Başkanları, Hayırsever
Mustafa Öner, bürokratlar, vatandaşlar, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Cırgalan Mahallesi Muhtarı İbrahim Kuvvet, mahallenin okul ihtiyacının
giderilmesi nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas
Yılmaz da konuşmasında başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerin eğitime
sundukları katkıya vurgu yaparak, "Başkanlarımız olduğu sürece eğitimde daha hızlı bir
şekilde ilerleyeceğiz" dedi. Köy Enstitüsü Mezunu bir öğretmen olduğunu dile getiren
Hayırsever Mustafa Öner de eğitimin önemi üzerinde durdu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da törende yaptığı konuşmada,
Kocasinan'a böyle bir eğitim tesisi yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek
Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Mustafa Öner'e teşekkür etti. Çolakbayrakdar,
Kocasinan Belediyesi'nin eğitime sağladığı katkılardan da bahsetti
"Birlik beraberliğimiz, en büyük gücümüz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasına yaşadığımız acı olaylara
değinerek başladı. Önce İstanbul'da, ardından şehrimizde ve daha sonra Suriye'deki El Bab
operasyonunda çok büyük acılar yaşadığımızı ifade eden Başkan Çelik, "Pek çok vatan
evladımızı şehit verdik. Sadece ailelerinin değil, hepimizin yüreği yanıyor. Fakat yaşadığımız
acıya rağmen teröre inat birbirimize sıkıca sarılarak hayatı devam ettireceğiz. Terörün
oyununa gelmeyeceğiz. Bir taraftan yatırımlarımıza devam edeceğiz, bir taraftan da
hizmetinize sunduğumuz yatırımları kamuoyu ile paylaşacağız. Ülke olarak en güçlü
olduğumuz nokta birlik ve beraberliğimiz. Konu vatan, millet, bayrak olunca görüş
ayrılıklarını, ideolojik farklılıkları bir tarafa bırakarak bir araya gelmemiz en büyük
gücümüzdür. Bunun en bariz örneğini 15 Temmuz'da gösterdik. 15 Temmuz sonrası
yakaladığımız ruh var olduğu müddetçe dünyada hiçbir güç bizi parçalayamaz" dedi.
"Çocuklarımızın iyi yetişmesi için çalışıyoruz"
Konuşmasında öğrencilere de seslenen ve daha fazla gayret göstermelerini isteyen Başkan
Çelik, "Ülkemizin geleceği sizlersiniz. Bu ülkenin geleceğinin nasıl olacağının karar vericileri
siz olacaksınız. Eğer dış güçlerin karıştırmaya cesaret edemediği, hainlerin barınmadığı, çok
daha müreffeh bir ülkede yaşamak istiyorsanız çok daha fazla azim ve gayret göstermelisiniz.
Yalnızca kendiniz için değil, aileniz, şehriniz ve vatanınız için çalışmalısınız. Bizler de
sizlerin daha iyi yetişmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İşte bu okul
gösterdiğimiz gayretin bir neticesidir. Bu okulun yapımında beş yıldızlı otellerde kullanılan
malzemeler kullandık. Kerpiç binalardan beş yıldızlı binalara geçtik. Büyükşehir Belediyesi
olarak Kayseri'yi her alanda kaliteli ve konforlu bir şehir yapmak için tüm yatırımcı kurum ve
kuruluşlara elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmasında okulun yapımına katkı veren Hayırsever Mustafa Öner'e de teşekkür eden
Başkan Çelik, okulun hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tanıtım programında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise eğitime
sağlanan katkının ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çok önemli olduğunu belirterek katkı
sunan herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Cırgalan Mahallesi adına Muhtar İbrahim Kuvvet ve İl Milli Eğitim
Müdür Vekili İlyas Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Hayırsever
Mustafa Öner'e teşekkür plaketi sundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra programa katılan öğrencilere pasta ikram etti,
ardından da okulu gezdi. Sınıflarda dersleri de izleyen Başkan Çelik, öğrencilerle birlikte
oturdu ve onlarla sohbet etti. Kurumsal Haber
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Kululu derneği şehitlerimizi andı
Kululu ve Çevresi Sosyal Dayanışma Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları 17
Aralık’ta Kayseri’de askerlerimizi hedef alan kalleş saldırı sonucu şehit olan 14
kahramanımızı dualarla anmak için saldırının gerçekleştiği yerde bir açıklama yaptılar.
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Grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı Ali Bayazıt , “Bizler biliyoruz ki ülkemiz
üzerinde büyük oyunlar oynanmaktadır. Ellerindeki maşaları kullanarak Türk milletine şekil
vermeye çalışan dış güçler şunu bilsinler ki bu terör saldırılarıyla bizleri yıldıramayacak
sindiremeyecektir.
Şairin dediği gibi; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer üstünde ölen varsa
vatandır. Bizler bu Anadolu topraklarını kanımızla terimizle yoğurarak vatan yaptık.
Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Yemen’de, Sakarya’da şehit düşen dedelerin torunlarıyız. O
dedelerin torunları bugün Türk vatanının bölünmez bütünlüğü Türk devletinin bekası için
ülkemiz
içinde
ve
dışında
şehit
düşmektedir.”
ifadelerini
kullandı.
“Ayrılıkta azap birlikte rahmet vardır.” diyen Bayazıt, “Bize düşen görev hakkın, hukukun,
adaletin,
kardeşliğin,
birlik
ve
beraberliğin
yanında
yer
almaktır.
Şehit kardeşlerimize yüce Rabbim rahmetler ihsan eylesin! Kederli ailelerine ve
yüreklerimize sabr-ı cemil ihsan eylesin! Birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi
güçlendirsin! Aramıza fitne, fesat ve nifak tohumu ekmek isteyenlere Cenab-ı Hak hiçbir
zaman fırsat vermesin! Cennet vatanımızı her türlü kötülüklerden, şerlerden ve musibetlerden
muhafaza eylesin! Nerede olursa olsun Terörün her türlüsüne lanet olsun.” şeklinde konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21573.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Sit alanında izinsiz kazıya 10 gözaltı
Kayseri'nin Talas ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 10 kişi gözaltına alındı.
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Talas İlçe
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevlik Mahallesi'nde sit alanı kapsamındaki arazide izinsiz
kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Define bulmak için kazı yapan 10 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Kazı yerinde jeneratör, 2 matkap, 100 metre kablo, sinyal cihazı, detektör, 3 kürek ve 19 çekiç
ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21574.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Çolakbayrakdar, kış uyarısı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’dan kış mevsiminde olası tehlikelerin
önlenmesi için uyarı geldi. Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada Başkan
Çolakbayrakdar, vatandaşların olası karbon monoksit zehirlenmelere karşı dikkatli olmaya
davet ederken, sürücülere de araçlarında kar lastiği kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.
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Vatandaşların kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarını
belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Meteoroloji tarafından yapılan uyarıyla birlikte ilçe
genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık.
Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz 24 saat
durmaksızın çalışıyor. Özellikle gece saatlerinde sabaha karşı oluşabilecek donmalara karşı
tuzlama çalışmalarımız durmaksızın devam edecek. Bu arada vatandaşlarımızın da daha
dikkatli olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Özellikle araç sürücüleri uyarıları dikkate alıp
araçlarına kışlık lastiklerini takmadan yola çıkmasın. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği
için araçlarına kış lastiklerini takmaları gerekiyor. Bu konuda herkesin hassas davranması ve
soğuk hava nedeniyle oluşan buzlu zeminlerde de daha dikkatli olması gerekiyor. Ne kadar
önlem alırsak bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur.” diye konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar ayrıca soğuk havaya karşı kış mevsiminde olası karbon monoksit
zehirlenmeleri hususunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar,
“Havaların soğumasıyla, ısınma ihtiyacını karşılamak için soba ve doğalgaz kullanımı
artmaktadır. Bu durum gerekli tedbirlerin alınmaması halinde karbon monoksit zehirlenmesi
tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Olası baca tıkanmalarına veya alçak basınçlı
havalarda karbon monoksit zehirlenme vakalarına karşı basit önlemlerle üzücü olayların
önüne rahatlıkla geçilebilir.

Vatandaşlarımızın gerekli tedbirlerin almasını ve daha dikkatli olmasını rica ediyoruz.
Hemşehrilerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir.” ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21575.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

11 ayda 4 bin 563 olaya müdahale
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, itfaiye ekiplerinin
2016 yılının 11 ayında 4 bin 563 olaya müdahale ettiğini ve 619 kişiyi kurtardıklarını söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan itfaiye ekiplerinin, 2016
yılının Kasım ayına kadar 4 bin 563 olaya müdahale ettiklerini, bunlardan 3 bin 366’sının
yangın 933’ünün kurtarma olayı olduğunu söyledi. Kızılkan, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 06.11.2016 tarihi itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde toplam 4 bin 563 olaya müdahale etti. Bunların 3 bin 366’sı yangın 933
adet de kurtarma olayı meydana gelmiştir. Bu kurtarma olaylarında 644 kişiye operasyon
gerçekleştirmişiz, 619 kişi kısmen yaralı olarak kurtarılırken 25 tane ex olayı söz konusu. Bu
exler trafik kazasında karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.
“Soba kurarken 2 dirsekten fazla dirsek kullanmayın”
Yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler de veren Kızılkan, vatandaşlara soba kullanımı konusunda
da tavsiyelerde bulundu. Kızılkan, “Özel ve resmi toplam bin 462 noktada baca temizliği
olayı gerçekleştirdik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak
halkımıza şunu öneriyoruz. Diyoruz ki sonbahar nedeniyle elektrikli cihazların kullanılması,
sobaların kurulması ile birlikte bacadan doğacak her türlü riskin ortadan kaldırılması için
elektrikli cihazların mutlaka ve mutlaka kontrollünü yapın. Uyurken fişini çekin. Sobalarla
ilgili ise baca temizliği yapmadan sobanın kurulmasının doğru olmadığını paylaşmak
istiyorum. Yangından önce önlemin önemli olduğunu, bu nedenle soba kurarken iki dirsekten
fazla dirsek kullanılmamasını da kayseri halkımıza tavsiye olarak belirtmek istiyorum” diye
konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21576.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Esenyurt’ta trafik kazası
Kayseri'nin Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar
oluştu.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Yavuz Caddesi'nde
meydana gelen trafik kazasında bir ticari araç ile bir otomobilin çarpıştığı öğrenildi.
Sürücülerin hafif yaralandığı kazada araçlarda madde hasar meydana geldi.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21577.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

İhracat yüzde 5 düştü
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, geçtiğimiz yıla oranla bu yıl
ihracatta yüzde 5 oranında düşüş olduğunun altını çizerek, önümüzdeki yıl daha çok
çalışılması gerektiğinin belirtti.
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı 26 Aralık 2016 tarihinde
KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi ve
disiplin kurulu üyeleri katıldı. Toplantının başında şehitlerimizin ruhu için Kuran’ı Kerim
okunarak dua edildi.
Özkaya: Zor bir yılı geride bıraktık
Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, çok sıkıntılı
bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “İnşallah böyle sıkıntılı bir yılı Allah bu millete bir
daha yaşatmaz. 2016’da hiç düşünülmeyen olaylar yaşandı. Sanayicilerimiz de hedeflerini
defalarca revize etmek durumunda kaldılar. Bizler için de zor bir yıl oldu. Ama neticede
ekonomimizin azda olsa büyüme trendinde olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak ihracatta
geçen yılı yakalamış durumdayız” dedi.

Meclis Başkanı Özkaya, 2017’de terör gündeminin olmadığı, ülkemizin birlik ve
beraberliğinin daha çok olduğu, birbirimize daha çok kenetlendiğimiz yıl olması temennisinde
bulundu.
Büyüksimitçi: Tuzaklarına düşmeyeceğiz
Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri başta olmak üzere tüm ülke genelinde gerçekleşen
terör olaylarını bir kez daha nefrete kınayarak, şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza
acil şifalar diledi.
Ülkemizin kritik günlerden geçtiği bu günlerde, hain odakların ülkemiz üzerinde kirli
oyunlarını sergilemeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Büyüksimitci, “15 Temmuzda
başaramadıklarını, bu günlerde kalleşçe yaptıkları bombalı saldırılarla yapmaya çalışıyorlar.
Ama başaramadılar, başaramayacaklar. Biz Kayserililer ve Türk milleti olarak onların
oyununa gelmeyecek, tuzaklarına düşmeyeceğiz. Sağduyumuzu, birliğimizi ve kardeşliğimizi
korumaya devam edeceğiz” dedi.
4 Aralık’ta Sanayi Gecesi’ni ve KAYSO’nun 50. kuruluş yılını kutladıklarını hatırlatan
Başkan Büyüksimitci, geceye katılarak kendilerini onurlandıran başta Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, Başbakan Binali
Yıldırım’a, Bakanlara, sanayicilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Ekonomik tedbirlere destek
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararları desteklediklerini açıklayan Başkan
Büyüksimitci, “Geçtiğimiz günlerde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, Ekonomi
Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) ekonomiye yönelik alınan tedbirleri açıkladı. Alınan birçok
tedbir arasında, özellikle Oda olarak bizimde daha önce öneride bulunduğumuz, firmaların
piyasadaki nakit sıkıntısını rahatlatmak adına, Kredi Garanti Fonu’nun kefaletiyle
ihracatçılara ve KOBİ'lere 250 milyar liralık kredi hacmi oluşturulmasını çok yerinde bir
karar olarak görüyoruz ve bu konuda hükümetimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
EKK’da alınan kararlarda 2017'de 600 bin kişiye istihdam sağlanmasının amaçlandığını
belirten Başkan Büyüksimitci şunları söyledi: “Bizde TOBB camiası olarak hükümetimiz
tarafından alınan kararlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında
“Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü” imzalandı. Bu protokol ile hem nitelikli
eleman yetiştirmiş hem de iş arayanları meslek sahibi yapmış olacağız. Bu konuda KAYSO
olarak bizde çalışmalar başladık. Ekonomimize katkı sağlamak adına üzerimize düşen ne
varsa yapmaya hazırız”
2023 hedefleri için azimle çalışacağız
TOBB öncülüğünde oda ve borsaların katkılarıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi için
başvuruların başladığını, KAYSO olarak bu projeye kendilerinin de destekte bulunduklarını
belirten Başkan Büyüksimitci, KOBİ’lerin üye oldukları oda ve borsadan alacakları üyelik
belgesiyle yıllık 9,90 faiz ve 12 ay vade ile Denizbank ve Ziraat Bankası şubelerinden
kredilerini kullanabileceklerini söyledi.
İhracatta geçen yıla göre bir miktar düşüş olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, “2016 yılı
itibariyle ihracatımız geçtiğimiz yılki ihracatımıza göre yüzde 5 civarında düşecek gibi
duruyor. Ama 2016 yılı maalesef çok zorluklarla geçti, bu zorluğa rağmen sanayicimizin
direnci, azmi, çalışkanlığı ile bu rakamın daha aşağı gitmesini engellenmiş oldu. İnşallah
önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanımızın da sıkça belirttiği gibi, sanayicilerimizin kendi işine
odaklanması, bunu bir milli seferberlik ruhu ile yapması, artık oturmayacağımız koşacağımız,
koşturacağımız bir yıl olması gerekiyor. Daha çok üretmeliyiz, daha çok ihracat yapmalıyız”
dedi.
Son olarak sanayicilerin yeni yılını da kutlayan Başkan Büyüksimitci, “Acısıyla tatlısıyla bir
yılı daha geride bıraktık. Elbette 2016 içerisinde başta darbe girişimi ve terör olayları gibi çok

üzüntülü günler yaşadık ama ülke olarak istikrarı, üretim iştahımızı ve müreffeh günlere
inancımızı hiç kaybetmedik. Yeni yılda ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için
sanayiciler olarak hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile ile tüm
sanayicilerimizin ve hemşerilerimizin yeni yılı kutluyor, ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve
refah getirmesi temenni ediyor, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum” şeklinde sözlerini
tamamladı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21578.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Yılbaşında şehitlerimizin kemiklerini
sızlatmayın
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, “17 Aralık’ta hain terör
saldırısında, 14 Askerimizin şehit 55 askerimizin yaralandığı Kayseri’mizde, din ve ahlak dışı
hiçbir programın yılbaşında tertip edilmemesini istiyoruz.” dedi.
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Ahmet Taş dernek binasında yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki cumartesiyi pazara bağlayan
(31 Aralık 2016’yı 1 Ocak 2017’ye bağlayan gece) gece Miladi takvime göre Yılbaşıdır.
Hristiyan âlemine göre yılbaşı gecesi olan bu gece İslam tarihine göre de Mekke’nin
fethedildiği günün gecesidir.
Yılbaşı gecesi aklıselim insanların, yaşadıkları bir yılın eksisi ve artısı ile vicdani
muhasebesini yapıp, yaşayacağını umduğu bir sonraki yılın plan ve programını yaptığı bir gün
olarak geçirilmesi, Allah’ın verdiği nimetlerin şükrünü düşünerek kendini hesaba çekmesi
gereken bir gün ve gecedir.
Ne yazık ki! Müslüman bir toplum olup İslami hayata göre yaşamaya çalışan bir millet
olmamıza rağmen, yüz yıla yakın bir zamandır ülkemizde ve toplumumuzda bizimle hiçbir
alakası olmadığı halde 31 Aralık 1 Ocak arası gecede kumar oynama, gayri meşru eğlenceler
tertip etme, piyango çekilişleri yapma, ticaret hanelerde toplum vicdanını rahatsız edici günah
işlemeye yönelik, dansözlü danslı eğlenceler tertip ederek yılbaşı kutlamaları yapılmaktadır.”
diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;
Yılbaşı programları tertip edilmesin
“Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak diyoruz ki:
1. Yılbaşı sebebi ile Devlet eliyle kumar oynatmak olan, Milli Piyango çekilişini asla doğru
bulmuyor, Milli Piyango çekilişi uygulamasının bir an önce uygulamadan kaldırılmasını
istiyoruz.
2. Yılbaşı sebebi ile her türlü AVM merkezleri dâhil yılbaşı çekilişi reyonlarının uygulamaya
konmamasını istiyor uygulayanları protesto ediyoruz.

3. Kayseri’de Forum Kayseri başta olmak üzere, hiçbir alışveriş merkezinin danslı eğlenceli
toplum vicdanının kabul etmediği kılık kıyafetli sanatçılar ile yılbaşı programı tertip
etmelerinden uzak durmalarını istiyoruz.
4. Huzur şehri olup, milli ve tarihi değerlerine bağlı olan 17 Aralık’ta hain terör saldırısında,
14 askerimizin şehit 55 askerimizin yaralandığı Kayseri’mizde, din ve ahlak dışı hiçbir
programın yılbaşında tertip edilmemesini istiyoruz.
Taleplerimizin karşılık bulacağını umuyoruz
Taleplerimizin muhatabı Kayseri Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl emniyet
Müdürlüğümüz ile kazancını Kayseri’nin vatansever erdemli insanlarından temin eden
ticarethanelerimiz ve alışveriş merkezlerimizdir.
Bu vesile ile 2016 yılında vatanı uğruna kanlı terör saldırılarında hayatını kaybeden şehit
komandolarımız, El Bab kuşatmasında şehit olan komandolarımız, 15 Temmuz kanlı darbe
döneminde hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar,
Milletimize Baş sağlığı diliyoruz.
Yılbaşı gecesi Şehitlerimizin kemiklerinin incitilmemesi için taleplerimizin karşılık
bulacağını umuyor, gelecek 2017 yılının şehrimize, vatanımıza, milletimize, insanlığa hayırlar
getirmesini diliyoruz” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21579.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Tedbirler 2017 ikinci çeyrekte etkisini
gösterecek
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Reel sektöre yönelik açıkladığımız tedbirler,
muhtemelen gelecek yılın ikinci çeyreğinde kendini güçlü bir şekilde hissettirir." dedi.
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Ekonomide 2016'yı değerlendiren Şimşek, "2016 çok zor bir yıldı. Ona rağmen Türkiye
büyük bir direnç gösterdi" diye konuştu.
Ekonomide zorlukların çok boyutlu olduğuna işaret eden Şimşek, bu yıl Rusya ile büyük bir
gerginlik yaşandığını, bunun turizm, ticaret kanalıyla ciddi ekonomik etkileri olduğunu
hatırlattı. Türkiye'nin bu dönemde hain darbe girişimine sahne olduğunu anlatan Şimşek,
genel resme bakıldığında tarımın bile kötü hava koşulları nedeniyle destekleyici olmadığını,
diğer taraftan terörün koalisyon halinde azdığını, çok zor bir terörle mücadele dönemi
yaşandığını söyledi.
Dünya ekonomisine bakıldığında, büyümenin neredeyse yüzde 3'ün altına düştüğü, küresel
ticaretin yüzde 1,7'ler civarına indiği bir dönemden bahsedildiğini dile getiren Şimşek, "2016
başına piyasalara büyük bir volatilite ile başladık, çünkü küresel faiz patikasının çok
farklılaşacağı, emtia fiyatlarının çöktüğü, böyle bir dönemde başladık. Şimdi düşünüyorum,
2017 bundan daha kötü olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Şimşek, olumlu hususlara bakıldığında Rusya ile normalleşme sürecinin olduğunu, yılın ikinci
yarısında reformlarda hız kazandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ortalık toz duman diyebilirsiniz ki şu anda kimse pek bardağın dolu kısmına bakmaz, zaten
reformlar orta ve uzun vadede etkisini gösteriyor. Ama bardağı doldurabilmek önemli. Çünkü
şartlar bir miktar normalleştiğinde, ortalık biraz yatışmaya doğru gittiğinde bunlar önemli.
Çünkü anlatılabilecek bir hikaye olacak. Sonuçta fon akışı, Türkiye'de yatırımlar, Türkiye'ye
dışarıdan yatırımlar bir hikayenin ürünüdür. Bir hikayenizin olması lazım."
Yılın son çeyreğine bakıldığında kapasite kullanım oranında, kredi hacminde hafif bir
kıpırdanma olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Ben şuna inanıyorum, reel sektöre yönelik
açıkladığımız tedbirler ki özellikle kredi boyutu çok önemlidir, onlar muhtemelen
önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde olmasa bile, ikinci çeyreğinde kendini güçlü bir şekilde
hissettirir." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21580.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Çevre Bakanlığı 504 konutu satışa çıkarıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ülke genelinde başlatmış olduğu kentsel dönüşüm seferberliği
için tüm imkanlarını kullanıyor.
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Bakanlık, 6306 Sayılı Kanun kapsamında satılıp, geliri dönüşüm uygulamalarında
kullanılmak üzere Başakşehir Kayabaşı'nda yaptığı 504 konutu, bugün saat 11.00'de açık
artırma ile satışa çıkaracak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gayrimenkulleri, TURYAP Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş
tarafından düzenlenecek "Açık Artırma ve Açık Satış" yöntemiyle alınacak tekliflerin
Bakanlık tarafından onaylanması şartı ile satışa sunuldu.
Emlak Konut Başakşehir Evleri Sosyal Tesisleri A5 Blok Altı Başakşehir / İstanbul adresinde
ve internetten teklif alma şeklinde yapılacak olan toplantının katılım bedeli 5 bin TL'den
başlıyor. Teklifler toplantı sırasında, açık artırma yöntemiyle alınacak.
Satışı yapılacak konutlarla ilgili detaylı bilgiye turyap.com.tr adresinden ulaşılabilinir.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21581.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Ev yoğurdundan vazgeçmeyin!
Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, yoğurdun sadece
kalsiyum kaynağı olmasıyla değil, içerdiği protein ve yararlı bakteriler ile de sofraların baş
tacı olmayı hak ettiğini belirterek “Özellikle günlük süt ile evde mayalanan yoğurdun
probiyotik içeriği artıyor ve bağırsaklar için daha da faydalı bir hal alıyor” dedi.
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Yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da en azından günde 6 yemek kaşığı ev yoğurdu
tüketmeleri gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, ev yoğurdunun 9
faydasını şu şekilde anlattı:
Bağırsak sağlığını koruyor
Katkı maddesinden uzak evde yapılan doğal yoğurtlar, hazır yoğurtlara göre daha yüksek
miktarda probiyotik içeriyor. Bu bağırsak dostu bakteriler ise, bağırsak duvarında bulunan ve
besin emilimini sağlayan villusların yapısını koruyarak bağırsak hareketlerini düzenliyor. Bu
sayede kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntıların da önüne geçiyor.
Yağ yakımına destek oluyor
Yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde özellikle karın bölgesinde oluşan yağlanmanın
azaltılmasında etkili oluyor. Yapılan çalışmalar diyetlerinde yoğurt tüketenlerin,
tüketmeyenlere oranla kilo kaybının daha fazla olduğunu gösteriyor.
Tansiyonu düzenliyor
Amerikan Kalp Vakfı’nın yaptığı ve 15 yıl süren bir çalışmada, düzenli yoğurt tüketmenin
yüksek tansiyon riskini azalttığı ve her gün bir kase yoğurt tüketen kişilerin büyük
tansiyonlarının normal değerlerde olduğu ortaya konuluyor. Yoğurdun sağladığı bu etkinin,
içerdiği yararlı bakteriler sayesinde olduğu düşünülüyor.
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Yoğurt, bağışıklık sistemini destekleyen, hastalık ve enfeksiyon gibi durumlarla savaşan T
hücrelerinin aktivasyonunu artırıyor ve daha güçlü hale getiriyor. Bağırsak sağlığı için önemli
dost bakteriler sayesinde de bağışıklığı destekleyerek vücudu enfeksiyona karşı dirençli hale
getiriyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren immunoglobulin A’dan da zengin
bir besin.
Diş ve kemik sağlığını destekliyor
Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu “İçerdiği kalsiyum sayesinde çocuklarda diş ve
kemik oluşumunu destekleyen yoğurt, yetişkinlerde de özellikle yaşın ilerlemesiyle beraber
oluşan osteoporoz, kemik yoğunluğunda azalma gibi hastalıkların önüne geçiyor. Bu yüzden
her gün üç porsiyon süt ve süt ürünü tüketilmesi ihmal edilmemeli” diyor.
Kolesterolü düzenliyor
Özellikle kaymaksız olarak tüketilen ev yoğurdu kolesterolün düşürülmesine destek oluyor.
Bu etkisini bağırsak villuslarının sağlığını sürdürmesini sağlayan yararlı bakteriler sayesinde
yapıyor. Bağırsaklarda oluşan emilim bozukluklarını önleyerek, fazla yağın dışkı ile vücuttan

atılmasını sağlıyor ve bu şekilde kolesterol seviyelerinin yükselmesini önlüyor.
Cilt ve deri hastalıklarına karşı koruyor
Bilimsel çalışmalar yoğurdun, içerdiği yararlı bakteriler sayesinde ciltte oluşan sivilce ve
kızarıklıklara iyi geldiğini gösteriyor. Probiyotik bakteriler sayesinde aynı zamanda
kadınlarda sıklıkla karşılaşılan vajinal mantar enfeksiyonlarına karşı da koruyucu rol oynuyor.
Kas gelişimini destekliyor
Yoğurt içerdiği protein sayesinde özellikle egzersiz sonrası yıpranan kasların onarılmasında
görev alıyor. Protein dokuların gelişmesi ve onarılmasını sağlayan temel besin öğesidir.
Doğru protein kaynakları tüketerek de kas gelişimi ve yıpranan kasların onarımını sağlamak
mümkün. Bu protein kaynaklarının başlıcalarından biri de süt ve süt ürünleri.
Tatlı isteğinin önüne geçiyor
Yanlış duymadınız! Bir kase yoğurt tüketerek tatlı isteğinizi önleyebilirsiniz. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Özge Öçal, “Bir kase yoğurt protein, karbonhidrat ve yağ miktarını dengeli bir
şekilde içerdiği için kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Sağlıklı beslenmenin temel
taşlarından biri de kan şekerinin dengeli olmasını sağlamaktır. Üstelik kan şekeriniz ne kadar
dengeli olursa abur-cubur ve tatlı istekleriniz de o kadar az olacaktır. Özellikle canınız tatlı
istediğinde ise ev yapımı meyveli yoğurt yaparak ya da meyve ve yoğurdu blenderdan
geçirdikten sonra dondurarak son derece sağlıklı tatlılar elde edebilirsiniz” diyor.
Süt seçiminde bunlara dikkat!
Yoğurt yaparken tercih edeceğiniz sütün sağlıklı ve hijyenik kurallara uygun olarak size
ulaşması çok önemli. Zira süt mikroorganizmaların üremesi için çok iyi bir ortam
oluşturduğundan çok kolay bozuluyor.
Yoğurdunuzu günlük sütten yapmaya ya da açık süt alıyorsanız güvenilir yerlerden almaya
dikkat edin.
Günlük süt alsanız dahi ocağa koyduğunuzda mutlaka kaynatın. Özellikle iyi kaynamayan
açık sütlerden başta tüberküloz, brusellozis ve kuduz olmak üzere birçok hastalık
bulaşabiliyor.
Açık sütü kaynatırken fokurdadıktan sonra ocağın altını kısıp, en fazla 5 dakika daha
kaynatın. Yapılan çalışmalar, gereğinden fazla kaynatılan sütteki vitamin ve minerallerde
büyük kayıp olduğunu ortaya koyuyor.
Özge Öçal’dan ev yoğurdu tarifi
Sütü tencerede kaynatın. Kaynarken hafif hafif karıştırıp, içindeki suyun buharlaşmasını
sağlayın. Ocaktan aldıktan sonra mayalayacağınız yerde, ısısını koruyacak şekilde, etrafını
kalın örtülerle sarın ve soğumaya bırakın. Ara ara serçe parmağınızla ısısını kontrol edin. Süt
sıcaklığı mayalanmaya uygun olduğunda, parmağınızda sıcağa biraz yakın şekilde ılıklık
hissedersiniz. Ardından tahta kaşıkla, 1 litre süt için 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdu ılık sütten
alacağınız biraz sütle iyice ezin ve püre kıvamına getirin. Sonra sütün içinde iyice dağılana
kadar karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve tencereyi yine kalın örtü ile sıkı sıkı sardıktan
sonra kalorifer yakınında 4-6 saat bekleterek mayalanmasını sağlayın. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21582.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Günde en az 2 kivi tüketilmeli!
Kış mevsiminde artan soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için, C vitamini yönünden
zengin olan kivinin günde 2 adet tüketilmesi öneriliyor.
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Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr.
Özgür Enginyurt, son dönemde mevsimsel soğuk algınlığı ve grip vakalarında artış
gözlemlendiğini belirterek, bu hastaların çoğuna vitamin yönünden zengin olduğu bilinen kivi
tüketmelerini önerdiklerini söyledi.
Soğuk algınlığı ve gribe yakalanmamak için bir dizi önlem alınabileceğini dile getiren
Enginyurt, bunların arasında bol vitaminli meyvelerin de tüketilmesi olduğunu belirtti.
Bu meyvelerin başında C vitamini yönünden oldukça zengin ve birçok hastalığa iyi geldiği
bilinen kivinin bulunduğuna işaret eden Enginyurt, "Yapılan bilimsel çalışmalar sonucu
kivinin gribal enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına iyi geldiği biliniyor. Bu meyveyi tüketen
vatandaşlarımızın uzun süre hasta olmadığını görüyoruz." dedi.
Enginyurt, 7'den 70'e herkese günde en az 2 kivi tüketmesini önererek, "Özellikle gelişim
çağındaki çocuklarımızın kivi yemesinde oldukça fazla fayda bulunuyor. Hatta bizim
önerimiz, kahvaltıda dahi kivinin tüketilmesi yönünde. Çünkü sabah tüketilen bir kivi,
çocukların günlük vitamin ihtiyacını rahatlıkla karşılayacaktır." açıklamasında bulundu.
Enginyurt, kivinin bilinen faydalarını şöyle sıraladı:
"C vitaminin yanı sıra A ve E vitaminin de bulunduğu kivinin çok fazla faydası var ama en
bariz faydası, kanser türlerinin geciktirilmesi ve kansere yakalanma riskinin azaltılması.
Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruyucu etkisi var. Kivinin yapısında bulunan lif oranı
kabızlığı önlüyor. Tansiyon ve kolesterol düşürücü etkileri olduğu biliniyor. Grip, nezle, hatta
astım hastalığına faydalı. Özellikle gribal enfeksiyonların sık görüldüğü günümüzde bol
miktarda tüketilebilir. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21583.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Sultan Sazlığı'nda kamelya yapıldı
Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezinde yaz mevsiminde ziyaretçi yoğunluğunda
vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına Orman Su İşleri Müdürlüğü ve Develi
Belediyesinin işbirliği ile sekiz kamelya ve iki çeşmenin yapımı tamamlandı.
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Çalışmaları yerinde inceleyen Develi Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Deringol,
"Develimizin en fazla ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi olan Sultan Sazlığı Ziyaretçi
Bilgilendirme Merkezinde daha fazla ziyaretçi ağırlayabilmek için sekiz adet kamelya ve iki
adet çeşme yapıldı" dedi.
Deringöl, "Öncelikle bu yatırımı buraya yapan Orman Su İşleri Müdürlüğüne ve Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar beye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21584.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Yurt dışından temin edilen ilaçları PTT
taşıyacak
SGK tarafından yurt dışından temin edilen ilaçların PTT aracılığıyla hastalara ulaştırılmasına
ilişkin protokol imzalandı.
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SGK'da düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, PTT Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik ve iki kurumun yetkilileri katıldı.
Törende, PTT'nin, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğunu belirten Bağlı, iki
kurum arasında daha önce de iş görememezlik ödeneklerinin PTT aracılığıyla ödenmesine
yönelik iş birliği protokolünün imzalandığını anımsattı.
SGK'nın 2017 yılında yurt dışı ilaç bütçesinin 1,5 milyar lira civarında olduğunu bildiren
Bağlı, şöyle konuştu:

