KAYSERİ HABER ARŞİVİ
01.06.2016–05.06.2016
Vali Orhan Düzgün merkeze alındı
Valiler kararnamesi açıklandı. Aralarında Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün de bulunduğu 22
ilin valisi merkeze alındı. Düzgün'ün yerine Kayseri Valiliğine, Malatya Valisi Süleyman
Kamçı atandı.
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65. Hükümetin Kurulması ve Binali Yıldırım'ın Başbakan olarak göreve başlamasının
ardından yeni Valiler Kararnamesi'nin hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
onayına sunuldu. Erdoğan kararnameyi onayladı.
22 VALİ MERKEZE ALINDI, 24 İLE YENİ VALİ ATANDI
Başbakan Davutoğlu döneminde uzun süredir yayınlanmayan Valiler Kararnamesi Binali
Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde yayımlandı. 22 vali merkeze alındı, 24 İle yeni vali
atandı, 26 Valinin de yeri değiştiridi. İstanbul, Ankara, İzmir Valileri değiştirilmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17593.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

İşte Kayseri'nin yeni valisi
Valiler kararnamesi sonrası merkeze alınan Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün yerine Malatya
Valisi Süleyman Kamçı atandı.
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İşte Kayseri'nin yeni Valisi
Süleyman Kamçı, 1956 yılında Trabzon İli Akçaabat İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Akçaabat’ta tamamladı. 1975 yılında Akçaabat Lisesi Fen Bölümü’nden birincilikle mezun
oldu. 1979 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.
1980 yılında Trabzon Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Sırası ile
Çaykara ve Devrek Kaymakam Vekillikleri’nde bulundu. 1983 yılında 66.dönem

Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile bitirerek Balıkesir İli Sındırgı ilçesi Kaymakamlığı’na
atandı. 1986-1988 yılları arasında Ordu İli Aybastı ilçesi Kaymakamlığı, 1988-1991 yıllarında
Bingöl Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bingöl Vali Yardımcılığı görevi sırasında bir
yıl İngiltere’ye gönderildi.
1991-1994 yıllarında Kırıkkale İli Bahşili ilçesi Kaymakamı iken 20 Nisan 1994 tarihinde
Mülkiye Müfettişliğine, Mülkiye Başmüfettişi iken Bingöl Valiliğine atanarak 1997-1999
tarihlerinde Bingöl Valisi olarak görev yaptı. Daha sonra Merkez Valiliği görevine tayin
edildi ve Milli Güvenlik Akademisinin 28 Şubat 2000 – 26 Temmuz 2000 tarihleri arasında
gerçekleştirilen 48.dönem eğitimini bitirdi.
4 Eylül 2000 tarihinden 19 Ocak 2006 tarihine kadar Çanakkale Valiliği görevinde bulundu.
Bakanlar Kurulunun 30.12.2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Kararnamesiyle Gaziantep
Valiliğine atanan Vali Süleyman KAMÇI, 26.01.2006 tarihinde Gaziantep Valiliği görevine
başladı.
Bakanlar Kurulunun 15.09.2014 tarih ve 2014/6780 sayılı Kararnamesi ile Malatya Valiliğine
atanan Vali Süleyman KAMÇI, 25.09.2014 tarihinde Malatya Valiliği görevine başladı.
Geçtiğimiz gece açıklanan Valiler Kararnamesi ile Kamçı, Kayseri Valiliğine atandı.
Vali Süleyman KAMÇI,evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17594.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Eylem planı Diyarbakır’da açıklanacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, göreve geldikten sonra
ilk ziyaretini memleketi Kayseri’ye yaptı. Kayseri’ye bakan olarak ilk kez gelen Özhaseki
Kayseri’de esnaf ziyareti, açılışlar yaptı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Özhaseki,
Güneydoğu'da terörden zarar gören yakılan ve yıkılan evler, dükkanlar ile tarihi eserler
konusunda hazırladıkları eylem planını Ramazan'ın birinci ve ikinci günü Diyarbakır’da
açıklayacaklarını söyledi.
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Erkilet Havaalanı’nda partililer ve şehrin ileri gelenleri tarafından karşılanan Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl binasında partisinin Yönetim Kurulu
Toplantısına katıldı. Partililerle sohbet eden Bakan Özhaseki, gündemi değerlendirdi.
Eylem planı Ramazan’da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Güneydoğu'da terörden zarar gören yakılan ve
yıkılan evler, dükkanlar ile tarihi eserler konusunda hazırladıkları eylem planının Ramazan'ın
birinci ve ikinci gününde ziyaret edeceği Diyarbakır’da açıklanacağını söyledi. Bakan
Özhaseki, “Teröristler şimdi bölgede ferdi terör eylemleri yapıp, uzaktan bomba patlatıyor.
Yeni kalleşlikler yapıyor. Bunlara kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yakılanları, dökülenleri

yapacağız. Tarihi eserleri onaracağız. Ramazan’ın birinci ve ikinci günü, Diyarbakır'da
orucumuzu açıp, eylem planımızı orada, yerinde anlatacağız” dedi.
Görevimi yaptım
Açılışlar ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, güne Vali Orhan
Düzgün’ü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret ile başladı. Valilik
makamında belediye başkanlığı dönemini değerlendiren Özhaseki, ”Kayseri’de 21 yıl
belediye başkanlığı yaptım. Bu zaman içerisinde üzerime düşen ne varsa yaptığımı
zannediyorum. Bir insan olarak, bir kul olarak neye gücüm yeterse onu yaptım. Allah’a
hamdolsun, geride vicdanımı sızlatacak bir iş bırakmadım” açıklamasında bulundu.
“Zor günlerdi”
Bakan Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde CHP eski Kayseri
Milletvekili Şevki Kulkuloğlu’nun kendisine hakarette bulunduğu için açılan dava sonucu 18
ay hapis cezası almasını değerlendirdi. O defterleri kapattığını söyleyen Özhaseki, “Keşke
yaşanmasaydı. Keşke o iftiraları yapmasalardı. Başta CHP genel başkanı olmak üzere o
dönemde bir kampanya yürüterek seçimlerde neredeyse tüm taktiklerini Kayseri ve benim
üzerime kurdular. O günler benim için sıkıntılıydı. Allah kimsenin başına böyle bir iftira
furyası vermesin. Hele hele işinde gücünde çalışan idarecilere vermesin. İnsanlara Allah rızası
için bir şeyler yapmaya çalışırken, terlerken, hakikaten çile çekerken, çıkıp bir de birilerinin
iftirasına uğramak o kadar zor ki, Allah düşmanıma bile yaşatmasın” şeklinde konuştu.
Eski makamına bakan olarak oturdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakan
sıfatıyla Kayseri'ye yaptığı ilk ziyaretinde yıllarca belediye başkanlığını yaptığı Büyükşehir
Belediyesi'ni de ziyaret etti. Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve
belediye personeli tarafından coşkuyla karşılandı. Başkan Çelik, Bakan Özhaseki'ye
"Yuvanıza hoş geldiniz" sözleriyle hitap etti. Özhaseki de kendisine yapılan duygusal
karşılamadan dolayı teşekkür etti ve herkesten dua istedi. Özhaseki, 21 yıl oturduğu başkanlık
koltuğuna bu defa bakan olarak oturdu.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. filosuna Nisan ayında katılan ve deneme sürüşleri
tamamlanan tramvaya da binen Bakan Mehmet Özhaseki, vatman koltuğuna oturdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kayseri'de öğleden sonra incelemelerde bulunup açılışlara katıldı.
Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Rıza Özderici İ.H.L. Çok Amaçlı Spor
Salonu’nun açılışını yapan Özhaseki, Ticaret Odası hizmet Binasında incelemelerde
bulundu. Özhaseki akşam da Sanayi, Ticaret ve Borsa başkanlarının onuruna verdiği yemekte
sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Kayseri protokolü, sivil toplum örgütleri ve
partilileri bir araya getiren yemeğe, Kayserili TOBB başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17595.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Vasıflı ara eleman sıkıntısı çözülmeli
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye’de,
bir dönem imam hatip okullarında yapılan değişikliklerle birlikte, meslek liselerinin de
önünün kesildiğini belirterek, vasıflı ara eleman ihtiyacının, tüm sektörlerde giderek daha
ciddi bir sorun oluşturduğunu söyledi.
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Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş
Sendikası Kayseri Şubesi ile Seyyid Burhaneddin Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
ortaklığında gerçekleştirilen, ‘Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcılar
Yetiştirme Projesi’ toplantısı için Kayseri’ye geldi.
Projenin tanıtım toplantısı Radisson Blue Otel’de gerçekleştirilirken, toplantıya Hak-İş
Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası
Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat
Çelik, Özağaç İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kıyak, İŞKUR Kayseri İl Müdür
Yardımcısı Bekir Güngör, Seyyid Burhaneddin Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Müdürü Ramazan Güneş, Hak İş Konfederasyonu’na bağlı şube başkanları ile üyeler katıldı.
Sendikal mücadelenin yalnızca toplu iş sözleşmesi yapmaktan ibaret olmadığını söyleyen
Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, topluma
faydalı olması gereken sendikaların, eğitim konusunda da önemli bir mücadele alanı olduğunu
söyledi.
2023 için ara eleman sorunu çözülmeli
Türkiye’nin 2023 vizyonundaki hedeflere ulaşabilmesi için, nitelikli ara eleman sorununa
çözüm bulunması gerektiğini belirten Başkan Arslan şunları söyledi:
“Bütün organize sanayi bölgelerine gittiğimiz zaman işçi ihtiyacından bahsediliyor. Kalifiye
işçi ihtiyacını ne yazık ki biz çözemiyoruz. Burada Milli Eğitimin devreye girmesi lazım.
Özellikle mesleki eğitim konusunda Türkiye’nin bir dönem yaşadığı krizler, imam hatip
liselerini cezalandırmak adına meslek liselerine getirilen sınırlamalar, ayrımcılıklar, üniversite
kapılarının bu gençlere kapatılmasının sonucu, ne yazık ki uzun süre meslek liselerinin ihmal
edilmesine neden olmuştur. Mesleki eğitim ciddi şekilde ihmal edildi. Son yıllarda yeni bir
atak gördük. Bu da açıkçası bizi heyecanlandırıyor. Ama dünyayla kıyasladığımız zaman
maalesef tersine bir yapıyı hala istediğimiz noktaya dönüştüremedik. Gelişmiş ülkelerde
mesleki eğitimin toplam eğitimdeki oranı yüzde 65, düz liseler yüzde 35 iken maalesef bizde
bu tam tersi. Bu sistem olumlu yönde değişiyor ama hala istediğimiz noktada değil.”
80 kişiye eğitim verilecek
Hizmet İş Sendikası Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik ise Proje sayesinde 80 kişiye makine
bakımcısı eğitimi vereceklerini söyledi.
12 ay devam edecek olan proje bedelinin, 343 bin 530 Euro olduğunu dile getiren Başkan
Çelik, “Yeterliliğe dayalı eğitim programları uygulayarak gençlere mesleki beceri ve yeterlilik

kazandırmak gençlerin iş gücüne katılımını sağlamak sınav ve belgelendirme sistemi yoluyla
MYK belgelerini almalarına imkan sağlamak” diye konuştu.
Proje Koordinatörü Fatih Mehmet Bakırtaş’ta, proje ile ilgili sunum gerçekleştirdi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17596.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Atlas Koleji’nde Bilim ve Sanat Şenliği
Kayseri’nin önde gelen eğitim kurumlarından olan Atlas Koleji “Bilim ve Sanat Şenliği”
düzenledi. Düzenlenen şenlikte öğrenciler bir yıl boyunca emek verdikleri ürünlerini
sergilediler. Velilerin de büyük ilgisiyle karşılaşan öğrenciler hobi kulüplerindeki
maharetlerini ve bilgilerini paylaştılar.
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Resim sergisinde öğrenciler yıl içerisinde yapmış oldukları özgün çalışmalarının sergilerken,
şenlikte Robot ve Lego kulübünün Stem projesinin ürünleri de büyük ilgi çekti. Özellikle
merdiven tırmanan robot, yılan robot, çizgi izleyen robot ve solar robot dikkatleri üzerine
çekmeyi başardı.
Fen Bilimleri dersine ait projelerde Tesla bobini, akıllı ev projesi, illüzyon, telden yüzük
geçirme, boruda çilek yetiştirme, 3d sanal gözlük, hızlı tren, gauss silahı projeleri; Matematik
standında ise akıl ve zeka oyunları büyük ilgi gördü.
Gösteri deneylerinden su roketi, fil macunu, elde alev yakma, büyük alev, kuru buz
etkinliklerinin de içinde bulunduğu gösteri büyük alkış topladı.
Okçuluk kulübünün gösterisi ise soluksuz izlendi. Öğrencilerin geleneksel okçuluk ve modern
okçuluktaki maharetleri ilgiyle izlendi. Sergi sonunda ise ziyaretçilere aşçılık kulübü
tarafından yapılan Türk kahvesi, Osmanlı şerbeti ve limonata ikramı yapıldı. Olumsuz hava
şartlarına rağmen yoğun katılımının olduğu bilim şenliği ziyaretçilerden tam not aldı.
(Fatma Ural- Meryem Beyza Kanlıoğlu)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17597.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Tabipler Odası’ndan Melikgazi
Belediyesi’ne övgü
Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘ı ziyaret ederek sağlık sektörü ve çalışmaları hakkında
bilgiler verdiler.
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Melikgazi Belediyesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve Melikgazi Belediyesinin
sağlık alanında yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerin Türkiye’de örnek gösterildiğini belirten
Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, bundan böyle de yine ortak çalışma ve
etkinliklerde bulunacaklarını söyledi.
Tabiplerden Melikgazi’ye övgü
Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Melikgazi
Belediyesi’nin Halk ve Çevre Sağlığı hakkında çalışmaların takdir edildiğini, 112 Acil
İstasyonlara yer ve bina tahsis ettiğini, bundan dolayı kendilerine Kayseri halkı ve sağlık
çalışanları adına teşekkür ettiklerini ve başarılar dilediklerini kaydettiler.
Kayseri Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ve Yönetim Kurulu Üyelerinin
ziyaretlerinden son derece memnun olduğunu, belediye olarak eğitim ve halk ve insan
sağlığına önem verdiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi
olarak ilçemizin halk ve birey sağlığına önem veriyoruz. Melikgazi ilçesinin her ihtiyacına,
her sorununa çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sağlık, eğitim ve spor olması önemli değildir.
Çünkü belediye olarak şehri eminiz, yani her şeyinden sorumluyuz. Yasalar da imkan
tanıyınca ortak projeler ile hizmeti sunuyoruz. Sağlık ocakları, 112 acil çağrı merkezleri, inşa
ediyor veya arsa tahsis ediyoruz. Zaten çevre ve bahçe düzenlemelerini sürekli yapıyoruz.
Çok değerli meslektaşlarımızın Melikgazi Belediyesi olarak sağlık alanında yaptığımız
çalışmaları beğenerek takdir etmeleri bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Nezaketlerinden
dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Kurum ve kuruluşların bu tür ortak ve birlik içinde çalışmaları
topluma, şehre ve ülkeye hizmet ve yatırım olarak yansıdığını sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17598.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17600.html
Erişim Tarihi: 01.06.2016