"Kurumumuz ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında 2007 yılında imzalan protokol
çerçevesinde yurt dışından ilaçlar Türkiye Eczacılar Birliği üzerinden getiriliyordu. Bu iş için
Türkiye Eczacılar Birliği yüzde 3,9 oranında komisyon alıyordu. Ekonomi Koordinasyon
Kurulu'nun önümüze koyduğu tasarruf tedbirleri, bilinçli ilaç kullanımı ve yurt dışından gelen
ilaçlarında tasarruf edilmesi kapsamında ayrıntılı bir eylem planı hazırladık. Bu eylemlerin en
önemlisi, yurt dışından gelen ilaçların PTT aracıyla getirilmesidir. Bu hem SGK'nın yurt dışı
ilaç alımlarını kontrol edebilmesi, hem bir kamu kurumu aracılığıyla bu işin yapılmasının
sağlanması, hem de ilacın hastalara zamanında ulaştırılması açısından önemli."
Kurum olarak yurt dışından gelen ilaç konusunda ciddi tedbirler almaları gerektiğini
vurgulayan Bağlı, PTT ile imzalayacakları protokole hem sağlık hizmetlerinde kaliteyi
artırmayı
hem
de
ilaca
erişimi
kolaylaştırmayı
amaçladıklarını
söyledi.
Bağlı, İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'ni yurt dışından gelen ilaçların hastalara
ulaştırılması için kurduklarını bildirerek, "Bu merkez üzerinden yurt dışından gelen ilaçları
dağıtacağız. İki kurum da teknik kapasitesi ve personel profiliyle bu yükün altından
kalkacaktır. Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunacağız." dedi.
Bir basın mensubunun, protokol sayesinde ne kadar tasarruf edileceğini sorması üzerine
Bağlı, şu yanıtı verdi:
"Bu protokolü tasarrufun yanında, yerli ve milli kaynakları harekete geçirmek, yurt dışından
gelen ilaçların bütçesini kontrol etmek amacıyla tasarladık. Hem yerli ilaç sanayini teşvik
ederek hem de cari açığı kontrol altına alarak yurt dışından gelen ilaçlar için belirlenen 1,5
milyar lira civarındaki bütçemizi kontrol altına almamız gerekiyor. Bizim açımızdan bu
protokol, sadece bir tasarruf tedbiri değil. Protokol, Türkiye'deki ilaç sanayinin derinleşmesi
ve vatandaşlarımızın ilaca daha hızlı ve düşük maliyetle ulaşması anlamına da geliyor."
PTT Genel Müdürü Bozgeyik de çok önemli bir iş birliği protokolüne imza atacaklarını ifade
ederek, protokolle hem hizmet kalitesini en üst düzeye çıkartılmasının hem de devletin
tasarruf etmesinin amaçlandığını söyledi.
İki kurum arasındaki işbirliğinin ilk olmadığını, son da olmayacağını vurgulayan Bozgeyik,
yurt dışından temin edilen ilaçların hastalara başarılı bir şekilde ulaştırılacağını dile getirdi.
Konuşmaların ardından, "SGK ile PTT Arasında, Kapsamında İlaç Bulunan Gönderilerin
Taşınmasına İlişkin Protokol" Bağlı ve Bozgeyik tarafından imzalandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21585.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Geleneksel Türk Mezar Taşları
Sempozyumu
Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği, Erciyes Üniversitesi, Adnan Menderes
Üniversitesi işbirliğinde; Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu 24-26 Mart
2017 tarihlerinde düzenleniyor.
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2012 yılında “Mezar taşlarını Çözmek“ başlıklı AB projesi kapsamında Kuşadası Kültürel ve
Tarihi Mirası Koruma Derneği tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları ve araştırmalar
2017 yılında Kuşadası'nda düzenlenecek “Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal
Sempozyumu“ ile çok ileri bir boyuta taşınıyor. Erciyes Üniversitesi, Adnan Menderes
Üniversitesi, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği işbirliğinde 24-26 Mart
2017 tarihinde gerçekleştirilecek Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal Sempozyumu; bu
alanda çalışan bilim adamlarının çalışmalarını değerlendiren bilimsel bir platform olması
özelliği ile önemli bir rol üstleniyor. Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal
Sempozyumunun amacı ile ilgili şu açıklamada bulunuldu: “Eski Türk mezar taşları
ülkemizin en önemli tarihi hazineleri ve Türk'ün tapu senetlerdir. Ait oldukları devirler
hakkında çok önemli bilgiler veren bu taş kütüphaneler ne yazık ki giderek yok olmakta ve
toplum tarafından yeteri kadar ilgi görmemektedir. Bu sempozyum ile eski Türk mezar taşları
hakkındaki bilgiler halkımızın bilgisine sunulacak ve eski Türk Mezar taşları hakkında
yapılan araştırmaların ve çalışmaların ilmi bir sempozyum ile kayıt altına alınmaları
sağlanacaktır. Ülkemizde böyle bir çalışma ilk defa yapılacak ve Üniversite-Devlet KurumuSTK üçlü işbirliğine güzel bir örnek teşkil edecektir. Sempozyumun özel amacı ise
Kuşadası'nın tek tarihi mezarlığı olan Adalızade mezarlığındaki Osmanlı dönemi mezar
taşlarına ilgi çekmeyi ve sempozyum sonunda hazırlanacak bir proje kapsamında mezarlığın
ilgili kurumların işbirliği ile düzenlenerek ilçenin tarihi geçmişini anlatan ve gösteren bir
kültür park haline dönüştürmeyi hedefliyor. Sempozyumun konu başlıkları ise “Türkiye
sınırları içerisinde bulunan Türk-İslam dönemine ait Mezarlıklar ve Mezar Taşları, Mezar
Taşlarının Dönemsel özellikleri, Tipoloji Sorunu ve Korunması, Mezar taşlarındaki edebi
metinler, Alternatif turizm türü olarak Türk Mezarlıkları, hazireleri ve mezar taşları“ olarak
belirlendi. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz;
Sempozyum ile ilgili şu açıklamada bulundu: “Geleneksel Türk Mezar Taşları 1. Ulusal
Sempozyumu bu sahada öncü olacak ve iki yılda bir değişik bir şehirde yapılarak geleneksel
hale gelecektir. Aynı zamanda bu alanda çalışan bilim adamlarının çalışmalarını
değerlendiren bilimsel bir platform özelliğini taşıyan İlk sempozyum konusu “ ANADOLU “
ile sınırlı olacak. Bu bilimsel çalışmalar kitaplaştırarak kütüphanelere eser kazandırmanın
yanı sıra araştırmacılara ve gelecek nesillere aktarımı sağlanacak.“ dedi. Kaynak:
www.turizmhaberleri.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21586.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Mehmet Akif’i rahmetle anıyoruz
Mehmet Akif Ersoy, milletimizin en buhranlı zamanında vicdanların sesi olarak yedi düvele
bir meydan okuyuştur. Bazı şiirler vardır, manasının sırrına tam anlamıyla ermek mümkün
değildir. İstiklal Marşı’mız da Çanakkale Şehitlerine şiiri de bu özelliklerde olan şiirlerdir.

28 Aralık 2016 Çarşamba 10:20

Eğitim Bir-Sen Kayseri şubesi Başkanı Aydın Kalkan, Mehmet Akif Ersoy’un ölüm
yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. Aydın Kalkan, “Bağımsızlığımızın mimarları
elbette askerlerimizdir, halkımızdır, bizlere destek veren milletlerdir. Fakat bağımsızlığımızı
belgeleyen, onun tapu belgesini ortaya çıkaran kişi de merhum Mehmet Akif’tir. Akif, en zor
zamanlarda en zor şartlarda milletimizin sesi olmuş, nefesi olmuş ve duygularına tercüman
olmuştur.” ifadelerini kullandı.
Eğitim Bir-Sen olarak değerlerimizin, kültürümüzün içinin boşaltılmaması gerektiğine
inandıklarını ifade eden Aydın Kalkan, “Milli Şairimiz ecdadına sahip çıkmış, üç buçuk
soysuzun ardından zağarlık yapmamış, hakkı tutup kaldırmıştır.” dedi.
İstiklal Marşı’mızın ve Mehmet Akif’imizin sadece 12 Mart’a hapsedilmemesi gerektiğini
dile getiren Kalkan, yılın her günü bağımsızlığımızı, milli marşımızı ve kültürümüzü
oluşturan tüm değerleri gündemde tumanın gerekliliğini anlattı. Sokağa çıkılsa, Mehmet Akif
Ersoy’un ölüm tarihi sorulsa çok az insanın bu tarihi bileceğini anlatan Aydın Kalkan, bu
duyarsızlık daha fazla devam etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
Aydın Kalkan, “Okullarımızda diğer kurumlarımızda Mehmet Akif, Milli Marşımız,
Bağımsızlığımızın konu edildiği söyleşilerin, konferansların yapılması gençlerin tarihini ve
değerlerini hatırlaması anlamında önemlidir.” diyerek sözlerine son verdi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21587.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı
yazdırmasın
KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, "İşgal altındaki vatan topraklarının milli
ruhunu İstiklal Marşı'yla kaleme alan merhum Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Türk Milleti'nin
vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu, birliğini ve beraberliğini en güzel biçimde
yansıtmaktadır" dedi.
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Nursaçan, "İstiklal marşımız milletimizin hiçbir şart altında hiçbir baskı ve dayatmaya boyun
eğmeyeceğinin haykırışıdır. Tarihe dönüp baktığımızda, ülkemiz bugünlere kolay
gelmemiştir. Kurtuluş Savaşı kolay kazanılmamıştır. İstiklal Savaşı'na şair, mütefekkir,
mücadele adamı ve vatansever kimliğiyle eşsiz destek veren Mehmet Akif, 'Allah bu millete
bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' derken verilen mücadelenin büyüklüğünü en veciz
şekilde ifade etmiştir. Akif, "Asım’ın Nesli" derken iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış;
karakterli, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, dahası bunları
yüceltmek için tüm imkanları seferber eden bir nesilden bahsederek, milletimizin geleceği
olan gençlerin de bu şuurda yetişmesini istemiştir. Bizlere düşen görev ise gelecek kuşakların,
atalarının kendilerine emanet ettikleri bu kutsal vatan için, sağladıkları birlik, beraberlik,
kardeşlik, güven ve huzur ortamının yaşatılması için farkındalık oluşturulmasının
sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı. Nursaçan ayrıca, "Bu vatana ve bu milletin evlatlarına;
ölümsüz eserler ve bir milli şuur armağan ederek aramızdan ayrılan merhum Mehmet Akif
Ersoy'u vefatının 80. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21588.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Vali-Halk buluşamadı
Kayseri Valiliği tarafından bir süre önce başlatılan Vali-Halk Buluşması’na vatandaşlar yine
ilgi göstermedi. Ortaya çıkan görüntü ise “Vali-Halk buluşamadı” yorumlarına neden oldu.
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Geçtiğimiz aylarda Başbakan Binali Yıldırım valilerle gerçekleştirilen toplantıda halkın
şikayet ve dileklerini toplantılar yoluyla dinlemeleri talimatı vermişti. Bu talimatın ardından
kentimizde Vali Süleyman Kamçı başlatılan uygulama ile ilk olarak mahalle muhtarlarıyla bir
araya geldi. Daha sonra ise “Halk buluşması” adı altında gerçekleştirilen toplantılar
düzenlenmeye başlandı. Salon boş kaldı Geçtiğimiz haftalarda ilki gerçekleştirilen Vali-Halk
Buluşması’nda salonda büyük boşluklar olduğu gözlenirken, dün gerçekleştirilen toplantıda
ise yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Jet hızıyla yapıldı Çok az sayıda bir vatandaşın
katıldığı gözlenen toplantı Vali Süleyman Kamçı’nın katılacağı başka bir program nedeniyle
jet hızıyla yapıldı. Basın mensuplarına kapalı Diğer yandan toplantıda basın mensuplarının
sadece birkaç dakika görüntü almasına izin verilirken, belirtilen saatten önce başlayan
toplantıya birçok basın mensubu yetişemedi. Salonun ismi de mesafesi de uzun Başka bir
ilginç konu da toplantının neden Valilik gibi daha merkezi bir yerde yapılmadığı… Toplantı
yeri olan eskiden İl Özel İdaresi’ne ait şimdi ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı’nın kullanımında olan Tiyatro Salonu ismi itibarıyla bilinmediği gibi ulaşımı da
çok zor bir mekan. Gazetemiz yazarlarından Ahmet Taş’da konuya olan hassasiyetini
göstererek, konuyu köşesine taşıdı. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21589.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Tasavvuf esintisi kulakların pasını aldı
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Korosu bir konser verdi. Şehir
Tiyatrosu'nda verilen konseri Yusuf Hikmet Balak yönetti.
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Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler
kapsamında yılın son konserini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi
Korosu verdi. Koro, Şehir Tiyatrosu'nda Şef Yusuf Hikmet Balak yönetiminde sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, konserde tasavvuf müziğinin seçme eserlerini
seslendirdi. Koro ve solo halinde seslendirilen eserler izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21590.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri Şeker çiftçilerin yüzünü güldürdü
Kayseri Şeker 2016-2017 kampanya dönemindeki pancar bedellerini 26 Aralık tarihinden
itibaren ödemeye başlaması çiftçiler tarafından büyük takdirle karşılandı.
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17 Ocak 2016 tarihinde 61. kampanya döneminin pancar paralarını ödeyen Kayseri Şeker, 62.
kampanya dönemine ait pancar bedellerini ise 26 Aralık 2016 günü ödemek suretiyle bir
rekora daha imza attı. 2016-2017 kampanya dönemine ait pancar paraları Kayseri Şeker’e
bağlı Kayseri Merkez, Boğazlıyan, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı, Bünyan, Sarıoğlan,
Gemerek, Şarkışla, Yenifakılı, Yennipazar ve Çandır bölgeleri olmak üzere toplamda 12
bölgede; Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni
Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak,
Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Hurşit Dede, Turan Kaya,
Abdulkadir Güneş ve Halis Lektemur’un katılımlarıyla anlaşmalı banka şubeleri ve bölge
hizmet binalarında ödendi. Pancar bedellerinin ödenmesi esnasında konuşan Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “61. kampanya dönemine ait pancar
bedellerini 17 Ocak 2016’da ödemiştik. Şimdi aynı yıl içerisine 62. kampanya dönemi pancar
bedellerini 26 Aralık itibariyle ödeme başladık. Ödemelerimiz Perşembe gününe kadar
tamamlanacak Allah’ın izniyle. Yani 2016 yılında 2 pancar bedeli ödenmiş oluyor. Bizim
çiftçilerimize bir sözümüz vardı ‘Alın terinizin karşılığını alın teriniz kurumadan ödeme
gayreti içerisinde olacağız’ diye. 5 sene öncesinde söylediğimiz çerçevede Aralık ayında
pancar teslim edildikten 15 gün sonra pancar bedeli ödemesi diye ilan etmiştik. Yıl yıl ödeme
takvimini bu noktaya getirdik. Tabi öncelikle Cenab-ı Allah’a şükrediyorum, bu konuda
yüzümüzü kara çıkartmadı. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun, Allah ağız tadıyla yemeyi
nasip etsin. Bu insanlar çok zor şartlarda geçim mücadelesi veren insanlar. Zor şartlarda
kazanıyorlar bu parayı. Onun için bunun aylar sonra geciktirilmesi doğru bir anlayış değil. Biz
işte bu anlayış içerisinde bunu erkene çektik. Bu ödemeler Kayseri Şeker’in aynı zamanda
hangi noktaya geldiği gösteriyor. Güçlü bir Kayseri Şeker’in neler başaracağını gösteriyor.
Bundan sonraki dönemde biz bu anlayış, ciddiyet, disiplin ve birlik beraberlik içerisinde
işimizi sürdürdükten sonra bunların hepsi başarılacak işler ve başarıldı. Güzel de bir örnek

oldu, temenni ediyoruz ki bu uygulamamız bütün şeker fabrikalarına örnek olur” dedi.
Başkan Akay ayrıca 62. kampanya dönemi ve Kayseri Şeker’in geldiği noktayı belirtmek
açısından yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Kayseri Şeker Fabrikası’nın Eylül ayının
başında başlayan kampanyası hala devam ediyor. Bu hafta sonunda onun da sonuçlanmasını
bekliyoruz. Elbette pancarımızın büyük kısmı şekere dönüştü. Kayseri Şeker Fabrikası belli
bir güce eriştiği için yönetim kurulumuzun verdiği karar çerçevesinde biz bu sene şekeri
satma konusunda çok aceleci davranmadık. Artık Kayseri Şeker eskiden olduğu gibi yüksek
ıskontolarla başkalarına para kazandıracak şekilde şekerini satma probleminden kurtuldu. Ben
bu sorumluluğu üstlenen yönetimimize de çalışanlarımıza ve çiftçilerimize teşekkür
ediyorum. Allah birlik bütünlük içeresinde nice başarılar kazanmayı nasip etsin.”
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de yaptığı konuşmada;
“Başkanımız Hüseyin Akay’ın bir müjdesi vardı. Pancar parasında ödemeleri ‘Her yıl bir ay
öne alacağız’ demiş ve geçen yıl 17 Ocak’ta ödemiştik. Bu yıl 26 Aralık tarihine çekildi. Bu
Kayseri Şeker’in başarısıdır. İnşallah çitçilerimiz üretecek, ülkemiz kalkınacak. Biz de
devletimize üreterek destek veriyoruz. Çiftçilerimizin desteğiyle dış ülkelere karşı daha
güçlüyüz. Çiftçilerimizin eline, emeğine sağlık. Alın teri kurumadan verdik helali hoş olsun,
ellerinin emeğidir. Ne mutlu Türk çiftçisine” diye konuştu. Kalkancık Mahallesi Çiftçisi Hacı
Saygı ise “Bu soğuk kış gününde çiftçinin elini, cebini ısıtacağı gündeyiz. Sağ olsun
yönetimimiz erken ödedi. 20 yıldır pancar ekicisiyim, Mayıs ayı içerinde pancar parası
aldığımı hatırlarım. Pancarı ekipte çapa yaparken para aldığımızı hatırlarım ki o günden
bugüne geldiğimizde 5 yıl içerisinde Nisan ayından itibaren Mart, Şubat, Ocak ve 26 Aralık
yani kademe kademe ödeme yapıldı. Bugün yapılan ödeme çiftçi için iyi oldu. Aralık ayı
çiftçinin tam elinin dar olduğu, borçlu olduğu zamandır” dedi. Gömeç Çiftçisi Selim Gülek
de, “Bu sene ben dahil babamın yaşıtı olanların da yaşamadığı bir surum söz konusu. Bir sene
de 2. pancar paramızı alıyoruz. Eskiden çok büyük bir işletme olan fabrikamızın paramızı
verip veremediği tereddüdünü yaşarken bu sene pancarımızın parasını 27 Aralık günü aldık.
Geçmişi bilmeyen bu günlerin kıymetini anlayamaz. Bu memnuniyetimizi de ayrıca belirtmek
istiyorum. Başarıların devamını da bekliyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21591.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Uzun zamandır haber alınamıyordu Evinde
ölü bulundu
Kayseri'de bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
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Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Hürriyet Yeniköy Mahallesi Gündüz Sokak'taki evinde
yalnız yaşayan 56 yaşındaki Yunis Yavuz'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu
polise bildirdi. Sağlık görevlileriyle eve giren ekipler, Yavuz'un hayatını kaybettiğini
belirledi. Yavuz'un servis şoförlüğü yaptığı ve yaklaşık 10 ay önce eşinin vefat ettiği
öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21592.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Teneffüste kaleye geçti, hayatı değişti
Bu sezon 8 ayrı grupta 103 takımın mücadele ettiği Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde, gol
yemeyen tek takım olarak Kayseri Gençlerbirliği dikkat çekiyor. İşin asıl ilginç kısmı ise
Gençlerbirliği'nin kalesini koruyan İrem Pehlivan'ın (16) tesadüfen keşfedilerek futbola
başlaması. İrem, okulda teneffüs saatinde erkek arkadaşları futbol oynarken, bir kişi eksik
olunca kaleye geçmiş. Gösterdiği başarı öğretmeninin dikkatini çekince futbola yönelmiş.
Şimdi milli takıma aday bir isim olarak tam
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360 dakikadır kalesinde gol görmüyor.
Son yıllarda ülkemizde gelişen kadın futbolu yeni yıldızlarını yetiştiriyor. Bunlardan biri de 3.
Lig 4. Grup'ta yer alan Kayseri Gençlerbirliği takımının 16 yaşındaki kalecisi İrem Pehlivan.
Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve futbol tekniği ile dikkat çeken genç file bekçisi, bu sezon
takımının oynadığı 4 maçın tamamında ilk on birde sahaya çıkarken, tam 360 dakika sahada
kaldı. İrem, oynadığı hiçbir maçta kalesinde gol görmedi. 103 takım kalecisi arasında bu
sezon henüz kalesinde tek gol görmeyen İrem'i asıl ilginç kılan ise futbola tamamen tesadüf
eseri başlaması.
Kaleciliğe başlama hikayesini anlatan İrem Pehlivan, "İlkokulda teneffüse çıkmıştık.
Arkadaşlarım futbol oynarken, 1 kişi eksik olunca benden kaleye geçmemi istediler. Ben de
kabul ettim. Maçı beden eğitimi öğretmenimiz de takip ediyordu. Kalede çok başarılı
olduğumu görünce beni Yıldırım Beyazıt Şafak kulübüne yönlendirdi. Orada tam anlamıyla
futbol ile tanıştım. Performansım sonrasında Kayseri Gençlerbirliği takımına transfer oldum"
dedi.
Futbol erkek işi değil
Başarılı kaleci İrem Pehlivan, futbolun erkeklere has bir oyun olmadığını dile getirirken, "İlk
başta ben de böyle düşünmüştüm. Ama futbola başlayınca öyle olmadığını gördüm. Çok
başarılı futbolcu arkadaşlarım var. Bizler de en az erkekler kadar bu konuda başarılıyız.
Özellikle ailemin bana verdiği destek beni bugünlere getirdi. Şimdi tek hedefim milli takım
kalesini korumak" diye konuştu.
Kadın futbolunun tribünlerdeki şiddeti de bitirdiğini dile getiren İrem Pehlivan, "Erkek
liglerinde yaşanan olaylar bizim liglerimizde olmuyor. Tribünden maçlarımızı takip edenler

çok daha dikkatli. Küfür edilmiyor. Bu durum beni sevindiriyor" ifadelerini kullandı.
Hem kurtarıyor hem atıyor
Bu sezon takımının oynadığı 4 maçta kalesinde gol görmeyerek 8 ayrı grupta bulunan toplam
103 takım arasında dikkatleri üzerine çeken İrem Pehlivan, aynı başarıyı gol yollarında da
gösterdi. Bu sezon 21 gol atan takımının 1 golü İrem'in ayağından geldi. Isparta 32
Gençlikspor ile oynanan maçta kazanılan penaltıyı gole çeviren İrem, aynı zamanda gol
kaydeden nadir kalecilerden biri oldu.
Hocasından büyük övgü
Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Enes Karakaya, İrem'in çok daha iyi yerlere geleceğini
söyledi. Karakaya, "Çok iyi çalışıyor. Zaten yeteneği ortada. Bir kaleci için gereken güçlü bir
fiziğe sahip. Tekniği ise çok iyi. Derslerinde de başarılı. En büyük artısı ise antrenmanları çok
sevmesi. Antrenmanlarda çok çalışıyor. Maçlarda bunun meyvelerini topluyor. Şimdiden
birçok 1. ve 2. Lig takımından transfer teklifi alıyoruz. Milli takımı çok istiyor ve bunun için
çalışıyor. İrem kısa sürede milli takım hedefine ulaşacaktır" açıklamasını yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21593.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu
tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 32 şahsın ev ve iş yerlerinde
arama başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar
doğrultusunda 32 şahsın evlerinde, iş yerlerindeki çalışma odalarında ve araçlarında arama
yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı, 28 şüpheli hakkında ise
gerekli aramaların yapıldığı kaydedildi. Operasyon Kayseri Adliyesi'ne de sıçradı Edinilen
bilgiye göre FETÖ/PYD operasyonu adliyeye de sıçradı. Birçok adliye çalışanı hakkında
gözaltı işlemi başlatıldı. Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21594.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Türkiye ile Rusya Suriye'de genel ateşkes
planında anlaştı
Türkiye ile Rusya, Suriye'de taraflara sunacakları genel ateşkes planı üzerinde mutabakata
vardı.
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Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla
önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı.
Güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin
doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde
yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.
Planın, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm
bölgelerde uygulanması hedefleniyor.
Ateşkesin gece yarısı yürürlüğe girmesi hedefleniyor
Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece
yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek.
Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.
Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde,
Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.
İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı
amaçlıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21595.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Darbe komisyonundan Hulusi Akar'a 10
soru
TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Hulusi Akar'a darbe girişimiyle ilgili 10 soru gönderdi.
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Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Hulusi Akar'a yazılı olarak 10 soru gönderdi.
Akar'a yöneltilen sorular arasında şunlar yer alıyor:
-MİT'ten size ulaşan istihbarat bir darbe girişimi kuşkusu yönünde mi yoksa MİT'e yapılacak
bir operasyon muydu?
-Bu istihbaratla ilgili Sayın Başbakan Sayın Cumhurbaşkanı veya özel kalemleri ile bir
görüşmeni oldu mu? Bu konuda size ulaşan bilgiler ve aldığını tedbirlerle ilgili bilgi verebilir
misiniz?
-Görev süreniz içerisinde FETÖ'yü güvenlik açısından tehdit olarak gören herhangi bir rapor
ya da bilgi size sunuldu mu?
-TSK içinde FETÖ mensupları olduğunu tespit ettiniz mi? Bu konuda istihbari çalışma için
MİT'ten talepte bulundunuz mu? Nasıl bir girişiminiz oldu?
-FETÖ'nün TSK'ya sızmasının farkedilemeyişinin sebebi kanaatinizce nedir?
-Darbe girişiminde sizin etkisiz hale getirilişiniz Akıncı Üssü'ne götürülmeniz ve Çankaya
Köşkü'ne getirilişinizi anlatır mısınız?
-Boğazınız kemerle sıkıldı mı? Bu iddialar hakkında ne dersiniz?
-Mehmet Dişli'nin açıklamalarını o anda sizin yanınızda bulunmasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?
-Akıncı Üssü'nden nasıl kurtuldunuz?
4 OCAK'TA SONA ERİYOR
Yanıtların ise kısa sürede komisyona gelmesi bekleniyor.
Rapor yazım aşamasına geçen komisyonun görev süresi 4 Ocak'ta sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21597.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

KAYSO’dan 1’inci Komando Tugayına
Destek Ziyareti
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden
oluşan heyet Kayseri 1’inci Komanda Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış’ı ziyaret
ederek başsağlığı dileklerini iletti.
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KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri’de ve ülkenin değişik
yerlerinde yaşanan terör olaylarının kendilerini derinden yaraladığını belirterek, “Özellikle
Kayserimizde savunmasız Mehmetçiğimize kurulan hain tuzak bizi ziyadesi ile üzmüştür. Ben
bu vesile ile tüm terör olaylarını bir kez daha nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet,
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sayın komutanımızın nezdinde Ordumuzun gözbebeği
olan 1. Komanda Tugay Komutanlığımıza, askerlerimizin ailesine ve Türk milletine
başsağlığı diliyorum” dedi.
Terörün bitirilmesi konusunda sanayiciler olarak üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır
olduklarını belirten Başkan Büyüksimitci, KAYSO üyelerinin üreterek, ihracat yaparak ve
istihdama katkı sağlayarak ülkenin zenginleşmesine katkı sağlayacaklarını, ülkenin
zenginleşmesiyle de terörün belinin kırılacağını söyledi.
Sanayicilerin desteklerini arkalarında görmenin kendilerine moral verdiğini ifade eden
Kayseri 1’inci Komanda Tugay Komutanı Piyade Albay Kemal Kırış’da, Kayseri’de yaşanan
üzücü olay sonrası tüm Kayseri halkının desteklerini gördüklerini, bu desteklerin de
kendilerine son derece moral ve güç verdiğini belirterek, teşekkür etti.
KAYSO heyeti ziyaret sonrasında 14 askerimizin şehit olduğu Şehit Komandolar Durağı’nı
da ziyaret ederek, şehitlerimiz için dua etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21598.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Metamfetamin ve kokain karışımı yapan
sanığa 12 yıl 6 ay hapis
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda metamfetamin, kokain ve esrar ile yakalanan
ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yargılanan sanığa
12 yıl 6 ay hapis bin 500 TL adli para cezası verildi. Esnaflık yapan sanığın, 4.26 gram
metamfetamin ile 1.463 gram kokaini karışım yaptığı ortaya çıktı.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada başka suçtan tutuklu 30 yaşındaki sanık
M.K. ve avukatı hazır bulundu. 8 Haziran 2016'da polis ekiplerinin Kocasinan İlçesi,
Mimarsinan Mahallesi, Göksu Sokak'taki evinde yaptığı operasyonda 4.26 gram
metamfetamin ile 1.463 gram kokain karışımı ve 12 gram esrar ile yakalanan sanık M.K.
mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım,
kullanıcıyım. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu
sanık M.K.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu işlediği
kanaatine vararak, sanığa 12 yıl 6 ay hapis, bin 500 TL adli para cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21599.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri gazisine ziyaret
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanlığı üyeleri,
Kayseri’deki terör saldırısında yaralanan Yusuf Ergün'ü ziyaret etti.
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Ziyarete; Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep
Akgül beraberinde Başkan Yardımcısı Murat Öztürk, Gaziler Yavuz Erzincanlı, Yaşar Arslan,
Muhammed Saylanlar, Muhsin Güler ve Şehit oğlu Selim Karslı katıldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazi Yusuf Ergün, Başkan Recep Akgül'e ve
Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Patlama günüyle alakalı anılarını paylaştı.

Dernek Başkanı Recep Akgül ise konuşmasında, “Allah sizlerden razı olsun. Ne mutlu sana ki
gazi oldun. Seni doğurup büyüten anne ve babandan Allah razı olsun ki, vatana ve milletimize
layık bir evlat yetiştirmişler. Bizler millet olarak her zamankinden daha çok kenetleneceğiz.
Bir ve beraber olacağız.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21600.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Bilim merkezi tanıtılıyor, bilim şenliği
başlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2016 yılının son gününde şehrimiz için önemli bir yatırım
olan Anadolu'nun en kapsamlı Bilim Merkezi'ni halkımıza açacak. Bilim Merkezi'nin
tanıtımıyla birlikte üç gün sürecek olan Kayseri Bilim Şenliği de başlayacak.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2016'ya bilimle veda edip yeni yılı da bilimle
karşılayacaklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Anadolu'nun en
kapsamlı Bilim Merkezi'ni Kayseri'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Bilim Merkezi için 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'de bir tanıtım programı yapacaklarını
ifade eden Başkan Çelik, aynı gün Kayseri Bilim Şenliği'ni de başlatacaklarını söyledi. Bilim
atölyeleri ve bilimsel gösterilerle dolu Bilim Şenliği'nin üç gün süreceğini dile getiren Başkan
Çelik, bir anlamda 2016 yılına bilimle veda edip, 2017'yi bilimle karşılayacaklarını belirtti. 52
MİLYON TL'LİK YATIRIM Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye
Başkanı Çelik, TÜBİTAK ile birlikte yapılan Bilim Merkezi'nin 52 milyon 350 bin TL'lik bir
yatırım olduğunu söyledi. Artık öğrencilerin bilimi, fenni, teknolojiyi kaynağında
göreceklerini ifade eden Başkan Çelik, "Çocuklarımız kendilerini geliştirebilmek için uzay
teknolojileri, astronomi, temel bilimler konularının tamamında incelemelerde bulunup
deneyler yapabilecekler. Merkezimiz bilimi teknolojiden pratiğe dönüştürerek geleceğin bilim
adamlarının yetiştirilmesine katkıda bulunacak. Bu merkez aynı zamanda Kayseri'nin
cazibesini artıracak bir merkez de olacak" dedi. TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÖKEVİ
KAYSERİ'DE Bilim Merkezi'nin Harikalar Diyarı içerisinde 10 bin metrekaresi kapalı olmak
üzere 55 bin metrekare alana kurulduğunu dile getiren Başkan Çelik, "Şehrimiz için çok
önemli bir yatırım olan Kayseri Bilim Merkezi'nde yaklaşık 100 deney düzeneği ve özel
tasarım galerilerinin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler (sanat atölyesi, fen
bilimleri atölyesi, robotik atölyesi), bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi,
sergi alanları, kütüphane ve Türkiye'nin en büyük planetaryumu bulunuyor. 14 metre çaplı
kubbesi ve 109 koltuk kapasitesiyle ülkemizin en büyük gökevinde eğitim ve eğlence amaçlı
gösterilecek filmlerin yanında temel astronomiden ileri astronomiye kadar pek çok konuda
eğitim verilecek" diye konuştu. EL CEZERİ DE BİLİM MERKEZİ'NDE Kayseri Bilim

Merkezi'nde doğadaki unsurların işleyiş ya da varoluş biçimlerini deney düzenekleri ile
gözlemleme imkanı sunan 60 sergi düzeneği, Kayseri ve çevresi hakkında etkileşimli
materyallerle bilgi edinilebilecek alanlar, 1-6 yaş grubunda bulunan çocukların; bilişsel ve
duyuşsal gelişimlerine katkıda bulunacak alanlar, görme ve algı, elektrik ve manyetizma,
dalgalar ve rezonans gibi konularda 37 ayrı sergi düzeneğinin yanı sıra geçici sergiler de yer
alıyor. Geçici sergiler arasında, bugünkü sibernetik ve robot bilimindeki çalışmalarıyla
dünyanın bu alandaki ilk bilim adamı olan El-Cezeri de bulunuyor. Şırnak'ta doğan ve 11361206 yılları arasında yaşayan El Cezeri mekanik bilimin öncüsü olarak biliniyor. Bilim
Merkezi'ndeki sergide bu önemli bilim adamına ait icatlar görülebilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21601.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri'de kaçak sigara operasyonu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken Suriye
uyruklu bir kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından yapılan çalışmalarda Osmanlı Mahallesinde ikamet eden Suriye uyruklu M.R.B
isimli şahıs yakalandı. M.R.B.'nin ikametinde yapılan aramalarda 30 bin paket gümrük kaçağı
sigara elde geçirildi. Olayla ilgili M.R.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.R.B'nin
emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldığı öğrendildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21602.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Sahte kimlikle cep telefonu aldı 5 yıl hapis
ile cezalandırıldı
Kayseri'de sahte kimlikle bir iletişim merkezinden 2 bin 616 TL değerinde cep telefonu alan
ve 'nitelikli dolandırıcılık', 'özel belgede sahtecilik' suçlarından tutuklu yargılanan 39
yaşındaki sanığa toplam 5 yıl hapis cezası verildi.
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Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık R.Ş. (30), Silivri 6 No'lu L
Tipi Cezevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. 13 Aralık
2014'te Antalya'da ikamet eden A.K. isimli şahsın kimliğini ele geçiren ve sahte kimlikle
Kayseri'de bir iletişim merkezinde, GSM operatöründen 2 bin 616 TL değerinde 24 ay vade
ile Iphone 6 satın aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık R.Ş., mahkemede, "Söyleyecek bir
şeyim yok. Durumum olmadığı için zararı gideremedim" dedi. Mahkeme heyeti yapılan
yargılama sonucu sanık R.Ş.'ye 'nitelikli dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis, 6 bin 240
TL adli para cezası, 'özel belgede sahtecilik' suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme
sanığa ayrıca 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet suçundan da iki kez
820 TL adli para cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21603.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Girdiği evde kimliğini düşüren hırsız
yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, hırsızlık yaptığı evde kimliğini düşüren zanlı tutuklandı.
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İddiaya göre, Sancaktepe Mahallesi'nde yaşayan C.A. (67), ikametine geldiğinde bahçe ve
evin kapısının zorlanarak açıldığını, evdeki televizyonun da çalındığını fark edince durumu
polise bildirdi. Evde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık

Büro Amirliği ekipleri bir kimlik buldu. Kimliğin sahibi Ali P'nin (24) evinde arama yapan
ekipler, C.A'ya ait çalıntı televizyonu buldu. Gözaltına alınan Ali P'nin hırsızlık suçlarından
kaydının bulunduğu ve emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk
edilen Ali P, mahkemece tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21604.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Başkan Toltar, başarılı sporcuyu
makamında ağırladı
Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Wushu Şampiyonasında bronz madalya kazanan
Furkan Yıldız’ı makamında ağırladı.
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Türkiye Wushu Federasyonu tarafından 23-25 Aralık tarihleri arasında Kayseri Kadir Has
Spor Salonunda gerçekleştirilen Uluslar arası 1. Erciyes 15 Temmuz Şehitleri Wushu
Şampiyonasında Dilovası Belediye Wushu - Kick Box Okulu sporcusu 78 kilogram da Furkan
Yıldız üçüncü olarak ilçeye bronz madalya ve kupa kazandırdı. Müsabakaların ardından
Dilovası'na gelen başarılı sporcu Yıldız, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Elde edilen bu başarıda ve Dilovası
Belediye Spor Okulunun bu noktaya gelmesinde belediyemizin çok büyük desteği var.
İnşallah bundan sonra da spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ama asıl
teşekkürü bu gençlerimize çocuklarımıza ediyoruz. Dilovası Belediye Spor Okulu olarak
çocuklarımızla dünya ve Türkiye şampiyonalarında çok önemli başarılar elde ettik.Bu
çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren yetişerek gelecekte de özellikle olimpiyatlarda
ülkemizin İlimizin ve İlçemizin, temsilini önemli noktalara getireceğini düşünüyoruz. İnşallah
daha büyük başarıları hep birlikte elde edeceğiz. Spor Okulumuzun Hocası Hasan Yıldız ve
yönetimindeki arkadaşlarımıza ve gençlerimize katkısı olan, sporcularımıza ve ailelerine
teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz uğruna hayatlarını kaybeden bütün 15 Temmuz
şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21605.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Develi Protokolü İşitme Engelliler Okulunu
Ziyaret Etti
Develi protokolü ilçede eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden Cemal-Nevzer Erciş İşitme
Engelliler Okulu öğretmen ve öğrencileriyle yemekte bir araya geldi.
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Develili esnaflardan Mehmet Unutulmaz'ın tertip ettiği yemek organizasyonunda öğretmenler
ve öğrencilerle sohbet eden Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkan
Yardımcısı Abdullah İslamoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, öğrenciler hakkında
bilgiler aldı. Yemek sonrası öğrencilere hediye takdim eden ilçe protokolü, Develi'deki
eğitim-öğretim faaliyetleriyle yakından ilgilendiklerini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21606.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Şehitler anısına 'Erciyes Şiir Akşamları'
programı düzenledi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2016 yılı kültürel faaliyetleri kapsamında, Türkiye Yazarlar
Birliği Kayseri Şubesi işbirliği ile şehitler anısına 'Erciyes Şiir Akşamları' programı düzenledi.
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Programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş; "Bu vatanı
uğruna cephelerde ve hain terör saldırılarında şehit düşen kahraman askerlerimize, emniyet
mensuplarımıza ve sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize
başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet,
ruhları şad olsun. Müdürlük olarak sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek ilimizde bu
güne kadar kültürel ve sanatsal anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bunlardan biri de
çoğumuzun bildiği üzere şiir etkinlikleri olmuştur. Bu programımızı diğerlerinden, farklı kılan

ise aziz şehitlerimiz anısına düzenlenmiş olmasıdır. Buradaki amacımız, Sayın
Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi bu günlerde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra adeta
ikinci Kurtuluş Savaşı verdiğimiz ülkemizde, milli hususiyeti uyandırarak birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmektir. Buradan şairlerimizin şiirleriyle bütün dünyaya bir kez daha
haykırıyoruz ki, ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklal ve istikbali
için nasıl ki Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde
Müslüman Türk Milletinin esir edilemeyeceğini, Türk Vatanı'nın parçalamayacağını bütün
dünyaya gösterdik ise, bundan sonra da vatanımız üzerinde hain emeller besleyen bütün şer
odaklarına karşı aynı iman gücü ve sağlam iradesiyle azim ve kararlılığıyla vatanımıza,
milletimize ve cumhuriyetimize yönelik her türlü tehdit ve saldırılar karşısında millet olarak
dik duruşumuzu sergilemeye devam edeceğiz. Konusu, bir tutku, bir sevda, vatan, millet ve
bayrak sevgisi olan, bu şiir programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür
ediyor, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ruhunu, dizeleriyle yılmadan ve
yorulmadan içinde yaşadığı topluma aktararak, insanı insana yaklaştıran şairlerimiz ve
şiirleriyle, barış, dostluk, sevgi ve huzur dolu bir dünya dileğiyle hepinize saygı ve
selamlarımı sunuyorum" dedi. Sanatçı Namık Kemal Bilgin'in de sazıyla eşlik ettiği şiir
akşamında birbirinden güzel şiirlerini seslendiren şairler dinleyicilere duygulu anlar yaşattı.
Erciyes Şiir Akşamları programına katılan şairlere teşekkür belgesi verilerek program sona
erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21607.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA
GELİYOR
Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

28 Aralık 2016 Çarşamba 14:15

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,
Sivas, Kayseri ve Nevşehir çevresi ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde bugün ve yarın, güney ve
güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği aktarıldı. Açıklamada,
kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda
aksama ile soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21608.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Mustafa Varank, Gül'ün danışmanı Ahmet
Sever'i mahkum ettirdi
Ahmet Sever'e Mustafa Varank cezası! 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başdanışmanı
Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın
açtığı hakaret davasında 10 bin lira tazminata mahkûm oldu.

28 Aralık 2016 Çarşamba 17:09

Ahmet Sever'in, Mustafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ikinci
duruşmasında karar çıktı. Ahmet Sever, Cumuriyet gazetesinden Selin Ongun'a verdiği
söyleşide kullandığı “Ak Trol'lerin kim oldukları belli. Saray’dan yönlendiriliyor bu AK
troller. Bütün bu operasyonu yürüten Varank” ifadeleri nedeniyle 10 bin 620 lira tazminata
mahkûm edildi. HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILDI Mustafa Varank'ın
şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından açılan ve Sever'in 1 yıl 2
aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı. Çağlayan
Adliyesi'nde görülen duruşmada Sever'in avukatı Oya Aydın beraat talep etti. Mahkeme, 365
gün birim sayısı karşılığı 10 bin 10 bin 620 lira tazminata mahkûm edildi. Hükmün
açıklanması geriye bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21609.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Elitaş’tan HDP’li vekile cevap
HDP'li Hüda Kaya Ümraniye'deki cami imamının, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"
hutbesi okuduğunu iddia etti. Bu iddialara karşılık Mustafa Elitaş cevap verdi.

28 Aralık 2016 Çarşamba 17:31

Anayasa Komisyonu'nda HDP'li vekil Hüda Kaya, İstanbul'da Ümraniye’de Hakkı Ekşi
Camisi imamının geçen hafta cuma hutbesini okurken halkı HDP’ye karşı silahlanma çağrısı
yaptığını ileri sürdü. HDP'li Kaya, imamın "Ben kendime otomatik bir silah aldım. Siz de alın
silahlarınızı, akraba çevrenizde, konu komşu etrafınızda HDP’liler vardır. Bunlar kâfirdir,

öldürülmeleri vaciptir" dediğini Komisyon'a aktardı. Kaya’nın açıklamalarına CHP'li Bursa
Milletvekili Ceyhun İrgil, “Bunlar oluyor, inanmıyorsunuz ama oluyor bunlar. Anadolu’da
mümkün” diye destek verirken AK Parti savunmaya geçti. AK Parti Grup Başkanvekili
Mustafa Elitaş, bununu teyit edilmemiş bir bilgi olduğuna dikkat çekti ve "Hiçbir cami
imamının, hiçbir hocanın, hiçbir yetkili din adamının birilerini öldürün diye katli emri emrini
vermesi kabul edilebilecek bir şey değildir ama teröristlerle ilgili bir konu varsa… HDP’li
dememiştir muhakkak, demişse lanetli PKK terör örgütü demiştir" diye konuştu. Anayasa
Komisyonu tutanaklarına geçen konuşmalar şöyle: HÜDA KAYA (İstanbul) – Bakın nasıl bir
Türkiye ortamında anayasa çalışması yapmaya gayret ediyoruz. Bu son cuma değil bir önceki
cuma, İstanbul'da - zaten soru önergesi hazırladım, ismi, nerede olduğu yazılı - camide hutbe
veren bir imam cemaate şunu dedi - cemaatte onlarca şahit var - "Ben kendime otomatik bir
silah aldım. Siz de alın silahlarınızı, akraba çevrenizde, konu komşu etrafınızda HDP’liler
vardır. Bunlar kâfirdir, öldürülmeleri vaciptir.” Şeklinde bir konuşma yaptı arkadaşlar.
Bununla ilgili, bakın, soru önergesi hazırladım arkadaşlar. MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) –
Yalnız, bu milletvekili konuşurken iki konuya dikkat çekti, hakikaten yürekleri inciten bir
konuya dikkat çekti. Yani, doğruluğu test edilmemiş, teyit edilmemiş, Ümraniye’de bir
camiyle ilgili, cami imamının cuma hutbesinde söylediği "Silahlanın, HDP’li teröristleri
katledin." diye bir ifade kullandığını söyledi. İddiaları oluyor, yazılı veya sözlü soru önergesi
vermiş, buna muhakkak ki hükumet yetkilileri cevap verecektir. Hiçbir cami imamının, hiçbir
hocanın, hiçbir yetkili din adamının birilerini öldürün diye katliam emri vermesi kabul
edilebilecek bir şey değildir ama teröristlerle ilgili bir konu varsa… HDP’li dememiştir
muhakkak, demişse lanetli PKK terör örgütü demiştir. Onun için, bu konuyla ilgili
çarpıtmanın, bir din adamının böyle böyle yaptığını ifade etmenin yanlış olduğunu
söylüyorum. İki; Güneydoğu’da yaşayan kardeşlerimizin dinle alakalarını kendi lisanlarından
anlatabilmek için Ak Parti döneminde meleler kadroya alınmış ve o bölgedeki insanlara dinî
vecibelerini yerine getirebilmek adına kendi dillerinden, kendi lisanlarından söyleme imkânı,
fırsatı sağlanmıştır ama din adamı terör örgütünün destekçisi olamaz, terör örgütünün sözcüsü
olamaz. Eğer din adamları bir terör örgütünün destekçisi olarak faaliyet gösteriyorsa, bunu din
adamlığı faaliyetlerine ilişkin olarak tutmamız mümkün değildir
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21610.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Elitaş HDP’ye ince ince giydiriyor...
AK Partili Elitaş: Terör örgütünü destekleyen ne milletvekili olur ne insan sayılabilir.
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Meclis Anayasa Komisyonunda AK Parti ile HDP arasında 'terör' tartışması yaşandı.
Komisyonda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, HDP'lilerin tutuklu
milletvekillerini gündeme getirdiğini belirterek, "Hiçbir milletvekili, milletvekili olduğu
sürece kelepçelenmemeli. Beleştepe'de 44, Kayseri'de 14 yiğidimizi şehit ettiler, ailelerin

ocaklarına ateş düşürdüler. Eğer bu terör örgütünü destekleyen varsa ne milletvekili olabilir
ne insan sayılabilir. Teröristlerin temsilcileri kelepçelenebilir" dedi. Kaynak:Takvim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21611.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayserispor’da “Sağlam” adım
Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor yönetimi Ertuğrul Sağlam ile anlaşmak
üzere.

28 Aralık 2016 Çarşamba 18:11

Kayserispor Kulüp Başkanı Ahmet Yıldız, deneyimli teknik adam Sağlam ile İstanbul'da bir
araya geldiklerini söyledi. Görüşmenin çok olumlu geçtiğini dile getiren Yıldız, deneyimli
teknik adam ile büyük oranda anlaştıklarını belirtti. Sağlam ile birkaç gün içerisinde bir kez
daha görüşeceklerini vurgulayan Yıldız, anlaşmanın o zaman netlik kazanacağını kaydetti.
Kulislere sızan haberler ise anlaşmanın yapıldığına yönelik. Sağlam, 2005-2007 yılları
arasında da Kayserispor'da görev yapmıştı. Sağlam, 2009-2010 sezonunda Bursaspor’u
şampiyon yapan teknik adam olarak da hafızalara kazındı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21612.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Halaçoğlu’ndan Cumhurbaşkanına ‘Kıbrıs’
randevusu talebi
Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, mecliste düzenlediği basın toplantısında, MHP
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan
randevu talebinde bulunduğunu ve Erdoğan ile görüşmesi halinde Kıbrıs hususundaki
düşüncelerini aktaracaklarını söyledi.

28 Aralık 2016 Çarşamba 18:22

Özdağ, mecliste düzenlediği basın toplantısında, değişik dönemlerde MHP milletvekilliği
yapanların yer aldığı bir heyetle KKTC'nin başkenti Lefkoşa'yı ziyaret ettiklerini ve bir dizi
temaslarda bulunduklarını söyledi. Ziyaretleri kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı ile görüştüklerini anımsatan Özdağ, Akıncı dışındaki tüm muhataplarının adaya ilişkin
yürütülen görüşmeler nedeniyle endişe içinde olduklarını, görüşmelerin "Kıbrıs'taki Türk
toplumunun tasfiyesinin önünü açan ve KKTC'nin varlığını tehdit eden" bir nitelik
taşındığında hemfikir olduklarını anlattı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile
de görüştüklerini anımsatan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti
hükümetinin Büyükelçi Kanbay'ın Kıbrıs konusundaki önerilerine değer vermesi gerektiğini
kaydetti. Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'dan randevu talebinde bulunduğunu ve Erdoğan ile görüşmesi halinde Kıbrıs
hususundaki düşüncelerini aktaracaklarını söyledi. haberler.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21613.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Memur-Sen Halep'e desteğini sürdürüyor
Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından yürütülen 'Halep'i açlıktan, insanlığı utançtan
kurtar' yardım kampanyasında toplanan 2 TIR un Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

29 Aralık 2016 Perşembe 09:09

Kampanya hakkında bilgiler veren Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Yardım
etmek, yardımlaşmak ve paylaşmak bizim medeniyetimizin çok kıymetli özellikleridir. İslam
alemi sıkıntılarla boğuşurken, zalimlerin zulmü ile mücadele eden kardeşlerimiz zor şartlarda
değerlerini korumaya çalışırken bir yandan da İslam coğrafyasındaki kardeşlerinden dua ve
yardım beklemektedirler. 'Nerede bir mazlum varsa orada biz varız' anlayışının bir gereği
olarak burada toplanmış bulunmaktayız. İnsanlık, insanlığın basiretinin bağlandığı,
vicdanların taşlaştığı, kalplerin katılaştığı anı yaşamaktır. Tarih boyunca dokunulmaz olarak
kabul edilen çocuklar bugün katliamların, zulümlerin tam da merkezine yerleştirilmiştir.
Bizler bir vücudun azaları gibiyiz. Halep'te İmran bebeğe bomba düştü, Kayseri'deki
İmranların yüreği acıdı" ifadelerini kullandı.
Kalkan, "Bu anlamda Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği olarak her zaman İslam aleminin
mazlumlarının yanında olmaya çalıştık. Bizim mücadelemi sadece üyelerimizin özlük
mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz, erdemli insanların mukaddes mücadelesidir. Bizler
11 iş kolundaki sendikalar olarak Memur-Sen'in çıktığı infak ve irfan çalışmalarında model
olmaya devam edeceğiz" dedi.
Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21614.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

FETÖ’cü iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında, 4 kişi gözaltına alındı.

29 Aralık 2016 Perşembe 09:19

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen
soruşturma çerçevesinde, Kayseri Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY'ye üye oldukları öne
sürülen 4 kişi hakkında gözaltı, 28 şüphelinin de ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılması
kararı verdi.
Polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı, aramalarda ele geçirilen
bazı doküman ve belgeler, incelenmek üzere emniyete götürüldü. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21616.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Randevu sistemi Kayseri şivesiyle tanıtıldı
Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin
(MHRS) tanıtılması amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda MHRS'nin öneminin
Kayseri şivesiyle anlatıldığı görüntüler, izleyenleri hem güldürdü hem de bilgilendirdi.

29 Aralık 2016 Perşembe 09:20

Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan ve 6 kişilik ekiple Kayseri
Mahallesi'nde çekilen kamu spotunda, kameraların karşısına Kayseri'nin internet fenomeni
Şaban Büyükbakırcı geçti. Vatandaşların Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ile ağız ve diş
sağlığı merkezleri ile aile hekimlerine Alo182'yi arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden
ya da MHRS mobil uygulamasından istedikleri hastane ve hekimden randevu
alabileceklerinin anlatıldığı kamu spotunda kullanılan Kayseri şivesi izleyenleri güldürdü.
Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Ahmet Gödekmerdan, kamu spotunun çekiminde
büyük destek olan internet fenomeni Şaban Büyükbakırcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür
etti. Genel Sekreter Gödekmerdan, "Sağlık Bakanlığımız vatandaşların daha etkin ve kaliteli
hizmet alabilmesi amacıyla 'sağlıkta dönüşüm projesini başlatmıştır. Bu projenin en önemli

programlarından biri de merkezi hekim randevu sistemidir. Böylece bakanlığımız
vatandaşların sağlığına önem verirken hem de vaktine önem vermektedir. Bu nedenle merkezi
hekim randevu sistemini oluşturmuştur. 2009 yılında Türk Telekom ile bir protokol
imzalanmış, 2010 yılında Erzurum ve Kayseri pilot il olarak merkezi hekim randevu sistemi
uygulaması başlatılmış ve 2012 yılında da 81 ilde bu program uygulamasına geçilmiştir.
Merkezi hekim randevu sistemi vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, ağız
ve diş sağlığı merkezleri veya aile hekimlerinden 'Alo 182' hattından merkezi randevu
sistemini arayarak canlı operatörlerden veya internet üzerinden kendilerine istedikleri
hastaneden istedikleri hekimden randevu alarak beklemeden sağlık hizmetlerine ulaşılması
amacıyla geliştirilen bir uygulamadır. Temel amacı vatandaşlarımızın hastanelerde
muayeneler öncesi bekleme sürelerini azaltmak, kuyrukları yok etmek, hastanede hekim
işgücü ve teçhizat planlaması yaparak daha kaliteli hizmet sunmak ve hastalarımızın
memnuniyetini artırmaktır" diye konuştu.
Kamu spotuna destek veren internet fenomeni Şaban Büyükbakırcı ise, "Ben Kayseri'de
sosyal medya üzerinde videolar çekiyorum. Kayserimizin kültürünü, şivesini biraz daha dipte
kalmış şeyleri dışarıya çıkarmaya çalışıyorum. Buradan gelen bir popülerlik yakaladım.
Bunun ardından Kamu Hastaneleri Birliği'nden bana bir teklif geldi. İlk teklif geldiğinde
Kayseri adına bir şey olduğu için ve Türkiye genelinde Kayserimiz pilot bölge olduğu için bu
teklifi seve seve kabul ettim. Çünkü insanlar hastanelerde sıra beklemek zorunda kalıyorlar.
Bu sistemle sıra beklemeden randevular alarak verilen saatte hastaneye giderek, sıra
beklemeden muayene olabiliyorlar. Sosyal medyadaki videolarım ağırlıklı Kayseri şivesine
dayandığı için kamu spotunu da bu şiveyle çekmemi istediler. Ben de tabi ki seve seve kabul
ettim. Kayseri halkımızın buna daha sempatik bakması ve daha dikkat çekici olması
maksadıyla Kayseri şivesiyle güzel bir şey çektik. Ben keyif aldım, emeği geçenlere teşekkür
ediyorum" dedi.İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21617.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Hacılar’a “temiz” kaymakam
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Hacılar Kaymakamlığına atanan Mustafa Temiz’e
“hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Bilindiği gibi eski Kaymakam Yasin Tikdağ FETÖ’den
açığa alınmıştı.

29 Aralık 2016 Perşembe 09:23

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Kaymakamlar Kararnamesi ile Hacılar Kaymakamlığı
görevine atanan Mustafa Temiz görevine başladı. Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici,
Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Özdoğan ile birlikte Kaymakam Mustafa Temiz'e “hayırlı
olsun” ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Mustafa Temiz, Başkan Ekici’nin nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, “Anadolu’nun güzel ilçelerinden biri olan Hacılar’da görev yapacak olmaktan dolayı
mutluluk duydum. Kaymakamlık olarak İlçemizin gelişimine yönelik her türlü işbirliğine
hazırız.” dedi.
Ziyarette konuşan Başkan Ekici ise ''Kaymakamımız Mustafa Temiz’e yeni görevinin hayırlı
olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum. İlçemizi daha güzel yerlere taşıma gayreti
içindeyiz. Modern bir Hacılar için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz.'' dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21618.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Terörün tahrip ettiği yerler yeniden inşa
edilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada, terörün tahrip ettiği Doğu
ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarının son durumuna
ilişkin bilgiler verdi.
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Terör nedeniyle bölgede 30 binin üzerinde konutun tahrip edildiğini anımsatan Özhaseki,
"Her bir evi adeta çatışma alanına çevirdiler. Sonra da terk ederken evlerin içerisine bomba
düzenekleri koyarak bu evleri patlattılar. Bütün bunların yıkımları, taşınması epey zaman
aldı." dedi. Özhaseki, Nusaybin'de 2 mahallenin tuzaklanmış olabilecek bombalar nedeniyle
halen inşa çalışmalarına açılamadığını belirtti. Terörden etkilenen bölgelerin altyapısıyla
ilgili, su, kanal, arıtma tesisleri gibi çalışmalara başladıklarını aktaran Özhaseki, imar
planlarına uygun şekilde konutlar inşa ettiklerini dile getirdi. Bakan Özhaseki, birçok yerde
konut inşaatlarının başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "İnşaatlar devam ediyor ve bir
kısım yerlerde de evleri teslim edecek duruma gelmek üzereyiz. Mesela Sur içerisinde değil
ama Silopi'de, İdil'de 3-4 ay içerisinde vatandaşın evlerini verebilecek duruma gelebiliriz.
Cizre'de inşaatlarımız devam ediyor, Nusaybin ve Yüksekova'da yeni yeni ihaleler yapılıyor,
alanları yeni belirledik orada da en geç bir sene içerisinde evi yıkılan vatandaşların evlerini
verebilecek duruma geliyoruz. Çok hızlı hareket ediyoruz, şükürler olsun." Bazı ilçelerde de
evleri teslim edecek duruma gelmek üzere olduklarına işaret eden Özhaseki, "Mesela
Diyarbakır'da Üçkuyular ve Çölgüzel Mevkisinde eğer bir vatandaş şurda evim yıkıldı diyorsa
bir iki ay içerisinde evini verebilecek duruma geldik. 2 artı 1, 3 artı1, 4 artı 1 o kadar çok ev
yaptık ki onların evlerini çok rahat teslim edebiliriz bir iki ay içerisinde." açıklamasında
bulundu. Geleneksel Diyarbakır evlerinin inşaatı başlıyor Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan
çalışmalara ilişkin de bilgi veren Özhaseki, Sur'un Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde yer
aldığına dikkati çekti. Bakan Özhaseki, Sur'da bin 200'ün üzerinde tescilli eser olduğuna işaret

ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu eserlerin her birinin korunması icap ediyor. Şimdi o
eserlerden teröristlerin yakıp yıktıkları, içerisini talan ettikleri bütün camiler, kiliseler, hanlar,
hamamlar hepsi restore ediliyor. İnşaatlar başladı, birkaç ay içerisinde bütün tarihi eserler
yapılır orada. Ayrıca altyapı, su, kanal gibi hizmetlere başladık. Çünkü onlar da tahrip olmuş
vaziyetteydi. Sonra Sur içerisinde bir yol var onu tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle
geleneksel Diyarbakır evlerini yeniden ihya edecek projeler bitti, bir kısmının temelini de
sene başından sonra atacağız. Zannedersem yılın ikinci haftası içerisinde yüzlerce Diyarbakır
evinin, taş kaplama, ahşap taş karışımı bildiğimiz o avlulu Diyarbakır evlerinin inşaatına
başlıyoruz. Bütün bunların projelerini de bitirdik." "Sokak Sağlıklaştırma Projelerini Bir Yıl
İçerisinde Bitiririz" Bakan Özhaseki, Hazreti Süleyman Camisi çevresindeki 110 dönümlük
alanda rekreasyon ve yeşil alan düzenlemesine başlayacaklarına belirterek, "Vatandaşların
gelip oradaki kabirleri ziyaretini, ibadetini yapabilecekleri mükemmel bir ortama
kavuşturuyoruz. Sonra yıllardan beri konuşulur ama yapılmaz Dicle Vadisi Projesi var. 320
dönümlük bir arazi üzerinde, orada yeşil alan, kafeler, restoranlar, içerisinde ibadet yerleri,
yürüyüş yerleri, kamelyalar... Bunlara başlıyoruz. Sur'un her bir tarafında işe başladık."
bilgisini paylaştı. Sur'da Gazi ve Melik Ahmet caddelerini de baştan sona yenileyeceklerini ve
"sokak sağlıklaştırma" yapacaklarını anlatan Özhaseki, caddede bulunan dükkanları ahşap ve
bir takım taş kaplamalarla şık bir hale getireceklerini bildirdi. Mehmet Özhaseki, "Sokak
sağlıklaştırma projelerini bir sene içerisinde bitiririz, seneye bile kalmaz. Bütün dükkanları
elden geçirmiş oluruz. Hasarlı olan evlerin yerine zararlarını karşılayacağımız evleri zaten
şimdiden vermeye başlıyoruz, orada da bir sorun yok. Hazreti Süleyman Camii ve
çevresindeki rekreasyon alanının da birkaç ay içerisinde işleri bitmiş olur ancak Sur'un
mükemmel hale gelmesi, içerisindeki geleneksel Diyarbakır evlerinin yapılmasına bağlı. Bu
evlerin yapımı biraz zaman alacak. Buna biraz zaman vermek gerekebilir diye düşünüyorum."
ifadelerini kullandı. Ev bedelinin yüzde 12'si de eşya bedeli Sur içerisinde vatandaşlara
hasarlarının giderilmesi noktasında değişik alternatifler sunduklarını aktaran Özhaseki, "Yani
bir vatandaşın evi yıkılmışsa ona, 'Sana yıkım bedelini verelim, istersen plana uygun olarak
git Diyarbakır evlerini kendin yaptır.' diyoruz. Yok 'Ben bununla uğraşamam, projeler,
çizimler, kuruldan geçme, sonra inşaatlarla kim uğraşacak ben yapamam.' diyorsan paranı
verelim. Yok, 'Para da istemem bana dışarıdan ev ver.' diyorsan, TOKİ marifetiyle yapmış
olduğumuz evlerden teslim edelim.' diye vatandaşlara orada teklifte bulunuyoruz. Ayrıca
bütün evlerin içerisinde eşyaların da birçoğu gittiği için, evin bedelinin yüzde 12'sini de eşya
bedeli olarak ödüyoruz." şeklinde konuştu. Özhaseki, Sur'un tamamında bir çatışma
yaşanmadığını anımsatarak, "Bir yarısında yaşandı. O yarısında da yıkılan evler belli, orada
birkaç bin tane geleneksel Diyarbakır evi yapılacak." dedi. Hala kara propaganda peşindeler
Bölgelerde vatandaşla uzlaşı sağlanması amacıyla açılan irtibat ofisleriyle ilgili de bilgi veren
Bakan Özhaseki, "Vatandaşı kendi haline bıraktığınızda bizim yaptığımız evlere ve ortamlara
çıkabilmek için can atıyorlar adeta. Fakat terör örgütü orada hala kara bir propaganda peşinde.
Çoğundan vekalet alıyor, davalar açmaya çalışıyor, yaptığımız işleri durdurmaya çalışıyor."
diye konuştu. Örgütün sözcüsü avukatların, vatandaşlara 'Sakın razı olmayın, anlaşmayın,
paranızı isteyin' diyerek, paralarının yüzde 25-30'u üzerinden anlaşma yaptığını dile getiren
Özhaseki, bu yüzden ısrarla para vermediklerini, daha zor bir yolu tercih ederek, vatandaşları
planları yapılmış, site içerisindeki evlere taşıyarak, daha medeni bir ortama kavuşturmaya
çalıştıklarını söyledi. Özhaseki, devletin bir yandan terörle mücadele ederken, bölgede
yaşayan vatandaşların zararını, hasarını giderecek, yaraları saracak merhametini, şefkat
yüzünü gösterdiğini, bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21619.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Borsada et fiyatları
Ticaret Borsası'nda kemikli dana etinin kilogramı ortalama 23,63 liradan, karkas tosun etinin
kilogramı ise 23,78 liradan işlem gördü.
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Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün cinsi
Miktarı
Fiyatı
Buğday (makarnalık)
kg
0,74
Buğday
kg
0,91
Arpa
kg
0,70
Dana eti (kemikli)
kg
23,63
Sığır eti (kemikli)
kg
21,30
Düve eti (kemikli)
kg
22,36
Sığır eti (karkas)
kg
21,10
Tosun eti (karkas)
kg
23,78
Armut kurusu
kg
1,50
Kayısı kurusu
kg
2,50
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21620.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Esnafa ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü uyarısı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı
aletlerinin kontrol, muayene ve damgalanma işlemlerinin 1 Ocak itibariyle başlayacağını
duyurdu.
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Kocasinan Belediyesinden gönderilen yazılı açıklamaya göre Başkan Çolakbayrakdar, kanun
gereği ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir muayenesi yapıldığını hatırlatarak, “Şeffaf bir
uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz ve bu

noktada esnaflarımıza da önemli bir görev düşmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler
her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin zamanında yaptırılması konusunda esnafa çağrıda
bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu’na göre elektronik,
mekanik ölçü ve tartı aletlerini kullanan esnafın, 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar
Kocasinan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne müracaat ederek muayene için
gün almaları gerekmektedir. Kanunen muayene ve damgaları yaptırmayıp da ölçü ve tartı
aletlerini bu şekilde kullananlara cezai işlem uygulanacaktır. Şimdiden ölçü ve tartı
aletlerinde hassasiyet gösteren esnafımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21621.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayserigaz, çalışanlarıyla 2016’yı
değerlendirdi
Kayseri’ye 12 yıldır kesintisiz doğalgaz arzı sağlayan Kayserigaz, yılın farklı zamanlarında
gerçekleştirdiği geleneksel Çalışan Paylaşım Toplantısı’nı bu yıl Holiday Inn Otel’de
gerçekleştirdi.