Başbakan’ın eşine Kayseri’den destek
Eğitim Bir Sen Kayseri 1 No’lu Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Çiğdem Türkel,
Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında sosyal medyada hakarete varan
paylaşımlara tepki gösterdi. Kadın görüntüsü üzerinden siyasal rant kazanmaya çalışılmasının
ahlak kurallarına uymadığını belirten Türkel, öğretmen emeklisi olan Semiha Yıldırım’dan
özür dilenmesi gerektiğini söyledi.
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Başbakan Binali Yıldırım'ın aday olduğunun açıklanmasının ardından muhalif çevreler sosyal
medyada eşi Semiha Yıldırım üzerinden çirkin bir kampanya başlatmıştı. Emekli öğretmen
olan Semiha Yıldırım'a yönelik devam eden çirkin kampanyaya dâhil olan Semiha Yankı,
"Bismillahirrahmanirrahim... iyi geceler" notuyla Semiha Yıldırım'ın fotoğrafını paylaştı.
Bu paylaşımlarla muhalif çevrelerin kadın üzerinden siyaset yapmaya çalışmasına Eğitim Bir
sen Kayseri 1 Nolu Şube Kadınlar Komisyonu tepki gösterdi. Türkel kadınlar üzerinden
özellikle bir kadının siyasi rant edinmeye çalışılmasının seviyesizlik olduğunu söyledi.
Türkel, “Sanatçı kimliği altında dolaşan, kendi toplumuna yabancı bir şahsın Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında yaptığı aşağılık ve
çirkin saldırıyı kınıyoruz. Son zamanlarda çeşitli gerekçelerle edep, haya yoksunu bir takım
insanların kadınlara yönelik saldırıları ve çirkin söylemlerine şahit oluyor, Türk halkının bu
şahıslara gereken tepkiyi vereceğine yürekten inanıyor yüce dinimizin ayaklarının altına
cenneti serdiği kadınlarımızı hak ettikleri onurlarına yeniden kavuşturulmalarını istiyoruz.
Medeniyeti görüntüden ibaret sayan, insanların dış görünüşleriyle alay eden, insan onurunu
hiçe sayan ve hala farklı yaşam tarzlarını içine sindiremeyen bilinçaltlarındaki nefreti
aşağılayıcı sözlerle her fırsatta gün yüzüne çıkaran ön yargılı bu zihniyetleri esefle kınıyoruz.

Milletimize yabancılaşmış jakoben anlayışın dayattığı beden-kimlik ilişkisini reddediyor, bu
kalıplarla bezenmiş zihinlerin aşağılık saldırılarına maruz kalmak istemiyoruz.
Özellikle bazı siyasi kimlikler tarafından da zaman zaman kullanılan ve kadınları aşağılayıcı,
kötü itham ve cinsiyetçi küfür içeren çirkin dilden bir an önce vazgeçilmeli, toplumsal barışın
baltalanmasına izin verilmemeli, bu tür hakaretlerle farklı kesimler arasında nefret köprüleri
kurulmamalıdır. Toplumumuzun ahlaki ve manevi değerleriyle daha fazla oynanmamalı,
kadınlara yapılan hakaretler üzerinden siyasi rant veya popülerlik kazanmaya çalışmaktan
vazgeçilmeli toplumdaki kadın algısı değiştirilmeye çalışılmamalıdır.
Semiha Yıldırım Hanımefendi maalesef aşağılık bir yaklaşıma maruz kalmış onun nezdinde
milyonlarca kadın rencide edilmiştir. Malum kişi kamuoyu önünde bu seviyesiz ve terbiyeden
yoksun açıklamasından dolayı başta Sayın Başbakanın eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi
olmak üzere bütün kadınlardan özür dilemelidir” dedi.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17601.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Kayseri İHH Ramazan ayında yine aktif
Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla ‘Kardeşliği Hisset
Vakit Ramazan’ sloganıyla ay boyunca devam edecek yardım çalışmalarına başladı.
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Ramazan ayı dolayısıyla Kayseri’deki yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere 600 adet Ramazan
gıda kolisi dağıtıldı. Bu ailelerin çocuklarına ise özel Çocuk Kumanyası paketi verildi.
Kayseri’de yaşayan Türk ve Suriyeli yetim çocuklar için Ramazan ayı içerisinde farklı
zamanlarda iftar programları düzenleneceğini belirten İHH Kayseri Şubesi yetkilileri,
ihtiyaçları üstlenen yetim çocuklara bayram öncesi bayramlık kıyafet ve ayakkabı giydirme
etkinliği düzenleneceğini de söyledi.
İHH Kayseri Şubesi yetkilileri, bu yıl için belirlenen infak bedelleri ile ilgili şu bilgiyi verdi:
1 iftar bedeli: 5 TL, 1 fitre bedeli: 15 TL, 1 cocuk paketi: 30 TL, 1 Kumanya bedeli: 80 TL, 1
Aile iftarı: 100 TL, 1 Yetim Giydirme: 100 TL.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17602.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Kaymakam Duru’ya ziyaretçi akını
Vekil öğretmenler ve Develi Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü üyeleri, Develi Kaymakamı
Murat Duru'yu makamında ziyaret etti.
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Develi Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Başkanı Özben Şimşek ve vekil öğretmenler Develi
Kaymakamı Murat Duru'ya verdiği desteklerden dolayı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Develi Kaymakamı Murat Duru, "6 ay süreli adaylıklarını
tamamlayarak cennet vatanımızın her köşesinde hizmet ve eğitim bekleyen çocuklarımız için
yola çıkan baş tacı öğretmenlerimiz ziyaretimize geldi. Ziyarette oldukça samimi sohbetle
birlikte 18 yılık eğitimle ilgili mesleki tecrübelerimizi paylaşıp başarılar diledik" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17603.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Ramazan’da sağlıklı ve formda kalmanın
yolları
Memorial Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Hülya Tulgar, Ramazan ayında sağlıklı beslenme
konusunda önerilerde bulundu.
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Günlük öğün sayısındaki azalma nedeniyle Ramazan ayında metabolizmada önemli
değişiklikler olduğunu söyleyen Diyetisyen Hülya Tulgar, “Bütün gün açlığın ve susuzluğun
sonrasında çok sayıdaki besinin iftar sofrasında bir anda tüketilmesi son derece yanlış ve
tehlikelidir.Hızlı yenilen besinler nedeniyle tansiyon ve kan şekerinin artması,
metabolizmanın dengesinin bozulmasına yol açar. Oruç tutan kişiler tarafından bu ayda
yapılan en önemli yanlışlardan biri de uykunun bölünmemesi için sahur öğününün
atlanmasıdır. Yemek yiyip yatmak ya da uyanıp sadece su içmek, günlük enerji ihtiyacının
karşılanamamasına ve çeşitli sağlık problemlerine neden olur.” diye konuştu.
SAHUR
ERKEN ACIKMAYA,
İFTAR
ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLMASIN
İftarda orucun su ve hafif besinler ile açılması gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Hülya

Tulgar, oruç açıldıktan 15 dakika sonra yemeğe geçilmesini önerdi. Diyetisyen Hülya Tulgar,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Özellikle sebze ağırlıklı ana yemeklerin tercih edilmesi,sonraki günlerde yaşanması
muhtemel mide ve sindirim sorunlarını azaltacaktır. Besinler, küçük lokmalar halinde ve
yavaş yenilmelidir. Ana yemekten 1-2 saat sonra meyve, güllaç ve komposto gibi tatlılar
sadece 1 porsiyon tüketilebilir. Bu ayda sıvı alımı azalacağı için iftar sonrasında su, soda,
yeşil-siyah çay ve diğer bitki çayları içilebilir. Sahurda ise; yoğurt, süt, peynir ve yumurta gibi
proteinden zengin yiyecekler ile tam buğday ya da çavdar ekmeği yenilmelidir. . Ayrıca bu
dönemde yenildikten sonra açlık hissini tetikleyen karbonhidratlı yiyeceklerden de uzak
durulmalıdır. Karbonhidratlı besinler, kan şekerinin hızlı yükselmesine ve düşmesine neden
olur.”
KABIZLIK SORUNU İÇİN ÖĞÜNLER ARASINDA BOL SIVI ALINMALI
Oruç tutanların büyük bir bölümü Ramazan’da kabızlık sorunuyla karşılaştığını da ifade eden
Diyetisyen Hülya Tulgar, yetersiz sıvı alımı ve beslenme saatlerinin değişimin kabızlığa
neden olabileceğini belirtti. Diyetisyen Hülya Tulgar, “Kabızlığın önüne geçebilmek için iftar
ve sahurda meyve, sebze, kuru meyve ve baklagiller, bulgur ile kuru yemişler yenilmelidir.
Özellikle hareket etmek ve öğünler arasında bol sıvı alınması kabızlığı önleyecektir.
Ramazan’ın sıcak yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle vücuttaki sıvı kaybını azaltmak için
bol sıvı alınmalıdır. Yetersiz sıvı alımına bağlı olarak tansiyon düşüklüğü ve halsizlik söz
konusu olabilmektedir. Günlük 2-3 litre sıvı alınması önemlidir
RAMAZAN’DA SAĞLIKLI KALMAK İÇİN 7 ÖNERİ
Diyetisyen Hülya Tulgar, son olarak, Ramazan’da sağlıklı kalmak için şu önerilerde bulundu:
“Ramazanda boyunca yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Sahurda tok tutan ve kan
şekerini ani yükseltmeyen besinler tüketin. İftar sonrasında hamur tatlıları yerine, hafif süt
tatlıları ve meyve tercih edin. İftar sonrası hemen dinlenmeye geçmeyin. 1-2 saat bekleyerek
kısa yürüyüşler yapın. Sahurdan sonra ise hemen uyumayın. İftar ve sahur sofralarında tuzdan
kaçının. Tuz, tansiyonu yükseltebilir, susuzluk hissini arttırır. İftar ve sahur sofralarında
çeşitliliğe özen gösterin. Çünkü vücudun 50’ye yakın besin türüne ihtiyacı vardır. Tek bir
yiyecekle tüm besin ögelerini karşılamak mümkün değildir. Şekerli besinleri çok sık
tüketmeyin. Vücutta kalori artışına neden olan şeker,fazla kiloya neden olur.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17604.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Vali Düzgün'den ilk açıklama
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün, düzenlenecek ilk Valiler Kararnamesi’nde başka bir ilde
görevlendirileceği yahut merkeze çekileceğini Kayseri Gündem olarak 1 Ocak 2016 tarihli
gazete manşetimizden duyurmuştuk.
Vali Düzgün'den veda mesajı

Vali Düzgün kararnamenin açıklanmasının ardından kişisel Twitter hesabından şu mesajı
paylaştı, "Üç yıldır yürüttüğüm Kayseri Valiliği görevim sona erdi. Yeni Kayseri Valisi
değerli büyüğüm Sn Suleyman Kamçı'ya başarılar diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17605.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Düzgün merkeze, Kamçı Kayseri’ye
Valiler Kararnamesi açıklandı. Aralarında Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ün de bulunduğu 22
ilin valisi merkeze alındı. Düzgün'ün yerine Kayseri Valiliğine Malatya Valisi Süleyman
Kamçı atandı.
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65. Hükümetin Kurulması ve Binali Yıldırım'ın Başbakan olarak göreve başlamasının
ardından geniş kapsamlı Valiler Kararnamesi hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın onayına sunuldu. Erdoğan kararnameyi onayladı.
Vali Orhan Düzgün merkeze alındı
Başbakan Davutoğlu döneminde uzun süredir yayınlanmayan Valiler Kararnamesi Binali
Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde yayımlandı. 22 vali merkeze alındı, 24 İle yeni vali
atandı, 26 Valinin de yeri değiştirildi. Kararname ile merkeze alınan Kayseri Valisi Orhan
Düzgün’ün yerine Malatya Valisi Süleyman Kamçı atandı.
Gündem okuyucuları 5 ay önce öğrendi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün, düzenlenecek ilk Valiler Kararnamesi’nde başka bir ilde
görevlendirileceği yahut merkeze çekileceğini Kayseri Gündem olarak 1 Ocak 2016 tarihli
gazete manşetimizden duyurmuştuk.
Yeni Vali’den ilk yorum
Kararname ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Süleyman Kamçı, bir
devlet memuru olarak bu tür atamaların doğal olduğunu belirterek, "Kayseri güzel bir
şehrimiz ama Malatya'nın dört dörtlük insanlarına doymadığını özellikle belirtmek istiyorum"
diye konuştu. Malatya ve Malatyalıları çok sevdiğini ifade eden Kamçı, "Bunu içtenlikle
söylüyorum. Malatya'ya doymadan gidiyorum. Kayseri de sizin komşu iliniz zaten ve bütün
Malatyalılar bizim misafirimizdir. Orada kaldığımız müddetçe sonuna kadar tüm Malatyalılar
bizlerin misafiridir" ifadelerine yer verdi.
Kayseri'de devam edeceğiz
Bu ayın 15'ine kadar Kayseri'deki görevine başlayabileceğini söyleyen Kamçı, atama kararı
ile ilgili ise "Sürpriz diye bir şey yok biz devlet memuruyuz. Her şeye açığız. Büyüklerimiz
böyle uygun gördü, kendilerine minnettarız" diye konuştu. “Burada kalsaydık, beraber
çalışsaydık iyi olurdu ama Kayseri’yi uygun gördüler. İnşallah kaldığımız yerden Kayseri'de
devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Vali Düzgün'den veda mesajı

Vali Düzgün kararnamenin açıklanmasının ardından kişisel Twitter hesabından şu mesajı
paylaştı, "Üç yıldır yürüttüğüm Kayseri Valiliği görevim sona erdi. Yeni Kayseri Valisi
değerli büyüğüm Sn. Süleyman Kamçı'ya başarılar diliyorum."
Kayseri Gündem
Süleyman Kamçı’nın özgeçmişi (kutu içerisinde verelim)
Süleyman Kamçı, 1956 yılında Trabzon İli Akçaabat İlçesi’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Akçaabat’ta tamamladı. 1975 yılında Akçaabat Lisesi Fen Bölümü’nden birincilikle mezun
oldu. 1979 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi.
1980 yılında Trabzon Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Sırası ile
Çaykara ve Devrek Kaymakam Vekilliklerinde bulundu. 1983 yılında 66. dönem
Kaymakamlık kursunu üstün başarı ile bitirerek Balıkesir İli Sındırgı ilçesi Kaymakamlığı’na
atandı. 1986-1988 yılları arasında Ordu İli Aybastı ilçesi Kaymakamlığı, 1988-1991 yıllarında
Bingöl Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bingöl Vali Yardımcılığı görevi sırasında bir
yıl İngiltere’ye gönderildi. 1991-1994 yıllarında Kırıkkale İli Bahşili ilçesi Kaymakamı iken
20 Nisan 1994 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine, Mülkiye Başmüfettişi iken Bingöl Valiliğine
atanarak 1997-1999 tarihlerinde Bingöl Valisi olarak görev yaptı. Daha sonra Merkez Valiliği
görevine tayin edildi ve Milli Güvenlik Akademisinin 28 Şubat 2000 – 26 Temmuz 2000
tarihleri arasında gerçekleştirilen 48.dönem eğitimini bitirdi. 4 Eylül 2000 tarihinden 19 Ocak
2006 tarihine kadar Çanakkale Valiliği görevinde bulundu. Bakanlar Kurulunun 30.12.2005
tarih ve 2005/9864 sayılı Kararnamesiyle Gaziantep Valiliğine atanan Süleyman Kamçı,
26.01.2006 tarihinde Gaziantep Valiliği görevine başladı.
Bakanlar Kurulunun 15.09.2014 tarih ve 2014/6780 sayılı Kararnamesi ile Malatya Valiliğine
atanan Vali Süleyman Kamçı, 25.09.2014 tarihinde Malatya Valiliği görevine başladı. 1
Haziran gecesi açıklanan Valiler Kararnamesi ile Kamçı, Kayseri Valiliğine atandı. Kamçı,
evli ve 2 çocuk babası.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17606.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

“MHP iktidarın arka bahçesi değil!”
Kayseri MHP’de Değişim Hareketi Tertip Komitesi, genel başkan adayı Meral Akşener’in
kente yapacağı ziyareti duyurmak için yaptığı basın toplantısında parti merkezine
göndermelerde bulundu. Tertip komitesi adına açıklama yapan Mustafa Öztürk, MHP Lideri
Bahçeli’nin partiyi iktidar yapma amacından çok AK Parti’yi iktidarda tutma amacında
olduğunu söyledi. Öztürk, Bahçeli’nin Yargıtay kararı gereğince çağrı heyetinin belirlediği
kongre tarihine söz verdiği şekilde uymasının yasal zorunluluk olduğunu belirtti.
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MHP’de Değişim Hareketi Tertip Komitesi Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı
düzenleyerek Genel Başkan Adayı Meral Akşener’in hafta sonu kente yapacağı ziyareti ve

programını duyurdu. Cumartesi günü Kayseri’de olacak olan Akşener, komite tarafından kent
girişinde karşılanacak ve partililerle buluşacağı Kadir Has Spor Salonu’na kadar kendisine
eşlik edilecek. Komite adına basın açıklaması yapan Mustafa Öztürk, MHP’nin iktidar olması
için değişim hareketine ihtiyacı olduğunu söyledi.
MHP’nin siyasi olarak hak etmediği yerde olduğunu dile getiren Öztürk, ”Genel seçimlerde
alınan sonuçlara göre MHP seçmeni yenilginin sebebinin olağanüstü kurultay ile konuşulsun
istedi. Ancak genel merkez talepleri reddetti. Kurultay isteyenlere mahkeme yolunu gösterdi.
Teşkilatlar kapatıldı. Hak etmediğimiz kaba ve çirkin sözlere muhatap olduk. Teşkilat
kapatmalarını parti geleceği açısından zararlı buluyoruz. Çünkü MHP’yi iktidar yapma
amacından çok AK Parti’yi iktidarda tutma amacına hizmet ediyor” dedi.
MHP’nin iktidar partilerinin arka bahçesi olmak için kurulmadığını belirten Öztürk, Değişim
Hareketi’nin bütün bunların karşısında durmak için yola çıktığına vurgu yaptı.
Mustafa Öztürk, “Değişim Hareketi, bir hak ve hukuk hareketidir; bir demokrasi hareketidir
ve bir millî harekettir. MHP genel merkezi kamuoyunun sesine kulak vererek olağanüstü
kurultayı engelleyici taktiklerden hemen vazgeçmelidir. Kamuoyu araştırmaları, değişimin
gerçekleşmesi halinde, MHP’nin oyunu yüzde 20’nin üzerinde gösteriyor. Halkımızın
teveccüh ve beklentisi günden güne arttığına göre, bu oran yükselmeye devam edecektir. Bu
gerçek karşısında, iktidar partisinin korkuya kapılması normal sayılabilir; ancak kendi genel
merkezimizin korku ve öfkesini anlamakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Herkes sözünde durmalı
Olağanüstü kurultayın Yargıtay kararı gereğince Çağrı Heyetinin belirlediği 19 Haziran’da
yapılacağını belirten Mustafa Öztürk, “Yargıtay’ın kararına herkes saygı duymak ve uymakla
yükümlüdür. Dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin verdiği sözde durması hukuki bir
mecburiyet haline gelmiştir” şeklinde konuştu.
Oğan da gelecek
Öztürk, MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener’in, 4 Haziran Cumartesi günü saat
20.00’da Kadir Has Spor Salonunda vatandaşlara hitap edeceğini ifade etti. Adaylardan
sadece Sinan Oğan’ın kentte partililerle buluşmadığını belirten Öztürk, onun da Ramazan ayı
içerisinde Kayseri’ye geleceğini söyledi.
(Haber ve foto: Ahmet Bolat)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17607.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Türkiye’nin büyümesini istemiyorlar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Seçim döneminde PKK’yı sempatik göstererek
AK Parti’nin tek başına iktidar olmasını engelleyen oyun ortaya konulduğunu belirterek, “Biz
biliyoruz ki Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini, güçlenmesini istemeyen bir yapı var. Bu
yapı hiç boş durmuyor.” dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’deki temasları kapsamında Kayseri
Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ve Kayseri Ticaret Borsası tarafından
ortaklaşa düzenlenen ‘Kayseri’nin Kentsel Geleceği’ toplantısına katıldı.
Ülkenin gelişimini engellemek için çaba sarf edildiğini belirten Özhaseki, terör eylemlerinin
kaynağının Suriye olmaya başladığının altını çizdi.
Terörün belinin kırıldığını, bireysel eylemlerle ses getirmeye çalıştıklarını ifade eden
Özhaseki, “O adilerin, kalleşlerin, kahpelerin kurşunlarından Allah korusun. Bitti, belleri
kırıldı. Şimdi yaptıkları tek şey, bireysel bir takım eylemlerle çok ses getirecek şeyler
yapmaya çalışıyorlar. 7 binden fazla etkisiz hale getirildi. Aslında bu işlerin kaynağı Suriye
olmaya başladı. Giriş, çıkışlarla birlikte destekler devam ettiği için biraz güç kazanmış
oldular. Ama şuanda iyice bitti. İnşallah yakın bir gelecekte bunlardan hiç bahsetmeyiz,
işimize bakar döneriz” dedi.
Gayrisafi milli hasılat 115 kat artırdı
Programda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise,
dünya ekonomisinin yüzde 40’ının şehirlerde döndüğünü vurgulayarak, “Kayseri son 15 yılda
gayrisafi milli hasılatı tam 115 kat artırdı” dedi.
10 yıl sonra bu rakamın yüzde 50’yi bulacağına inandıklarını ifade eden
Hisarcıklığıoğlu, “Dünya ekonomisinin yüzde 50’si 600 büyükşehirde olacak. Kayseri dünya
ekonomisinde söz sahibi olan 600 büyükşehrin içinde olmayı hak ediyor. Bunu da sayın
bakanımızla birlikte yapacağız. Yoklara rağmen Allah Kayseri’ye müthiş bir ruh vermiş.
Sizler varsınız, Allah sizlerden razı olsun. Sayın bakanımız, milletvekillerimiz önümüzü
açacak; sizler de bu şehri dünyanın en büyük ekonomide katkı yapan 600 büyükşehir arasına
sokacaksınız. Burada tabi olmazsa olmazımız sanayi. Sanayi olmadan bu işi yapamayız.
Sanayi zaten gözbebeğimiz ama eksikliklerimiz var. Bizim limanlara ulaşmamız lazım.
Olmazsa olmazımız bu. Çünkü dünyaya mal satabilmemizin yolu bu” şeklinde konuştu.
Toplantıya Kayseri Valisi Orhan Düzgün, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye başkanları, KTO Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kurum kuruluş müdürleri, sanayiciler ve işadamları katıldı.
Programın sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye halı hediye edildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17608.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Osmanlı “puşide”si Kayseri’de yapılıyor
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsünde Osmanlı Hanedanına ait sanduka örtüleri (Puşide)
gerçeğine uygun olarak işleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine
başlatılan proje 2017’nin ilk ayında tamamlanacak. Kayseri Olgunlaştırma Enstitüsü,
İstanbul’da bulunan Sultan 2. Mahmud’un kızı Saliha Sultan Türbesi’nin puşidesini yeniden
işleyecek.