29 Aralık 2016 Perşembe 09:30

Kayserigaz Çalışan Paylaşım Toplantısı, Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın
açılış konuşması ile başladı. Bora, yaptığı konuşmada “Kayserigaz her yıl olduğu gibi bu yıl
da önemli çalışmalara imza atmış, tüm çalışanlarıyla bu sorumluluğu paylaşarak enerji
sektöründe iyi bir konuma ulaşmıştır. Bu başarılara ulaşma da Kayserigaz Ailesi’nin her bir
üyesinin büyük emekleri olmuştur. Her geçen yıl büyüyerek bugünlere ulaşmamıza katkı
sağlayan değerli Kayserigaz ailesine teşekkür ediyorum. 2017 yılının şirketimize ve siz
değerli çalışanlarımıza başarılar getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum’’ dedi.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora’nın açılış konuşmasının ardından devam eden
toplantıda Kayserigaz’ın 2016 yılı başarıları ile tüm birim ve bölümlerin 2016 yılı
faaliyetlerinin değerlendirildiği sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarla birlikte Kayserigaz’ın
bir yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalar gözler önüne serildi. 2016 yılı değerlendirme
sunumlarının ardından 2017 yılından beklentiler ve gerçekleştirilecek projeler üzerinde
tartışılarak yeni yılda hangi çalışmalara ağırlık kazandırılacağı konuşuldu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21622.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Teknopark, girişimciler ile yatırımcıları
buluşturdu
Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) tarafından “The Technology
Showcase / Yatırımcı Girişimci Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.
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Girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu The Technology Showcase / Yatırımcı Girişimci
Buluşması etkinliği kapsamında, Erciyes Teknopark firmaları, Sera Kuluçka Merkezi
takımları ve teknoloji odaklı iş fikirlerine sahip akademisyenler, projelerine yatırımcı bulmak
için sunum yaptılar. Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes
Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:” Türkiye
genelinde melek yatırımcıların katıldığı bu etkinlikte Erciyes Teknopark Erciyes Melek
Yatırım Ağı (ERBAN) olarak teknolojiye yön veren ve ülkemiz için katma değeri yüksek olan
ürünlerin / patentlerin yatırım almasını sağlamaya çalıştık. Etkinliğe ACT, İstanbul Startup
Angels, TR Angels, GBA Galata Business Angels, Keiretsu ve Erciyes Business Angels
Network (ERBAN) ağlarına bağlı Melek Yatırımcılarımız katılım gösterdi. Düzenlediğimiz
bu etkinlik sayesinde toplamda 15 seçilmiş proje yatırımcılarla buluşma şansı buldu.
Girişimciler ile yatırımcıların daha yakın temasta olabilecekleri The Technology Showcase /
Yatırımcı Girişimci Buluşması gibi etkinliklere ağırlık vererek, girişimcilerimizin kısa sürede
daha nitelikli şekilde yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Anadolu’nun İlk Akredite Melek
Yatırımcı Ağı ERBAN Kayseri’de melek yatırım ekosisteminin canlandırılması ve bireysel
girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan Erciyes Melek Yatırım Ağı’nın temelleri 2014
yılında atılmıştır. Ağustos 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nca Bireysel Katılım
Yatırımcısı Ağı olarak akredite edilen Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağ’ında
(ERBAN) halihazırda 5 lisanslı melek yatırımcı bulunmaktadır. 14. akredite melek yatırımcı
ağı olan Erciyes Teknopark Erciyes Melek Yatırım Ağı ERBAN Anadolu’nun ilk akredite
ağıdır. Bu ağın kurulması Kayseri ve çevre illerde teknolojik faaliyetlere hız verecektir.
Melek Yatırımcılık ekosistemi ile ağ içerisinde lisanslı olarak yatırım yapmakta olan
yatırımcılarımız arasında iletişim artmakta ve yeni ortaklıklar ile istihdam gücü
doğabilmektedir. Bu tip ortaklıklar da ticari hayatta daha güçlü ilerlemeye katkı
sağlamaktadır. 2017 yılında da Erciyes Melek Yatırım Ağı (ERBAN) olarak diğer yatırım
ağları ile yeni işbirliklerini geliştirip yatırımcı çevresi ile daha geniş kapsamlı hizmet vermeyi
ve Kayseri’de Melek Yatırımcılık Ağı’nın bilinirliğini ve yaygınlığını artırmayı
hedefliyoruz.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21623.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

OVAKENT’TE BAŞKAN ÖZTÜRK İLE
GELEN DEĞİŞİM
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Söyleşi: Bünyamin GÜLTEKİN
30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile birlikte Yozgat Ovakent’te Belediye
Başkanı olarak görev yapmaya başlayan Başkan Menderes Öztürk, göreve geldiğinden bu
güne yaptığı çalışmaları ve Ovakent için hayallerini gazetemize anlattı.
Başkan Öztürk, “2014 yılında geldiğimde Ovakent öyle garip bir yerdi ki sular akmıyor,
yollarında araçlar yürümüyordu. Her yer çukurdu. Asfalt ve bir metrekare bile kilitli parke
yoktu. Ama şu anda Ovakent’in caddeleri asfaltla, sokakları kilitli parkeyle kaplı.” ifadelerini
kullandı.
Su problemi çözüldü
Beldede su bulunduğu halde kireçli olduğu için kimsenin kullanmadığını kaydeden Başkan
Öztürk, “Biz hayırsever vatandaşlarla beraber 2 tane daha kuyu vurarak tatlı su bulduk. Şu
anda kireci olmayan, normal çeşmeden içilebilen bir su haline getirdik. Yaptığımız en büyük
hizmetlerden biri de bu. Yol medeniyet, su hayattır. Biz ikisinin üzerinde çalıştık ve ikisini de
yüzde yüz başardık. Her evde sular akıyor. Artık dijital saate geçtik ve bu dijital saatten dolayı
da kaçağımız yok. Yani para kaçağımız da yok. Herkes içtiğinin parasını veriyor.” ifadelerini
kullandı.
Yol yapımına da büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Öztürk konuşmasını şöyle
sürdürdü, “Yollarımız ile ilgili de önemli çalışmalar yaptık. Bu konuda katkılarından dolayı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum. Ovakent’te dik
gezmemizi sağlayan kişi. Yollarımız düzgün olmasaydı ve suyumuz akmasaydı başımız dik
gezemezdik.”
Yeni iş sahalarına kavuştu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde 20 yıl çalıştığını ve bu tecrübelerini Ovakent için
kullandığını vurgulayan Başkan Öztürk, “Burası küçük bir yer. Anadolu’da sıkıntılar çok.
Belediyecilikte biraz zayıf. 20 yıllık tecrübemizi burada kullanıyoruz. Hatta öyle bir dönem
yakaladık ki Ovakent referans belediye haline geldi. Şimdi herkes gelip, bizden bilgi almaya
çalışıyor. İşleri Kayserili mantığıyla yürütüyoruz. Kayserili iş adamları, belediye, memur nasıl
düşünüyorsa biz burada o şekilde çalışıyoruz. Çünkü oradaki öğrendiklerimizi buraya
getirdik. Yabancı sermaye çekmeye çalışıyoruz. Kayserili iş adamlarını getirerek beldemizi
büyütmeye çalışıyoruz. Bizim buralarda iş sahaları yoktu. Şu anda yeni yeni iş sahaları açtık.
Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın katılımıyla biyogaz santralimizin
temelini attık. Süt hayvancılığı yapan bir yerin açılışını yaptırdık. İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde çevre mühendisi olan Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş hocamızın katkıları ve
Bakanımız Bekir Bozdağ’ın katılımı ile bölgemize önemli katkı sağlayacak biyogaz
santralinin temelini attık. Bu işler belediyeciliğin de ötesinde.” şeklinde konuştu.
“Bu tesisin iki tane işlevi olacak. Birincisi enerji üretip elektrik satılacak. İkincisi gaz

üretecek. Beldemizde doğalgaz altyapısı yok. 2017 yılının sonuna doğru bu çalışmayı da
neticelendirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 6. ayda bunu başarmak ama hava şartları önem arz
ediyor.” İfadeleriyle biyogaz santrali hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Öztürk sözlerine
şöyle devam etti,
Göçlere son verilecek
“Kış aylarında halkımız Kayseri’ye, İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e gidiyor. Beldelerde
genellikle yaşlılar kalmış. Çünkü gençler iş olmadığı için göç ediyor. İş sahaları açarak bunu
engelliyoruz. Bundan sonra gençler göçmeyecekler. Kayseri’deki bir insan nasıl tuşla sobasını
yakıyorsa bizim burada da bir tuşla yanacak kalorifer sistemine dönüştüreceğiz.
Bu proje tarıma da büyük yarar sağlayacak. Bitki, kanatlı hayvan ve et entegreden çıkan
atıklardan bir kısmını araziye saçacağız, sıvısını da tarlalara enjekte edeceğiz. Bu da 20182019 yılları dönemlerinde belediyeye katkı sağlayacak. Çünkü biyoenerji ve biyogazın
etkisini 2019 yılında göreceğiz. 2018 yılında hafif yaşayacağız. 2019 yılında daha iyisini
göreceğiz. 500 kilo verim alınan bir yerde 1000 kg buğday alınacak.
Kayseri’nin domatesi Ovakent’ten sağlanacak
Doğal gübre kullanıp organik tarıma geçeceğiz. Bunun yanında seracılık da başlıyor. Bu
makinaların ısısından ve gazından su ısıtılacak, bu sularla birlikte seracılık başlayacak.
Kayseri’nin tüm domatesini, biberini ve çiçeklerini biz burada üreteceğiz. Avrupa’daki
seracılığı gezip en modern olanlarını bu bölgeye kuracağız. Organik üretim yaptıracağız. Sera
gazı ile herkesin 6 ayda ürettiği domatesi 4 ayda üreteceğiz. Bu işin selameti için bilim
adamlarıyla çalışıyoruz.
Enerji üretiminde yeni bir sisteme de geçiyoruz. Bunu sizin aracılığınızla Türkiye’ye
duyurmuş olalım: Yosun üreteceğiz. Konu ile alakalı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
araştırmalara devam ediliyor.”
Ovakent ilçe olacak
Gazetemizin daha önce ‘Başkan Öztürk büyük konuştu: Ovakent ilçe olacak’ haberini
hatırlatan Öztürk, “2017 sonunda Ovakent’in ilçe olacağını duyacaksınız.” açıklamasında
bulundu.
Başkan Öztürk, “Bizim burada yatırımlar arasında hayvancılık var. Ovakent, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği’nden destek alacak yerler
arasında bulunuyor. Bu destekler ile birlikte daha çok iş sahası açılacak ve beldemiz
büyüyerek yoluna devam edecek. Bütün bunlar tamamlandığında Ovakentimiz 10 bin nüfuslu
bir ilçe olma özelliğine kavuşacak. Böylelikle beldemiz 2019 yerel seçimlerine ilçe olarak
girecek. İlçe olmamız için beldemize şehir görünümü vermek zorundayız.
Geldiğimizde esnafa 1 milyonun üzerinde borç vardı. Küçük bir belde ama herkese
borçlanmış. Elhamdülillah esnafa borcumuz yok. Bunun dışında olan borçlarımızı da
kapatıyoruz. Yeni yılda borçsuz belediye olarak meydana çıkacağız.” bilgisini verdi.
Beldeye yapılan yatırımlar
Beldeye yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunmaya devem eden Başkan Öztürk,
“Kayseri’de iş adamlarımızı ziyaret ettik. Ovakentli duyarlı hayırseverlerimizle işbirliği
yaptık. Derneğimizle birlikte 2 katlı Kur’an kursu inşa ettik. 1. katta hanımlar, 2. katta 4-6 yaş
gurubu kreş açtık. Kur’an kursumuzu Diyanete devrettik. 350 bin liraya mal oldu. Evi
olmayan kimsesiz 4 kişiye dayalı döşeli sıfır ev yaptık. Yetimleri evlendiriyoruz, onlara da
eşyaları noktasında yardım ediyoruz.
Biyogaz projesini hayata geçiren hocamızın isteği doğrultusunda İTÜ’lü öğrencilerimiz için
yaz okulunun temelini attık. İTÜ’den 10 öğrenci gruplar halinde burada konaklayıp
pratiklerini gerçekleştirecekler, eğitim amaçlı olduğu için biz de belediye olarak onları burada
ağırlayacağız. Aynı zamanda burada pratik yapacaklar. Bu tesis de 4 milyona mâl olmakta.
Bu projemize de Kayserili iş adamlarımız ve Ovakentli hayırseverlerimiz yardım ettiler.
2 adet su kuyusu açtık, mezarlık duvarını yaptık. Biz iş yaparken Allah rızasını gözetiyoruz,

bize inanan ve güvenen hayırseverler pancar ve buğdaylarını getirip bizleri desteklemekteler.
Belediye başkanı yol yapacak, su getirecek, kaldırım ve alt yapıları yapacak ama yetimleri
garip ve gurebaları da gözeterek hakkın rızasını almak zorunda. Ramazan ayında iftarımızı
gariplerle yaşlılarla kimsesizlerle geçirdik, hamdolsun.
Geleceğe güvenle bakıyoruz
Beldemde kömürü, odunu herhangi bir ihtiyacı olup da bize gelip bildirmeyene ‘hakkımı helal
etmem’ diyorum. Derneğimizle işbirliği yaparak geçen yıl Bayırbucak Türkmenlerine 1
kamyon gıda yardımı yaptık.
Çevre Ve Şehircilik Bakanımız halı sahamızı yaptı. Gençlerimiz burada sportif faaliyetlerini
yürütmekteler. Ovakent hizmet derneğimizle birlikte birçok alanda gençlerimizin eğitimine
katkı sağlıyoruz. Bu yapılan projeler ileride hem nüfusumuzun artışını sağlayacak hem de
ekonomik olarak Ovakentimizi ayağa kaldıracak.
‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ düşüncesiyle yola çıktık. Kayseri’deki tüm işadamlarımızı
Ovakent’e yatırıma davet ediyorum. Devletin ve belediyemizin gereken desteği
sağlayacağından emin olsunlar. Arsa desteğimiz mutlaka olacaktır.
Sizin aracılığınızla Kayseri Gündem Gazetesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Tüm hemşerilerimiz yeni proje ve yatırımlarla Ovakentimizi geleceğe güvenle
taşıyacağımızdan emin olsunlar.” sözleri ile açıklamalarına son verdi.
Röportaj: Bünyamin Gültekin-Bayram Ergül
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21624.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Anasan’dan 15 Temmuz şehitleri için dev
organizasyon
Kısa adı ANASAN olan Anadolu Sanatçılar Birliği yarın dev bir organizasyon
gerçekleştirecek. “Ozan Dilinden, Sazın Telinden: 2. Kurtuluş Savaşı ve Şehitlerimiz” isimli
programda 15 Temmuz şehitleri anılacak. Yarın (30 Aralık Cuma) saat 18:00’de Yoğunburç
Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek program cumartesi aynı yer ve saatte tekrarlanacak.
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Yurt dışından ve yurt içinden çok sayıda ozan, şair, yazar ve sanatçının katılacağı programla
ilgili bir açıklama yapan Anasan Başkanı Sabit İnce, “Kültür Bakanlığı desteği ile
yapacağımız programa katılım ücretsiz olup, herkesi bekliyoruz.” dedi. İnce, programa
katılacak ozan, sanatçı, şair ve yazarlar hakkında da bilgi vererek; hem 15 Temmuz hain
kalkışmasını unutturmayacaklarını, hem de Kayseri ve tarihi değerlerimizin daha geniş
kitlelere tanıtımının yapılmış olacağını söyledi. İnce, gelen misafirlerin çoğunun gazeteci,
yazar ve tv programcılarından oluştuğundan gittiklerinde Kayseri'nin tanıtımına büyük
katkıları olacağını, yazılar ve şiirler yazacaklarını da belirtti. Katılacak sanatçılar; Sabit İnce

(Şair, yazar, gazeteci-Kayseri), Mustafa Ceylan (Şair, yazar, araştırmacı-Antalya), Gülnare
Sadık (Azerbaycan-Şair), Dr. Arif Albayrak (KKTC-Şair, milletvekili), Mustafa Bozkurt
(Şair, araştırmacı-Kayseri), Erdal Oğuz (Şair-Kayseri), Salih Zeki Çelebi (Şair-Kayseri),
Nazende Demirel (Şair, Eleştirmen-Kayseri), İbrahim Budak (Aşık Haddadi, Şair, OzanKayseri), Faruk Gökbulut (Şair, araştırmacı-Mersin), Mehmet Güven (Şair-İzmir), Ali Sabri
Eyüp (Erbil/Kuzey Irak-Şair), Asım Yekeler (Şair, yazar, araştırmacı-İstanbul), Ramazan
Kabaktepe (Şair-Sivas), Süleyman Akbaş (Şair, ozan-Kayseri ), Mehmet Türkmen (ŞairSivas), Cemal Toptaş (Dost Cemali, Şair, ozan-Sivas), İsmail Kara (Ozan, şair-Ankara),
Harun Yiğit (Şair, yazar-Konya), Adem Kozanoğlu (Şair-Kayseri), Orhan Topuz (SanatçıYozgat), Ramazan Oktay (Ozan-Niğde), Emrah Bekçi (Yazar-Giresun), Aşık Mustafa Serdali
(Ozan-Erzurum) (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21625.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

"Gençler! Asla vatana ihanet içerisinde
olmayın!"
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 23.12.2016 Cuma günü saat 10.00'da
şehitlerimizi anma programı düzenlendi. Okul öğretmenleri ve öğrencilerin katılımıyla
düzenlenen program Erciyesevler Camii Müezzin-Kayyım'ı Fazıl Demirkol'un Bakara
Suresi'nin 152-156. ayetlerini tilavet etmesiyle başlayan programda İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven yaptığı konuşmalarının ardından öğrencilerle birlikte tüm şehitlerimiz için dua etti.

29 Aralık 2016 Perşembe 09:46

Konferansta konuşan İl Müftüsü Güven, "Anadolu bizlere vatan olduğu bu güne kadar bir çok
şehit verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Allah yolunda
öldürülenlere "ölüler" demeyin. Bilakis, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.'
(Bakara, 2/154). Onlar huzur ve mutluluk içindeler. Esas biz kendi ahvalimizi düşünelim.
Peygamber Efendimiz bir hadislerinde 'Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey
kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü aşırı itibar ve
ikram sebebiyle tekrar tekrar dünyaya dönmeyi şehit olmayı arzu eder.' buyuruyor. (Buhârî,
Cihâd 21; Müslim, İmâre 109). Şehitlerimizin evlerine taziye için gittiğimizde silah
arkadaşlarından zaman zaman dinliyoruz. Arkadaşları yanlarında şehit olmasına rağmen
korkmak bir yana dursun, o asker de Allah bana da nasip etsin, diye dua ediyor. Bu millet
vatan denildiği zaman asla ölümden korkmaz. Bunun bir örneğini 15 Temmuz gecesi hain
darbe girişiminde bir kez daha gördük. Milyonlarca insan meydanlara indi. Binlercesi
üzerlerine sürülmüş tankların önünde durdu, silahlara karşı kendini siper etti. Bunların hepsi
vatan için, ülkemiz içindi. Hepimizin bu vatana bir can borcu var. Bir ülkenin insanları böyle
vatansever, böyle fedakar yaşarsa, o insanlara asla esaret yakışmaz. Değerli öğrenci

kardeşlerim! Etrafımız yangın yeri... Müstevli ülkeler yüz yıllık planlarının işe yaramadığını
görünce yeni planlar yapıp, paylarına yeni topraklar düşürmeye çalışıyorlar. Fakat Türkiye
olarak biz bu zulme karşı durmak zorundayız. Biz emperyalist bir ülke değiliz, kimsenin
toprağında gözümüz yok. Biz Müslüman olarak mazlumlara, masumlara, mağdurlara kucak
açmak durumundayız. Şu an asimetrik bir savaş içerisindeyiz. Tüm güçler bizim üzerimize
hücum etmiş vaziyette. Bazıları çıkıp bizim ne işimiz var Musul'da, El-Bâb'ta diyor.
Komşularımız savaş içersindeyse sıra bizim ülkemizin işgaline kadar gelmiş demektir. Bu
yüzden sınır ötesine geçip evvela kendi sınırlarımızı korumak durumundayız. Suriyeli
kardeşlerimizi ülkemizde barındırmak zorundayız. İnsan olarak, Müslüman olarak, komşu
olarak biz buna mecburuz. Terör olayları daha da arttı. Neden Kayseri seçildi, hiç düşündük
mü gençler? Kayserimiz milli ve manevi duyguları olan, değerlerine bağlı en önemli
şehirlerimizdendir. Verdikleri mesaj açık ve net ortada. En huzurlu şehrinizde bile
huzurunuzu kaçırırız, diyorlar. Daha sonra gördüler ki, tüm herkes şehitlerimize sahip çıktı.
Herkes o otobüs durağına taziye ziyareti için akın etti. Bizler tüm camilerimizden şehitlerimiz
için Kur'an okuttuk, dualar ettik. Şehit verdiğimiz 1. Komando Tugayı'nı ziyaret ettik. Fakat
bu ziyaret sıradan bir taziye ziyareti olsun istemedik. Orada çok güzel bir camimiz var. Adı da
Mehmetçik Camii. Askerlerimizi topladık ve akşam namazını birlikte kıldıktan sonra onlara
bir moral konuşması yaptık. Asker bizim askerimiz. Polis bizim polisimiz. İçlerinde hainler
çıksa bile... Ankara'da Rus Büyükelçisini öldüren de bir polisti. Gençler! Zaman zaman
hatalar edebiliriz ama vatana asla ihanet içerisinde olmayın. Hiç bir ihanet şebekesi sizleri
kandırarak ağlarına düşürmesin. Sizler bizim geleceğimizin teminatımızsınız." dedi. İl
Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in yaptığı konuşmanın ardından şehitlerimiz için dua
etmesiyle program sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21626.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Tasavvuf esintisi gönüllerdeki pası aldı
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi Korosu bir konser verdi. Şehir
Tiyatrosu'nda verilen konseri Yusuf Hikmet Balak yönetti.
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Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler
kapsamında yılın son konserini Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musikisi
Korosu verdi. Koro, Şehir Tiyatrosu'nda Şef Yusuf Hikmet Balak yönetiminde sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, konserde tasavvuf müziğinin seçme eserlerini
seslendirdi. Koro ve solo halinde seslendirilen eserler izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21627.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Çin 3 bin 500 camiyi yıktı
Çin hükümeti, Uygur Özerk Bölgesi'nde kamu güvenliğine aykırı olduğunu gerekçe
göstererek son üç ayda 3 bin 500 camiyi yıktı.
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Çin işkencesi bitmiyor. Çin işgali altındaki Uygur Özerk Bölgesi'nde son üç ayda 3 bin 500
cami kamu güvenliğine aykırı olduğu iddiasıyla yıkıldı. Bölgedeki demografik değişimi
amaçlayan Çin hükümeti, camilerin harabe olduğunu öne sürerek yıkımlarını sürdürüyor.
Radio Free Europe'nin haberine göre, bölgedeki Müslümanlara siyasi ve sosyal açıdan büyük
baskı uygulayan Çin yönetimi, camilerin ortadan kalmasına yönelik adımlarını gün geçtikçe
sertleştiriyor. RFE muhabirlerinin Sincar'daki Tokkuzak emniyet yetkililerinden aldığı
bilgilere göre, camilerin çoğunluğu 'ibadet için sağlam olmadığı' gerekçe gösterilerek
yıkılıyor. Çin, Uygur Özerk Bölgesi'nde 23 milyon Müslüman'ın yaşadığını iddia etse de,
akademik kaynaklar bu rakamın 50 milyondan fazla olduğunu belirtiyor. Her camiye 1 ajan
Çin yönetimi "İstikrarı korumak" amacıyla bölgedeki camilere 350 memur tayin ettiğini
açıklamıştı. Komünist Parti'ye bağlı televizyon kanalının duyurulan haberde camileri izleme
kararının ardından raporlar hazırlanacağı da belirtilmişti. Doğu Türkistan halkı gizli takibin ve
faaliyetlerin yakından izlendiğini, yapılan her toplantı ve faaliyette Çinli yetkililerin de
katıldığını belirtiyor. Burka ve oruç yasağı Müslüman nüfusun yoğun olduğu Doğu Türkistan
Uygur Özerk Bölgesi'nde dini faaliyetler konusunda yaptığı baskıyla gündeme gelen Çin'in,
bölgede kamu çalışanlarına oruç yasağının yanı sıra bölgesel bazda burka ve sakal gibi kılık
kıyafette kısıtlamaları bulunuyor. Hristiyanlara da baskı Hristiyan nüfusun yoğun yaşadığı
ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde de misyonerlik faaliyetlerine karşı yasa dışı inşa
düzenlemeleri adı altında, son bir kaç yılda bin 500'e yakın kilise tahrip edildi ya da
taşınmaya zorlandı. Ülkedeki Hristiyan toplumu yapılan duruma karşı protesto düzenlese de
durum değişmezken, kiliseleri savunan Hristiyan Çinli bir avukat, "Ülke güvenliğini tehlikeye
sokmak" ve "toplum istikrarını bozmak" suçundan 7 ay süreyle alıkonulmuştu. İnsan hakları
ve dini inançlar özgürlüğü konusunda özellikle Batılı ülkelerce eleştirilen Çin'in, Şi'nin
hükümet ve ÇKP nezdinde dini inanç özgürlüğüne saygı duydukları konusunda bu yeni
açıklamasıyla nasıl bir süreç izleyeceği de merak konusu. Ülkede son yıllarda dini aşırılıklar
ve fikirler bağlamında önlemler artırılırken, özellikle bölgesel olarak din faaliyetlerine karşı
güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmış durumda. (Yeni Akit)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21628.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

İsrail'den Kudüs'te yeni tünel
İsrail Silvan'ın Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa bitişiğindeki Babu'l Mağaribe
Meydanı arasında yeni bir tünel açtı.
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İsrail'in, Mescid-i Aksa yakınında yer alan Silvan beldesinde yeni bir tünelin açılışını yaptığı
bildirildi.
Kudüs'ün Silvan beldesindeki Vadi Halvan Bilgi Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail
Kültür Bakanı Miri Regev'in, Silvan'ın Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa bitişiğindeki
Babu'l Mağaribe Meydanı arasında kazılan yeni bir tüneli açtığı kaydedildi.
Açılışı yapılan tünelin "bölgenin Yahudileştirilmesi planlarının bir parçası" olduğu ifade
edilen açıklamada, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan açılış dolayısıyla mahallenin bir
kısmının trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Kazı çalışmalarının bölgedeki binalarda derin çatlaklara neden olduğu vurgulanan
açıklamada, Silvan'da faaliyet gösteren El-Ad Yerleşim Derneği ve İsrail Arkeoloji
Kurumunun iki yıl önce tünelin kazılması için çalışmalara başladığı hatırlatıldı.
Vadi Halvan Bilgi Merkezi verilerine göre, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaşadığı Silvan
beldesine bağlı söz konusu mahallenin alt kısımlarındaki kazı çalışmaları 2007 yılında
başladı. (Dünya Bülteni)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21629.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

“Taş atan değil, kitap okuyan nesil”
Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, cadde ve sokaklarda taş atan değil, kitap okuyan nesil
için çalışmalar yaptıklarını ve yeni dönemde de yapacaklarını söyledi.
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Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır, ülkü ocaklarının her kademesinde görev aldığını,
kendisinden önce görev alan ve görevi devraldığım dava arkadaşına teşekkür ederek
açıklamasına başladı. Akbayır, “Tek amacı eğitim olan bir kuruluşun neferleriyiz. Eğitim

faaliyetleri dışında hiçbir oluşumun içerisinde yer almadık. Kesinlikle de almayacağız. Ülkü
Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un talimatları doğrultusunda bünyemizde bulunan
gençlerimize eğitim anlamında ön ayak olarak onların eksikliklerini tamamlayacağız. Bir
dershane vazifemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Yarı yıl tatili ile birlikte
daha önceden de uyguladığımız gibi gençlerimize ve çocuklarımıza özel kamp
programlarımız olacak. Öğrencilerimiz rahmetli şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Prof.
Dr. Aziz Sancar dersliklerinde dersler alacaklar” diye konuştu.
Birçok fakülteye öğrenci gönderdiklerini belirten Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır
konuşmasına şöyle devam etti;
“Bizler asla cadde ve sokaklarda taş atan gençlerden oluşmadık. Klasöründe kesici alet değil
kitap bulunan uyuşturucu ve keyif verici maddelerden uzak kalan bir nesil için mücadele
veriyoruz. Bu mücadelemizin de haklılığını fakültelere gönderdiğimiz gençlerle görürüz.
Gelişim insanlara ve çevreye zarar vererek değil okuyarak olur.”
Ülkü Ocakları Kırşehir Başkanlığına Ahmet Akbayır, geçtiğimiz Çarşamba günü Ülkü
Ocakları Genel Merkezi tarafından atanmıştı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21630.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

2 işçi servisi çarpıştı: 22 yaralı
Kayseri'de işçileri taşıyan iki servis midibüsü çarpıştı, kazada bir midibüs devrilirken 22 kişi
yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 6. cadde ile 29. caddenin birleştiği kavşakta
meydana gelen kazada işçileri taşıyan 38 YN 996 plakalı midibüs ile 38 P 1399 midibüs
çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 P 1399 plakalı midibüs devrildi. Kazanın ardından olay
yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 22 kişi
ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis cadde
üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kurtarma ve inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra devrilen
midibüs çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21631.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri’deki hain saldırı Bolu’yu teyakkuza
geçirdi
17 Aralık Cumartesi günü Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınında çarşı iznine çıkan askerlere
yönelik düzenlenen saldırıda 14 askerimiz şehit olmuş 56 kişi de yaralanmıştı. Yaşananların
ardından 2. Komando Tugay Komutanlığı’nın bulunduğu Bolu’da da kırmızı alarma geçildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü, tüm hastane personeli ve Komanda Tugayındaki hafta sonu izinlerinin
tümü iptal edildi. Ülke genelinde artan terör olayları ve 17 Aralık Cumartesi günü Kayseri
Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı
araç saldırısında 14 askerin şehit olması, 55 askerin de yaralanması olayı Bolu’da kırmızı
alarm verilmesine neden oldu. Bolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nden verilen
talimatla 24 saat personelin hazır bulunması istendi. Diğer yandan il emniyet müdürlüğünün
tüm birimlerine talimat verilerek özellikle Komando Tugayı çevresinde, Orduevi yakınlarında
önlemlerin arttırılması ve hafta sonu izinlerinin geçici bir süreyle kaldırılması talimatının
verildiği öğrenildi. Emniyet güçleri Valilik binası ile Vali konutu çevresinde de geniş
güvenlik önlemleri aldı. KRİZ MASASI OLUŞTURULDU Kayseri’deki hain saldırının
sonrasında 2. Komando Tugay Komutanlığı’na ev sahipliği yapan Bolu’da da gerekli
önlemlerin alınması için harekete geçildi. Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.
Şevki Erkal’ın talimatıyla bir kriz masası oluşturuldu. Ayrıca bütün hastane çalışanlarının
izinlerinin iptal edildiği öğrenildi. Devlet hastanesinde çalışan tüm personelin günün 24 saati
telefonlarını hiç kapatmamaları istendi. Ayrıca personelin birinci derece akrabalarının da
iletişim bilgileri alınarak ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için önlem alındı. Öte yandan
Komando Tugayında görev yapan subay ve astsubayların lojmanlara gidiş ve gelişleri
esnasında polis ekipleri eskortluk yaparak çevre güvenliği alacak. Bu tedbirler karşılığında
Bolu’da kırmızı alarm verilmiş oldu. kaynak: Bolu Olay
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21632.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

FETÖ soruşturmasında 70 polis hakkında
gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyetteki yapılanmasına yönelik devam eden
soruşturma kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verdi.
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FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
sürdürülen soruşturma kapsamında 70 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında
yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon
başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21633.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri Şeker pancar paralarını TIR ile
dağıttı
Kayseri Şeker’de çiftçinin hakkını alnının teri kurumadan verilmek üzere başlatılan girişimler
çiftçiler tarafından büyük beğeni topluyor. Çiftçinin itibarını artırıcı girişimlere bir yenisi
daha eklenerek Kayseri Şeker çiftçisinin pancar parasını ödemek için banka şubesi TIR ile
ilçeye taşındı.
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Kayseri Şeker tarafından Türkiye de ilk defa 26 Aralıkta pancar bedelinin ödenmeye
başlanması yanında çiftçinin parasını ödeyecek olan bankanın ilçede şubesinin olmayınca
ilgili banka seyyar şube izni alarak bankayı TIR’a yükleyip pancar paralarını TIR-Bank ile
çiftçinin ayağında dağıttı. Pancar paralarının erken ödenmesi ve çiftçinin ayağına pancar
bedellerinin TIR ile götürülmesi konusunda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim
Kurulu Üyelerinden İlhan Argun; “Bu yeni başlanmış bir olay değil, kayyumdan sonra
Hüseyin Başkanımızın yaptığı çalışmalar daha sonra 2013’teki başarılı çalışmaları ve

fabrikamızın gelir düzeyinin artması onun bir eseri olarak görüyoruz. Biliyorsunuz eski
dönemdeki aldığımız pancar paraları ekeriz ikinci paraları ektiğimiz zaman paraları alırdık.
Ama bu dönemde özellikle 2013’ten sonra, fabrikamızın durumu düzelmeye başladıktan sonra
çiftçilere bir yansıma olarak diğer şeyler de gördüğümüz gibi pancar parasını da şu anda
çiftçilerimiz görüyor yaşıyor bunu. Biz geçen sene 1. Ayın 17’sinde ödememizi yapmıştık. Bu
sene aynı dönem içerisinde pancar parası ödemesini yaptık. Bu da tabi ki fabrikamızın gelir
seviyesinin artmasından ve şu andaki konumundan dolayı maddi rahatlığından dolayı yaşanan
olay. Şu anda çiftçilerimize pancar parasını dağıtıyoruz” dedi. Yeşilhisar Musahacılı
Çiftçilerinden Saim Malkoç ise “Bu olay çiftçimizin kış durumunda ekonomik açıdan çok iyi
bir destek oldu bize. Ürün maliyeti kış aylarına yayılıyordu ve borç oluyordu. Çiftçilerimizi
rahatlattığına inanıyorum, daha önce Haziran ayına kadar uzuyordu gerek yönetimimizin
gerek çiftçilerimizin özverisinden ve elde ettiğimizin başarılardan dolayı. Fabrika bütçesinin
artması bunu çiftçiye erken yansıtmasından çok memnunuz. Gelecek yıl içerisinde peşin
ödenecek diye duydum, bu bize hırs olarak dönecek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yeşilhisar Bölgesi İncesu Çiftçisi Mustafa Cesur da, “Ben 16 yıldır pancar ekicisiyim böyle
bir şey olmadı. Ben hiçbir dönemde görmedim. Biz 30 Nisan’da alırdık pancar bedelini. Bu
yüzden Allah razı olsun teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Yeşilhisar bölgesinin en önemli
gelirlerinden birisinin pancar tarımı olduğunu belirten diğer çiftçiler, “Biz pancar ekeriz ama
12’nci ayda pancar parası ödendiğini hiç görmedik. Çiftçimizin ve esnafımızın memnuniyeti
en üst seviyede. Çünkü gelirimizin lokomotifi pancar tarımıdır” diyerek memnuniyetlerini
dile getirdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21634.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

ORDU-MİLLET EL ELE…
Talas’a bağlı Reşadiye Mahallesi halkı beldelerinde bulunan 1. Komando Tugayı’na destek
ziyaretinde bulundu. Oldukça samimi ve sıcak ortamda geçen buluşma “Ordu-Millet el ele”
şeklinde yorumlandı.
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Muhtar Mustafa Kapçı öncülüğünde mahalle halkından oluşan 100 kişilik heyette kadın ve
çocuklar da yer aldı. Heyet mensupları tugayın girişinde askerler tarafından karşılandı.
Askerlere “Kabe maketli Kur’an-ı Kerim, bayrak, karanfil” hediye eden Reşadiyeliler,
hanımların yaptıkları kek, pasta ve böreklerden de ikram ettiler. Reşadiye İlkokulu öğrencileri
de askerlere olan sevgilerini milli marşlar okuyarak ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”,
“Askere uzanan eller kırılsın”, “Güçlüyüz, cesuruz, hazırız” sloganlarıyla gösterdiler.
Kapçı’dan teşekkür Ziyaretin çok verimli geçtiğini belirten muhtar Mustafa Kapçı “halen
Suriye’nin el-Bab bölgesinde ve Güneydoğu’da kahramanca çarpışarak DAEŞ ve PKK’lı
teröristlere aman vermeyen kahraman Tugayımızı ziyaret etmek istedik. Onlar da sıcak
bakınca çok hoş, çok anlamlı bir ziyaret gerçekleşmiş oldu. Misafirperverliklerinden dolayı

Tugay Komutanımız Piyade Albay Kemal Kırış’a ve askerlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21636.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

El Bab'da sona doğru
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El Bab'da, şehir merkezine ilerleyiş sürüyor.
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Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat
KalkanıHarekatında 127. güne gelindi.
Harekat kapsamında yaklaşık 2 bin kilometrekare alan teröristlerden temizlenirken, 225
meskun mahalde kontrol sağlandı.
EL BAB KUŞATILDI
Harekatta El Bab'ın teröristlerden arındırılmasına yönelik çalışmalar yaklaşık 1,5 aydır devam
ediyor. Bu çerçevede, şehrin kuşatılmasının ardından İnsansız Hava Araçları (İHA) ile keşif
uçuşları yapıldı, daha sonra El Bab ve çevresindeki terör hedefleri, Fırtına obüsleri ve savaş
uçaklarıyla vuruldu.
TSK VURUYOR ÖSO İLERLİYOR
Sonrasında yaşanan çatışmalarla El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesine yönelik
harekat hız kazandı. Harekatta, TSK unsurlarınca, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine
karadan ve havadan yoğun ateş desteği sağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21637.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Randevu sistemi Kayseri şivesiyle tanıtıldı
Kayseri Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin
(MHRS) tanıtılması amacıyla bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda MHRS'nin öneminin
Kayseri şivesiyle anlatıldığı görüntüler, izleyenleri hem güldürdü hem de bilgilendirdi.
29 Aralık 2016 Perşembe 11:25
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21638.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Hızı 70 Kilometreye Ulaşan Rüzgar Çatıları
Uçurdu
Kayseri'de dün geceden beri etkili olan ve hızı 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, şehirde bir
çok binanın çatılarını uçurdu.
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Kayseri'de dün geceden beri etkili olan şiddetli rüzgarın hızı 70 kilometreye kadar ulaştı.
Şehir merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet,
Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi ile Talas ilçesinde bir çok binanın çatıları
uçtu. Çatıların uçması ile park halinde bulunan onlarca araçta maddi hasar meydana geldi.
Araçlarında hasar oluşan vatandaşlar, polis ekiplerini çağırarak tutanak tutturdu.
(AÖ-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21639.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Asgari ücret açıklandı
Asgari ücret 2017 yılı için brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira oldu.
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Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu asgari ücreti açıkladı.
Bakan Müezzinoğlu, ''Asgari ücretin iki kademeli olmamasına karar verdik. İşçi kesimi ve
Türk-İş'ten gelen 'yılda bir defa olsun' talebini değerlendirdik.'' dedi.
2017 ASGARİ ÜCRET TUTARI
Yeni asgari ücret ise, 104 lira zam ile 1404 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 1777
TL. Böylece Asgari ücrete yaklaşık yüzde 8 zam yapılmış oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21640.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

OVAKENT’TE BAŞKAN ÖZTÜRK İLE
GELEN DEĞİŞİM
29 Aralık 2016, 12:08
Söyleşi: Bünyamin GÜLTEKİN

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile birlikte Yozgat Ovakent’te Belediye
Başkanı olarak görev yapmaya başlayan Başkan Menderes Öztürk, göreve geldiğinden
bu güne yaptığı çalışmaları ve Ovakent için hayallerini gazetemize anlattı.
Başkan Öztürk, “2014 yılında geldiğimde Ovakent öyle garip bir yerdi ki sular akmıyor,
yollarında araçlar yürümüyordu. Her yer çukurdu. Asfalt ve bir metrekare bile kilitli parke
yoktu. Ama şu anda Ovakent’in caddeleri asfaltla, sokakları kilitli parkeyle kaplı.” ifadelerini
kullandı.
Su problemi çözüldü
Beldede su bulunduğu halde kireçli olduğu için kimsenin kullanmadığını kaydeden Başkan
Öztürk, “Biz hayırsever vatandaşlarla beraber 2 tane daha kuyu vurarak tatlı su bulduk. Şu
anda kireci olmayan, normal çeşmeden içilebilen bir su haline getirdik. Yaptığımız en büyük
hizmetlerden biri de bu. Yol medeniyet, su hayattır. Biz ikisinin üzerinde çalıştık ve ikisini de
yüzde yüz başardık. Her evde sular akıyor. Artık dijital saate geçtik ve bu dijital saatten dolayı
da kaçağımız yok. Yani para kaçağımız da yok. Herkes içtiğinin parasını veriyor.” ifadelerini
kullandı.
Yol yapımına da büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Öztürk konuşmasını şöyle
sürdürdü, “Yollarımız ile ilgili de önemli çalışmalar yaptık. Bu konuda katkılarından dolayı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum. Ovakent’te dik
gezmemizi sağlayan kişi. Yollarımız düzgün olmasaydı ve suyumuz akmasaydı başımız dik
gezemezdik.”
Yeni iş sahalarına kavuştu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde 20 yıl çalıştığını ve bu tecrübelerini Ovakent için
kullandığını vurgulayan Başkan Öztürk, “Burası küçük bir yer. Anadolu’da sıkıntılar çok.
Belediyecilikte biraz zayıf. 20 yıllık tecrübemizi burada kullanıyoruz. Hatta öyle bir dönem
yakaladık ki Ovakent referans belediye haline geldi. Şimdi herkes gelip, bizden bilgi almaya
çalışıyor. İşleri Kayserili mantığıyla yürütüyoruz. Kayserili iş adamları, belediye, memur nasıl
düşünüyorsa biz burada o şekilde çalışıyoruz. Çünkü oradaki öğrendiklerimizi buraya
getirdik. Yabancı sermaye çekmeye çalışıyoruz. Kayserili iş adamlarını getirerek beldemizi
büyütmeye çalışıyoruz. Bizim buralarda iş sahaları yoktu. Şu anda yeni yeni iş sahaları açtık.
Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ın katılımıyla biyogaz santralimizin
temelini attık. Süt hayvancılığı yapan bir yerin açılışını yaptırdık. İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde çevre mühendisi olan Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş hocamızın katkıları ve
Bakanımız Bekir Bozdağ’ın katılımı ile bölgemize önemli katkı sağlayacak biyogaz
santralinin temelini attık. Bu işler belediyeciliğin de ötesinde.” şeklinde konuştu.
“Bu tesisin iki tane işlevi olacak. Birincisi enerji üretip elektrik satılacak. İkincisi gaz
üretecek. Beldemizde doğalgaz altyapısı yok. 2017 yılının sonuna doğru bu çalışmayı da
neticelendirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 6. ayda bunu başarmak ama hava şartları önem arz

ediyor.” İfadeleriyle biyogaz santrali hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Öztürk sözlerine
şöyle devam etti,
Göçlere son verilecek
“Kış aylarında halkımız Kayseri’ye, İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e gidiyor. Beldelerde
genellikle yaşlılar kalmış. Çünkü gençler iş olmadığı için göç ediyor. İş sahaları açarak bunu
engelliyoruz. Bundan sonra gençler göçmeyecekler. Kayseri’deki bir insan nasıl tuşla sobasını
yakıyorsa bizim burada da bir tuşla yanacak kalorifer sistemine dönüştüreceğiz.
Bu proje tarıma da büyük yarar sağlayacak. Bitki, kanatlı hayvan ve et entegreden çıkan
atıklardan bir kısmını araziye saçacağız, sıvısını da tarlalara enjekte edeceğiz. Bu da 20182019 yılları dönemlerinde belediyeye katkı sağlayacak. Çünkü biyoenerji ve biyogazın
etkisini 2019 yılında göreceğiz. 2018 yılında hafif yaşayacağız. 2019 yılında daha iyisini
göreceğiz. 500 kilo verim alınan bir yerde 1000 kg buğday alınacak.
Kayseri’nin domatesi Ovakent’ten sağlanacak
Doğal gübre kullanıp organik tarıma geçeceğiz. Bunun yanında seracılık da başlıyor. Bu
makinaların ısısından ve gazından su ısıtılacak, bu sularla birlikte seracılık başlayacak.
Kayseri’nin tüm domatesini, biberini ve çiçeklerini biz burada üreteceğiz. Avrupa’daki
seracılığı gezip en modern olanlarını bu bölgeye kuracağız. Organik üretim yaptıracağız. Sera
gazı ile herkesin 6 ayda ürettiği domatesi 4 ayda üreteceğiz. Bu işin selameti için bilim
adamlarıyla çalışıyoruz.
Enerji üretiminde yeni bir sisteme de geçiyoruz. Bunu sizin aracılığınızla Türkiye’ye
duyurmuş olalım: Yosun üreteceğiz. Konu ile alakalı İstanbul Teknik Üniversitesi’nde
araştırmalara devam ediliyor.”
Ovakent ilçe olacak
Gazetemizin daha önce ‘Başkan Öztürk büyük konuştu: Ovakent ilçe olacak’ haberini
hatırlatan Öztürk, “2017 sonunda Ovakent’in ilçe olacağını duyacaksınız.” açıklamasında
bulundu.
Başkan Öztürk, “Bizim burada yatırımlar arasında hayvancılık var. Ovakent, Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Avrupa Birliği’nden destek alacak yerler
arasında bulunuyor. Bu destekler ile birlikte daha çok iş sahası açılacak ve beldemiz
büyüyerek yoluna devam edecek. Bütün bunlar tamamlandığında Ovakentimiz 10 bin nüfuslu
bir ilçe olma özelliğine kavuşacak. Böylelikle beldemiz 2019 yerel seçimlerine ilçe olarak
girecek. İlçe olmamız için beldemize şehir görünümü vermek zorundayız.
Geldiğimizde esnafa 1 milyonun üzerinde borç vardı. Küçük bir belde ama herkese
borçlanmış. Elhamdülillah esnafa borcumuz yok. Bunun dışında olan borçlarımızı da
kapatıyoruz. Yeni yılda borçsuz belediye olarak meydana çıkacağız.” bilgisini verdi.
Beldeye yapılan yatırımlar
Beldeye yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunmaya devem eden Başkan Öztürk,
“Kayseri’de iş adamlarımızı ziyaret ettik. Ovakentli duyarlı hayırseverlerimizle işbirliği
yaptık. Derneğimizle birlikte 2 katlı Kur’an kursu inşa ettik. 1. katta hanımlar, 2. katta 4-6 yaş
gurubu kreş açtık. Kur’an kursumuzu Diyanete devrettik. 350 bin liraya mal oldu. Evi
olmayan kimsesiz 4 kişiye dayalı döşeli sıfır ev yaptık. Yetimleri evlendiriyoruz, onlara da
eşyaları noktasında yardım ediyoruz.
Biyogaz projesini hayata geçiren hocamızın isteği doğrultusunda İTÜ’lü öğrencilerimiz için
yaz okulunun temelini attık. İTÜ’den 10 öğrenci gruplar halinde burada konaklayıp
pratiklerini gerçekleştirecekler, eğitim amaçlı olduğu için biz de belediye olarak onları burada
ağırlayacağız. Aynı zamanda burada pratik yapacaklar. Bu tesis de 4 milyona mâl olmakta.
Bu projemize de Kayserili iş adamlarımız ve Ovakentli hayırseverlerimiz yardım ettiler.
2 adet su kuyusu açtık, mezarlık duvarını yaptık. Biz iş yaparken Allah rızasını gözetiyoruz,
bize inanan ve güvenen hayırseverler pancar ve buğdaylarını getirip bizleri desteklemekteler.
Belediye başkanı yol yapacak, su getirecek, kaldırım ve alt yapıları yapacak ama yetimleri

garip ve gurebaları da gözeterek hakkın rızasını almak zorunda. Ramazan ayında iftarımızı
gariplerle yaşlılarla kimsesizlerle geçirdik, hamdolsun.
Geleceğe güvenle bakıyoruz
Beldemde kömürü, odunu herhangi bir ihtiyacı olup da bize gelip bildirmeyene ‘hakkımı helal
etmem’ diyorum. Derneğimizle işbirliği yaparak geçen yıl Bayırbucak Türkmenlerine 1
kamyon gıda yardımı yaptık.
Çevre Ve Şehircilik Bakanımız halı sahamızı yaptı. Gençlerimiz burada sportif faaliyetlerini
yürütmekteler. Ovakent hizmet derneğimizle birlikte birçok alanda gençlerimizin eğitimine
katkı sağlıyoruz. Bu yapılan projeler ileride hem nüfusumuzun artışını sağlayacak hem de
ekonomik olarak Ovakentimizi ayağa kaldıracak.
‘Halka hizmet Hakka hizmettir’ düşüncesiyle yola çıktık. Kayseri’deki tüm işadamlarımızı
Ovakent’e yatırıma davet ediyorum. Devletin ve belediyemizin gereken desteği
sağlayacağından emin olsunlar. Arsa desteğimiz mutlaka olacaktır.
Sizin aracılığınızla Kayseri Gündem Gazetesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.
Tüm hemşerilerimiz yeni proje ve yatırımlarla Ovakentimizi geleceğe güvenle
taşıyacağımızdan emin olsunlar.” sözleri ile açıklamalarına son verdi.
Röportaj: Bünyamin Gültekin-Bayram Ergül
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21641.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

KÖŞEBAŞI
Rıfat Yörük ve Bünyamin Gültekin'in hazırladığı Köşebaşı meselelere farklı yönlerden
yaklaşmaya devam ediyor.
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Geçmiş olsun Başkan! Talas MHP İlçe Teşkilatı geçtiğimiz günlerde 12.olağan kongresini
Diva Düğün Salonu’nda gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen kongre sonucu Mehmet Akbulut
yeniden başkanlığa seçildi. Akbulut’un kongre öncesi basına gönderdiği fotoğrafındaki
ayrıntılar ise dikkatli gözlerden kaçmadı. Zira masanın üzerindeki sigara, çakmak, tesbih,
fatura, delege listeleri, kongre notları ve “A-ferin” hapı çok rahat gözüküyordu. Oysa basına
fotoğraflı bülten gönderirken detaylara dikkat edilmesi, daha doğrusu titiz davranılması
gerekir. Neyse… Biz sayın Başkanı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ediyor, kongre
öncesi “A-ferin” alacak kadar rahatsızlanmasından ötürü de “geçmiş olsun” dileklerimizi
iletiyoruz. TÜYOCUMUZ DİYOR Kİ! Bazılarını ‘tüketen’ organizasyon Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin Tüketiciler Birliği’nin Kayseri’deki programına
neden katıldığı bazılarınca merak konusu olmuş. Buna en güzel cevabı yine Karatepe’nin
kendisi vermiş: “Görevim yani Başdanışmanlığım sebebiyle ben kafama göre bir ile ya da
davete gidip konuşma yapamam. Kayseri’den teklif gelince sayın Cumhurbaşkanımıza
sordum. ‘Hangi STK?’ dedi. Ben de ‘Tüketiciler Birliği’ deyince hiç tereddütsüz ‘git’ dedi.
Ben de geldim...” GÜNÜN REKLAMI LÜKÜS HAYAT, LÜKÜS FİNAL Sahnelerde

binlerce kez sergilenen “Lüküs Hayat” müzikalini çoğumuz biliriz; bir kısmımız da mutlaka
seyretmişizdir. Hızla “Lüküs hayat”a yani her şeyin lüksüne alışan/alıştırılan toplumumuz her
alanda “lüks” talebinde bulunuyor olmalı ki “ahiret hizmetleri”nde bile en lüksü sunulmaya
başlandı. İşte MH marka “lüks kefen takımları” da bu talebe hizmet vermeye çalışıyor. Biz de
bu hizmete sosyal medyadan şu sloganı bulduk: “Sırat Köprüsü’nden geçerken tüm gözler
üzerinizde olsun”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21642.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayserili çiftin dördüz çocuk şaşkınlığı
Kayseri'de 3 yıllık evli Atmaca çifti, gördükleri tedavi sonrasında dördüz bebek sahibi oldu.
İki kız ve iki erkek çocuğu olan pazarcılık yapan baba Milazım Atmaca, "İlk defa çocuk
sahibi olduk o da şansımıza dördüz oldu. Masraflarını nasıl karşılayacağım diye
düşünüyorum" dedi.

29 Aralık 2016 Perşembe 13:47

Kayseri'deki özel bir hastanede doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Op.Dr. Hakan
Kaya 20 yıla yakın Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yaptığını ve meslek hayatında ilk defa
dördüz doğumu ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi. Op. Dr. Kaya, "Hasta yaklaşık 2 yıllık
evli olan daha önceki süreçte 3 gebelik kaybı olan bir hastamız. Bana geldiklerinde gebelik
istediklerini ancak canlı gebeliklerinin olmadığını söylemişlerdi. Bunun üzerine yaptığımız
araştırmalarda hastada kan pıhtılaşması bozukluğu tespit ettik. Bununla ilgili tedavi
uyguladık" diye konuştu. Op.Dr. Kaya, "Ayrıca hastanın yumurtlama bozukluğu vardı. Ona
dönük olarak ilaç tedavisi verdik. Neticesinde dördüz gebelik oldu. Dördüz gebeliklerin
genellikle düşükle sonuçlanması nedeniyle aileye birkaç tanesini sonlandırabileceğimizi
diğerlerinin canlı devam edebileceği yöntemi olduğunu söylememize rağmen, dördünün de
devam etmesini istediler. Bu şekilde takip ettik. Dördüz gebeliklerin ileri ki haftalara kadar
gelmesi zordur. Yaklaşık 28. Haftaya geldiğinde doğum eğiliminin başlaması üzerine de
sezaryen ile dördüz gebeliklerin sağlıklı bir şekilde doğumunu gerçekleştirmiş olduk.
Bebekler iki kız ve iki erkek olarak dünyaya geldi. Dördü de sağlıklı ve yaklaşık 800 gram ile
1200 gram arasında ağırlıkları mevcut" dedi. 27 yaşındaki baba Milazım Atmaca eşi Zeynep
ile 3 yıldır evli olduklarını belirterek “Eşim gebe kalıyordu ama sürekli düşük oluyordu.
Doktor Hakan Bey’in sayesinde bir yerlere kadar gelebildik. Mutluyuz, mutluluğumuzu
herkesle paylaşmak isteriz. Rabbim herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu” dedi. Milazım
Atmaca, çocukların isimlerini aile büyüklerinin koyacağını söyleyerek, “İlk defa bir
çocuğumuz oldu o da şansımıza dördüz oldu. Bunun şaşkınlığı içindeyiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21643.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri'de iki yolcu otobüsü devrildi
Kayseri'nin Sarız ilçesinde 2 otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 30 yolcu, tedavi için
Kahramanmaraş'taki hastanelere getirildi.

29 Aralık 2016 Perşembe 14:46

Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Yeşilkent mevkisinde meydana gelen iki ayrı kazada
yaralananlardan 28'i ambulanslarla Kahramanmaraş'ın Göksun Devlet Hastanesine, 2 kişi de
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ayakta
tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Diğerlerinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21644.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Suriye'de ateşkes sağlandı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes
anlaşmasına varıldığını açıkladı.

29 Aralık 2016 Perşembe 15:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde
ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı. Putin, yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye'nin,
Suriye'de bu gece yarısı başlayacak ateşkese garantörlük yapacağını duyurdu. Rusya Devlet
Başkanı, ateşkesi, Kazakistan'da rejim hükümeti, Suriyeli muhalifler ve Suriyeli tarafların
katılımıyla yapılacak barış görüşmelerinin izleyeceğini kaydetti. Putin, Kazakistan'da
yapılacak görüşmelere ilişkin tarih vermedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21645.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın
Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

29 Aralık 2016 Perşembe 16:38

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın
Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Kamçı, Bölge
Müdürü Tevfik Işık'tan bilgi alıp fotoğrafları inceledi. Kamçı, haber kategorisinde Elif
Öztürk'ün "Türkiye Darbe Girişimine Karşı Tek Yürek" ile Mahmud Rslan'ın "Ümran
Daknes" başlıklı fotoğraflarını seçti. Kamçı, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun
"Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu", spor kategorisinde de Bülent Doruk'un "Şenol
Güneş" başlıklı fotoğrafına oy kullandı. Fotoğrafların çok değerli kareler olduğunu
vurgulayan Kamçı, AA'yı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Bölge Müdürü Işık da ziyaret
dolayısıyla Kamçı'ya teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21646.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

9 bin kişinin borcu silinecek
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle, geçmişte aldıkları evde
bakım yardımından dolayı icraya düşen 9 bin 200 yoksul vatandaşın toplamda 51 milyon 870
bin liralık borcu silinecek.

30 Aralık 2016 Cuma 09:03

Bakanlıkça hazırlanan ve geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen
"Torba Kanun Tasarısı"nda yer alan düzenleme ile evde bakım yardımı alan yoksul
durumdaki binlerce vatandaşın devlete sehven zamanında bildirimde bulunmaması sebebiyle
borçlu duruma düşmesi sonucu yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. 2828
sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici maddeyle gerçekleştirilecek düzenleme ile
evde bakım yardımı uygulamasından yararlanan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların
gelirindeki değişikler, sağlık raporu süresinin bitmesi, kurumsal bakıma geçme, kişinin ölümü
veya adres değişikliği gibi durumları zamanında devlete bildirmemesi nedeniyle aldığı yersiz

ödemelere yönelik oluşan borçlarının yasal faizleriyle birlikte tahsilinden vazgeçilecek.
Yapılacak düzenlemeden, gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanmak
suretiyle haksız ödeme alanlar yararlanamayacak. Daha önce tahsil edilen tutarlara yönelik
olarak ise hak talebinde bulunulamayacak. 51 milyon liralık borç silinecek Düzenleme
yasalaştığında söz konusu sebepler dolayısıyla oluşan ancak Bakanlıkça takibi yapılıp,
haczedilecek herhangi bir mal varlığı bulunmayan yoksul vatandaşların toplamda 51 milyon
870 bin liralık borcu silinmiş olacak. Düzenlemeden 9 bin 200 engelli vatandaş veya yakını
faydalanacak. Bakanlık ayrıca yersiz ödeme olaylarının tekrar yaşanmaması amacıyla evde
bakım yardımına ilişkin tüm iş ve işlemleri Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde yeni
hazırlanan "Evde Bakım Modülü" aracılığıyla yürütecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarınca uygulanacak sistem sayesinde vatandaşların tüm bilgileri kontrol edilerek ödeme
dosyaları oluşturulacağından, önceki dönemlerde oluşan olumsuzluklar ile yersiz ödemelerin
son bulacağı yeni bir dönem de başlamış olacak. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21647.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Başkan Cabbar öğrencilerle buluştu
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan ve meclis Üyesi
Hasan Demirci, Develi Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya
geldi.

30 Aralık 2016 Cuma 09:05

Öğrencilerle öğle namazı kılan Başkan Mehmet Cabbar sonrasında kısa bir selamlama
konuşması yaptı. Geleceğin teminatı olan gençlerin devletine ve milletine faydalı bir insan
olması için her daim yanlarında olacaklarını belirten Başkan Cabbar “Bu topraklar tarihin her
zorlu döneminde kahraman yetiştirmeyi bilmiştir ki 15 Temmuzdaki hain darbe teşebbüsünde
de buna bir kez daha kanla canla şahit olmuş bulunuyoruz. Ülkemizin dört bir yanında olduğu
gibi İlçemizde de sizin gibi gençler mukaddesatına, vatanına ve geleceğine sahip çıkmak için
hainlere gerekli cevabı ziyadesiyle vermiş oldunuz. Ümmet coğrafyamız zorlu bir sınavdan
geçiyor, unutmayın ki genç kardeşlerim, bütün ümmet bu coğrafyanın Müslümanlarından
yardım bekliyor. Sizler hem bilgi birikiminizle hem duygusal birlikteliğinizle bu ümmeti ihya
edecek bir nesilsiniz. Eğer sizler bu misyonu taşımayacak olursanız bunda bütün bir ümmetin
ahı olacak. O yüzden gerek derslerinizdeki başarınızı, gerekse gündelik hayattaki
faaliyetlerinizi çok önemsiyor, sizlerin milletinizi ve ümmetinizi daha yükseğe taşıyacağınızı
ümit ediyorum” diye konuştu. Başkan Cabbar’ın konuşmasının ardından hutbe yarışmasında
dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan’da eğitim-öğretime vermiş olduğu desteklerinden dolayı
Başkan Cabbar’a Kuran ı Kerim hediye etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21648.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri’deki hain saldırı
Bolu’yu teyakkuza geçirdi Erciyes Üniversitesi yakınında 17 aralıkta çarşı iznine çıkan
askerlere yönelik düzenlenen saldırıda 14 askerimiz şehit olmuş 56 kişi de yaralanmıştı.
Yaşananların ardından 2. Komando Tugay Komutanlığı’nın bulunduğu Bolu’da kırmızı
alarma geçildi.

30 Aralık 2016 Cuma 09:07

Ülke genelinde artan terör olayları ve 17 Aralık Cumartesi günü Kayseri Komando Tugay
Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında 14
askerin şehit olması, 55 askerin de yaralanması olayı Bolu’da kırmızı alarm verilmesine neden
oldu. Bolu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nden verilen talimatla 24 saat
personelin hazır bulunması istendi. Diğer yandan il emniyet müdürlüğünün tüm birimlerine
talimat verilerek özellikle Komando Tugayı çevresinde, Orduevi yakınlarında önlemlerin
arttırılması ve hafta sonu izinlerinin geçici bir süreyle kaldırılması talimatının verildiği
öğrenildi. Emniyet güçleri Valilik binası ile Vali konutu çevresinde de geniş güvenlik
önlemleri aldı. Kriz masası oluşturuldu Kayseri’deki hain saldırının sonrasında 2. Komando
Tugay Komutanlığı’na ev sahipliği yapan Bolu’da da gerekli önlemlerin alınması için
harekete geçildi. Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki Erkal’ın talimatıyla
bir kriz masası oluşturuldu. Ayrıca bütün hastane çalışanlarının izinlerinin iptal edildiği
öğrenildi. Devlet hastanesinde çalışan tüm personelin günün 24 saati telefonlarını hiç
kapatmamaları istendi. Ayrıca personelin birinci derece akrabalarının da iletişim bilgileri
alınarak ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için önlem alındı. Öte yandan Komando
Tugayında görev yapan subay ve astsubayların lojmanlara gidiş ve gelişleri esnasında polis
ekipleri eskortluk yaparak çevre güvenliği alacak. Bu tedbirler karşılığında Bolu’da kırmızı
alarm verilmiş oldu. Kaynak: Bolu Olay
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21649.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Melikgazi Belediyesinden yeni yılda yeni
projeler
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017'de şehir trafiğini rahatlatacak
alternatif yolların açılması için planlamanın yapıldığını bildirdi.

30 Aralık 2016 Cuma 09:08

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kentin gelişmesine paralel olarak, imar planında yer
alan yolların açılmasının yanı sıra yapılan düzenlemelerle trafiği rahatlatacak yeni yolların
açılmasına önem verdiklerini belirtti. Yeni yılda da çalışmaların artarak devam edeceğini
aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti: "Melikgazi Belediyesinin daha nitelikli hizmetler
vermesi amacıyla Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2017'de yapacağı çalışmaları netleştirme
amacıyla toplantımızı gerçekleştirdik. 2017'de de belediyemizin 61 milyon lira ile en yüksek
bütçeli birimi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü olacak. 2016, Melikgazi Belediyesi için hizmet
çıtasının yükseklere çıktığı bir yıl oldu. Her alanda Melikgazililerin huzur ve refahı için
hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde yatırımlar gerçekleştirdik ve halkımızın kullanımına
sunduk. Bu anlayış içerisinde Melikgazi'de kaliteyi daha da artırmak hizmetlerin konforunu
yükseltmek amacıyla 2017'de de güçlü bütçemiz, tecrübeli personelimizle çalışmalarımızı
aynı kararlılık ve azimle sürdüreceğiz. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21650.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Şehit çocuklarına diz üstü bilgisayar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan Proje dahilinde
kentimiz ve ilçelerindeki şehitlerin çocuklarına diz üstü bilgisayar hediye edildi.

30 Aralık 2016 Cuma 09:10

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük
Ailesi" projesi kapsamında Halkbank'ın desteğiyle alınan 16 dizüstü bilgisayar Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programla şehit çocuklarına dağıtıldı.

Programa Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür
Vekili Nevzat Özer, Halkbank Bölge Müdürü Süleyman Kayan ile şehit aileleri ve yakınları
katıldı.
Vali Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmasında her zaman şehit ailelerinin yanlarında
olacaklarını belirterek; " Devlet ve millet olarak şehit yakınlarımızın ve çocuklarının her türlü
ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında maddi ve manevi desteğimiz var olduğumuz sürece
ilelebet sürecek. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Projede emeği geçenleri kutluyorum"
şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından, şehitlerimizin aileleri ile yakından ilgilenen Vali Kamçı, 16 adet
dizüstü bilgisayarları hediye etti.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21651.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Polisten kaçışı sonu oluyordu
Sivas'ın Gürün ilçesinde evrakları eksik olduğu gerekçesiyle polis noktasından kaçan çekici,
üzerindeki kepçeyle uçurumun kenarında asılı kaldı.

30 Aralık 2016 Cuma 09:12

Malatya istikametinden, Kayseri istikametine gitmekte olan Şakir Övez (48) idaresindeki
çekici, Gürün ilçesinde polis noktasını görünce trafik kanununa göre yol izin belgesi ve
öncüsü olmaması sebebiyle kaçmaya çalıştı. Kavşaktan üzerinde bulunan kepçeyle dönüş
yapmak isteyen Övez, çekicinin buzlanan yolda kaymasıyla uçurumda asılı kaldı. Olay yerine
gelen polis ekipleri vinç yardımıyla uçurumda asılı kalan çekiciyi kurtardı. Cezai işlemin
ardından sürücü Övez'in gerekli belgeleri temin etmesinin ardından yola devam etmesine izin
verildi. Malatya-Kayseri karayolu uçurumunu kenarında asılı kalan çekici nedeniyle bir saat
çift yönlü trafiğe kapatıldı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21652.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kaçak servisler önlenmeli
Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, “Kaçak olarak personel
ve öğrenci taşıyanların önüne geçilmesi gerekiyor” dedi.

30 Aralık 2016 Cuma 09:15

Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Kayseri’de 2 bin 200
tane P plakalı araç olduğunu söyledi. 2 bin 200 aracın vergilerini ödediğini kaydeden Ay,
kaçak olarak personel ve öğrenci taşıyanların olduğunu kaydetti. Bu kaçak taşımanın önüne
geçilmesinin gerektiğini belirten Başkan Ay, şunları söyledi: “Bilindiği üzere yaklaşık 2 bin
200 civarında P plakalı araç bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu karar
gereği mevcut o tarihe kadar çalışan ve o işi yapan arkadaşlarımız belediyemiz tarafından hak
sahibi kabul edilmiş ve akabinde gerekli resmi evraklara müracaat eden arkadaşlarımıza
belediye tarafından P plaka tahsil edilmiştir. P plakası olan arkadaşlarımız şehrimizde
personel taşımak için görevlendirilmiştir. Bunun akabinde de zaman zaman sıkıntılar yaşadık.
Aradan 4 yıl geçmesine ve konuyu defalarca dile getirmemize rağmen 2 bin 200 P plakadan
daha fazla plakasız araç çalışmaktadır. En büyük isyanımız bu noktadadır ve bunu her
programda dile getirdik. Esnafımız işi layıkıyla yapabilmek adına devletin kendisinden
istediği her şeyi eksiksiz olarak yerine getiriyor. Bizler sigortası şoför çalıştırmıyoruz. Zaten
çalıştırma şansımızda yok. Plakasız olarak çalışan arkadaşlar çok rahat bir şekilde hiçbir yere
bağlı olmadan bu işlemi yapabiliyorlar. Öğrenci ve personel taşımacılığında şehrimizde
yapılan ihalelerde yaklaşık 10 milyar şehrin bütçesine katkı sağladık. Bizler çalıştık, şehrimiz
kazandı. Kayıtsız ve şartsız olarak öğrenci ve personel taşımacılığında düzeni sağlamak
gerekiyorsa bu işte kaçak olarak çalışanların önüne geçilmesi gerekiyor.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21653.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Sokak hayvanları için yem bıraktılar
Talas Belediyesi kış şartlarında aç kalma tehlikesi ile karşı kaşıya kalan yaban hayvanlarının
beslenmesi için doğaya yem bıraktı.