02 Haziran 2016 Perşembe 10:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde İstanbul
Türbeler Müze Müdürlüğünden alınan listeler doğrultusunda İstanbul’da bulunan Osmanlı
Hanedanı’na ait 23 türbedeki 158 puşidenin değiştirilmesine karar verildi. Puşidelerin aslına
uygun olarak yapılması için Türkiye’deki 15 Olgunlaştırma Enstitüsü görevlendirildi.
Değiştirilmesi öncelikli tespit edilen puşidelerin üretimi için Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü El
Nakışı Atölyesi’nde Sultan 2. Mahmud’un kızı Saliha Sultan puşidesi ölçü ve nakışları aslına
uygun olarak yeniden işlenecek.
Kültür tarihine desen, hat, işçilik, malzeme ve süslemeleriyle ışık tutan, dekoratif ve tarihi
nitelikleriyle Türk süsleri sanatı içinde önemli bir yere sahip puşideler Enstitü’deki 6 usta
öğretici tarafından Maraş işi tekniği uygulanarak işlenecek. İşlemesi 5 ay sürecek olan Saliha
Sultan puşidesi, Kabe örtüsü işleme tekniğinde El Nakışı Atölyesinde Öğretmen denetim ve
gözetiminde 6 usta öğreticinin çalışmasıyla tamamlanacak.
Bu projenin kültür mirasını koruma açısından çok önemli olduğuna değinen Kayseri
Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Özlem Dayıoğlu, “Farsça bir kelime olan ve örtü manasına
gelen puşide, Osmanlılarda mezar sandukalarının üzerine örtmek için kullanılan örtüleri ifade
eder. Enstitümüzün maddeye mana katan maneviyatı yüksek ve böyle bir projede yer
almasından büyük memnuniyet duyduk. Ocak 2017’de İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı
külliyesinde yapılacak olan tanıtımla puşideler türbelere serilecek. İşlemelerde Maraş işi el
işlemeler kullanılacak. İplikler mumla desteklenerek güçlendirilecek ve yıllarca bozulmadan
kalması sağlanacak” şeklinde konuştu.
Kayseri’deki puşideler de yapılacak
Osmanlı Hanedanı kültürünün korunması çalışmalarının Kayseri’deki türbelerde de devam
edeceğini belirten Özlem Dayıoğlu, ”Proje kapsamında Enstitümüz bundan sonraki
puşidelerin yapımında da yer alacak. Kayseri ilindeki türbelerde bulunan puşidelerin de en
kısa zamanda yenilenmesi için gerekli çalışmalara başlamak istiyoruz. Osmanlı desen
arşivlerinde bulunan motiflerden uygun olanların üretimini gerçekleştirmek ve kültür
mirasımızı gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.
Dayıoğlu, ”Enstitümüzde aslını bozmadan birebir yapılacak çalışma ilimiz protokolü
tarafından da takdirle karşılanmıştır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde
yürütülen her türlü desteğin verildiği Puşide Projesinin en kısa zamanda diğer illerimizdeki
türbeler içinde geliştirilmesini temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17609.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Mali müşavirler Büyükkılıç’ı ziyaret etti
Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz, Başkan
Yardımcısı Fatih Tanrıverdi ile Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Şahin, Selçuk Erdaş ve
Laver Doğan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç‘ı makamında yeni yönetim
kurulu olarak ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler.
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Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz, Oda olarak
üyelere dönük hizmet içi eğitim ile sık sık yeni çıkan, değişen yasa ve yönetmelikler ile ilgili
olarak üyeleri bilgilendirici ve eğitici çalışmalar yerine getirdiklerini söyledi.
Kayseri Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Anfer Yılmaz, Oda olarak
birçok kez mali hizmetler konusunda sempozyum düzenlediklerini hatırlatarak “Kayseri
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası olarak üyelere yönelik çalışmalarımız
devam etmektedir. Değişen mevzuat ve yönetmelikler ile ilgili olarak üyelerimize yönelik sık
sık sempozyumlar düzenliyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak açılan mesleki eğitim
kurslarında dış ticaret, bilgisayarlı muhasebe, muhasebecilik gibi kursları takdir ile
karşılıyoruz. Mesleki oda olarak ortak eğitim çalışmaları gerçekleştirmek istiyoruz “ dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak 1990 yılından itibaren
başlatılan bilgisayarlı muhasebe destek çalışmaları sonucunda şu anda belediyenin e-devlet
sistemine dönüştüğünü ve entegre olduğunu söyledi.
Mali hizmetlerin son yıllarda bilgisayar ile çok önem arz ettiğini ancak çok detaylı, değişken
ve gün geçtikçe branşlaşan bir yapıda bilgisayar yanında insan unsurunun çok önemli
olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, sonuçta bireye dayanan çalışmalarda
bireylerin sürekli bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve takiplerden haberdar edilmesi gerektiğini bu
açıdan Oda yönetimlerine büyük görev düştüğünü kaydetti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17610.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Kayseri Şeker dünya markası olma yolunda
ilerliyor
Kayseri Şeker, üretimin her aşamasını ve çalışma faaliyetlerini, "İş güvenliği ve İş Kanunu, İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri ile ILO kriterleri kapsamında sahip olunması gereken
belge ve sertifikalarla belgelendirmeye devam ediyor.
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TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim, TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği, FSSC 22000 Gıda
Güvenliği, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti, TS 861 Beyaz Şeker Standardı, Helal Gıda,
Yerli Malı, KOSHER sertifikalarına sahip olan Kayseri Şeker, altı aylık bir çalışma
sonrasında TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi ile TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi belgelerine de sahip olmayı başardı.
İnsan sağlığının her şeyden daha önemli olduğu bilinci ile hareket eden Kayseri Şeker;
üretilen Şeker'in en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlamanın yanı sıra çalışan
sağlığına verdiği önemin göstergesi olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalarını
sistematik hale getirmek suretiyle kurumsal kimliğini perçinleyip faaliyetlerini
belgelendirmeye devam ediyor.
Belge takdim töreninde konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli;
Kayseri Şeker, Gıda Güvenliğini zirveye taşıyarak, FSSC 22000 GIDA Güvenliği Sistem
Belgesi'ne sahip Kayseri'de ilk ve tek firma olduğuna dikkat çekti ve bu belge ile Türkiye'de
faaliyet gösteren Dünya'nın dev firmalarının tedarikçi listesine girmeyi başardıklarını belirtti.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise, “Kalite; insan için
ne kadar önemli ve elzem ise şüphesiz ki; şirketler içinde aynı kıymete sahiptir. Biz Kayseri
Şeker'de kaliteye ayrı bir önem verdik. Çünkü; kalite her yerde kalitedir. Günümüzde
şirketlerin, küresel arenada söz sahibi olmasının, ürününe alıcı bulmasının yolu, dünyaca
kabul gören kalite standartlarına sahip olmasından geçmekte. Şirketleri geliştiren, Dünya ile
entegrasyonunu sağlayan en önemli unsurların başında elbette ki kalite gelmektedir. Şirketler
açısından, kalite standartlarına sahip olmak, ticari anlamda dünya ile ortak dili kullanmaktır.
Biz Kayseri Şeker olarak Kalite yolculuğumuza tarladan ve çiftçimizden başlamış
bulunmaktayız. Bu kapsamda, kaliteli tohum, kaliteli gübre ve kaliteli pancar, kalite
yolculuğumuzun startını verdiğimiz noktadır. Kalite asla tesadüf değildir. Kayseri Şeker
durup dururken, hiçbir şey yapmadan bu belgelere sahip olmadı. Üzerine düşen tüm
yükümlülükleri fazlasıyla yerine getirdiği, gerekli alt yapı çalışmalarını yaptığı ve
sorumluluklarının farkında olarak hareket ettiği için bu belgeleri almaya hak kazandı. Burada
yeri gelmişken TSE yetkililerinin de haklarını teslim etmek istiyorum. Hakikaten büyük bir
titizlikle, tabiri caizse kılı kırk yararak, en ufak bir ayrıntıya bile göz yummayarak
denetimlerini gerçekleştirdiler. Bu yaklaşımlarından dolayı da kendilerini huzurlarınızda
tebrik ediyorum. Kayseri Şeker bu belgelerle birlikte sektöründe Dünya markası olma
yolunda emin adımlarla yürümektedir. Kayseri Şeker artık bilimle, ilimle, dünyanın
gerçekleriyle, standartlarıyla harmanlanmaktadır” şeklinde konuştu.

Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreter Yardımcısı Aykut Kırbaş ise konuşmasında;
Kayseri Şeker ülkemizdeki kalite yolculuğumuzda bizim en büyük paydaşlarımızdan birisidir.
Bugün burada bulunmamızın nedeni yönetim sistemi alanında Kayseri Şekere 4. ve 5. Yıldızı
yani 4 ve 5. Belgeyi vermek için bir araya geldik. Kayseri Şeker bu belgeleri alarak
uluslararası bir şekilde sertifikasını ilan etmiş durumda. Kayseri Şeker daha öncede bu
hassasiyeti gösteriyordu. Şimdi artık bunu tüm çalışanları ve kamuoyu ile paylaşmış
durumdadır dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Kayseri Şeker'e TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi ile
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgeleri takdim edildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17611.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Tantana
Kasım Özkan'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17612.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

“Fotoğrafın Mimar Sinan’ları” ödüllerine
kavuştu
Parktepe Evleri’nin düzenlediği “Mimar Sinan Fotoğrafçı Olsaydı-Anadolu’nun Mimari
Desenleri” fotoğraf yarışmasının sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Kazanan fotoğrafçılar
ödüllerine kavuşurken, çekilen eserler büyük ilgi gördü.
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Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen ve binlerce fotoğraf
sanatçısının katıldığı fotoğraf yarışmasının sergisi Parktepe Evleri Satış Ofisi’nde düzenlenen
kokteylle açıldı. Açılışa, Parktepe Evleri projesini hayata geçiren Şahika Grup Yapı’nın

ortakları İç Mimar Murat Altuntaş ve Emre Katırcı ile yarışmada ödül kazanan fotoğrafçılar
ve çok sayıda davetli katıldı.
“Mimar Sinan Fotoğrafçı Olsaydı” fotoğraf yarışması sayesinde ülkemizin çok sayıda
güzelliğinin fotoğraf sanatıyla bütünleştiğini vurgulayan Murat Altuntaş, “Toplam 3 bin 530
fotoğrafın geldiği yarışmada, dereceye giren fotoğrafları belirlemede oldukça zorlandık.
Yarışmamıza katılan tüm eser sahiplerine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 8 saat süren jüri
değerlendirmesi sonrası ilk 28’e girmeye hak kazanan fotoğraflar belirlendi. Fotoğrafları,
Parktepe Evleri Satış Ofisi’nde sergilemeye başladık. Haziran ayının sonuna kadar da
fotoğraflar ziyaretçilerimizle buluşacak” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17613.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Kayseri’de terör operasyonu
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından
PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
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Edinilen bilgiye göre TEM Ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik
sabah saatlerinde operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında pazarcılık yapan Z.O. ile
inşaatta taşeron işçisi olarak çalışan T. B. isimli şahıslar ‘Terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘Örgüt
propagandası yapmak’ suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde
yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel içerikli dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan Z. O. ile T. B., emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adliyede
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17614.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

KAYMEK ile okullar hayat oluyor
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), Milli Eğitim
Bakanlığı'nın 'Okullar Hayat Olsun' kampanyasına desteğini sürdürüyor. KAYMEK
tarafından Endürlük'teki Kani Arıkan İlkokulu'nda başlatılan ve üç yıldır devam eden
kurslarda yapılan ürünler sergilendi.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların sosyal amaçlı etkinliklerde kullanılmasını içeren 'Okullar
Hayat Olsun' kampanyasına destek olan KAYMEK, bazı okulları kurs merkezi haline
getirerek ev hanımlarına çeşitli kursları alma imkanı sunmuştu. Bu kapsamda Endürlük'teki
Kani Arıkan İlkokulunda açılan iğne oyası ve kurdela nakışı kursu üçüncü yılında devam
ediyor. Dönem sonunda kursiyerlerce yapılan eserlerden oluşan bir sergi açıldı.
Serginin açılışına Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, İl Milli Eğitim Şube
Müdürleri, KAYMEK Müdürü Mürşide Gonca Aslan, Kani Arıkan İlkokul Müdürü Hakan
Tatlı ve kursiyerler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17615.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

70 Uygur tutuklu açlık grevinde
Çin yönetiminin Doğu Türkistan’daki baskı, zulüm, etnik asimilasyon, dini ve ırki soykırım
uygulamalarından kaçarak Tayland’a sığınan ancak 3 yıldır haksız ve hukuksuz olarak
hapishanelerde tutulan 70 Müslüman Uygur protesto için açlık grevine başladı.
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Uygur Türkçesi ile kaleme aldıkları 2 sayfalık bir mektubu Türkiye’ye gönderen Uygur
Türkleri, kendilerinin serbest bırakılması ve üçüncü bir ülkeye gitmelerine izin verilinceye
kadar açlık grevi ilan ettiklerini belirttiler. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkeleri ve diğer
ülkelerden kendilerinin serbest bırakılmaları konusunda yardımcı olmalarını talep eden
tutuklu Uygurlar mektupta şunları belirtiyorlar;

TÜM İNSANLIĞA MÜRACAATIMIZDIR. ÖZGÜRLÜK İÇİN AÇLIK GREVİ
BAŞLATIYORUZ
“Bizler Komünist Çin işgalindeki ana yurdumuz Doğu Türkistan’daki Çin baskı, zulüm, dini,
etnik asimilasyon ve ırki soykırım uygulamalarından canımızı kurtarmak için Tayland’a iltica
eden Müslüman Uygurlarız. 3 yıldır Tayland hapishanelerinde tutuklu olarak bulunuyoruz.
08 Temmuz 2015 tarihinde bizim gibi tutuklu 140 Uygur Kardeşimiz Tayland yönetimi
tarafından zorla Çin’e teslim edildi. Onların iade edilmemesi için Türkiye başta olmak üzere
bir çok ülke ve uluslar arası kurum ve kuruluşların müracaatları Tayland yönetimi tarafından
dikkate alınmadı. Ülkemizi işgal eden ve bizlere baskı, zulüm ve işkenceler, dini ve ırkı
soykırımlar uygulayan Çin’den kendimizin ve ailelerimizin canlarını kurtarmak için kaçmak
zorunda kaldık.
Bizler ülkemizden kaçarak, gaspedilen özgürlüğümüze ve insani haklarımıza tekrar kavuşmak
amacı taşıyor idik.
Biz halen Tayland Hapishanesinde zorla hukuksuz olarak tutulan 70 Müslüman Uygur
tutukluyuz. Tayland yönetimi bizim 3. bir ülkeye gitmemizi kabul etmediği gibi, bizi de
serbest bırakmamaktadır. Bizler suçu işlemiş insanlar asla değiliz. Bizim hapishanede
tutulmamız haksız ve hukuksuzdur.
Çin’e zorla teslim edilen 140 kardeşimizin iade yıl dönümü yaklaşırken, Tayland yönetimi
ile hapishane otoritelerinin bize karşı davranışları ve tutumu değişmeye ve sertleşmeye
başladı. Bu nedenle bizlerin de geçen yıl zorla iade edilen kardeşlerimiz gibi Çin’e iade
edilmemizden ciddi olarak endişe etmekteyiz.
Tayland Hükümeti bizleri insan olarak görmemekte ve davranmamaktadır. Bize karşı hiç te
insanı olmayan tutum ve davranışlar sergilemektedir. Tayland, birlikte iltica ettiğimiz
ailelerimizden bizleri ayırdı. Anne-baba, eş ve çocuklarımızdan koparıldık ve ayrı ayrı
hapishanelere konulmuş durumdayız.
Günümüzde ülkelerindeki baskı, zulüm ve iç savaşlardan kaçan bizim gibi sığınmacılara diğer
ülkelerin kucak açtıklarını ve bu mültecilere insanı olarak yaklaşarak yardımcı olduklarına
şahit oluyoruz. Ancak, bize şu anda yardımcı olan veya olacak bir ülke bulunmamaktadır.
Ey insanlık !
Biz Tayland Hapishanesinde çile dolduran biz Müslüman Uygurlar size göre insan değil
miyiz?
Niçin bizlere yardım etmiyorsunuz? Sizler dünya ülkeleri!
Sizler zulüm devleti Çin’den bu kadar mı çok çekiniyor ve korkuyorsunuz?
Sizlerin Çin’in baskı ve zulmü hakkında yeterli bilgilere sahip olduğunuzu biliyoruz !
İnsanlığın ortak değerleri ve demokrasi, Çin Komünistlerinin yasalarından ve insanlığa aykırı
değerlerinden daha mı değersiz?
Yaklaşık 2 yıldan beri Tayland’ın hapishanelerinde tutulmakta olan biz Müslüman
Uygurlar bu sebepler yüzünden bugünden itibaren açlık grevine başlamış bulunuyoruz !
Bizler bu eylemlerimizle kendimizin her zamankinden daha fazla ve istekli bir şekilde
özgürlüğümüze ne kadar bağlı ve teşna olduğumuzu sizlere kanıtlamak istiyoruz.
Bizler özgürlüğümüze sahip olabilmemiz için serbest bırakılmamızı ve bizi kabul edecek bir
üçüncü ülkenin özgür vatandaşları olarak onurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz. Geçen yıl
Tayland yönetimi tarafından zorla Çin’e iade edilen kardeşlerimiz gibi zorla iade edildiğimiz
takdirde, bizim can güvenliğimiz ciddi şekilde tehlike altına girmiş olacaktır.
Çinlilerin bizlere maddi, manevi ve psikolojik olarak her türlü baskı, zulüm ve işkenceleri
uygulayacakları muhakkaktır.
Bizler sesimizi Tayland hükümeti başta olmak üzere uluslar arası topluma, insanlık onuru ve
değerlerine bağlı ve bu değerleri öncelikli olarak gören ve savunan ülkelere, BM.Teşkilatı,
İslam İşbirliği Teşkilatı ve uluslar arası insan hakları ve hukuk teşkilatlarına sesleniyoruz ;
Bizler açlık grevi ilan etmiş bulunuyoruz!

Açlık grevimiz bizim serbest bırakılmamız ve üçüncü bir ülkeye gitmemize izin verilinceye
kadar devam edecektir.
Bu taleplerimiz yerine gelmediği takdirde hiçbir şekilde yemek yemeyeceğiz ve su
içmeyeceğiz! Taleplerimiz kabul edilinceye kadar hayatlarımız son bulana kadar açlık
grevimizi sürdüreceğiz. Tayland yönetiminden bizleri bir an önce serbest bırakmalarını
istiyoruz.
Türkiye başta İslam ülkelerinden ve diğer dünya ülkelerinden bize yardım etmelerini talep
ediyoruz. Açlık grevini, serbest bırakılmamız ve 3. bir ülkeye izin verilinceye kadar devam
ettireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Lütfen bizlere yardım ediniz.”
Tayland Hapishanelerinde Tutuklu 70 Müslüman Uygur
Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17616.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Kocasinan kentsel dönüşümde Türkiye’ye
örnek olacak
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, konutları, sosyal mekanları ve yeşil
alanları ile kentsel dönüşümde Türkiye’ye örnek olacak projeler ortaya koyacaklarını söyledi.
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Kocasinan’ın daha modern bir şehir görünüm kazanması için Kentsel dönüşümün gerekli
olduğuna dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme
çalışmalarının
insan
odaklı
olmasına
gayret
ettiklerini
ifade
etti.
ZİYAGÖKALP, SEYRANİ, AHİ EVRAN VE YUNUS EMRE MAHALLELERİNİN
ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Yaz döneminde 4 farklı noktada kentsel dönüşüm için temel atılacağını belirten Başkan
Çolakbayrakdar, “Önümüzdeki günlerde Ziyagökalp ve Seyrani Mahallelerimizde de temel
atacağız. Ahi Evran Mahallemizdeki proje, çok büyük bir projedir. Bu yüzden projemiz
Ağustos veya Eylül ayını bulabilir. Yunus Emre Mahallemizdeki kentsel dönüşüm ile ilgili
yapılan çalışma ise bir yıla aşkın bir çalışmadır. Orayla ilgili farklı çözüm önerileri geliştirdik.
Önümüzdeki dönemde de kentsel dönüşümle ilgili farklı mahallelerimizde de müjdelerimiz
olacak. Yeşil Mahalle, Saraybosna, Sancaktepe, Boztepe’ye kadar kapsayacak. Kentsel
dönüşüm planladığımız şeklinde devam ediyor.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17617.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Hamile kadını hastaneye otobüsle götürdü
Kayseri'de halk otobüsü şoförü, koltuktan düşen 8 aylık hamile kadını otobüsle hastaneye
yetiştirdi
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Kayseri'de halk otobüsünde fenalaşan hamile kadın, hastaneye otobüsle götürüldü.
Erkilet Mahallesi'nden kent merkezine sefer yapan halk otobüsünün şoförü Bayram Koç (52),
önüne aniden çıkan bir yaya nedeniyle fren yaptı. Bu esnada otobüsün ön koltuğunda oturan 8
aylık hamile T. A. (23) dengesini kaybederek düştü. Durumu fark eden Koç, otobüsü
durdurmadan hamile kadını hastaneye götürdü. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine halk
otobüsüyle götürülen Akıncı, tedavi altına alındı.
Bayram Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığın her şeyden önemli olduğunu,
bunun için hamile kadını otobüsle hastaneye götürmeye karar verdiğini söyledi. Kadın
yolcunun sağlık durumunu düşündüğünü ve bundan dolayı otobüsü hastaneye sürdüğünü
ifade eden Koç, "Erkilet hattında çalışıyordum. Trafik lambalarında önüme aniden bir kadın
çıktı, ben de mecburen fren yaptım. Bu esnada hamile kadının yere düştüğünü fark ettim.
Zaman kazanmak için ambulansı aramadım, güzergahımdan çıkarak kadın yolcuyu ve
bebeğini düşünerek hemen otobüsü hastaneye sürmeye karar verdim. Diğer yolcular da bu
kararıma destek verdi. Umarım sağlık durumu iyidir." şeklinde konuştu.
Yolculardan Betül Bıyık ise otobüsün önüne aniden bir yayanın çıktığını ve otobüs şoförünün
de fren yapmasıyla hamile kadının yere düştüğünü kaydetti. Hastanede tedbir amaçlı gözlem
altına alınan Tülin Akıncı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17618.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Özhaseki’nin Erbakan’la imtihanı
Memduh Büyükkılıç, Bakan Özhaseki’nin siyasi hayatının başlangıcında merhum Erbakan
tarafından çetin bir imtihandan geçirildiğini doğruladı. Hatırlanacağı üzerine Erbakan Vakfı
Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada bu olaya atıfta bulunularak Özhaseki’nin
bakanlığı ironik tarzda kutlanmıştı.
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Dönemin Refah Partisi İl Başkanı olan Büyükkılıç, Erbakan’ın çiçeği burnunda siyasetçi
Özhaseki’yi Kayseri’yle ilgili bazı rakamlar sorarak imtihan ettiğini ve soruların cevapsız
kaldığını teyid etti. Özhaseki’nin Melikgazi Belediye Başkanlığı için adı geçmeye başladığı
dönemde Erbakan Hocanın başkan adaylarını tanımak için kendisine sorduğunu belirten
Büyükkılıç, “Ben de Özhaseki’yi anlatmak için merhum hocamıza ‘Hani o var ya hocam.
Hani o!’ diyerek tanıtmaya başladım’ dedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MEL-MEK yılsonu sergisi öncesinde basın
mensuplarının da bulunduğu bir ortamda kamuoyuna yansıyan Merhum Erbakan ve Bakan
Özhaseki arasında yıllar önce geçen konuşmanın gerçek yüzünü anlattı. Bakan Mehmet
Özhaseki’nin göreve geldikten sonra memleketine ilk ziyareti arifesinde yaptığı sohbette
dönemin Refah Partisi Genel Başkanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Kayseri
ziyaretinde siyasete yeni başlayan şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye
“Kayseri’nin ilçelerinin sayısı kaç? İlçe nüfusu kaç kişi? Seçmen sayısı kaç?” gibi sorular
sorulduğunu doğrulayan Büyükkılıç, soruların yanlış değil ama partililerin yardımıyla
cevaplandığını anlattı. Büyükkılıç, Bakan Özhaseki’nin bu olayı kendi oturma arkadaşlarına
bile bilinmesinde bir sakınca görmediği için sıklıkla anlattığını dile getirdi.
İşte o konuşma
Dönemin Refah Partisi İl Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmanın geçtiği günü şu şekilde
anlattı:
“Merhum Erbakan Hocamız, Kayseri ziyaretinde parti binamızda üyelerimizle toplantı yaptı.
Bakanımız Mehmet Özhaseki o dönemlerde siyasete yeni başlamıştı. Bakanımızı Melikgazi
ilçesine yeni kayıt etmiştim. Erbakan Hocamızın geldiği gün Bakan Özhaseki de partililerimiz
arasında bulunuyordu. Erbakan Hocamız. Özhaseki’ye dönerek ‘sen söyle bakalım.
Kayseri’de kaç adet ilçe var” soru karşısında suskun kalan Özhaseki’ye arkalardan bir ses
‘16…16 tane ilçe var’ diye yardım etti. Bunun üzerine Erbakan Hoca,’ 16 diyorlar. Doğru
mu?’ deyince Özhaseki, ‘Arkadaşlar söylüyorsa doğrudur hocam’ dedi. Bunun üzerine sorular
devam etti. Ancak cevap gelmeyince arkadaki ses hemen yardıma koştu. Erbakan hocamız
yine sordu, ‘Doğru mu söylüyorlar?’ Bakanımız yine aynı şekilde cevap verdi:
‘Arkadaşlarımız söylüyorsa doğrudur. Arkadaşlar yanlış konuşmazlar hocam.’
Hani o var ya hocam!
Siyasi hayatının başında böyle çetin bir imtihandan geçen Bakan Özhaseki’nin belediye
başkanlığının düşünüldüğü dönemde konunun yine gündeme geldiğini anlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, “Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin gün geldi Melikgazi Belediye
Başkanlığı için adı geçmeye başladı. Erbakan Hocamız başkan adaylarını tanımak için haliyle
il başkanı olarak bana sordu. Ben de Özhaseki’yi anlatmak için merhum hocamıza ‘Hani o var
ya hocam. Hani o’ diyerek tanıtmaya başladım’ şeklinde konuştu.
Erbakan’ın Özhaseki’ye sözleri
Konuyu, Özhaseki’nin Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu açıklandığında ironik bir kutlama
mesajı yayınlayan Erbakan Vakfı Kayseri Şubesi gündeme getirmişti. Vakfın sözcüsü Ahmet
Taylan adıyla yayımlanan mesajda, konu ile ilgili şu ifadelere yer verilmişti,
“Biz Necmettin Erbakan Hocanın talebeleriyiz. Hak neyse, doğru neyse onu söyler, onu
savunuruz. Bizim için makamlar geçici, devlet-i aliyemiz kalıcıdır. Biz Milli Görüşçüler
bütün dünya makamlarını boşayan insanlarızdır.
Sevgili Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızla Mehmet Özhaseki Başkanın bir anısıyla
sözlerimize son vermek istiyorum. Zamanında Kayseri il toplantısında Mehmet Özhaseki
başkana Erbakan Hocam sorar: ‘filanca ilçede kaç kişi yaşıyor? O ilçede kaç seçmen var? O
ilçenin alanı kaç metrekare?’

Başkan etrafına bakar bakar, cevap arar. Lakin bu basit sorulara cevap veremeyen, yanlış
cevap veren kişi şu an Türkiye’deki belediyecilik anlamında olan yerin en üst mevkiindedir.
Tarih bu durumları altın harflerle yazacaktır. Türkiyemize hayırlı olsun.”
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17619.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Memleketim insanı sınır tanımıyor
Hayal gücü sınır tanımayan memleketim insanı günlük yaşantısındaki aykırılıklarla yine
şaşırttı. Yozgatlı bir çiftçi hastalanan buzağısını otomobilin arka koltuğunda Kayseri’de
veterinere getirdi. Otomobiline benzin almak için duran çiftçinin bu gülümseten görüntüsü
amatör kameralar tarafından görüntülendi.
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Bu fotoğraf kareleri Kayseri’de görüntülendi. İsminin açıklanmasını istemeyen Yozgatlı bir
çiftçi hastalanan buzağısını Kayseri’deki veterinere götürmek için eşine az rastlanır bir
yöntem seçti. Genç çiftçi küçük buzağıyı aklına ilk gelen fikir ile taşımaya karar verdi. Yol
uzun, konu hastalık olunca, kısa sürede karar vermesi gereken çiftçi, pahada ağır, cüssede
küçük olan buzağıyı otomobilinin arka koltuğuna atarak Kayseri’ye kadar taşıdı.
Sorunsuz yolculuk yaptık
Hayvan taşımacılığında eşine az rastlanır durum Yozgat-Kayseri karayolunda görenleri hem
şaşırttı, hem de yüzlerde tebessüme neden oldu. Başka çaresi olmadığını belirten çiftçi,
”Hayvan hastalanınca aklıma bir şey gelmedi. Küçük hayvanı taşımak için daha büyük bir
araç kiralamam gerekecekti. Yozgat’tan Kayseri’ye kadar harcayacağı yakıt ve araç kirasını
çok olacaktı. Otomobilin arkasına sığdığı için bu şekilde taşıdım. Başka illerde de benzer
taşıma şekillerini görmüştüm. Ben de denedim ve yolculuğum sorunsuz oldu” dedi.
“Başka çare yoktu”
Arka koltuğa sarı beyaz rengiyle kurulan buzağı ve şoför koltuğunda genç çiftçiyi trafikte
görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çiftçinin görüntüsü sosyal medyada “Bu eğlenceli
şehirden başka yerde yaşayamam” “Buzağının makam şoförü varmış” “Dana beş bin lira. Ben
olsam ben de atarım arabaya” gibi yorumlara neden oldu. Yolculuk sırasında otomobildeki
buzağıyı görenler korna ve el işaretleriyle genç çiftçiye selam verdi. Bu görüntüler, çiftçinin
otomobiline yakıt almak istediği Kayseri Çevreyolundaki bir benzin istasyonunda vatandaş
tarafından cep telefonuyla çekildi.
Herkes mutlu hayatında
Olandan bitenden habersiz olan buzağı otomobilin arkasında otururken fotoğrafının
çekildiğini görünce adeta poz verir gibiydi. Otomobilin arka koltuğu yaşadığı ağıldan daha
rahat mı bilinmez ancak, içinde bulunduğu duruma alışmaya çalışan buzağının görüntüsü
görenleri gülümsetmeye yetti. Buzağısı hasta olmasına rağmen benzin istasyonunda

durumunun görüntülenmesine izin veren ancak ismini açıklamayan genç çiftçi de gülerek
objektiflere poz verdi.
Hayal gücü sınır tanımayan memleketim insanı yine yaptığı ilginçlikle hem düşündürdü hem
de gülümsetti. Trafik kurallarına uygun olmayan bu seyahat şans eseri hiç kimse zarar
görmeden sonuçlandı. Çoğumuzu gülümseten bu haber ve fotoğraflar yine bizlere örnek
alınması gereken bir ders olmayacak. Büyük bir ihtimalle herkes gülümseyip geçecek.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17620.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