30 Aralık 2016 Cuma 09:17

Kış şartlarında yaban hayvanlarının en büyük sorunu olan yem ihtiyaçlarının karşılanması için
doğaya yem takviyesi yapan Talas Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı. Her yıl yaban ve
sokak hayvanları için doğaya yem bıraktıklarını ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, “Kış mevsiminde doğada yaşayan hayvanlar yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yemleme çalışmalarına başlandı.
Belediye olarak yaban hayvanlarına kendi doğal ortamlarına yem bırakıyoruz. Kış şartlarında
aç kalan hayvanlar açısından bu çalışmalar hayati öneme sahip. Vatandaşlarımızın da kış
şartlarında hassasiyetle davranmalarını ve sokaklarda yaşayan hayvanların bu zor zamanlarına
yiyecek bırakarak destek olmalarını istiyoruz. Yaban hayatı yemleme çalışmalarımız belli
aralıklarla rutin olarak devam ediyor” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21654.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Anayasa yapmak temel haktır
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, TBMM Anayasa Komisyonu çalışmaları
hakkında bilgiler verdi. Karayel, “Anayasa yapmak millete ait temel bir haktır” dedi.
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Karayel açıklamasında, “Anayasalar devleti hukukla sınırlamak için toplum tarafından
hazırlanan metinlerdir. Ülkemiz siyasi tarihinde Anayasalar, toplum veya temsilcileri
tarafından değil, vesayetçi zihniyete sahip seçkinler tarafından, devleti hukukla sınırlamaktan
ziyade, toplumu hizaya sokmak için hazırlanmış metinler olmuştur. Anayasa yapmak millete
ait temel bir haktır. AK Parti olarak TBMM vermiş olduğumuz 21 maddeden oluşan TC
Anayasası’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, 10 gündür, TBMM Anayasa
Komisyonu’nda yüzün üzerinde milletvekilinin takibi, öneri ve görüşleri ile kanunun tümü
üzerinde görüşmeleri tamamlanmış, maddelere geçilmiş ve anayasa değişiklik teklifinin ilk 5
maddesi komisyonda kabul edilmiş olup, çalışmalarımız devam etmektedir. Bu maddeler
mahkemelerin bağımsızlığı yanında tarafsızlığına vurgu yapmak, milletvekili sayısını 600’e
yükseltmek, seçilme yaşını 18’e indirmek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda
bir yapılması ve TBMM’nin görev ve yetkilerini yeniden düzenlemektir” dedi. Önergelerde
bazı küçük değişiklikler olmakta olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Çalışmalara devam
etmekte olup, maddeler komisyondan geçerken önergelerle bazı küçük değişiklikler
olmaktadır. Kayserimize bilgilendirmeler yapılacaktır” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21655.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayserili çiftin dördüz çocuk şaşkınlığı
Kayseri'de 3 yıllık evli Atmaca çifti, gördükleri tedavi sonrasında dördüz bebek sahibi oldu.
İki kız ve iki erkek çocuğu olan baba Milazım Atmaca pazarcılık yapıyor. Atmaca, "İlk defa
çocuk sahibi olduk o da şansımıza dördüz oldu. Masraflarını nasıl karşılayacağım diye
düşünüyorum" dedi.
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Kayseri'deki özel bir hastanede doğumu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakan
Kaya 20 yıla yakın Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yaptığını ve meslek hayatında ilk defa
dördüz doğumu ameliyatı gerçekleştirdiğini söyledi.
Op. Dr. Kaya, "Hasta daha önceki süreçte 3 gebelik kaybı olan bir hastamız. Bana
geldiklerinde gebelik istediklerini ancak canlı gebeliklerinin olmadığını söylemişlerdi. Bunun
üzerine yaptığımız araştırmalarda hastada kan pıhtılaşması bozukluğu tespit ettik. Bununla
ilgili tedavi uyguladık" diye konuştu.
Op.Dr. Atmaca, "Ayrıca hastanın yumurtlama bozukluğu vardı. Ona dönük olarak ilaç
tedavisi verdik. Neticesinde dördüz gebelik oldu. Dördüz gebeliklerin genellikle düşükle
sonuçlanması nedeniyle aileye birkaç tanesini sonlandırabileceğimizi diğerlerinin canlı devam
edebileceği yöntemi olduğunu söylememize rağmen, dördünün de devam etmesini istediler.
Bu şekilde takip ettik. Dördüz gebeliklerin ileriki haftalara kadar gelmesi zordur. Yaklaşık 28.
Haftaya geldiğinde doğum eğiliminin başlaması üzerine de sezaryen ile dördüz gebeliklerin
sağlıklı bir şekilde doğumunu gerçekleştirmiş olduk. Bebekler iki kız ve iki erkek olarak
dünyaya geldi. Dördü de sağlıklı ve yaklaşık 800 gram ile 1200 gram arasında ağırlıkları
mevcut" dedi.
27 yaşındaki baba Milazım Atmaca eşi Zeynep ile 3 yıldır evli olduklarını belirterek “Eşim
gebe kalıyordu ama sürekli düşük oluyordu. Doktor Hakan Bey’in sayesinde bir yerlere kadar
gelebildik. Mutluyuz, mutluluğumuzu herkesle paylaşmak isteriz. Rabbim herkese nasip etsin.
Çok güzel bir duygu” dedi. Milazım Atmaca, çocukların isimlerini aile büyüklerinin
koyacağını söyleyerek, “İlk defa bir çocuğumuz oldu o da şansımıza dördüz oldu. Bunun
şaşkınlığı içindeyiz” dedi.
Milazım Atmaca, “Cumhurbaşkanımız en az 3 çocuk yapın çağrısında bulunuyordu. Bizim
dördüz çocuklarımız oldu. Şu anda onların bez ve mama masraflarını nasıl karşılayacağımı
düşünüyorum. Dün bez almaya gittim 150 TL para verdim. Yetkililerin de bize bu konularda
yardımcı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21656.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Vali Kamçı’nın eşi şehit ailelerini ziyaret
etti
Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab'ta şehit olan
Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya’nın ailelerini ziyaret etti.
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye bölgesinde icra edilen operasyon sırasında şehit
düşen Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya’nın ailesini ziyaret eden Ayşe Kamçı, ailenin acısını
paylaşarak, ülkenin bekasına, barış ve kardeşliğine kast eden, ülkenin birlik ve beraberliğini
bozmak isteyen hain odakların amaçlarına asla ulaşamayacaklarını söyledi. Şehit ailelerinin
daima yanlarında olduklarını belirten Ayşe Kamçı, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz,
bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin.
Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız” dedi.
Ziyarette Ayşe Kamçı’ya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik eşlik
etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21657.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Ekonomik güven endeksi düştü
Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 18,5 azalarak 70,52'ye düştü.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi aralıkta geçen aya göre yüzde 18,5 azalarak 86,55
değerinden 70,52 değerine geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş tüketici, reel kesim
(imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki azalışlardan kaynaklandı. Reel kesim
güven endeksi aralıkta geçen aya göre 3,7 azalışla 103,6, hizmet sektörü güven endeksi ise
yüzde 3,5 azalarak 93,35 değerine geriledi.

Aralıkta perakende ticaret sektörü güven endeksi kasım ayına göre 0,1 artarak 96,13'e, inşaat
sektörü güven endeksi yüzde 0,5 yükselerek 76,15 oldu. Tüketici güven endeksi de aynı
dönemde yüzde 8 azalarak 63,38 değerine düştü. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21658.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Esnafa işsizlik maaşı geliyor
Ekonomik olarak zor duruma düşmeleri nedeniyle iş yerini kapatan veya iflas eden esnafın
gelir kayıplarını telafi etmek üzere Ahilik Sigortası Fonu kurulacak.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından
yürütülen çalışmalar sonunda Ahilik Sigortası Fonu Kanun Tasarısı taslağı hazırlandı. Mevcut
İşsizlik Sigortası Fonu'na benzer bir sistemin kurulması esasına dayanan taslağa göre, ticari
kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi
olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, noterler,
anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları da bu düzenlemeden yararlanabilecek.
Esnaf ve sanatkarlar faaliyetini bırakmaları (kayıtlı oldukları tüm işletmelerini terkin
yapmaları) ve iflas kararı alarak sigortalılığını sonlandırmaları durumunda işsizlik maaşı
almak için başvurabilecek. Bu hallerin dışında kendi isteği ile iş yerinin faaliyetine son veren
kişiler işsizlik maaşı için başvuramayacak. Yararlanma koşulları Fondan, son 3 yılda en az
600 gün Ahilik Sigortası Primi ödeyenler yararlanabilecek. Prim borcu bulunan sigortalılar
için ise sigortalının en az 600 gün prim ödemiş olması şartı ile sigortalılığın sona erdiği
tarihten itibaren geriye doğru en fazla 90 güne kadar olan prim borçları merkezi bütçeden
karşılanarak Ahilik Sigortası Fonu'ndan aylık (ahilik ödeneği) bağlanacak. Ahilik sigortalıları
için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç
yıl içinde, 600 gün faaliyetini sürdüren ve ahilik sigortası primi ödemiş olanlara 180 gün, 900
gün faaliyetini sürdüren ve ahilik sigortası primi ödemiş olanlara 240 gün, bin 80 gün
faaliyetini sürdüren ve ahilik sigortası primi ödemiş olanlara 300 gün süre ile ahilik ödeneği
verilecek. Ahilik ödeneği aylık miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ından az, yüzde 80'ininden
fazla olamayacak. Mevcut asgari ücrete göre, söz konusu ödenecek miktar asgari 658 liradan
az, bin 317 liradan fazla olamayacak. Fonun işleyişi ve sigortalılara yapılacak ödemelere
ilişkin unsurlar şöyle olacak: - Fona katılım zorunlu olacak - Fona sigortalıların prime esas
aylık kazançlarından yüzde 2'si veya yüzde 3'ü oranında pay ayrılacak, ayrıca devlet yüzde 1
katkı sağlayacak - Sigortalılara son 4 aylık ortalama kazancının yüzde 40'ı oranında aylık
verilecek - Ödenecek aylık miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ından az, yüzde 80'ininden
fazla olamayacak - Ahilik ödeneği alan sigortalılara, ödenek süresince sağlık hizmetleri de
verilecek - Hileli iflas durumu ve iş yerinin alt ve üst soya devirler ile muvazaalı olarak
yapılan devirlerde yapılan ödemeler ve sağlık giderleri ilgiliden yasal faizi ile geri alınacak -

Fon İŞKUR bünyesinde faaliyet yürütecek - Primler SGK tarafından toplanacak. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21659.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Şeker’de üniversite-sanayi işbirliği
görüşüldü
Türkiye'de kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal
inovasyon ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, sanayideki rekabet gücü ve katma değeri
yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya
kavuşturmak amacı ile Kayseri’de kurulan KÜSİ Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği İl
Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Kayseri Şeker’de yapıldı.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Kayseri Vali Yardımcısı
Nail Anlar başkanlığında düzenlenen kurula, Kayseri’den 28 Kamu, üniversite ve sanayi
kurumu temsilcisi katıldı. Toplantıda, KÜSİ Çalışma Gurubu İl Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa
Türkmen ve Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Müdürü Hülya Herdem tarafından yapılan
sunumlar ve gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.
Kayseri’deki ilk Ar-Ge Merkezini kuran Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Toplantı salonunda
yapılan 2016 Yılı 2. KÜSİ toplantısına; Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ERÜ, AGÜ,
NNY Üniversiteleri, Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü, TSE İl Koordinatörlüğü, KOSGEB, Serbest Bölge Müdürlüğü, Ticaret İl
Müdürlüğü, ORAN Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, KAYSO, Kayseri OSB, Mimarsinan
OSB, İncesu OSB, Erciyes Teknopark, Kayseri Serbest Bölgesi, MÜSİAD, TÜMSİAD,
Kayseri ESOB, Kayseri Sanayiciler Derneği, MMO, ORSİAD, Hacılar Genç İşadamları
Derneği ile Kayseri Şeker Yöneticileri katıldılar.
2015-2018 Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı
kapsamında Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeyde uygulayarak, Türkiye'yi
yüksek teknoloji üssü haline getirmeyi gaye edinen ve Yüksek Planlama Kurulu’nun
18/06/2015 tarihli ve 2015/28 sayılı kararı ile onaylanan ve 27/06/2015 tarihli ve 29399 sayılı
Resmi Gazete ‘de yayınlanan kapsamında KÜSİ’nin belirlenen vizyon altında, sektörün
mevcut durumu ve GZTF analizinden yola çıkılarak belirlenen hedefleri şu şekilde belirlendi:
"İletişimde kurumsal yapılanma, iletişim ve algının oluşturulması, hukuki düzenlemelerin
yapılması, finansal kaynakları ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi, paydaşların idari ve
teknik altyapısının geliştirilmesi, nitelikli işgücünün oluşturulması, eğitim ve insan
kaynağının geliştirilmesi, fikri mülkiyet haklarının (FMH) korunması ve ticarileştirilmesi."
Toplantı sonrasında yeni yapılan Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Ar-Ge hizmet binası ve
laboratuvarlarında incelemelerde bulunan heyete, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay bilgiler verdi. Toplantıda, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu

Başkanı Turhan Özer, Kayseri, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Abdulkadir
Güneş ve Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi ekibi de hazır bulundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21660.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Denetimlerle beslenme alışkanlıkları
değiştiriliyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mevzuatı gereği Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen
Kuralları Yönetmeliği doğrultusunda Kayseri'de bulunan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe,
çay ocağı gibi gıda işletmelere sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele eğitimleri verildi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından okullarda bulunan yemekhane, kantin,
kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmeler denetlendi ve işletmelerde çalışan personele özel
hijyen şartları, gıda güvenilirliği ve obeziteyle mücadele için dengeli beslenme alışkanlıklarını
içeren bir dizi eğitimler verildi.
Yetkililer, eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek, "Yaptığımız
eğitimlerde okul çağındaki gençlerin öğlen yemeklerinde daha sağlıklı beslenmesi
hedeflenmiştir. Yapılan çalışmayla gençlerin okul dışında yemek tüketmek için dışarı çıkması
sonucu olumsuz alışkanlıklar taşıyan tehditlere maruz kalmalarını engellemeyi hedefliyoruz.
Bu nedenle İlimizde bulunan okul kantin ve yemekhanelerimiz kurumumuz personelinin yol
göstermesi ve okul idarecilerinin gayretleri ile daha teknik ve hijyenik koşullara getirilmiştir.
Personelimiz tarafından hazırlanan menüler gençlerimizi fast food türü beslenmeden uzak
tutup dengeli bir beslenmeye yönlendirmektedir" ifadesinde bulundu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21661.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Erciyes'i dünya tanıyacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te yeni sezonun açılmasıyla birlikte
tanıtım atağına geçtiklerini ifade ederek, tüm dünyanın Erciyes'i tanıyacağını söyledi. Başkan
Çelik, Erciyes'te 1450, Kayseri şehir merkezinde 5 bin yatak olmak üzere yaklaşık 6 bin 500
yatak kapasitesiyle iç ve dış turizme hizmet verildiğini kaydetti.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te 34 pistle kayak severlere
hizmet verildiğini belirtti. Erciyes'i şehrimiz ve ülkemiz için bir kalkınma projesi olarak
gördüklerini ve bu doğrultuda yaklaşık 200 milyon avroluk yatırım yaptıklarını dile getiren
Başkan Çelik, yapılan yatırımın meyvelerini almaya başladıklarını söyledi.
"Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden"
Erciyes Kış Turizm Merkezi'nin sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli kayak
merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Şehrimizin ve ülkemizin atıl
sayılabilecek bir değerini büyük bir yatırımla dünyanın hizmetine sunduk. 26 milyon m2
alanda kurulu olan ve mülkiyeti tamamen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan kayak
merkezi yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de bir ilk olarak 'dağ yönetim' şirketi
fonksiyonuyla kurulmuş olup Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından profesyonel bir kadro ile tek
elden yönetilmektedir. Bu şekli ile de Türkiye'de örnek bir 'dağ yönetim modeli'
gerçekleştirilmiş ve Erciyes'in bütününde tek bilet uygulaması ile kayak severlere büyük bir
kolaylık sunulur hale getirilmiştir. Farklı zorluk derecelerindeki 102 kilometre uzunluğunda
olan 34 adet kayak pistimiz mevcuttur. 18 ayrı telesiyej, telekabin, gondol gibi halk arasında
'teleferik' olarak bilinen mekanik tesislerimizin uzunluğu 22 kilometreye ulaşmıştır. Bunların
yanı sıra 4 adet yürüyen band, çocuk oyun alanları, eğitim alanları, kızak alanları ve kayak
dışı eğlence aktivitelerini besleyecek baby lift, snowtubing ve tırmanma duvarları gibi
imkanlar da Erciyes'te oluşturulmuştur" dedi.
"Erciyes artık uluslararası bir dağ"
Bu sezon boyunca çok farklı ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yapacaklarını da
ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Yapacağımız etkinlikleri 4 Mart 2017'de
gerçekleştireceğimiz 'FIS Snowboard Dünya Kupası' ile taçlandıracağız. Bilindiği üzere 2015
yılında Snowboard Avrupa Kupası, 2016 yılında da kış sporlarının en önemli faaliyetlerinden
birisi olan Dünya Snowboard Kupası'nı başarı ile düzenlemiştik. Dünya Kupası'nın ikinci kez
Erciyes'e verilmesi şehrimiz ve ülkemiz için gurur kaynağı olmuştur. Bu şampiyonalar
şehrimize uluslararası organizasyon tecrübesi kazandırmaktadır. Bu organizasyonlar sadece
Erciyes değil ülkemizin tanıtımı açısından da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.
"Ulusal ve uluslararası tanıtım atağı başlatıyoruz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'te yatırımların büyük ölçüde
tamamlandığını belirterek, artık ulusal ve uluslararası tanıtım için çalışma başlattıklarını
söyledi. Bazı haber kanallarında sponsorluklarla Erciyes'in tanıtımına başladıklarını ifade
eden Başkan Mustafa Çelik, "Erciyes'te bugüne kadar yatırımlar devam ettiği ve konaklama
tesislerimizdeki yatak sayısının yetersizliği nedeniyle tanıtıma başlamamıştık. Ancak, yapılan

yatırımlarla sosyal alanlar ve konaklama ünitelerinin sayısı arttı. Şu an Erciyes'te 1450, şehir
merkezimizde ise 5 bin yatak kapasiteli konaklama tesisleri var. Toplam 6 bin 500 yatak
kapasitesine ulaşmış bulunuyoruz. Dolayısıyla, artık ülkemiz ve tüm dünyadaki kayak
severleri Erciyes'e davet ediyoruz. Bu anlamda bir dizi tanıtım planladık. Bu çerçevede bazı
haber kanallarında sponsorluklarla Erciyes'i tanıtıyoruz. Zamanla başta fuarlar olmak üzere
bir dizi çalışma yapacağız. Tüm dünyanın Erciyes'i tanımasını sağlamaya çalışacağız" dedi.
"Hedef 2,5 milyon ziyaretçi"
2015-16 sezonunda Erciyes Kayak Merkezi'ne toplamda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi geldiğini
de hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yeni sezondaki hedeflerini de açıkladı.
Başkan Çelik, 2016-17 sezonunda 2,5 milyon ziyaretçi beklediklerini kaydetti. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21662.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Grip zatüreye çevirir mi?
Kış hastalığı olarak bilinen zatüre, kronik rahatsızlığı olanlarda daha ağır seyreden ve zaman
zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalıktır. Kış mevsiminde sıklıkla görülen ve ağır
geçen griplerin zatüreye ortam hazırladığını söyleyen Liv Hospital Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece zatüre ile ilgili merak edilenleri anlattı.
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Zatüre neden ortaya çıkar? Prof. Dr. Ferah Ece konu ile alakalı şu bilgileri verdi; Akciğer
lobunun iltihaplanması şeklinde ortaya çıkan, eşlik eden başka bir hastalığı olmayan
hastalarda, günlük yaşamı sırasında görülebilen, kronik bir rahatsızlık sahibi olan kişilerde
daha ağır bir şekilde seyreden ve zaman zaman ölümle sonuçlanabilen ateşli bir hastalıktır. Bu
hastalıkta akciğerlerde bulunan hava kesecikleri iltihaplı bir sıvıyla dolduğundan akciğerlerin
görevi olan oksijen alışveriş işlevi bozulur ve bu nedenle kanda oksijen düzeyi azalır.
İltihaplanmaya virüs, bakteri veya mantar gibi mikroorganizmalar neden olur. Bulaşıcı mıdır?
Zatürreye neden olan bu mikroplar kişiden kişiye, yakın temas sonucu bulaşırlar. Hastalığın
sağlıklı kişilere bulaşması, öksürük, aksırık ya da hasta kişilerin konuşması sırasında havaya
yayılan damlacıkların doğrudan solunması yoluyla gerçekleşir. Kalabalık yerler, kapalı
alanlar, insanların toplu hâlde yaşadığı okullar, askeriye ve yurtlar zatürrenin bulaşma
olasılığının fazla olduğu yerlerdir. Alkol, uyuşturucu maddeler, sigara ve kötü hayat şartları,
ağır grip zemin hazırlayan etmenlerdendir. Grip zatüreye çevirebilir mi? Ağır geçen grip
hastalığı zatüreye ortam hazırlar, vücudu aşırı ölçüde zayıf düşüren hastalıkların seyri
sırasında da zatüre ortaya çıkar. Belirtileri nelerdir? Pnömonide şikayetler etken
mikroorganizmanın türüne göre değişiklikler gösterir. Bakteriyel pnömonilerde genellikle
ateş, üşüme ve titreme ile başlar ve gittikçe yükselir. Öksürük başlangıçta kuru vasıftadır.
Ancak daha sonra öksürükle beraber iltihaplı balgam da görülür. Yan ağrısı, akciğer zarlarının
tahrişi sonucu meydana gelebilir ve öksürmekle, nefes alıp vermekle ağrıda artış olur.

Hastalığın yaygınlık derecesine göre hastalarda nefes darlığı ve el, ayak ve dudaklarda
morarmalar görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık, kırgınlık gibi genel şikayetler sıklıkla hastalığa
eşlik eder. Tedavisi nedir? Tedavide antibiyotikler, gerekirse antiviral ajanlar, ateş
düşürücüler kullanılması, oksijen alınması, su kaybını karşılayacak ölçüde sıvı alınması, yatak
istirahati, bol vitaminli ve yüksek kalorili diyet ile hastanın çok iyi beslenmesi gerekir. Nasıl
korunmak gerekiyor? · Grip hava yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan, grip virüsüne
yakalanmış insanların öksürme ve hapşırmaları ile ortama saçtıkları virüslerden korunmak
için maske kullanmak en etkili yoldur. · Toplu taşıtlar, sinema, tiyatro gibi kalabalık yerlerde
havalandırmanın iyi olmasına dikkat etmek, temizliğe özen göstermek gibi tedbirlerle gripten
korunmak mümkün olabilir. · Stres, vücut direncini azalttığı için hastalıklara da zemin
hazırlayan en önemli etkenlerdendir. Bu nedenle, çeşitli yollar ile stresten uzaklaşmak sağlıklı
kalmayı da beraberinde getirecektir. · Sigara içmemek, düzenli uyumak alınacak diğer
önlemler arasında sayılabilir. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21663.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

İdrar kaçırma sosyal yaşamı kısıtlıyor
Kayseri Özel Dünyam Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr.
Zemine Şengül Üçok, "İdrar kaçırma tıbbi literatürde “üriner inkontinans olarak geçmektedir.
İdrar kaçırma, kadınların sosyal yaşamını kısıtlıyor" dedi.
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Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zemine Şengül Üçok, idrar kaçırmanın
kadınlarda özellikle yaşam standartlarını kısıtladığını aktararak, “Toplumda pek çok kişide
istemsiz bir şekilde aksırma, öksürme, ıkınma gibi durumlarda karın içi basıncının artışına
bağlı olarak mesaneden idrar kaçağı şeklinde idrar kaçırma şikayeti mevcuttur. Yine pek çok
kişide ise idrar geldikten sonra “tuvalete yetiştirememe” şeklinde idrar tutamama yani
“inkontinans” şikayeti bulunmaktadır" diye konuştu.
Kadın Hastalıkları ve Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zemine Şengül Üçok, "Üriner
inkontinans “Uluslararası Kontinans Derneği” tanımına göre, objektif olarak gösterilen ve
sosyal ya da hijyenik açıdan sorun oluşturan istem dışı idrar kaçırma durumudur. Aslında
üriner inkontinans kendi başına bir hastalık değil bir hastalığın belirtisidir (semptom). İdrar
kaçırma sorunu bir kişinin tüm gündelik hayatını etkileyen, sosyal aktivasyonlarını
kısıtlayabilen bir durumdur. Görülme sıklığı, idrar kaçırma problemleri kadınlarda erkeklere
göre iki kez daha sık görülür. Görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Görülme sıklığını
arttıran diğer faktörler arasında: Cinsiyet (Kadın olmak) Çok sayıda çocuk doğurma, Irksal
yatkınlığın olması Ailesel yatkınlık (bağ dokusu elastikiyetinin az oluşu)Menopoza girmek.
Sigara kullanmak, uzun süreli kabızlık şikayetlerinin olması, şişmanlık geçirilmiş rahim
ameliyatları sayılabilir. Rahim sarkması (prolapsus uteri), idrar torbası sarkması (sistosel) ve
barsağın sarkması (rektosel) gibi durumlar da üriner inkontinansın diğer elemanlarındandır.

Üriner inkontinans çoğu kez tedavi edilebilir olmasına rağmen bazen tanı almada çeşitli
zorluklarla karşımıza çıkmaktadır. Hastaların idrar kaçırma yakınmalarını hekimlerine
söylemekte çekinmesi, hekimlerin de tıbbi öykü (anemnez) ve muayenede üriner inkontinansı
sorgulamaması nedeni ile yeterince tanı almamaktadır.” ifadesinde bulundu.
Opr. Dr. Zemine Şengül Üçok,yaşam süresinin uzaması sonucunda yaşlı nüfusunun giderek
artması, toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin yükselmesi ve kalite yaşam beklentilerinin
artması sonucunda idrar kaçırma şikayetleri ile kliniklere başvuran hasta sayısında son
yıllarda bir artış gözlendiğini ifade etti. Dr.Zemine Ş. Üçok, “İdrar kaçırma şikayetlerinin
giderilmesinde cerrahi olmayan medikal ilaç tedavileri yanı sıra uygulanan bir takım cerrahi
ameliyatlar bulunmaktadır. Klinik yönden bakıldığında inkontinans bir bulgu yani
semptomdur. Altta yatan patolojik durum saptanarak duruma göre tedavi planlanmaktadır.
Ürodinamik çalışmalar şu ana kadar üriner inkontinansın altı tipini tarif etmiştir. Stres Üriner
İnkontinans (SUİ): Öksürme, hapşırma, ıkınma veya fiziksel egzersiz sırasında istemsiz idrar
kaçırma problemidir. En sık olarak görülen tipdir. Urge İnkontinans (Uİ): Aniden ortaya çıkan
şiddetli idrar yapma hissi ile birlikte görülen idrar kaçırma tipidir. Bu durumda kişi idrarı
geldiğinde tuvalete yetiştiremeden kaçırma problemi ile karşı karşıyadır. Klasik bulguları;
işeme (miksiyon) sıklığında artma (frequency), ani ve ertelenemeyen şiddetli idrar yapma
hissi (urgency) ve bu hissin bastırılamayıp kaçırma ile sonuçlanmasıdır. Mikst Üriner
İnkontinans (MÜİ): Mikst üriner inkontinans, stres ve urge üriner inkontinansın her ikisinin
birlikte görüldüğü durumdur. Epidemiyolojik çalışmalarda üriner inkontinansın %48’ini SÜİ,
%17’sini Uİ, %34’ünü MÜİ oluşturmaktadır. Overflow (taşma) İnkontinans: Overflov
inkontinans, genelde detrusor kasının dolup aşırı gerilmesine bağlı olarak ortaya çıkan
inkontinans tipidir. Özellikle şeker hastalığına bağlı sinir harabiyeti sonucunda (diabetik
nöropati) ortaya çıkmaktadır ve bu durum “nörojenik mesane” olarak da isimlendirilir. Bu
durumda kişinin mesanesinin dolmasına rağmen idrar gelme hissi tam oluşmaz, idrar hissi
oluştuğu anda ise kişi idrarını tutamayarak kaçırma problemi ile karşı karşıya kalır. Mesane
çıkımındaki bazı darlıklar sonucunda da taşma inkontinansı görülebilir.” dedi.
Tedavi ile ilgili bilgiler veren Opr. Dr. Zemine Şengül Üçok, “SUİ tedaviindeki amaç mesane
boynunun destelenerek sabit kalmasının sağlanmasıdır. Tedavide cerrahi ve cerrahi dışı tedavi
yöntemleri bulunmaktadır. Pelvik taban kaslarının eksersizleri (Kegel eksersizleri); veziko
üretral bileşkeye olan desteği kuvvetlendirmeye yönelik olup, tedavideki ilk basamaktır.
Kegal egzersizleri hastalara pelvik taban kaslarını ayırt edip, gerekli kasları kasmayı
öğretmeyi amaçlar. İdrar akımının ortasında idrar yapmaya son verilerek uygulanır. Mesane
mukozası ve mukoza altı dokusunun uyarılarak dolaşımın arttırılması ve bu şekilde düz kas
yanıtının arttırılması ve üretra çıkışında düzelmenin sağlanması amacıyla bazı hastalara lokal
estrojen uygulaması verilebilir. Özellikle menopoz dönemindeki hastalara fitil, krem veya jel
şeklindeki lokal estrojen uygulamaları fayda verebilmektedir. Mesane boynu ve üretrada
yoğun bir şekilde “adrenerjik reseptörler (alıcı hücreler)” bulunmaktadır. Bu reseptörlerin
uyarılması ile mesane çıkış direnci arttırılmaktadır.” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21664.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kar esaretini "aile içi iletişim" fırsatına
çevirin!
Üsküdar Üniversitesi’nden Uzman Psikolog Selvinaz Çınar Parlak, hava ve iklim koşulları
nedeniyle kışın ev dışında geçirilen zamanların kısıtlandığını belirterek bu durumun aile içi
iletişimin artırılmasında ve aile bağlarının güçlendirilmesi için önemli bir fırsat olarak
değerlendirilebileceğine dikkat çekti.
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Kış mevsimiyle beraber havaların soğuması, kar yağışının etkili olması ve olumsuz hava
koşulları nedeniyle birçok şehirde okulların tatil edilmesi, evlerde daha çok zaman geçirmek
için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Böyle zamanlarda bir araya gelen aile fertlerinin ortak
paylaşımlarda bulunarak iletişimlerini artırabileceğini belirten uzmanlar, "Ortak film
izlenebilir, oyun oynanabilir. Özellikle ailenin birlikte yemek yediği ya da çay içtiği saatlerde
televizyon, cep telefonu ve internet kapatılmalı, bu saatler sohbet edilen zamanlar olarak
değerlendirilmeli" tavsiyesinde bulundu.
Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Polikliniği'nden Uzman Psikolog Selvinaz Çınar Parlak,
hava ve iklim koşulları nedeniyle kışın ev dışında geçirilen zamanların kısıtlandığını
belirterek bu durumun aile içi iletişimin artırılmasında ve aile bağlarının güçlendirilmesi için
önemli bir fırsat olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti.
Soba anılarını neden unutamıyoruz?
Selvinaz Çınar Parlak, çocukluk dönemindeki soba anılarının daha sık hatırlanmasının da bu
açıdan anlamlı olduğunu belirterek "Kış mevsimi pek çok canlı türünde olduğu gibi insanlarda
da dış mekân aktivitelerinin azalmasıyla iç dünyaya çekilmeye yol açıyor. Kendini dinleme,
anlama ve baharda yenilenme ile sonlanacak bu süreç ötekine daha yakınlaşmayı da
sağlayabilir" dedi.
"Soba anıları" oluşturmak mümkün
"Aile üyelerinin evde geçirilen sürede ortak rutinler oluşturmaları ve böylelikle bağlarını
güçlendirmeleri mümkün" diyen Parlak, "Akşam yemek zamanının herkes için ortak olması,
aile üyelerinin teknolojiden uzak sohbet ettikleri vakitler yaratmaları, televizyon, cep telefonu
ve internetin kapalı olduğu sadece birbirlerini dinledikleri ritüeller oluşturmaları ve kış boyu
bunu korumaları, anlatılagelen soba anıları gibi sıcak aile anıları biriktirmelerini sağlar" diye
konuştu.
"Anlar" yaratmak gerek
Uzaktakinin çok yakın olduğu, çok fazla uyarının olduğu ve çok hızlı bilgi akışının sağlandığı
günümüzde bireylerin birbirini dinlemek ve anlamak için yeteri kadar vakit ayırmadıklarını
belirten Parlak, "Bu nedenle teknolojiden uzak, sadece aile üyelerinin paylaşımlarının olduğu
anlar yaratmak gerek. Yaratma kelimesi burada özellikle seçilmiştir çünkü bu modern hayatın
hızlı ritmi içerisinde kendiliğinden gelmez. Bu nedenle aile kendisine rutinler oluşturmalıdır.
Örneğin akşam yemek saatinde ya da yemekten sonra çay saatinde televizyon, cep telefonu ve

internet kapatılıp kısa bir süre sadece sohbete ayrılabilir" tavsiyesinde bulundu.
İletişim arttıkça aile bağları güçlenir
Pek çok kişinin akşam dinlenirken film, dizi izlediğini ya da sosyal medyada vakit geçirdiğini
hatırlatan Selvinaz Çınar Parlak, "Bu aktiviteler de ortak yapılabilir. Anne-babalar
çocuklarıyla film-dizi izleyip aynı zamanda üzerine tartışabilir, birlikte sosyal medyayı takip
edip bilgi paylaşımı yapılabilir. İletişimin aktif olduğu evlerde aile bağları da daha güçlü
olacaktır. Her birey kendi öznelliğinde içe kapanmaya ve yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilir.
Ancak iletişimin açık olması, aile rutinleri ve ortak aktivitelerin varlığı bağlılık duygusunu
kuvvetlendirecektir" dedi.
Oyun yetişkinlerin de ihtiyacı
Oyun oynama ihtiyacının çocukluğa özgü olsa da yetişkinlerin de oyunun getirdiği heyecan
ve rahatlamaya ihtiyaç duyduklarını kaydeden Parlak, "Kış mevsiminde dış aktivitenin
azalması evde geçirilen sürenin artması, ortak aktiviteler yapmaya da imkân sağlar.
Ebeveynler çocuklarıyla oyun oynayabilir, aile üyelerinin beraber oynayabildiği sanal ve
özellikle gerçek oyunlar herkes için rahatlama ve gevşeme sağladığından "aile" ve "ev"
algısını olumlar ve bağlılığı arttırır. Çocukla oyun, genç oyunları, sanal oyunlar vb. pek çok
aktivite evinizi ve içinizi daha da ısıtıp iyi hissetmeyi sağlayacaktır. Birlikte eğlenmenin aile
için önemli bir işlev olduğu dikkate alınıp geliştirilmelidir" tavsiyesinde bulundu. (Kurumsal
haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21665.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik
soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" ve örgütün şifreli
haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları iddiasıyla dava açılan tutuklu 13 sanığın 3 ayrı
davada yargılanmalarına başlandı.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Güven ve avukatı
katıldı.
Güven, savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanmadığını belirten Güven,
terör örgütüne üye olmadığını savundu.
Sanık Güven'in avukatı da müvekkilinin, atılı suçları işlemediğini öne sürdü. Avukat,
müvekkilinin tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin
giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Aynı mahkemedeki diğer duruşmada, tutuklu yargılanan eski Sosyal Güvenlik Kurumu
Kayseri İl Müdür yardımcıları Bekir Çelik ve Naim Dural ile avukatları hazır bulundu.