İmam Hatip bilim, kültür ve kariyer günleri
başladı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğinde düzenlenen
'Kayseri İmam Hatip Okulları Bilim, Kültür ve Kariyer Günleri' başladı.
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Mimarsinan Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mahmut
Tatlı, Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir, Memur-Sen
Kayser İl Temsilcisi Aydın Kalkan, TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz,
şube müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı
Kerim tilaveti ile başladı. Ardından törenin açılış konuşmasını yapan TÜGVA Kayseri İl
Temsilcisi Ahmet Hidayet Kiraz, "1912 yılında Medresetü'l-Vaizin adı ile açılan okulların
adı, 1930 yılında kapatıldığında imam hatip mektebidir. 1949 yılında halkın oylarını
alabilmek için Halk Partisi tarafından istemeyerek, okul kaygısı için tekrar açılan ve ilk
açıldığı sene tüm Türkiye’de 50 kişi mezun veren imam hatip kursları 2 sene sonra rahmetli
Menderes tarafından imam hatip okullarına dönüştürülmüştür. 1997 senesine kadar bin 102
okulda 500 binden fazla öğrenci sayısına ulaşan imam hatip okulları, bu tarihte yaşanan 28
Şubat darbesi sonrasında dünyaya hakim güç odakları tarafından 10 bin öğrencinin altına
kadar geriletilmiştir" ifadelerini kullandı.
Her mahalleye İmam-Hatip
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Tatlı da, imam hatip okullarının faaliyetlerinin
arttığını kaydetti. Tatlı, "İmam hatiplilerin önü 28 Şubat ile birlikte kesilmişti. Yaklaşık 15 yıl
intifaya uğradı ve arkasından hızlı bir faaliyete geçildi. Kayseri’de de bu sene biz İl Milli
Eğitim Müdürlüğü olarak sivil toplumla beraber İmam Hatip Yılı ilan ettik. 16 olan lise
sayımızı 36’ya, hiç ortaokul yokken de bugün 54 imam hatip ortaokulumuz var. Hedefimiz
yürüme mesafesinde bütün mahallelerde imam hatip ortaokulu açmaktır. Bu çalışmalarımız
hızla devam ediyor. Yıl içerisinde birçok etkinlikler yaptık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Düzenlenen tören,
protokolün açılan stantları gezilmesi ile sona erdi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17621.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17622.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Ramazan Geldi Hoş Geldi
Gazetemiz yazarı Ömer Faruk Özcan, Ramazan ayı boyunca her gün siz değerli
okuyucularımız için tam sayfa derleme yazılarıyla karşınızda olacak
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Şaban ayının son günlerini yaşıyoruz ve Ramazan hilali yaklaştı bize. Evlerimize,
gönüllerimize ve dünyamıza güzellikler katacak, bizleri manen güçlendirecek ve Rabbimize
daha da yaklaştıracak ibadetlerle geliyor on bir ayın sultanı Ramazan. Kur’an bu ayda inmeye
başladı. Oruç bu ayda farz kılındı. Sağlığımızın zekâtı fitre de bu ayda, sahur bu ayda, iftar bu
ayda, teravih de bu ayda dostlar. Sadece manen dolup coşmayacak aynı zamanda sosyal
olarak da zirveye ulaşacağız bu ayda bi iznillah.
Bizlerde Kayseri Gündem olarak bu ayın atmosferini yansıtmaya çalışarak sizlere katkı
sağlamaya gayret edeceğiz.
HAYAT KİTABIMIZDAN HAYATİ MESAJLAR
Ramazan ayı Kur’an ayı olması hasebiyle sadece Arapçasından değil, mealinden de bitirmeyi,
düşünerek anlamaya çalışarak ve yaşama gayretiyle okuyalım.

Bakara 255. Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir
ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.)
O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O,
yücedir, büyüktür.
Bu ayete “Ayetü’l-kürsi” denilmiştir. Burada kürsi bildiğimiz taht manasında olmayıp
Allah’ın şanına layık, mahiyetini ancak kendisinin bildiği bir varlıktır. O'nun yüce sıfatlarını
ve eşsiz kudretini anlatan bu ayetin azameti, onu okumanın büyük sevabı ve tesirleri hakkında
hadisler vardır. Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Kur’an’da en büyük ayet,
Ayetü’l-kürsi’dir. Onu okuyana Allah bir melek gönderir, onun hasenatını yazar. İçinde
okunduğu evi, şeytan otuz gün terkeder. O eve kırk gün sihir ve sihirbaz giremez. Ya Ali!
Bunu evladına, ailene ve komşularına öğret” Başka bir hadiste de: “Günlerin önemlisi cuma,
sözlerin üstünü Kur’an, Kur’an’ın en önemli suresi el-Bakara, Bakara’nın en büyük ayeti de
Ayetü’l-kürsi’dir” denilmiştir. Hayy, lügatte diri, canlı manasına gelir. Allah’ın sıfatlarından
olup, devamlı var olan, kesintiye uğramayan, varlığı ezeli ve ebedi olan demektir. Kayyum
ise, bütün mahlûkatın idaresini bizzat yürüten, hepsini hesaba çeken demektir. Rabbimiz
Allahı Kur’anda en geniş tanıtan ayetlerin başında bu ayet gelmektedir. Allah celle celaluhu
yeterince tanımadan ona ibadette de istenilen seviyeye çıkamayız.
O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O, acıyıcı
olandır, acıyandır.
O, kendisinden başka ilah olmayan, hükümran, çok kutsal; esenlik veren, güvenlik veren,
görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, yüce olan, Allah'tır. Allah onların
koştukları eşlerden (ortaklardan) münezzehtir.
O, var eden, güzel yaratan, yarattıklarına şekil veren, en güzel adlar kendisinin olan Allah'tır.
Göklerde ve yerde olanlar O'nu tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir. Haşr 22-23-24
Bu üç ayeti de tefekkür ettiğimizde Rabbimiz olan Allah’ın ne yüce sıfatlara ne güzel isimlere
sahip olduğunu anlarız. Bu ayet-i celileleri de çokça okuyup mucibince amel etmeliyiz.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
İslam’ı yaşayabilmek için, Kur’an’ı ve mübarek kitabı hayatında yaşayan canlı örnek
Peygamberimizi tanımak ve öğretilerine kulak vererek hayat yaşamak gerekmektedir.
Abdullah ibni Abbâs {r.a)tan rivayet edilmiştir:
Resulullah (s.a.v), Muaz b. Cebel'i Yemen'e göndereceği sırada ona şöyle buyurdu:
"Gerçekten sen, Kitap ehli olan bir kavme gidiyorsun. Buna göre onları; Allah'tan başka ilah
olmadığına, benim de Allah'ın resulü olduğuma şahadet getirmeye davet eyle. Eğer buna itaat
edecek olurlarsa, o zaman onlara, her gün ve gecede beş vakit namazın farz olduğunu bildir.
Buna itaat edecek olurlarsa, o zaman onlara, Allah'ın, kendilerine, zenginlerinden alınıp
fakirlerine verilecek olan zekâtı farz kıldığını bildir. Eğer buna da itaat edecek olurlarsa, o
zaman sakın mallarının en kıymetlilerini alma! Mazlumun bedduasından da sakın! Çünkü
mazlumun yaptığı dua ile Allah arasında perde yoktur dedi. (Buhârî, Zekât 1, Meğâzî 60;
Müslim, İmân 29 (19); Ebu Dâvud, Zekât 5 (1584); Tirmizî, Zekât 6 (625); Nesâî, Zekât 1,
46; İbn Mâce, Zekât 1 (1783); Ahmed b. Hanbel, 1/233)
Bazen izaha gerek olmayan netlikte hadisler olur. Bu hadisi şerifi de bu bağlamda
değerlendirebiliriz.
EN GÜZEL İSİMLER EN YÜCE SIFATLAR
ESMA’ÜL-HÜSNA
ALLAH (celle celâluhu)
Allah Teâlâ’nın zâtına has bir isimdir. Bütün isimleri içinde İsm-i Âzam’dır. Kur’an da ve
hadislerde geçen Rabbimizin isim ve sıfatlarının tamamı Allah celle claluhu ismi şerifini

anlatır ve açıklar. Bu ismi çokça zikretmek ve Esma-ül Hüsnayı ezberlemek ilahi lütuflara
mazhar olmaya vesile olacaktır.
( Ezberlemekten maksat ise anlamlarıyla buluşup gereğince iman ve ibadet etmektir. )
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
İnsan: Ruh ve bedenden meydana gelen Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Âdem, beşer.
Canlılar arasında en üstün olanı.
Kur'an-ı Kerîm ve Hadis-i şeriflerde insan kelimesi "ins, nas" ve "İbn Âdem" gibi ifadelerde
kullanılmıştır.
Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve yaratılmışların en şereflisi olan insan hakkında doğru ve net
bilgileri Kur'an'da buluruz. Kur'an'ın insan hakkında vermiş olduğu bilgilere bugünün fen ilmi
henüz ulaşabilmiş değildir.
Kur'an, insanı yeryüzünde kula kul olmaktan çıkararak yalnızca Allah'a kul olmaya çağıran ve
O'na ebedi saadet bağışlamak için Allah tarafından indirilmiş bir hayat kaynağıdır.
İslâm, insanın temel özelliğinin yaratılmış bir varlık olduğunu bildirir. İnsan kendiliğinden,
tesadüfen veya sebeplerin birleşmesiyle var olan bir canlı değil, bilâkis Allah'ın yaratmış
olduğu bir varlıktır. Böylece insandaki yaratılma özelliğini de ortadan kaldırmaktadır. O'nun
ilâhlık veya kendiliğinden olma özelliğini de ortadan kaldırmaktadır. Çünkü Ezelî ve Ebedî
olan sadece Allah'tır. Diğer canlı-cansız bütün her şey sonradan var edilmiştir. İnsanın
yaradılışı O'nun gereksinimi olan bütün her şeyin yaratılmasından sonra gerçekleşmiştir.
Böylece insan, yeryüzünde bulunan bütün yaratılmışların üzerine halife tayin edilmiştir.
Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve yaratılmışların en şereflisi olan insanın yaratılışını Kur'an-ı
Kerim şöyle ifade etmektedir: "And olsun ki, biz insanı (Âdem'i) kuru bir çamurdan,
sûretlenmiş bir balçıktan yarattık" (el-Hicr, 15/26);
Allah insanı en güzel şekilde yarattı, İnsanı sorumlu kıldı.
Akıl ve irade verdi. İslam’ı yaşarsa insan, melekler den üstün, isyankar olursa mahlukatın en
aşağısı olacaktır. Unutan ve muhabbet kuran manalarına gelen insan, Rabbiyle muhabbeti
kurup yoluna tabii olmayı unutmazsa kazanacaktır. Rabbim bize unutturmasın.
ASRI SAADET’TEN İZLER
Bu bölümümüzde insanlık tarihinin en özel insanlarının hayatlarından kesitler sunacağız.
Önce Sahabe kavramını ve sahabe efendilerimizin faziletlerini bir algılayalım inşallah.
Sahabe: Peygamberimizi dünya gözüyle gören, sohbetinde bulunan, yolunu yol edinmiş ve
Müslüman olarak hayata gözlerini yumanlara sahabe diyoruz. Sahabe efendilerimizin sayıları
ile alakalı farklı görüşler vardır. Sadece veda hutbesini dinleyen yüz bine yakın Müslümandan
bahsedilir. İslam’ın bize ulaşmasında büyük gayret ve emekleri olan efendilerimize ne kadar
dualar etsek azdır. Konuya yarın da devam edeceğiz.
Hazırlayan: Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17623.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Tümgeneral Yalçın’dan Şeker’e ziyaret
Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral İsmail
Yalçın, Kartal Vakfına katkıları nedeniyle Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Akay’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Genel Müdür Levent Benli de hazır bulundu.
Kurumsal Haber
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17624.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Şehit aileleri ‘şehitler diyarı’na uğurlandı
Kocasinan Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Şehit Ailelerimizle Birlikte Şehitler Diyarı
Çanakkale’ye” Projesi kapsamında ilçe sınırlarında ikamet eden şehit aileleri Çanakkale’ye
uğurlandı.
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Kocasinan Kaymakamı Ali Candan ve personel tarafından Kaymakamlık önünden uğurlanan
46 kişilik kafilede 40 şehit ailesi mensubu ve 6 kaymakamlık personeli yer alıyor. Gezi 5
Haziran’da sona erecek.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17625.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Melek Yatırımcılar Kayseri’de buluştu
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ev sahipliğinde, Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği
Başkanı Baybars Altuntaş ve 2012 yılında Avrupa'nın en çok yatırım yapan melek yatırımcısı
seçilen Paulo Andrez'in katılımıyla ‘Melek Yatırımcılık Eğitim Programı’ gerçekleştirildi.
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Programın açılış konuşmasını ORAN Genel Sekreteri Kamil Taşçı yaptı. Genel Sekreter
Kamil Taşçı, Kayseri ve çevre illerde sanayi potansiyelini uluslararası alana taşımanın en
önemli yol açıcılarının yatırımcılar ve girişimciler olduğunu söyledi. Türkiye'de ve özellikle
Anadolu kentlerinde, girişimcilerin, büyümenin en önemli öncülünü finansal analiz ve
sermayeye bağladığını belirten Kamil Taşçı, kurumsallaşmış anlayışta bunun yerini,
yenileşimci girişimcilerin aldığına dikkat çekti.
"İnsan kaynağı finansal plandan daha önemli"
Kamil Taşçı, "Burada da girişimci fikirleri nasıl katma değere dönüştüreceğimizle alakalı da
bir takım destek mekanizmalarına ihtiyaç var. Kayseri'de refah seviyesinin artırılmasını
istiyorsak, imalatı düşük teknolojiden sıyrılıp katma değer üretilecek ürün üretimine
yönelmeliyiz. Bunu yapabilmemiz için insana ihtiyacımız var. Hem işgücü hem girişimci
potansiyeli taşıyan bir kitle var mı? Gerçekten var. İlimizde 120 bin yüksek öğrenim görmüş
nüfusumuz var. Bu ciddi bir sayıdır. Bu, insan gücünü doğru yönlendirdiğinizde gerçekten de
bu şehrin sıçrama yapabilecek bir potansiyeli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.
"50 yıl önce inovatif fikri olanlar daha şanslıydı"
Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği Başkanı Baybars Altuntaş da, Türkiye'de girişimcilik
serüveninin en fazla 50 yıllık bir tarihi olduğunu ifade etti. Bugünün girişimcisi ile 50 yıl
öncenin girişimcilerinin bazı farkları olduğuna değinen Baybars Altuntaş, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“1950-1960’larda icat çıkarmak çok önemliydi. Çıkarmış olduğunuz bir icat varsa satmanıza
da gerek yoktu, tüketici gelip alıyordu zaten. Çünkü ihtiyaç vardı. Bugünün girişimcisiyle 40
yıl öncesinin girişimcisi arasında bazı farklar var. En önemli farklardan biri o zaman herhangi
bir ekstra beceriye sahip olmadan hatta girişimcinin ne olduğunu bilmeye bile gerek kalmadan
eğer bir şeyin mucidiyseniz müşterinin hazır olmasıydı. Ama bugünün ortamı maalesef her
icat ettiğini kalkıp da satma ihtimalinin olmadığı bir ortam. Çünkü rekabet çok fazla. Bir de
artık icat edileceği kadar da çok fazla şey icat edilmiş durumda. İcat çıkardığınızda 195060’larda önemliydi ama bugün icat çıkarmanın tek başına hiçbir anlamı yok. Çünkü eğer
piyasaya gelip de tüketiciyle buluşmazsa ve pazarda satılan bir ürün haline gelmezse
inovasyon olarak biz bu ürünü kabul etmiyoruz. Eğer çıkardığınız icat satarsa bunun adı
inovasyon oluyor, satmazsa mucit olmuş oluyorsunuz, girişimcilikle hiçbir ilişkiniz kalmamış
oluyor."
Melek yatırımcılık nedir?
Henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri
veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. Diğer bir tanımda ise; yüksek risk ve yüksek

büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan
özel bir yatırımcı tipi olarak ifade edilmektedir.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17626.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de 17 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları
belirlenerek gözaltına alınan 14 kişi adliyeye çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçen
şüphelilerden 52 yaşındaki D.D. bastonuyla gazetecilere saldırdı.
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Edinilen bilgiye göre Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti
yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ekipler 17 ara yakalama yaparak 27
kişiye adli işlem uyguladı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti
yaptıkları tespit edilen 14 şahsın yakalanması amacıyla 17 ayrı ikamet ve işyerlerine eş
zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda A. T., E. T., S. D., U. D., B. D., F. B., A. D.,
D. D., C. S., M. S., D. T., İ. A., B. T. ve B. B. yakalanarak gözaltına alındı.
BASTONUYLA GAZETECİLERE SALDIRDI
Yakalanan şahısların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise, 54 adet extacy tablet, 7
adet alüminyum folyo içerisinde bonzai, 14 fişek halinde esrar, 1 sigara paketi dolusu esrar, 8
adet saksı içerisinde 25 kök hint keneviri, 47 adet tarihi sikke, 1 adet tabanca, 5 adet av tüfeği,
1 adet muşta, 2 adet sallama tabir edilen bıçak, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği fişeği
ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrollerinden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolüne gelen D. D. (52) ise, hastane çıkışı bastonuyla gazetecilere saldırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17627.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