Dural, savunmasında, terör örgütünün SGK "il imamı" olmakla suçlandığını, il müdür
yardımcılığı dışında gayriresmi görevi bulunmadığını söyledi.
Bank Asyada 2002'den itibaren hesabının olduğunu, burayı faizsiz bankacılık yaptığı için
tercih ettiğini ileri süren Dural, "2011 yılında kuruma alınan 24 personel ile ilgili
suçlamalarda bulunuluyor. Bu personelin örgütle bağlantısı olduğu ve benim seçtiğim
söyleniliyor. Bu personel alımında tek başıma bir iradem yoktur. O günkü komisyon
raporlarına bakılırsa her şey açıkça görülür." dedi.
Duruşmaya tanık olarak katılan Ö.B. de FETÖ içerisinde aktif yer aldığını ancak örgütün 15
Temmuz darbe girişiminde bulunması üzerine yapının gerçek yüzünü görerek ayrıldığını
anlattı.
Çelik ve Dural'ın, örgütün milli eğitim yapılanmasında yer aldıklarını bildiğini iddia eden
Ö.B, sanık Çelik'i örgütün ev toplantılarında da gördüğünü ileri sürdü.
- Sanık avukatı, duruşmada telefonuna ByLock yüklemeye çalıştı
Naim Dural'ın avukatı Özcan Akıncı ise ByLock'un ne olduğunu kimsenin bilmediğini, bu
sistemle kurulan iletişimlerin içeriklerinin MİT tarafından sanık avukatları ve mahkemelere
gönderilmediğini kaydetti.
ByLock'un anlatıldığı gibi indirilip, yüklenmesinin zor olmadığını savunan Akıncı, mahkeme
heyetinin huzurunda cep telefonuna ByLock'u yüklemeye çalıştı.
Akıncı, "Bakın şimdi telefonuma ByLock'u yükleyeceğim. Bu anlatıldığı gibi çok zor değil.
Şu anda herkese açık bir siteden ByLock'u yüklüyorum. Bakın, hem de çok kısa sürede
yükleme işlemi tamamlandı." şeklinde konuştu.
Duruşma, sanık avukatlarının ek süre talebi üzerine mahkeme heyeti tarafından sanıkların
tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek ertelendi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya ise tutuklu sanıklar Dursun Kıyık,
Erkan Karakuş, İlhan Gökhan, Muhammed Ercan Yalçın, Mücahit Akkaya, Bilal Bulut, Kadir
Bulut, Cafer Karakulah, Erdinç Çanakcı ve Kadir Telyar ile avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve örgütün şifreli haberleşme sistemi
ByLock'u kullandıkları iddia edilen sanıkların avukatlarının savunma için süre talep etmeleri
üzerine, 10 sanığın tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21666.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Şehit çocuklarına diz üstü bilgisayar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bir süre önce başlatılan Proje dahilinde
kentimiz ve ilçelerindeki şehitlerin çocuklarına diz üstü bilgisayar hediye edildi.

30 Aralık 2016 Cuma 10:26

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan "Yalnız Değilsiniz-Türkiye'nin En Büyük
Ailesi" projesi kapsamında Halkbank'ın desteğiyle alınan 16 dizüstü bilgisayar Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programla şehit çocuklarına dağıtıldı. Programa Vali

Kamçı, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Nevzat
Özer, Halkbank Bölge Müdürü Süleyman Kayan ile şehit aileleri ve yakınları katıldı. Vali
Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmasında her zaman şehit ailelerinin yanlarında
olacaklarını belirterek; " Devlet ve millet olarak şehit yakınlarımızın ve çocuklarının her türlü
ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında maddi ve manevi desteğimiz var olduğumuz sürece
ilelebet sürecek. Onları asla yalnız bırakmayacağız. Projede emeği geçenleri kutluyorum"
şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından, şehitlerimizin aileleri ile yakından ilgilenen Vali
Kamçı, 16 adet dizüstü bilgisayarları hediye etti. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21667.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9
gözaltı
Kayseri'de, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalarda 9 kişi,
av tüfeği, tabanca ve 4.40 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.
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Kayseri'de polis uyuşturcu ile mücadele çalışmalarında 4.40 gram metafetamin, 2 ruhsatsız
tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturcu ile mücadele çalışmaları
kapsamında S. K, Y. E, C.F.K, F.K, Ö.O, Y.E.S, Ö.A, H.D. ve M.A'nın üzerinde ve iş
yerlerinde arama yaptı. Ekipler M. A'nın üzerinde ve iş yerinde yaptığı aramada 4.40 gram
metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfek, 74 tabanca mermisi ve 15 av
tüfeği fişeği ele geçirdi. M.A'nın emniyetteki işlemleri sürerken diğer zanlılar ifadelerinin
alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21668.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Anayasa Komisyonu’nda “MHP’ye
baybay” tartışması
MECLİS Anayasa Komisyonu’nda anayasa değişiklik teklifinin önceki geceki görüşmelerine
MHP tartışması damgasını vurdu.

30 Aralık 2016 Cuma 11:35

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner’in, “Burhan Kuzu’nun söylediği, sonradan
düzeltmeye çalıştığı ‘MHP kapatılacaktır’ tespiti siyaseten doğru bir tespittir. Burada, eğer
böyle giderse, büyük ihtimaldir ki Kürt hareketi ve milliyetçi hareket kendisini parlamentoda
temsile yetki bulamayacaktır. Çünkü bunun arkasından da anlaşılıyor ki bir dar bölge sistemi
gelecektir” sözlerinin tetiklediği tartışma tutanaklara özetle şöyle yansıdı: Mehmet Parsak
(MHP): Merak etmeyin, Allah’ın izniyle MHP Türkiye Cumhuriyeti var olmaya devam ettiği
müddetçe var olmayı devam ettirecektir. Bundan yana kaygınız olmasın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21669.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

“Güçlü olmazsak bu coğrafyada
yaşatmazlar”
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başkanlık sistemini ülkemizin geleceği için
istiyoruz" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bünyan ilçesinde incelemelerde bulundu. İlk
olarak 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde şehit olan özel harekat polisi Cennet
Yiğit'in ailesini ziyaret eden Bakan Özhaseki, daha sonra AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığını
ziyaret etti. Burada partililere seslenen Özhaseki, başkanlık sistemiyle ilgili şunları söyledi:
"Bize güçlü iktidarlar lazım. Bulunduğumuz coğrafyada ayakta kalmamızın tek bir şartı
vardır, o da güçlü olmaktır. Güçlü olmazsak bu coğrafyada yaşatmazlar. Biz gücümüzle

ayakta kaldık. Bu ülkede 10 tane ihtilal denemesi atlattık. Şu anda da harpteyiz. Güçlü
olmazsak nasıl ayakta duracağız. Güç, güçlü iktidarlar ile olur, başka olmaz. Zayıf iktidarlar
ile olmaz. Partiler arasındaki çekişmeler ile olmaz. Eğer güçlü iktidar varsa güçlü ve büyük
işler yapılır. Bu ülke ayağa kalkar. Eğer yoksa kavgalar ile gün geçer ve boşa kürek sallamış
oluruz. İşte bunu giderebilmek adına anayasada bir değişiklik öneriyoruz. Bizim oradaki
teklifimiz, bundan sonra koalisyonlara kapının kapanması ve güçlü iktidarların olmasıdır.
Meclisin ayrı, yürütmenin ayrı olmasıdır ve bu işin başında da başkanlık sisteminin
gelmesidir. Bize, ‘siz ne istiyorsunuz da yapamıyorsunuz. Bu sistemi niçin getiriyorsunuz’
diyorlar. Doğrudur. 316 kişiyiz ve istediğimizi getiriyoruz. Bizim bir derdimiz yok. Biz bunu
kendimiz için istemiyoruz. Biz zaten kendimiz için istediğimiz yerdeyiz. Biz bunu gelecek
için istiyoruz. Bu ülke için istiyoruz. Biz zaten iktidarız ve kendi hesabımız yok. Bundan
sonra istiyoruz ki, zayıf iktidarlar gelmesin, koalisyonlar gelip orada kavgalar ile gün
geçirmesin. Güçlü iktidarlar gelip, bu memlekete hizmet etsin. Başka bir şey yok. Ben bugün
varım, yarın yokum." Bir vatandaşın 'idamla alakalı görüşleriniz nedir' sorusuna Bakan
Özhaseki, "İdam nasıl olsa yasaya ek olarak gelir. Biz de destekleriz. Bundan hiç kimsenin
endişesi olmasın" dedi. Özhaseki daha sonra Bünyan Belediyesini ziyaret ederek, Başkan
Şinasi Gülcüoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21670.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

'Namazımda, abdestimde birisiyim'
Kayseri'de 93 kilo esrar ile yakalanan ve 'namazımda, abdestimde birisiyim. Allah'ın ve
devletin yasakladığı her şeyden uzak durdum, kandırıldım' diyen sanığa ve iki arkadaşına
'uyuşturucu madde ticareti' suçundan ayrı ayrı 16 yıl 3 ay hapis, 15'er bin TL adli para cezası
verildi.
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8 Mayıs 2016'da Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin, KayseriMalatya karayolundaki uygulama noktasında durdurulan iki minibüste özel eğitimli Narkotik
köpeği 'Sedef'le birlikte arama yapıldı. Minibüslerden birinin tavan klima boşluğu, her iki yan
döşemelerinin içleri ile ön tavan televizyon arkasındaki boşluklara gizlenmiş toplam 95 paket
halinde 93 kilo 430 gram esrar bulundu. İki araçtaki S.S., M.S. ve Y.Ş. gözaltına alındı.
Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar M.S.(43), S.S.(42) ve
Y.Ş.(33) ile avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanık M.S., mahkemede sorgu ve savunmasında "43 yaşındayım. Allah'ımın ve
devletimin yasakladığı her şeyden uzak durdum. 3 çocuğum var, namazımda, abdestimde olan
birisiyim. S.S. beni Diyarbakır'a araba almaya gidiyoruz diye kandırdı, başıma bunlar geldi.

Y.Ş.'nin dedikleri de iftira ve yalandır" dedi. Diğer sanıklar Y.Ş., 'Pişmanım' derken, S.S. ise
'Adalete sığınıyorum' dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar M.S., S.S. ve Y.Ş.'nin suçu
işledikleri kanaatine vararak, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı
ayrı 16 yıl 3 ay hapis, 15'er bin TL adli para cezası verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21671.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayserili esnaflar 'İşsizlik fonunu' istiyor
İşçilere verilen 10 ay işsizlik maaşının, esnaf için de uygulanacak olmasını Kayserili esnaflar
memnuniyetle karşıladı. Esnaf Erkan Erdoğan, "Hükümetimiz her zaman yanımızda" dedi.
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İşçilere verilen 10 ay ay işsizlik maaşının esnafa da uygulanmasını sağlayacak olan fon için
hükümet kolları sıvadı. Kayserili esnaflarda bu uygulamanın biran önce hayata geçirilmesini
istedi. Kayserili esnaf Fatih Kayısı, "Hükümetimizin bizim için böyle bir şey düşünmesi
bizleri memnun etti. İşçiye sağlanan kolaylıkların esnafa da sağlanması güzel bir şeydir.
Hepimiz işçiyiz. Başımıza ne geleceği belli değil. Bundan dolayı bu durumdan memnun
olduk. Hükümetimize teşekkür ediyoruz" dedi. Bir başka esnaf Erkan Erdoğan da, hükümetin
her zaman esnafın yanında olduğunu söyleyerek, yetkililere teşekkür etti. Erdoğan, "Esnafa
işsizlik maaşının verileceği çok güzel bir şey ama esnaflarımız iş yerlerini kapatmasın.
Dükkanlarına kilit vurmasın ve istihdam sürekli artsın. Tabi ki iş yerlerini kapatmak isteyen
esnaf arkadaşlarımız içinde verilecek olan işsizlik maaşı gerçekten çok güzel bir projedir.
İnşallah bu yasalaşır ve yürürlüğe girer. Hükümetimiz esnafları düşündüğü için bu tür
çalışmalar yapıyor. Hükümetimiz kararlarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı. "İnşallah
yakın bir zamanda meclisten geçer" Esnaflara verilecek olan işsizlik sigortasını 'Ahilik
Sigortası' olarak gördüklerini kaydeden Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalari birliği Başkanı
Ahmet Övüç, tasarının biran önce meclisten geçmesini arzu ettiklerini söyledi. Övüç, "Son
zamanlarda esnaf ve sanatkarımızın yanında çalıştırdıkları işçiler işsizlik sigortası alırken,
mağdur olan, iflas eden esnaf ve sanatkarımıza yeni bir oluşum doğdu. Bu oluşumun adını da
biz ‘Ahi sigortası’ koyuyoruz. Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı, Çalışma
Bakanlığı ortaklaşa bir tasarı ortaya getirdi. Bu tasarı da inşallah Allah nasip ederse yakında
meclise sevk edilecek. Mecliste de bu hadisenin kabul edileceğini tahmin ediyorum. Gelirine
göre sigortalı esnaf ve sanatkarımızın ödemiş olduğu primlerin yüzde 3’ü kadar da işsizlik
sigortası, buna 1 puan da devlet ekleyerek yüzde 4 olarak Ahi Sigortası olacak. Bu Ahi
Sigortası neye yarayacak? 600 gün prim ödeyen esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz, eğer ki tabii
afet ve başından bazı şeylerin geçmesi durumunda 180 gün asgari ücretin yüzde 40’ından
aşağı olmamak üzere ödemiş olduğu prim değerine göre işsizlik sigortası parası alacak. Eğer
ki 900 gün ödemişse 300, 900 günden sonraki ödemelere de 11 aya kadar Ahi Sigortası’ndan
yaralanacak. Aynı zamanda da eğer ki hastası varsa sağlık hizmetlerinden yararlanılacak.

İnşallah yakın bir zamanda meclisimizden geçer. İşçilerimiz nasıl ki işsizlik sigortası alıyorsa
bu arkadaşlarımız da işsizlik sigortasından para alacak" dedi. Övüç, sigortadan yararlanmak
için hileli yollara başvuranların istifade edemeyeceğinin altını çizerek, "Yalnız burada
dükkanını devredenler, hileli iflaslar veya bu imkandan yararlanmak için işyerini başkasına
devreden arkadaşlarımız istifade edemeyecekler. Ahilik Sigortası çıkarsa inşallah iflas eden,
işini kaybeden, yangın geçiren, sel felaketi gören, kaza yapan esnaf ve sanatkarımız bu
hadiseden yararlanacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21672.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

11 ayda 100 bin olaya müdahale
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, 2016 yılının 11 ayında toplam 100 bin 620 vakaya
ulaştıklarını bildirdi.
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İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Kayseri'de aktif olarak 492 personelin çalıştığını ve 30
istasyon ile hizmet verdiklerini söyledi. Kayseri'de 4 Paletli ambulans, 1 adet 4 sedyeli
ambulans, 1 adet yoğun bakım ve obez ambulans, 1 adet motosiklet ambulans,1 adet
helikopter ambulans, 1 adet Mobil Komuta Aracı, 2 adet UMKE aracı, 30 adet İstasyon
ambulansı ile vatandaşların hizmetinde olduklarını ifade eden Dr. Kılıç, 2016 yılının 11
ayında yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu bilgileri verdi: "İlk 10 dakikada kentsel vakaya
ulaşım oranı: yüzde 94.18, ilk 30 dakikada kırsal vakaya ulaşım oranı yüzde 92.22, vaka
sayısı ilk 11 aylık toplam: 100.620’dir. Vakaların yüzde 74.02 ‘si Medikal, yüzde 10.80’i
trafik kazası, yüzde 15.18’i diğer vakalardan oluşmaktadır. Vakaların yüzde 45’i Sağlık
Bakanlığı Hastanelerine nakledilmiştir. Helikopter ambulans ile nakledilen vaka sayısı
118’dir. Bu 118 vaka naklini toplam 263 saat 30 dakika uçuş süresi ile gerçekleştirmiştir. Bu
vakaların da 25’i Kayseri’den il dışına nakledilmiştir. Ayrıca Kayseri’den il dışına 8 adet vaka
uçak ambulans ile nakledilmiştir. İlimizde 1 adet UMKE istasyonu bulunmakta olup 133 adet
UMKE personeli de ayrıca ilgili durumlarda göreve çağrılmaktadır." Acil sağlık hizmetlerinin
daha hızlı ve sağlıklı işlemesi için vatandaşlara uyarılarda bulunan Dr. Kılıç, "112 acil sağlık
hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için Vatandaşlarımızın ambulans hizmetini uygun
vakalara çağırması, 112 telefon hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve trafikte
ambulanslara yol verilmesi konusunda hassas davranmalarını bekliyoruz. 112 acil sağlık
hizmetleri gece gündüz demeden her koşulda görevini ifa etmektedir. Bu hizmetleri yaparken
önümüzdeki en büyük engel gereksiz yere 112 telefon aramalarının yapılmasıdır. 112 telefon
hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi hususunda vatandaşlarımızın daha sağduyulu ve
duyarlı davranmaları gerekmektedir. Gereksiz yere 112’nin aranması nedeni ile gerek acil
vakalara ulaşım gerek acil yardıma ihtiyacı olanların 112’ye ulaşması konusunda sıkıntı
yaşandığını ve bunun önlenmesi için toplumun 112’yi doğru şekilde kullanması çok
önemlidir.

Unutulmamalı ki gereksiz yere 112’yi meşgul etmek ve ambulansa trafikte yol vermemek acil
sağlık hizmetine ihtiyacı olan birisinin hayatına mal olabilir." dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21673.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Develi'den Halep'e 4 TIR yardım
Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve STK’ların Halep için ortaklaşa
düzenlediği yardım kampanyasına Develi halkı yoğun ilgi gösterdi.

31 Aralık 2016 Cumartesi 11:02

Düzenlenen yardım kampanyasında toplanan malzemeler 4 TIR'a yüklendi. Yardım TIR'ları
Cuma namazı sonrasında düzenlenen törene Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan,
Ak Parti Develi Gençlik Kolları Başkanı İsmail Kocabaş ve vatandaşlar katıldı. Yardım
TIR'ları İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak'ın yaptırdığı dua sonrasında Halep'e doğru uğurlandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21674.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Eğitimci Yazar Çamlıca’dan altın öğütler
Eğitimci Yazar Sait Çamlıca gençlere seslenerek; “Sınavlar zor değil, motive olmakta
zorlanıyorsunuz. Bunu yenmenin en önemli yolu stresten arınmak” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi KAYMEK bünyesindeki Huzur Çınarı'nın aile eğitim seminerleri
devam ediyor. Bu doğrultuda Şehir Tiyatrosu'nda "Oku, Düşün, Uyan" adı altında bir seminer
düzenlendi. KAYMEK bünyesinde çalışmalar yapan Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve
Rehberlik Merkezi'nin düzenlediği seminere konuşmacı olarak Eğitimci Yazar Sait Çamlıca
katıldı. Gençlere ve ailelere yönelik iki ayrı seminer için Kayseri'ye gelen Çamlıca, gençlere

verdiği seminerde önemli uyarılarda bulundu. Dünyanın hiçbir ülkesinde çalışmadan başarılı
olunamayacağını vurgulayan Çamlıca, "Elde etmek istediğiniz şeyi önce hak edecek kadar
bedel ödemelisiniz" dedi. Konuşmasında özellikle üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere
seslenen Çamlıca, "Sınavlar zor değil, motive olmakta zorlanıyorsunuz. Hayat sizin hayatınız.
Bizim yapabileceğimiz tek şey 'Ha gayret' demektir. Siz, kendiniz için çalışma iradenizi
ortaya koyamazsanız başarılı olamazsınız" dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21675.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Kayseri’deki ByLock cezası emsal kabul
edilecek
Kayseri Adalet Sarayı'nda görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY
soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla
tutuklanan 1'i pedagog, 4'ü zabıt katibi, 5 adliye personelinin yargılandığı davada 4 sanığa
'terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu'nda tutuklu sanık katipler H.Ö., M.A., A.U. R.Ç. ve tutuklu pedagog Z.B. Sesli ve
Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Sanıkların avukatları da duruşma
salonunda hazır bulundu.
Tutuklu sanık M.A., "Ben vatanıma ihanet etmedim. Bayrağımı, vatanımı sizler kadar çok
seviyorum" derken, sanık A.U. ise "Bu örgütün siyasi ayağına dokunulmadı. Bu darbenin asıl
aktörleri TSK ve siyasettir. Darbe olsaydı ben yine zabıt katibi olacaktım, yine
tutuklanacaktım, bu durumdan üzüntü duyuyorum. Beni be elimi Danıştay'tan aradılar,
Ankara'ya gittik ve bize sorular sordular. Eşimin örgütün bayan katalogundan seçip
evlendiğimi, cemaatte kim tarafından referans ile memur olduğum gibi sorular soruldu. Böyle
yaşamaktansa ölmeyi yeğlerim. Hergün ölmektense bir gün ölürüm. Allah devletimize zeval
vermesin. Suriyeli bile bizden daha rahat, öz yurdumuzda garip kaldık. Her istediklerini
verdik dedikleri bugün FETÖ oldu. Yarın da Menzilciler MENTÖ, Süleymancılar SÜTÖ gibi
örgütler çıkması muhtemeldir" dedi. Tutuklu pedagog Z.B. de 130 gündür maddi ve manevi
ağır günler geçirdiklerini belirtirken, sanık R.Ç. ise by lock kullanmadığını belirtti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık katipler, M.A., A.U. R.Ç. ve tutuklu
pedagog Z.B.'ye 'terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Tutuklu katip sanık H.Ö.'nün avukatı Özcan Akıncı'nın önceki celse 'reddi hakim' talebi
reddedilirken, dosyası bu davadan tefrik edilerek, ayrı yargılanmasına karar verildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21676.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Vali Kamçı'dan yeni yıl mesajı
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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"Bir yıl daha nihayete ererken, yaşanan her günden ayrı tecrübeler edinilmiş olması ve bu
tecrübeler ışığında yeni bir yıla yepyeni umutlarla başlangıç yapılması huzur, mutluluk ve
başarılara birlikte ulaşabilmemizin vazgeçilmez şartıdır" ifadesinde bulunan Vali Kamçı,
mesajını şu şekilde sürdürdü: "Her yeni yıl başarının, güzelliğin, mutluluğun ümit edildiği,
kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği, daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni
isteklerimizin filizlendiği bir yıldır. Kapımızı çalan yeni yılın aydınlık bir geleceğe adım
atılması yolunda kadim bağlarımızı güçlendirmesi, umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve
gayretlerimizi artırması, başta cennet ülkemiz Türkiye olmak üzere aynı coğrafyada
yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesi en büyük
temennimdir. Bu vesileyle, 2017’nin hizmet etmekten onur duyduğum siz değerli Kayseri
halkına, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve
tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diler, yeni yılınızı en
içten duygularımla kutlarım." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21677.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Vali ve belediye başkanlarından şehit
ailelerine taziye
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman
Çavuş Osman Çelik ve Mehmet Kökkaya için düzenlenen mevlit programına katıldılar.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Kamçı, ilk olarak Kökkaya’nın, Melikgazi
ilçesi Kocatepe Mahallesinde bulunan baba ocağını ziyaret etti. Aileye burada bir kez daha
başsağlığı dileyen Vali Kamçı, şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu
Valilik, kaymakamlık ve devletin bütün kurumlarının şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade
etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı yapılan toplu dua ile son buldu.
Mevlidin ardından Kamçı, şehit Osman Çelik'in Alsancak Mahallesindeki evinde düzenlenen
mevlit programına katıldı. Şehit ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Kamçı aileye başsağlığı
diledi. Mevlit programında Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dua edildi. Mevlit
programlarına, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim
Kulular, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanları, İlçe
Kaymakamları ile birlikte vatandaşlar da katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç ise ilk olarak Kökkaya’nın Kocatepe Mahallesi’ndeki, daha sonra Çelik'in
Alsancak Mahallesi'ndeki evlerine ziyarete bulundu. Büyükkılıç ve beraberindekiler şehitlerin
ailelerine taziyelerini iletti. Ziyaretlerde konuşan Başkan Büyükkılıç, "Sizlerin acısı, bizim
acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Evladınız, bu vatan için, bu memleket için şahadet
şerbetini içti. Geride bıraktığı en değerli varlığı olan sizler, şehidimizin devletimize,
milletimize birer emanetisiniz. Sizlere her zaman sahip çıkacağız." dedi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21678.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Bünyan 2016 yılını verimli geçirdi
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcuoğlu, Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret ederek,
Bünyan'ın taleplerini belirten bir dosya verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 2016'da
yapılan yatırımların Bünyan için adeta bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 yılında Bünyan'a yapılacak olan
yatırımlarla ilgili Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu ve AK Parti Bünyan İlçe
Başkanı Savaş Gökçe ile bir araya geldi. Belediye Başkanı Gülcüoğlu ve İlçe Başkanı Gökçe
ziyarette Başkan Mustafa Çelik'e gilaburu suyu hediye etti. Bünyanlılar adına yapılan
hizmetler için Başkan Mustafa Çelik'e teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı Gülcüoğlu,
"Cumhuriyet tarihi boyunca Bünyan'a bu kadar kapsamlı bir iş yapılmadı. 2016 yılında 400
km civarında doğalgaz, kanal, iletişim ve içme suyu şebekeleri için kazı yapıldı. Açılan
kanalların tamamını kapattık. Bu süreçte bize çok ciddi destekler verdiniz" dedi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalarla ilgili ilçelerden
dosyalar aldıklarını belirtti ve ilçelere hangi yatırımların yapılması gerektiğini en iyi bilecek
merciin ilçe belediyeleri olduğunu söyledi. Bu kapsamda 2017 yılını planlamak için
çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, 2016 yılında Bünyan'a yapılan yatırımların önemini de
vurguladı. 2016 yılının Bünyan için dönüm noktası olduğunu dile getiren Çelik, "Bünyan'ın

tüm altyapısı yenilendi. Altyapı çalışmalarının ardından Bünyan'a yakışır yollar yaptık" diye
konuştu. Başkan Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda Bünyan Belediyesi'nin tanıtımı için
çalıştığı gilaburu suyunu da herkese tavsiye etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21679.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

EL BAB GAZİSİ HIZLA İYİLEŞİYOR
El-Bab’da saldırıya uğrayarak 16 arkadaşını şehit veren, kendisi de gazi olan uzman çavuş
Mustafa Sarı’yı memleketi Yeşilhisar’da ziyaret ettik. Yeni faaliyete geçen 25 yataklı modern
Devlet Hastanesi’nde kendisine çok iyi bakıldığını belirten Sarı, bu sayede yaralarının hızla
iyileştiğini söyleyerek “Buradaki tedavi ve bakım hizmetleri dört dörtlük. İnşallah üç-dört
güne kadar taburcu olacağım” dedi.
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Bilindiği gibi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’de El Bab şehrini kuşatan
askerlerimiz şehrin en stratejik noktası Akil Dağı'nı ve oradaki Hikmet Hastanesi’ni DEAŞ'ın
elinden alırken 16 arkadaşlarını şehit vermişlerdi. 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan o gece
bombalı araçla yapılan intihar saldırısında üç şarapnel isabet eden çelik yeleği sayesinde
hayatta kalan, sadece ayaklarından yaralanarak gazi olan Sarı güvenli bölgeye kadar zırhlı
araçla, daha sonra Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ambulansıyla Çobanbey’e nakledildiğini,
ilk müdahalenin burada yapıldığını, daha sonra Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten
sonra memleketi Yeşilhisar’a getirildiğini söyledi. Aziz vatana can feda! 1 yıllık uzman çavuş
olan Sarı, bölgenin mayın, bubi tuzağı ve dikenli tellerle dolu olduğunu, her tarafa tüneller
kazıldığını, militanların sivil halkı canlı kalkan olarak kullandıklarını, bu yüzden şehrin
alınmasının geciktiğini belirtti. Sarı, askerlerimizin El Bab’ı kısa süre içinde ele
geçireceklerine olan inancının tam olduğunu vurgulayarak “Aziz vatana canımız feda olsun.
İyileşince inşallah yine ülkemizi, milletimizi savunmaya gideceğim. Değil bacağımı,
kollarımı da alsalar bu davadan asla dönmeyeceğim.” diye konuştu. Gazi Mustafa Sarı
kendisini ziyaret için gelenlere çok teşekkür ederek “hiç boş kalmıyorum. Sağolsun, bir
dönem yanında çalıştığım Yeşilhisar Belediye Başkanımız Abdulkadir Akdeniz de,
beraberinde Meclis Üyeleri ve Belediye Başkan Yardımcısı olduğu halde beni ziyaret ederek
‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.” dedi. İkinci kez gazi Evlatlarını hastanedeki odasında yalnız
bırakmayan anne Emine ve baba Yunus Sarı da “Dört evladımız var. Üçüncü evladımız
Mustafa TSK’da görev almadan önce Yeşilhisar Belediyesi’nde çalışıyordu. Bu onun ikinci
gaziliği. 20 gün önce kulağından yaralanmıştı. Tedavi görüp tekrar cepheye döndü. Bu kez de
ayaklarından yaralandı. Allaha şükür tedavisi gayet iyi gidiyor. Onu bize bağışladığı için
Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz” şeklinde konuştular. ÖZEL HABER Rıfat Yörük-Bayram
Ergül
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21680.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

CHP’li Arık anayasa komisyonunda
konuştu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Çetin Arık, Türkiye’yi uçuruma sürükleyecek
Anayasa değişikliğine izin vermeyeceklerini ifade etti.