KGC Almanya'yı kınadı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, tarihin en cani katliamına imza atan
Almanya’yı kınadıklarını açıkladı. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ,
Almanya Federal Meclisinin önceki gün sözde soykırımla ilgili almış olduğu kararı şiddetle
kınadıklarını belirterek, sözde kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı.
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Almanların tarihte unutulmayacak acılara imza atan bir millet olduğuna da işaret eden Metin
Kösedağ “ 1934-1945 yılları arasında Almanya’nın en acımasız diktatörü Adolf Hitler, 6
milyon yahudiyi hunharca öldürerek Dünya tarihinde derin izler bırakacak büyük bir katliama
imza atmıştır. Alman Nazi Partisinin liderinin Avrupa’da hegomanya kurma tutkusu 6 milyon
yahudinin yanı sıra 17 milyondan fazla insanın ölümüne neden olmuştur. Bu acı tabloyu
yeniden üzülerek hatırlatırken Hitler zihniyetini şiddet ve nefretle kınıyoruz.” dedi.
Kösedağ açıklamasında şöyle dedi; “Alman Federal Parlamentosu’nun 1915 olayları ile ilgili
tasarıyı onaylamasını anlaşılmaz buluyoruz. Anadolu’da 1. Dünya Savaşı koşullarında
yaşanan ve belirli bir halkı ortadan kaldırmakla hiçbir ilgisi bulunmayan hadiselerin Almanya
tarafından ‘soykırım’ olarak tevil edilmesi anlaşılamaz. Almanya gibi, ülkemizle tarihi, siyasi,
kültürel ve ekonomik bakımdan yoğun ilişkileri bulunan bir ülkenin parlamentosunda bu
iddiaların tartışma kabul etmez birer gerçekmiş gibi kamuoyu kanaatine dayatılmasına neden
olacak ve toplumlar arasında husumet oluşturabilecek kararların alınması ülkemizin attığı
adımların aksine çözüme ve uzlaşıya değil, soruna ve çatışmaya hizmet eder. Gerek Almanya
Federal Parlamentosu’nun aldığı bu kararı gerekse lobilerin ve travmaların biçimlendirdiği
anlayışını kınıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17628.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Ümmet iftarları başlıyor
Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER), 70 farklı ülkeden Kayseri’ye gelen ilim
muhaciri öğrencileri, Ramazan iftarları vesilesiyle aynı sofrada buluşturuyor. “Ademin
Çocukları Aynı Sofrada” sloganıyla hareket eden KUDER, Ramazan ayı boyunca her gün 150
öğrenciye iftar yemeği ikram ediyor.
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KUDER Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Bulut, "Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği
olarak yıl içerisinde eğitimden rehberliğe, barınma ve sağlıktan gıda yardımlarına kadar
birçok alanda misafir öğrencilerimize hizmet etmeye çalıştık. Ramazan ayı vesilesiyle
gerçekleştirdiğimiz 'Ümmet İftarları' vesilesiyle de 70 farklı ülkeden kardeşlerimizi bir araya
getirdik. Bu iftarlar vesilesiyle Kayseri halkıyla öğrencilerimizi buluşturduk” dedi.
Bulut, KUDER'in düzenlemiş olduğu bu iftarların misafir öğrencilerin hem birbirleriyle hem
de Kayseri halkıyla tanışıp kaynaşmalarına vesile olduğunu, aynı inanca sahip 70 farklı
ülkenin insanını kardeşlik bilinciyle bir araya getirdiğini, bu iftarların düzenlenmesinde maddi
ve manevi katkı sunan tüm hayırseverlere ve gönüllülere teşekkür ettiğini bildirdi.
KUDER Eğitim Sorumlusu Müslim Yalçın, "İslam ümmetinin mübarek ayı Ramazan birkaç
gün içerisinde bizlerle tekrardan buluşacak.Biz de KUDER olarak bu mübarek zaman dilimini
70 farklı ülkeden gelen ümmetin çocuklarıyla şenlendireceğiz.Ramazan ayı vesilesiyle
derneğimizde her gün ümmetin geçmişlerinin ruhuna hatim inme programlarımız olacak.7
farklı bölgeden hafız öğrencilerimizin okuyacağı Kuran-ı Kerim ruhlarımızın yeniden
dirilişine vesile olacak.Ayrıca dernek olarak bu yıl Kayseri'mizin tarihi camilerinden Camii-i
Kebir'de itikaf programı düzenleyeceğiz.Yaklaşık 30 öğrencimiz bu manevi terbiye eğitimine
katılacak.Derneğimizde her gün 150 öğrenciye ikram edeceğimiz iftar yemeğinin ardından
teravih programları olacak.İnşallah bu ramazan KUDER'de yine dolu dolu geçecek."
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17629.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Çevreci okullar ödüllendirildi
Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve
Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nin katkılarıyla her yıl gerçekleştirilen "Atık
Pil Toplama Kampanyası"nda dereceye giren okullar belirlendi. En çok atık pil toplayan
okullara düzenlenen törenle ödülleri verildi.
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2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde, anaokulları, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile
liseleri kapsayan "Atık Pil Toplama Kampanyası" 15 Ekim 2015 tarihinde başladı ve 30 Nisan
2016 tarihinde sona erdi.
31 okulun katıldığı kampanyada toplam 3 ton atık pil toplanarak bertarafı gerçekleştirildi. En
çok atık pil toplayarak ödüle hak kazanan Burhan Dinçbal İlköğretim Okulu, Hoca Yusuf
Erdem Ortaokulu ve Boztepe İlkokulu'nun ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu verdi.

Öğrenci başına en çok atık pil toplayan Gesi Ortaokulu, Yünören Şehit Jandarma Onbaşı
Ramazan Koca İlkokulu ve Kıranardı İlkokulu öğrencileri ise ödüllerini Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halit Taşyapan'dan aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17630.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Yüzme Havuzları ve Su Kayağı Parkı açıldı
Yaz aylarında Kayseri ve çevre illerden binlerce kişinin serinlemek için hizmet aldığı
Büyükşehir Belediyesi'nin yüzme havuzları ve Su Kayağı Parkı 1 Haziran’da hizmete açıldı.
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Sıcak yaz günlerinde bunalan Kayserililer, Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerinde
serinleyecek. Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren
Sümer Yüzme Havuzu, Belsin Yüzme Havuzu ve Anadolu Harikalar Diyarı Su Kayağı Parkı
yaz sezonuna girilmesiyle hizmet vermeye başladı.
Yüzme havuzları ve Harikalar Diyarı Su Kayağı Parkı'ndan yaz boyunca her gün binlerce kişi
hizmet alıyor. Anadolu Harikalar Diyarı içinde bulunan Su Kayağı Parkı 98 bin metrekare
alanda yaklaşık 66 bin ton su kapasitesine sahip gölüyle birçok su sporunun yapılabildiği
ender tesisler arasında bulunuyor. İç Anadolu Bölgesi'ndeki tek Su Kayağı Parkı olan tesis bu
özelliği ile çevre illere de hizmet veriyor.
Belsin Yüzme Havuzu ise 3 bin 100 metrekarelik alanda yarı olimpik özellikte bir tesis.
Tesiste yüzme havuzunun yanı sıra, kafeterya alanı, basketbol sahası ve tenis kortu da
bulunuyor. Sıcak yaz günlerinde vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alan ve bir
sezonda yaklaşık 50 bin bayana hizmet veren Sümer Yüzme Havuzu ise yarı olimpik yüzme
havuzu, çocuk havuzu ve aqua havuzu olmak üzere birbirinden bağımsız üç bölümden
oluşuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17631.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Ebru ile hayata tutundu/ruyor
Ebru sanatçısı Ahmet Kurt, çalışmalarını Hunat Kültür Merkezi’ndeki mütevazı mekanında
yürütüyor. 8 yıl önce manen ve madden çok bunaldığı bir dönemde bu sanatla tanışarak
hayata yeniden tutunduğunu belirten Kurt, “Ebru insana huzur veren bir sanat. Hastalar ve
engelliler üzerinde de iyileştirici, rahatlatıcı etkileri var. Bu yüzden zihinsel engelli
kardeşlerimize hayata daha iyi tutunabilmeleri için ebru öğretmek istiyorum.” dedi.

04 Haziran 2016 Cumartesi 11:05

Enstrümantal müziklerin huzur veren nağmeleri eşliğinde atölyesinde sanatını icra eden Kurt,
ziyaretimiz esnasında 16 yaşındaki down sendromlu kızı Beyza ile birlikte ebru yaptı. 4
çocuğunun annesi Birgül hanım ile birlikte en küçük evlatları olan Beyza’yı çok iyi
eğittiklerini ve adeta üzerine titrediklerini belirten Kurt “Beyza endeksli bir hayat geçirdik.
Kendimizi ihmal ettik. Ama şükür kızımız bugün çok iyi durumda. Arada atölyeme gelerek
güzel ebrular yapıyor. Buradaki huzur onun da ruhuna işliyor” diye konuştu.
Kurt, 50 yaşlarında bir Parkinson hastasının ebru yaparken birkaç denemeden sonra el
titremesinin azaldığını söyleyerek “Bu biraz da tek bir noktaya odaklanmayla alakalı bir
durum. Zaten ebruya odaklandığınızda sizi üzen, yoran günlük meşguliyetten uzaklaşıyor, dış
dünyanın stresinden, kirinden arınıyorsunuz. Çünkü bu sanat size dinlendirici yeni pencereler,
yeni ufuklar açıyor. Tıpkı koşuşturmaca ve karmaşa içindeki hızlı yaşam tarzından
sığındığınız sakin, yavaş şehirler gibi…” dedi.
“Hayatlarını renklendirmek istiyorum”
Hayata ebru sanatı ile tutunduğunu hatırlatan Kurt yeni hedefini de şöyle açıkladı:
“Şimdi de zihinsel engellilere hayata daha iyi tutunabilmeleri için bu sanatı öğretmek
istiyorum. Zaten kızımdan empati yaparak kendimi onlara adadım. Kurduğum Kayseri
Zihinsel Engelliler Açılım Derneği’nin (KAZİAD) 7 yıl başkanlığını yürüttüm. Bu sanatın
zihinsel engelliler üzerinde de çok olumlu etkileri var. Down sendromlu kızım zevkle yapıyor.
Üretirken çok mutlu oluyor. Bir Parkinson hastasının el titremeleri azaldı. İşte bu sebeplerle
onlara eğitim vererek daha mutlu olmalarına, hayata daha sıkı bağlanmalarına vesile olmak
istiyorum. Onların renkleri yakından tanımaları, renklerle dans etmeleri çok önemli.
Vereceğim eğitimlerle hayatlarını renklendireceğim. Belki tam olarak öğrenemeyecekler ama
hayatlarında yeni ufuklar açılacak ve mutlu olacaklar. Bu güzel sonuçtan dolayı ben de mutlu
olacağım. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?”
Ebru sanatçısı Kurt, böylesi bir eğitim için kendisine atölye ve imkan tanındığı takdirde seve
seve hizmet vereceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17632.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Ramazan Sokağı açılıyor
Ramazan ayına girmemize kısa bir süre kala Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Sokağı
ile çeşitli etkinlikleri Kayserililerle buluşturmaya hazırlanıyor.
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Ramazan ayı boyunca her akşam gerçekleştirilecek olan Ramazan Sokağı etkinliklerinde
Kur’an-ı Kerim ziyafetleri, sema gösterileri, sohbet ve söyleşilerin yanı sıra şiir dinletileri,
tasavvuf musikisi konserleri ile tiyatro ve stand-up gösterileri yer alacak. Ramazan
Sokağı’nda ayrıca vatandaşların çay-kahve içip geleneksel lezzetleri tadabileceği Osmanlı
Çadırı’nın yanı sıra, şerbet ikramı, kitap standları, çocuk oyun alanları ve KAYMEK el
sanatları sergisi bulunacak.
Hummalı çalışma var
Ramazan Sokağı’nın yarınki açılışa yetiştirilebilmesi için yetkililer tarafından hummalı bir
çalışma sürdürülüyor. Çok az bir eksiği kaldığı gözlenen sokak için artık son hazırlıklar
yapılıyor.
Bir ay boyunca İbrahim Sadri, Mustafa Ceceli, Grup Tillo, Fatih Koca, Mustafa Demirci,
Halil Necipoğlu, Sufi Devran, Sami Savni Özer gibi ünlü isimlerin sahne alacağı etkinliklerde
ayrıca Recep İstanbul Sazendeleri “Enstrümantal dinleti” ile İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin
Güven ise ‘Kur’an Ayı Ramazan” konulu sohbeti ile vatandaşların karşısında olacak.
Yarın saat 18.00’da açılacak Kayseri Ramazan Sokağında, Kitap Fuarı ve İmza Günleri,
Sohbetler, Söyleşiler, Tasavvuf Musikisi Konserleri, Kur’an-ı Kerim Ziyafetleri, Osmanlı
Çadırında Çay, Kahve ve Geleneksel Tatlar, çocuklar için oyun alanları bulunuyor.
Etkinlikler Teravih namazı sonrası saat 23.00’da Mimar Sinan Parkı girişindeki alanda
gerçekleştirilecek. Bunun öncesinde ise saat 21.30-22.45 arası çocuklar için hikayeler,
gösteriler, yarışmalar ve oyunlar sergilenecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan ayının maneviyatına uygun çok güzel
programlar hazırlandığını söyledi. Bu yıl da Kayseri'de Ramazan akşamlarının çok farklı
geçeceğini vurgulayan Başkan Çelik, başta Kayserililer olmak üzere tüm İslam aleminin
Ramazan ayını tebrik ederek; Ramazan'ın bereket, hayır ve sağlık getirmesi temennisinde
bulundu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17633.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Tekden yeni hükümetten kültür hamlesi
bekliyor
AK Parti Kayseri eski Milletvekili Kemal Tekden, "Yeni hükümetimizin eğitim ve kültür
alanında çok daha ciddi hamleler yapacağını düşünüyoruz" dedi.
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25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, AK Parti hükümetlerinin yıllardır
ciddi hizmetlere imza attığını söyledi. Tekden, "Yeni hükümetimiz, yeni kabinemiz inşallah
memleketimiz için hayırlı olur. Bir icraat hükümeti olarak düşünülüyor. Çeşitli alanlarla
yıllardır başarı sağlayan AK Parti hükümetleri inşallah önümüzdeki dönem içerisinde çok
başarılı hizmetler yapar. Bunu zaten biliyoruz ve emarelerini görüyoruz. Özellikle eğitim ve
kültür alanında çok daha ciddi hamleler yapılacağı yönündedir. Özellikle benim için bu alan
çok daha önemlidir." dedi.
Tekden, "O yüzden bunu memnuniyetle karşılıyorum. İnşallah eğitimde bugün dünyanın
geldiği en üst seviyeye ulaşabilecek bir eğitim sistemi ile çalışmalarımızı devam ettiririz.
Artık hemen hemen 5 yılda, 10 yılda bir ülkeler dünya değişiyor. Ona ayak uyduramayan
ülkeler de geri kalacak. Bizim öyle muhteşem bir kültür birikimimiz var ki, bunu inşallah bu
vesile ile daha güçlü bir şekilde gençlerimize aktarırız." diye konuştu. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17634.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