31 Aralık 2016 Cumartesi 11:09

Anayasa Komisyonu’nda söz alan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, halkın gündemi ile
AK Parti’nin gündeminin birbirinden çok farklı olduğunu söyledi. Halkın terör, işsizlik,
geçim sıkıntısı, eğitim, sağlık gibi birçok alanda sorunlara çözüm beklediğini ifade eden Arık,
“Başkanlık gelince istikrar gelecek” iddiasının bir yalan olduğunu ve milletin bu filmi birçok
kez izlediğini söyledi.
Arık, “Bugün birisi bana bu Anayasa değişikliği teklifini bir kelime ile özetler misin dese,
Sayın Cumhurbaşkanı ve dolayısıyla AK Parti’nin kandırılması derim. Sayın
Cumhurbaşkanının ve AK Parti’nin kandırıldığı o kadar çok olay var ki: Bakın daha birkaç
yıl önce FETÖ bu ülkenin kahraman subaylarına, yurtsever aydınlarına, gazetecilerine
kumpaslar kurarken sizleri uyardık. Devletin en mahrem bilgilerine FETÖ’cüler el koyarken,
tek bir AK Partili çıkıp da Allah rızası için ne oluyor, demedi diyemedi… Aksine ağız birliği
yapmışçasına FETÖ’nün avukatlığına soyunup, sizleri uyaranları da terör örgütlerinin
savunuculuğunu yapmakla suçladınız. Gelinen süreç bizim haklı olduğumuzu ortaya
koydu. Ama biz haklı çıkmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için mücadele
ediyoruz. Varsın biz haksız çıkalım ama Türkiye hep kazansın. Ama 14 yıldır biz haklı
çıkıyoruz, Türkiye hep kaybediyor. FETÖ’nün başta dönemin başbakanı, Sayın
Cumhurbaşkanı’nı kandırması sonucunda Türkiye 15 Temmuz ihanetini yaşadı. O gün bizim
uyarılarımızı dinlemiş olsaydınız, içinizden biri çıkıp o dönemin başbakanını uyarma
cesaretini göstermiş olsaydı, bu acıların hiçbiri yaşanmayacak, yüzlerce insanımız 15
Temmuz’da AK Parti iktidarının gafleti yüzünden şehit olmayacaktı? İşin acı tarafı
Cumhurbaşkanı kandırıldı diye AK Parti grubunun tamamı gönüllü olarak kanmaya razı oldu,
ne acıdır ki, razı olmaya da devam ediyor” diye konuştu.
Cumhurbaşkanını yine birileri kandırıyor olabilir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en yakınında onu yanlış yönlendiren isimlerin daha önce olduğu
gibi yine yanlış yönlendirebileceğini ifade eden Arık, “Türkiye için tehlikeli olan yapılar yeri
geldi Sayın Cumhurbaşkanı’na sizden daha yakın oldu, bundan sonra olmayacağını da kimse
garanti edemez. Kendini gizleyerek, Sayın Cumhurbaşkanı’nın en yakınına kadar giren
FETÖ ya da başka bir yapı bugün yine Sayın Cumhurbaşkanı’nı kandırıyor, yanlış
yönlendiriyor olabilir. Çünkü Esat’ı diktatör olduğu için yıkmak isteyen biri parlamentoyu
işlevsiz hale getirmeyi, tüm yetkileri kendinde toplamayı düşünmez, düşünemez,
düşünmemeli… Olsa olsa birileri Sayın Cumhurbaşkanını yine kandırıyordur. Ve biz, bunca
kandırılmanın ardından ülkemiz adına, demokrasimiz adına, cumhuriyetimiz adına endişe
duyuyoruz. Pekala Cumhurbaşkanının danışmaları arasında paralel yapılar olabilir. Bu yapı,
15 Temmuz’da başaramadıklarını yapmak için Sayın Cumhurbaşkanını ‘Bu Anayasa

değişikliği ile her şey güzel olacak, Türkiye’nin önü açılacak’ diye kandırmış olabilir.
Böylece 15 Temmuz’da yapamadıklarını yaparak, Cumhuriyeti, demokrasiyi, Türkiye’yi
katletmek isteyebilirler. Buradan sizi bir kez daha uyarıyoruz. Sonra haberimiz yoktu, biz
bilmiyorduk, bizi kandırdılar demeyin. Bu seferki kandırılmanızın geri dönüşü yok. Pardon
deme şansınız yok. Bu anayasa değişikliği geçtiğinde iş işten geçmiş olacak, yani testi çoktan
kırılmış olacak. Gelin bu ülkenin güzel çocukları için, evinizdeki yavrularınız için, başınızı
yastığa koyduğunuzda bir kez daha düşünün. Kıymayın bu ülkenin güzel çocuklarına, bu
güzel ülkenin güzel insanlarına, kıymayın cumhuriyete, kıymayın demokrasiye… Bari bir
kez olsun, milletin size verdiği görevi yerine getirin ve bu yanlışa bu yıkım projesine dur
deyin. Sayın Cumhurbaşkanı’nı lütfen uyarın…” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21681.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Kayseri'de, Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalarda 9 kişi,
av tüfeği, tabanca ve 4.40 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan
operasyonda S. K., Y. E., C. F. K.,F. K.,Ö. O.,Y. E. S.,Ö. A.,H. D. ve M. A.'nın yakalanarak
gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan şahıslardan M.A.'nın iş yerinde yapılan aramalarda
4.40 gram metamfetamin, hassas terazi, iki adet ruhsatsız tabanca, bir adet tüfek, 74 adet
tabanca mermisi, 15 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği bildirildi. Yapılan soruşturmada S.
K.,Y. E., C. F. K., F. K., Ö. O., Y. E. S., Ö. A. ve H. D. isimli şahıslar emniyetteki
ifadelerinin ardında serbest bırakılırken, M.A. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak
suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21682.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

“Birlik olduğumuz sürece boyun eğmeyiz”
Türk Mühendis, Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu çatısı altında Kayseri'deki
meslek odalarının başkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti.
Ziyarette yaşadığımız terör olaylarına değinildi ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı. Başkan
Çelik, "Birlik beraberliğimiz sürdüğü müddetçe yedi düvele boyun eğmeyiz" dedi.
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Türk Mühendis, Mimarlar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu adına konuşan Makine
Mühendisler Odası Şube Başkanı Ersin Fener, şehrimizde yaşanan hain terör saldırısı
sonrasında meslek odalarının bir araya geldiğini belirterek, "Bu dönemde Türk Milleti'nin tüm
unsurlarıyla birlik beraberliğini sergilemesi gerekiyordu. Bir arada Belediyemizi, Emniyet
Müdürlüğünü, Garnizon Komutanlığı ve siyasi partilerimizi ziyaret ederek dayanışmamızı
göstermemiz gerektiğini düşündük. Sizlere de taziyelerimizi iletiyoruz. Bu süreçte Türk
Milleti'nin tüm değerleriyle birlik beraberlik içinde olduğunu gösteriyoruz. Türk Milleti'ne ve
hemşehrilerimize baş sağlığı diliyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de
aynı zamanda bir mühendis olarak aynı duyguları paylaştığını belirtti. Zor bir süreçten
geçtiğimizi dile getiren Başkan Çelik, "Zor günler yaşıyoruz; ama konu vatan, millet, bayrak
olunca bir araya gelmemiz bizim en büyük gücümüz. Bu gücün karşısında kimsenin
duramayacağını da gösterdik. Bizden 15 Temmuz'un hıncını almaya çalışıyorlar; ama
alamayacaklar. İsterlerse yedi düvel bir araya gelsin bize boyun eğdiremeyecekler. Herkesin
ideolojik görüşü, dünya görüşü farklı olabilir; ancak biz bir araya gelmesini bilen bir milletiz"
diye konuştu. Şehrimizdeki hain terör saldırısı sonrası gösterilen duyarlılık için de Kayseri
halkına teşekkür eden Başkan Çelik, "Şehirdeki tüm hemşehrilerime, otellere, işletmelere
teşekkür ediyorum. Olayın hemen ardından bugüne kadar şehir adeta seferberlik ilan etti.
Gerek şehit yakınları gerekse yaralılar ve ailelerine aile şefkati gösterildi. Biz bazı otellerle
görüşüp Büyükşehir Belediyesi olarak hesabı ödeyeceğiz, gelen tüm asker yakınlarını
ağırlayalım dedik. Ancak oteller fatura kesmeyeceklerini belirttiler ve kendileri misafir ettiler.
İşletme sahipleri ve tüm hemşehrilerime gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum"
dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21683.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Asgari ücret artışı beklentileri karşılamıyor
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik, 2017 yılı için net bin 404 TL olarak belirlenen asgari ücretin beklentileri
karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.
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Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı
Serhat Çelik, 2017 yılı için net bin 404 TL olarak belirlenen asgari ücretin beklentileri
karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Çelik, önceki yıl asgari ücretin oransal artışlar yerine
bin 300 TL olarak belirlenmesiyle tabanın yükseltilmesi anlamında önemli bir adım atıldığını,
bu yıl için de kabul edilebilir bir asgari yaşam standardının belirlenmesi anlamında bir artış
beklendiğini, ancak yapılan artışın bu beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.
Çelik, yıl içinde enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik başta olmak üzere ekonomi
alanında yaşanan gelişmelerden kaynaklı olarak asgari ücrette yaşanan kaybın 250 TL’nin
üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Yapılan artış asgari ücrette yıl içinde yaşanan kaybı bile
karşılamaktan uzaktır. Asgari ücret açlık sınırı altında da olmamalıdır. Biz büyük bir devletiz,
insanımızı açlığa mahkum edemeyiz. 15 Temmuz'un kahramanlarına özel önem
gösterilmelidir. İnşallah devletimiz 2017 yılı içerisinde asgari ücretle ilgili sübvanse edecek
kararlar alacağı inancındayız” dedi. Çelik, açıklamasına şu şekilde devam etti;
"Asgari ücret, toplumun sosyal modelinin; asgari yaşam standardının ve gelir dağılımının
önemli bir unsurudur. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyi belirleme aracıdır. Ancak
ülkemizde uygulanan asgari ücret, bu haliyle Türkiye gerçekleriyle bağdaşmamakta, emek
piyasası için bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. 15 Temmuz destanını yazan bu
millet 2017 yılı için umudunu asgari ücret artışına bağlamışken büyük bir hayal kırıklığı
yaşamıştır. Yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan
artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır.
Yıl içinde enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik başta olmak üzere ekonomi alanında
yaşanan gelişmelerden kaynaklı olarak asgari ücrette yaşanan kaybın 250 TL’nin üzerinde
olduğu anlaşılmaktadır. Dolasıyla yapılan artış, asgari ücrette yıl içinde yaşanan kaybı bile
karşılamaktan uzaktır. Asgari ücrette yeni bir konsepte ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. İşçi
kesimi açısından çalışanların tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit
Komisyonu, en kısa zamanda katılımcı, demokratik, çoğulcu ve temsilde adalet ilkesi dikkate
alınarak yeniden oluşturulmalı, ILO ve AB normları ile uyumlu hale getirilmelidir.
Komisyonunun yapısının değiştirilmesinin yanı sıra asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek
bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmeli, çalışan ailesi ile birlikte ele alınmalıdır.
Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir.
Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerden biri olduğu
dikkate alınarak, asgari ücret üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir.” İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21684.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

İhracat arttı, dış ticaret açığı azaldı
Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817
milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu.
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Türkiye'nin ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817
milyon dolar, ithalatı yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasımda
dış ticaret açığı, yüzde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan
kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 12 milyar 817
milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 6 artarak 16 milyar 931 milyon
dolara çıktı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 4 milyar 291 milyon dolardan yüzde 4,1 azalışla
4 milyar 113 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın kasım ayında yüzde 73,1 iken, bu yılın aynı
ayında yüzde 75,7'ye yükseldi.
İhracat, bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak
129 milyar 793 milyon dolara düştü. İthalat da geçen yılın ocak-kasım dönemine göre yüzde
4,8 gerileyerek 180 milyar 196 milyon dolar oldu. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde
11,8 azalarak 50 milyar 403 milyon dolara geriledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21685.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Bamya fiyatları cep yakıyor
Özellikle kış aylarında en çok tüketilen bitkiler arasında yer alan çiçek bamyanın kilogramı
160 TL’ye kadar çıktı. Aktar İzzet Kepez, yüksek fiyatların hem esnafı hem de vatandaşı zor
durumda bıraktığını söyledi.
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Kış aylarının vazgeçilmez bitkisi olarak bilinen çiçek bamyanın kilogramı 160 liraya kadar
yükseldi. Bamyanın en çok kış aylarında satıldığını belirten 20 yıllık aktar İzzet Kepez,
"Vatandaş yüksek fiyatlardan şikayetçi. Biz de yüksek maliyetten aldığımız için mecburen
fiyatlarımız yüksek oluyor. Çoğu fiyatını sorduktan sonra uzaklaşıyor” dedi. Piyasada az var
Bamyanın fiyatının bu denli artmasının piyasada çok az bulunmasına bağlayan Kepez,
"Bamya yaz aylarında çıkıyor. Bu dönem kilogram fiyatı en fazla 160 liraya satılıyor.
Vatandaşlar kilosunu soruyor, pahalı olması nedeni ile almıyor. Kilosunu 150-160 liraya
satıyoruz. Alanlar bir yemeklik alıyor" dedi. Çok zahmetli Bamya’nın tezgaha gelme
sürecinin bir hayli meşakkatli olduğunu belirten Kepez; “Toplanması, hazırlanması, kurutulup
ipe dizildiği için diğer bitkilerden çok daha zahmetli bir ürün. Böyle olunca haliyle işçi
maliyetleri fiyatını diğer ürünlerden yüksek tutuyor. Bu sene kurutulmuş bamyanın hasadı
tam yapılamadı ve bundan dolayı da piyasada az bulunuyor. Bu bağlamda da hal böyle olunca
bamyanın fiyatları da ister istemez yükseldi” şeklinde konuştu. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21686.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Muhasebecilerin ücret tarifeleri belirlendi
Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerinin 2017 yılında
uygulayacakları asgari ücret tarifesi belirlendi.
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Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi"ne ilişkin
tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yarından itibaren meslek mensupları,
firmanın bulunduğu il, çalıştırılan işçi sayısı, tutulan defterin türü ve sektörler dikkate alınarak
49 ile 876 lira arasında değişen tutarlarda defter ücreti alacak. İşletme sahipleri gelecek yıl
Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi için 74 lira ile 374 lira arasında, Kurumlar Vergisi
beyannamesi için 294 lira ile 374 lira arasında, diğer beyannameler için 18 lira ile 251 lira
arasında ücret ödeyecek. Öte yandan muhasebeci ve yeminli mali müşavirlerin, firmaların
kuruluş işlemleri, adres, pay devirleri, ana sözleşmeyle ilgili değişiklikler ile diğer
değişikliklere ilişkin alacakları asgari ücretler de güncellendi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21687.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Şehit yakınları ve gazilere yüzde 50 indirim
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 15 Temmuz'da şehit düşenlerin aileleri ile gazi olan
vatandaşların ikametgâhlarında tükettikleri elektriğin fiyatını yüzde 50 oranında düşürdü.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında
ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik mertebesine erişen vatandaşların aileleri ile
gazilerin ikametgâhlarında tükettikleri elektriği yüzde 50 ucuz kullanmalarını kararlaştırdı.
EPDK, Emekli Sandığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından
kendilerine şehit veya gazi maaşının bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri,
gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisinin, alt abone grubu
kapsamına alınmasına karar verdi.
Tarifeler düzenledi
Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ve görevli tedarik şirketlerinin tarife uygulamalarına ilişkin
usul ve esaslarda değişiklik yapan Kurum, daha önce terör şehitlerinin yakınları ve gazilerinin
yer aldığı "Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt abone grubu"na 15 Temmuz
şehit yakını ve gazilerini de dahil etti. EPDK'dan yapılan açıklamada, "Düzenlemeyle 15
Temmuz darbe girişimi neticesinde ülkesi ve milleti için hayatını kaybederek şehitlik
mertebesine erişen vatandaşlarımızın aileleri ve yine aynı hain teşebbüs nedeniyle ülkesi ve
milleti için yaralanıp gazilik payesi alan vatandaşlarımız, ikametgâhlarında tükettikleri
elektrik enerjisi için 667 ve 675 sayılı KHK kapsamında indirimli şehit aileleri ve muharip/
malul gaziler tarifesinden yararlanacaklardır" ifadelerine yer verildi. Düzenlemeyle bundan
böyle 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri de ucuz elektrik kullanacak. Normal konut
sahipleri 1 kilovat saat başına elektriğe vergiler hariç 33.18 kuruş öderken, şehit aileleri ve
gaziler ise 15.95 kuruş ödeyecek.
Elektriğe zam yok
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ocak tarihi itibariyle elektriğe zam
uygulanmayacağını bildirdi. EPDK ayrıca, tek terimli tek zamanlı alçak gerilimden bağlı
mesken abonesinin 100 kilovat saat için ödeyeceği vergi ve fonlar dahil toplam tutarın 2016
yılında olduğu gibi 2017'de de yaklaşık 41 lira olacağını duyurdu. Elektrik fiyatlarına son
olarak geçen yıl başında yüzde 6.8 oranında zam yapılmıştı. (finans.haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21688.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Halep’ten gelen yaralıların tedavisi sürüyor
Rejim yanlısı terörist guruplar ile rejim kuşatmasındaki Halep’in doğusundan tahliye edilenler
arasında bulunan yaralılardan 3’ü kentimizde tedavi görüyor.
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Halep’ten Kayseri’ye sevk edilen 3 kişinin tedavisi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yanık Ünitesinde 16 Aralık Cuma gününden bu yana sürüyor. 28 yaşındaki Faysal Abdullah
ile 25 yaşlarındaki hamile olduğu belirtilen Hira’nın sağlık durumlarının iyiye gittiği
öğrenildi. Ayrıca hastaneye 2 gün önce getirilen ve tahliye edildikleri mülteci kamplarında
çadırdaki sobanın patlaması sonucu vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtilen 21 yasındaki
Muhammed’in tedavisi de sürüyor. 3 yaralı da vücudunda yüzde 40 ile yüzde 60 oranlarında
yanıkların olduğu ve Faysal Abdullah’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü
kaydedildi. Tedavi masrafları hastane tarafından karşılanan hastaların özel ihtiyaçlarının ise
hayırseverler tarafından karşılanması bekleniyor. Hastaların Kayseri’ye sevklerinde
belirtildiğine göre üzerlerinde kıyafetleri olmaksızın sadece bir çarşafa sarılı halde hastaneye
getirildiği ve acilen Arapça bilen personel bulup olay hakkında kendilerinden bilgi alındığı,
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneğine ulaştırıp acil ihtiyaçlarının İHH tarafından karşılandığı
ifade edildi. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21689.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

'Az uyuyanlar daha kısa yaşıyor'
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Turan Atay, "5-6 saatten kısa uyuyanların diğerlerine göre birkaç
yıl daha az yaşadığını ya da gece vardiyasında çalışmanın kalp hastalıklarına yakalanma
riskini üç misli arttığını gösteren çalışmalar mevcut." dedi.

31 Aralık 2016 Cumartesi 11:35

Medicana Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Turan Atay, yaptığı açıklamada, günümüzde
uyku sorunlarının önemli ölçüde arttığını ifade ederek, kapalı ortamlardaki yapay ışık
nedeniyle beyne uyku zamanının geldiğini gösteren ipuçlarından en önemlisi olan aydınlık-

karanlık farkının büyük oranda ortadan kalktığını, bunun da uyku-uyanıklık ritmini olumsuz
yönde etkilediğini anlattı. Özellikle 70'li yıllardan sonra modern toplumlarda yaşayan
insanların doğal uyku ritminin bozulmasıyla daha az uyumaya başlandığını belirten Atay, tüm
bu gelişmelerin yanı sıra uyku apnesi gibi uyku kalitesini bozan hastalıkların artmasının da
sorunu kronikleştirdiğinin altını çizdi. "Uyku süresi büyük ölçüde doğuştan bellidir" Yeterli
uyku süresinin ne kadar olduğu yönünde sorular aldıklarını belirten Atay, "Uykuya ihtiyaç
duyulan süre yaşa göre değişmektedir. Yeni doğan bir bebek, günde 16-18 saat uyur, sadece
fizyolojik gereksinimleri için uyanır. Uykularının da yarısı rüya döneminden oluşur. Buna
karşılık yaşlılarda gece uykusu süresi azalır ve gündüz yapılan şekerlemelerle 24 saat içine
rastgele dağılır. Erişkinde ise rüya dönemi, toplam uyku süresinin yaklaşık dörtte birine denk
gelir." dedi. Ne kadar uzun süre uyunursa uyunsun eğer uykunun kalitesi kötüyse güne
dinlenmiş ve tazelenmiş olarak başlamanın, günlük işlevleri eksiksiz veya uygun biçimde
sürdürmenin mümkün olmayacağını belirten Atay, şunları kaydetti: "Nitekim uykuyu bölen,
derinleşmesini veya uyku fazlarının yeterli oranlarda uyanmasını engelleyen uyku hastalıkları,
uyku süresinden bağımsız olarak hastaların kendilerini sürekli uykulu ve yorgun hissetmesine
neden olmaktadır. Erişkinler için genel olarak kabul gören 7,5-8 saatlik uyku süresi ise tüm
toplum göz önüne alındığında en fazla rastlanan ortalama süredir ancak kişiden kişiye
farklılık gösterebilir. Ne kadar süreyle uyunması gerektiği aslında büyük ölçüde doğuştan
belirlenmiş durumdadır. Bazı kişiler, uyku kaliteleri iyi olmak koşuluyla 9-9,5 saat uyumadan
kendilerini dinlenmiş hissetmezler, bazıları ise 6 saatlik uykuyla pekala idare edebilirler.
Demek ki tek başına süre kesin ve belirleyici değil. Doğru tanım şöyle olmalıdır, kişinin
sabah uyandığında kendini dinlenmiş, güne başlamaya hazır hissettiği, kolayca yataktan
kalkabildiği, ayrıca gün içinde kendini hiçbir dönemde yorgun, uykulu hissetmediği ve günlük
işlevlerini aksatmadan yerine getirebildiği uyku miktarı, o kişi için uygun olanıdır." Doç. Dr.
Atay, "Uyku süresi ve kalitesi, insan ömrü ve hayati tehlikesi olan hastalıklar açısından da
önemli. 5-6 saatten kısa uyuyanların diğerlerine göre birkaç yıl daha az yaşadığını ya da gece
vardiyasında çalışmanın kalp hastalıklarına yakalanma riskini üç misli arttığını gösteren
çalışmalar mevcut. Yine kronik uykusuzluğun ya da uyku kalitesini bozan uyku apne
sendromu gibi hastalıkların hipertansiyon, diyabet, obezite, felç, kalp hastalığı, kolesterol
yüksekliğine neden olduğunu artık iyi biliyoruz." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21690.html
Erişim Tarihi: 02.01.2017

Bağımlılıkta yeni tehlike “Fentanil”
Kanada'da bir gecede 13 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan fentanil, bir anda dünyanın
gündemine oturdu. Giderek artan bir tehlike olarak adı daha sık duyulur hale gelen fentanil
nedeniyle, sadece Kanada'da bu yıl 650'den fazla kişi hayatını kaybetti. Çoğunlukla Çin’den
yasadışı yollarla dünyaya yayılan fentanil kullanımını engellemek için ABD ve Kanada’da
çalışmalar başlatıldı.
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi AMATEM Koordinatörü Psikiyatrist Prof.
Dr. Nesrin Dilbaz, “fentanil” maddesinin yüksek dozda kullanımının solunum depresyonuna
bağlı ölüme neden olabileceğini belirterek 2013 yılından bu yana fentanil kaynaklı ölümlerin
artış gösterdiğini söyledi.
Yüksek bağımlılık riski taşıyor
Prof.Dr. Nesrin Dilbaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ağrıyı gideren, acı çekmeyi azaltan ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayan bu ilaçlar,
aynı zamanda da yüksek bağımlılık potansiyeli taşımaktadır. Daha önceden kendinde veya
ailesinde maddeyi kötüye kullanım öyküsü olan, halen alkol veya sigara bağımlılığı olan ve
geçmişte reçeteli ilaçlarla sorunu olan, beraberinde eş tanılı psikiyatrik bozuklukları olan
hastaların, bu ilaçları kötüye kullanıp bağımlı olma riskleri çok daha yüksektir.
Yüksek dozda kullanımı solunum depresyonuna bağlı ölüme yol açmaktadır. 2013 yılına göre
2014 yılında ABD’de fentanile bağlı ölümlerde iki misli artış meydana gelmiştir. Ölümlerin
çoğunda çoklu ilaç kullanımı vardır. 2010 dan 2014 yılı arasında yüksek doz ilaçtan ölüm
%23 artış göstermiştir. (2010’da 38 bin 329 iken 2014’te 47 bin 055 ölüm raporlara geçmiştir)
Ölüm raporlarında sıklıkla eroin, oksikodon, metadon, morfin, jidrokodon ve fentanil gibi
opioid türevi ilaçlar ile benzodiazepinler ve kokain ve metamfetamin gibi uyarıcı maddeler
saptanmıştır."
Fentanil nedir?
İlk kez 1950'lerin başında Belçika'da tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, tıpta morfinden
80 kat, meperidinden 500 kat daha güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. Neredeyse 40 yıl
sonra, 90’lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, afyon türevi
bir madde olmasına karşı laboratuvar ortamında üretiliyor. Etkili bir ağrı kesici olan madde
aynı zamanda anestezi için de kullanılıyor. Özellikle kanser hastaları için etkili sonuçlar veren
madde, tıp dünyası için en değerli ilaçlar arasında gösteriliyor.
Kırmızı reçeteli ilaç
Bazı hastalıklar için, hastane ortamında plaster bantla deri üzerinden vücuda girişi sağlanan
fentanil henüz çok yakından bilinmediği için dozunu ayarlamak konusunda sorunlar
yaşanıyor. Yapılan doz hataları ölümle sonuçlanabiliyor. Yasadışı yolla, uyuşturucu olarak
kullanılmaya başlanan madde, bu nedenle çok sayıda ölüme neden oldu. Ancak tıp
dünyasında kırmızılı reçeteyle satılan bir ilaç olarak literatürdeki yerini koruyor.
Yasadışı kullanımı artmaya başladı

Kanunlardaki açıklardan faydalanan uyuşturucu tacirleri, ekonomik gelirin yüksek olduğu
Kanada’yı ilk pazar olarak belirledi. Bu nedenle fentanil kaynaklı ölüm haberlerinin birçoğu
Kanada’dan dünyaya yayılıyor. ABD ve Kanada fentanil krizini çözmek için bir süredir
çalışmalar yürütüyor ancak uyuşturucunun kullanımını engelleme konusunda henüz istenen
sonucu ulaşılamadı. Adı artık daha sık gündeme gelmeye başlayan fentanilin dünyanın diğer
bölgelerinde kullanılmaya başlanmasından endişe ediliyor.
Fentanilin tespiti idrarda fentanil ve metaboliti norfentanilin sıvı kromotografik yöntemlerle
tayini yapılabiliyor. Kurumsal Haber
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Kayserigaz, zehirlenmelere karşı uyardı
Kayserigaz, sert geçen soğuk kış mevsimiyle birlikte meydana gelen zehirlenme olaylarına
karşı vatandaşları uyardı.
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Doğalgaz tüketiminin yoğun olduğu bu dönemlerde, Kayserigaz karbonmonoksit
zehirlenmeleri ve alınabilecek önlemler konusunda vatandaşların duyarlı olmaları konusunda
uyardı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması durumunda, zehirlenme, yaralanma ve
hatta can kaybı gibi istenmeyen olaylarla karşılaşılmaması için daha dikkatli olunması
gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Karbonmonoksit zehirlenmelerine maruz kalınmaması için
alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı: Havalandırma menfezleri mutlaka açık
tutulmalıdır. Menfezler kirli havanın dışarı atılarak içeriye temiz hava girişi sağlar. Rüzgârlı
havalarda atık gazın geri tepmemesi için baca başlığı kullanılmalıdır. Karbonmonoksit
sensörü kullanılmalıdır. Sensör olmadığı zaman dışarıya atılamayan baca gazının iç ortama
yayılması fark edilmeyebilir. Bu da zehirlenme riskine sebep olabilir. Doğalgazlı cihazların ve
bacaların bakımı düzenli olarak yetkili servislere yaptırılmalıdır. Bacalar oluşabilecek
deformasyonlara karşı kontrol edilmelidir, Doğalgaz aboneleri tesisatlarda izinsiz ve yetkisiz
tadilat ve değişiklik yapmamalıdır. Doğalgazlı cihazların kalite belgesine sahip olup
olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmelidir. Doğalgazlı cihazlar rüzgârlı
havalarda kullanılmamalıdır. Herhangi bir sorun olduğunda Kayserigaz’ın 7/24 hizmet veren
Acil 187 hattı aranmalıdır. Kayserigaz İç Tesisat Sorumlusu Onur Aydın menfezlerin asla
kapatılmaması gerektiğini, doğalgazlı cihazlar ile bacaların kontrol ve bakımlarının
zamanında yapılmasının küçük ama hayati önem taşıdığını vurguladı. Aydın, Vatandaşların
doğalgaz ile ilgili her türlü sorularına 7/24 hizmet veren 444 5 429 numaralı çağrı merkezi
numarasından cevap bulabileceklerini de sözlerine ekledi. İHA
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Bamya fiyatları cep yakıyor
Özellikle kış aylarında en çok tüketilen bitkiler arasında yer alan çiçek bamyanın kilogramı
160 TL’ye kadar çıktı. Aktar İzzet Kepez, yüksek fiyatların hem esnafı hem de vatandaşı zor
durumda bıraktığını söyledi.

31 Aralık 2016 Cumartesi 11:53

Kış aylarının vazgeçilmez bitkisi olarak bilinen çiçek bamyanın kilogramı 160 liraya kadar
yükseldi. Bamyanın en çok kış aylarında satıldığını belirten 20 yıllık aktar İzzet Kepez,
"Vatandaş yüksek fiyatlardan şikayetçi. Biz de yüksek maliyetten aldığımız için mecburen
fiyatlarımız yüksek oluyor. Çoğu fiyatını sorduktan sonra uzaklaşıyor” dedi. Piyasada az var
Bamyanın fiyatının bu denli artmasının piyasada çok az bulunmasına bağlayan Kepez,
"Bamya yaz aylarında çıkıyor. Bu dönem kilogram fiyatı en fazla 160 liraya satılıyor.
Vatandaşlar kilosunu soruyor, pahalı olması nedeni ile almıyor. Kilosunu 150-160 liraya
satıyoruz. Alanlar bir yemeklik alıyor" dedi. Çok zahmetli Bamya’nın tezgaha gelme
sürecinin bir hayli meşakkatli olduğunu belirten Kepez; “Toplanması, hazırlanması, kurutulup
ipe dizildiği için diğer bitkilerden çok daha zahmetli bir ürün. Böyle olunca haliyle işçi
maliyetleri fiyatını diğer ürünlerden yüksek tutuyor. Bu sene kurutulmuş bamyanın hasadı
tam yapılamadı ve bundan dolayı da piyasada az bulunuyor. Bu bağlamda da hal böyle olunca
bamyanın fiyatları da ister istemez yükseldi” şeklinde konuştu. Haber-Foto: Ramazan
KARAKUŞ
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Öğrenciler PÖH gibi eğitiliyor
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından paramedik öğrencilere verilen zorlu eğitim Polis
Özel Harekat’a verilen eğitimlere benzerliği ile dikkat çekti.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından paramedik öğrencilere verilen eğitimler
devam ediyor. Yangın anında güven içerisinde alevlere nasıl yaklaşıldığı ve nasıl
söndürüldüğünü teorik olarak öğrenen öğrenciler, öğrendiklerini pratikte de uygulama imkanı
buluyor. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bulunduğu alan içinde hurda bir araç eğitim için ateşe
verildi. Eğitim alan 5 paramedik öğrenci, ateşe verilen otomobile önce kendi can
güvenliklerini alarak yangın hortumu ile yaklaştı. Eğitimlerde aldıkları bilgileri harfi harfine
uygulayan öğrenciler, araçtaki alevleri başarılı bir şekilde söndürmeyi başardı. İHA
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Okul harçlıklarını Halep’e gönderdiler
Kayseri’de Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu öğrencileri, okul harçlıklarını biriktirerek
Halepli çocuklara gönderdi.
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Kayseri’de Avukat Ahmet Ulucan Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı tarafından
başlatılan Halep’e Yardım Kampanyası’na öğrenciler yoğun ilgi gönderdi. Kullanmadıkları
eşyaları ve okul harçlıklarını yardım için Halep’e gönderen öğrenciler, mutlu olduklarını
söyledi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz, “Bugün burada bir defa daha şahit olduk
ki, bizim çocuklarımız, analarımız ve bacılarımız nerede bir mazlum varsa onların
yanlarındadır. Mazlumlar için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Buna defalarca şahit olduk
ama bugün bir defa daha gördüm ki bu vatan asla batmayacak. Bu bayrak hep dalgalanacak ve
bu ülke gençlerimize bizden emanet kalacaktır” dedi. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü
Ercan Duran da, “Öğrencilerimiz daha önceden de Halep’e 18 bin TL nakdi yardım
yapmışlardı. Bugün de yine yardımlarına devam ediyorlar. Halepli kardeşlerimizin
üşümemesi ve onların ihtiyaçlarını karşılaması adına yardım topladılar. Ben hepsine çok
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Öğrenci Sıla Palaz ise, “Halepli kardeşlerimiz için
arkadaşlarımızla beraber yardım kampanyası başlattık. Onlara sevgimizi belirtmek için
mektuplar yazdık. Kendi harçlıklarımdan yardım kampanyası için para topladım. Babamdan
da kampanya için para istedim” diye konuştu.
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Kayseri Bilim Merkezi tanıtıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından yapılan Kayseri Bilim Merkezi
tanıtıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bilim ve teknolojiyi Türkiye’nin en
önemli meselesi olarak görüyoruz" dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından yapılan Bilim Merkezi için tanıtım
programı düzenlendi. Programa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Kayseri Valisi
Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve davetliler katıldı.
Programda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, "Kayseri Bilim Merkezimiz
diğer bilim merkezlerimizle birlikte ülkemizde bilimsel düşünce yapısını gerçekleştirme,
bilim kültürünün oluşmasına dair izleyeceği rolü gururla seyrediyoruz. Herkesin dikkatini
sanal alemden çekip bilimin büyüsüne kaptırmak için canla, başla mücadele ediyoruz.
TÜBİTAK olarak daha önce Türkiye’de Konya, Bursa ve Kocaeli Bilim Merkezleri’ni açtık.
Buralardan edindiğimiz tecrübelerimizi Kayseri’deki bilim merkezimize aktarmakta
çekinmedik" dedi. "Bilime olan merakımız tarihte var" Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet
Özhaseki, "Bilime olan merakımız tarihte var, geçmişimizde var. Öyle bir ecdadın
torunlarıyız. Böyle bir birikimin neticesinde bugün bu topraklarda oturuyoruz. Geçici olarak
yaşadığımız sıkıntılardan dolayı biraz bilimden uzaklaşmış olabiliriz. Biraz teknolojiden,
araştırmadan uzaklaşmış olabiliriz. Ama biz asli günlerimize dönmek zorundayız. Ve bu
iklimi de sağlayacak olan siyasi iktidarlardır. Zamanında nasıl ki Mimar Sinan’ın önünü açan
Kanuni’ler varsa bilim adamlarının çamurundan bile şeref duyan bizim ecdadımız varsa
bugün de aynı ortamı sağlayacak olanlar siyasi iktidarlardır. Biz elimizden geleni yapıyoruz.
14 yıllık iktidarımız döneminde üniversite sayımızın kaça çıktığı belli. Okullarda yaptığımız
çalışmalar belli. Fatih Projesi ile nereye getirmek istediğimiz belli. Bütçemizin en büyük
kısmını nereye ayırdığımız da belli. İşte bu çalışmalar da bütün bu yapılanların destekleyicisi
mahiyetinde olacaktır" ifadelerini kullandı. "Bilim ve teknolojiyi Türkiye’nin en önemli
meselesi olarak görüyoruz" Bilim ve teknolojiyi Türkiye’nin en önemli meselesi olarak
gördüklerini söyleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bilim ve teknoloji
seviyemizi artıracak olan ve ülkemizin yarınlarını geliştirecek önemli projeler yürütüyoruz.
Bilim merkezleri, yaptığımız önemli çalışmalar arasında bizim için ayrı bir önem ve anlam
taşıyor. Çünkü bilim merkezlerinin hedef kitlesini çocuklarımız ve gençlerimiz oluşturuyor.
TÜBİTAK ve belediyelerimizin ortaklığında hayata geçirdiğimiz bu merkezlerden genç
arkadaşlarımızın bilime ve teknolojiye daha fazla ilgi ve sevgi duymalarını amaçlıyoruz.
Bilim merkezlerinin binasını ve teşrifatını belediyelerimiz yapıyor. Bu merkezlerde
sergilenecek olan içeriğin deney setlerini ve maketlerini ise TÜBİTAK belirliyor. Bugüne
kadar Bursa, Konya, Kocaeli ve Elazığ’da bilim merkezlerimiz faaliyete geçti. Bugün de
Kayseri’deyiz. Bundan sonra Samsun, Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi illerimizde bilim
merkezi kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz

Bilim Merkezimizin yapımına 2013 yılında başlandı. Bilim ve teknolojiyi Türkiye’nin en
önemli meselesi olarak görüyoruz. Çünkü diğer tüm sorunların çözümü bilim ve teknoloji ile
birlikte olabilir. Bir ülkenin gücü bilim ve teknoloji de yakaladığı seviyeden ibarettir. Dünya
çapında bilim insanlarına, dünya çapında mucitlere sahip olmayan ülkeler, dünyada lider ülke
olamaz. ‘Dünya bilim yapsın ve geliştirsin, biz de kullanalım’ anlayışı ile hiçbir yere
varamayız. Bilimde ve teknolojide takip eden değil, takip edilen olmalıyız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri Bilim Merkezini gezdi ve incelemelerde bulundu.
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