İftar sofraları israf sofrasına dönüşmesin
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Ramazan ayının kötü alışkanlıklardan kurtulma ve iyi
ahlaklı bireyler olabilme anlamında iyi bir fırsat olduğunu belirterek, “İftar sofralarına dikkat
edilmeli. Elhamdülillah iftar vermek çok güzel bir durum ancak iftar sofralarının israf
sofralarına dönüşmemesi gerekiyor” dedi.
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İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven mübarek Ramazan ayı öncesinde basın açıklaması yaparak
2016 yılı Ramazan ayı temasının "Gelin Gönüller Yapalım Bu Ramazan ve Her zaman"
olarak belirlendiğini söyledi.

Orucun, nefsin yöneldiği şeylerden imsak etmek anlamına geldiğini, Istılah olarak ta Ramazan
ayında imsak vaktinden başlayarak güneşin batısına kadarki zaman içinde niyet ederek
yemeyi, içmeyi ve şehevi istekleri terk etmek anlamına geldiğini dile getiren Müftü Güven
şunları söyledi:
“Oruçtan maksat insanın kulluğunu bilmesi, Rabbini tanıması ve dolayısıyla Allah'ın rızasını
kazanıp sonsuz mutlulukları hedeflemesidir. Orucun temel gayesi Allah'ın rızasını kazanmak
olmakla beraber birçok diğer faydaları da vardır. İnsanın nefsini terbiye eder. İnsan oruç
sayesinde Rabbine itaat etmeyi öğrenir, iftar sofrasında vakit gelmeden bir lokma yiyemez,
sanki Allah'ın "Buyurun kullarım yiyip" emrini bekler. Toplumsal yönden ise; Açlık,
susuzlukla birlikte toplumdaki fakir ve yoksulların sıkıntılarının yaşanarak anlaşılmasına
vesile olur ki bu uygulama insanın şefkat ve merhamet duygularını doruk noktaya ulaştırarak
toplumsal dayanışmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı yaygın ve kalıcı bir hale getirir.”
Yine bu ayda komşuluklarımızın geliştirilmesi ve iftarı komşularımızla paylaşmamız
dinimizin tavsiyesi olduğunu hatırlatan Güven, Sadaka-i Fıtır miktarının asgari (en az) 15,00
(ONBEŞ ) TL, Zekat Nisabının ise 80.18 GR. Altın olduğunu söyledi.
İftar sofraları israf sofralarına dönüşmesin
İftar sofralarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Güven, " Elhamdülillah iftar vermek çok
güzel bir durum ancak iftar sofralarının israf sofralarına dönüşmemesi gerekiyor. Bu sebeple
iftar sofralarımızın daha mütevazı ve herkesi kuşatıcı bir nitelik kazanması gerekiyor"
ifadelerini kullandı.
Lokantacılar izinli geçirsin
Müftü Güven, lokantacılar ile Fast Food satışı yapan esnaftan Ramazan ayı boyunca yemek
ikramı yapmamalarını, ancak gerçekten mazereti olup da oruç tutamayan vatandaşlara hizmet
vermek isteyen esnaf için ise bunu herkesin görmeyeceği bir şekilde kapalı usullerle
yapmalarını istedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17635.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Hayat kaynağımızdan hayati mesajlar
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zariyat 56 Çünkü Allah
cinleri ve insanları ancak kendisine kulluk yapmaları için yaratmıştır. Cinlerin de insanların
da varlık sebebi bu dünyada budur. Öyleyse bizim görevimiz kulluk yapmak ve insanları
kulluğa çağırmaktır. Başka hiç bir işimiz yoktur bu dünyada. Peki o zaman nasıl yaşayacağız?
Ne yiyip içeceğiz? Karnımızı nasıl doyuracağız? İşimiz-gücümüz Allah’a kulluk, Allah’a
ibadet ve insanları gece-gündüz Allah’a kulluğa dâvet olunca, rızkımız ne olacak? Kim
doyuracak bizi? Aç kalmaz mıyız o zaman? Hayır, bakın Allah diyor ki: Zariyat 57.
“Onlardan bir rızık istemem; Beni doyurmalarını da istemem.”(Besair-ul Kur’an)
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“Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O,
mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” Mülk 1-2
Hayatta, ölümde imtihan içindir. Ölümünde hayatında, imtihanında ve cezanındamükafatında sahibi Rabbimiz olan Allah celle celaluhudur. Bizler hayat sermayemizi,
Rabbimizin öğrettiği ve Rasulullah efendimizin kullandığı gibi kullanırsak kazananlardan
olacağız aksi takdirde kaybedenlerden olacak muhakkak pişman olacağız.
Elif. Lâm. Mîm.
İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılı vereceklerini mi
sandılar?
Bu ayetin, imanları sebebiyle çeşitli işkencelere maruz kalan bazı sahabeler hakkında nazil
olduğu rivayet edilmiştir.
Hayat, hep mutluluk ve huzur içerisinde bir yolculuk değil, bizden öncekilerin nelere
çektikleri ve nelere katlandıklarına baktığımızda imtihanında hiç kolay olmadığını görüyoruz.
Onların başına öyle sıkıntılar isabet etti ki Allah’ın yardımı ne zaman dediler.
Bizden önceki dönemlerde yaşayan peygamberlere ve tebalarına da bakınca bizim çok rahat
bir hayat yaşadığımız ortaya çıkıyor. Bugün en büyük sorunumuz, birlik ve beraberliğimizi
kaybetmiş olmamız. Rabbim bizleri “bir” eylesin.
PEYGAMBERDEN İKTİBASLAR
Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edilmiştir:
Resulullah (s.a.v), kesin emir vermemekle birlikte halkı, Ramazan (ayın)ı ibadetle geçirmeye
teşvik edip:
Kim Ramazanı Allah'a iman ve (sevabını O'ndan) bekleyerek ibadetle geçirirse, geçmiş
günahları bağışlanır buyurdu.
(Hadisin ravisi der ki:) Durum böyle iken, Resuhıllah (s.a.v), vefat etti. Ebu Bekrin hilafeti
döneminde ve Ömer'in hilafetinin ilk yıllarında da durum böyleydi.
Kim Kadir Gecesinde (Allah'a) iman ve (sevabını O'ndan) bekleyerek ibadetle geçirirse,
geçmiş günahlarından bazısı) bağışlanır.
Yine Müslim'in bir rivayetinde, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:
Kim Kadir Gecesini İbadetle geçirip (zannederim, Allah'a iman sevabını O'ndan bekleyerek) o
geceye rastlarsa, o kimse bağışlanır.
Aişe (r.anhâ)'dan rivayet edilmiştir:
"Resulullah (s.a.v), Ramazan (ayın)in son on günü girdiğinde, geceleri (ibadetle) ihya eder,
ailesini uyandırır, ibadet etmeye karşı daha) ciddiyet gösterir, paçaları,sıvardı.
Bu hadisi(in bu şekildeki metnin) Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud ile Nesâî rivayet etmiştir.
Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edilmiştir: Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:
"Adem oğlunun (işlediği) her iyi amel, on mislinden yedi yüz misline kadar katlanır.
Şanı yüce olan Allah:
Oruç, müstesna! Çünkü oruç, benim için tutulur. Onun mükafatını (ancak) Ben veririm. (Zira
oruçlu kimse,) benim için; yemesini ve cinsel arzusunu bırakır' buyurdu.
Oruçlu kimse için iki sevinç vardır: (Biri) iftar anındaki sevinci, (diğeri ise;) Rabbine
kavuştuğu andaki sevincidir.
Emin olun ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. (Birinci
rivayet)
(Hadisin lafzı, Müslim'e aittir.)
Bir rivayette ise Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmaktadır:
"Şanı yüce olan Allah şöyle buyurmaktadır:
Adem oğlunun (işlediği) her (iyi) amel, kendisi içindir. Yalnız oruç müstesna! Çünkü oruç,
benim için tutulur. Onun mükafatını (ancak) Ben veririm' buyurdu.

Oruç, bir kalkandır. Sizden birisinin oruç tuttuğu bir gün olursa, o gün kötü söz söylemesin ve
gürültü çıkarmasın. Eğer bir kimse, kendisine, söver yada kavga ederse:
Ben oruçlu bir kimseyim' desin.
Muhammed'in nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, oruçlu kimsenin ağız
kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.
Oruçlu kimse için, iki sevinç vardır: (Biri;) iftar ettiği zaman iftarına sevinir, (diğeri ise;)
Rabbine kavuştuğu zaman orucuna sevinir.
(Buhârî, Savm 2)
ESMA ÜL HÜSNA
RABB: (Allah celle celaluhun en yüce sıfatlarındandır) Kanun koyan, düzenleyen ve terbiye
eden manalarına gelir. Allah isminden sonra Kur’an da ön çok Rabb sıfatını okuruz. Dualarda
daha çok Rabb ismini zikrederiz.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
İBÂDET: Tapmak, kulluk yapmak, itaat etmek, boyun eğmek. Niyete bağlı olarak
yapılmasında sevap olan, Cenab-ı Hakka yakınlık ifade eden ve özel bir şekilde yapılan taat
ve fiillerden ibarettir. Bu, bizi yoktan var eden, bize sayısız nimetler bahşeden yüce Allah'ı
ta'zîm (ululamak, yüceltmek) amacıyla güden bir kulluk görevidir (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak
Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1935, I, 95).
Bu duruma göre ibadet, Cenab-ı Allah'a karşı gösterilen saygı ve hürmetin, en yüksek
derecesini ifade eder. En geniş anlamda ibadet, Allah'ın hoşnut ve razı olduğu bütün fiil ve
davranışları kapsamına alır. İslam'da ibadet, yalnız Allah için yapılır. Peygamber veya diğer
insanlar için ibadet asla söz konusu olmaz. Kur'an-ı Kerîm'de, yeryüzündeki tüm insanlar için
şu çağrıda bulunulur: "Ey iman edenler! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk
edin. Umulur ki, sakınırsınız" (El-Bakara, 2/21). İslâm inancında, Allah'tan başkasına tapma,
tevhîd inancı ile çelişir ve kişiyi niyetine göre dinden çıkarabilir. Putlara tapan müşriklere,
cevap olmak üzere inen el-Kâfîrûn Sûresi konuyu şu esasa bağlar: "Ey Muhammed! De ki; ey
kafirler!. Ben sizin taptıklarınıza ibadet etmem. Biz de benim ibadet ettiğime tapacak
değilsiniz. Ben de sizin taptığınıza ibadet edecek değilim. Siz de, benim ibadet ettiğime
tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size; benim dinim banadır" (el-Kâfirûn, 109/1 -6) .
Allah'a kulluk edenlerin, ilâhî duygular içinde, yeni ve mânevî bir ortamın rengini alacakları,
âyette şöyle ifade buyurulur: "Allah'ın boyası ile boyandık, Allah'ın boyasından (din) daha
güzel boyası olan kimdir?Biz ancak O'na kulluk ederiz deyin" (el-Bakara, 2/138).
İslâm'a göre, insanın yaratılış gayesi Allah'a ibadet etmektir. İslâm'da ameller niyetlere
göredir. Amellerden beklenen ecir ve sevabın alına bilmesi, ibadetin yapılmasından daha çok,
niyetin hâlis ve katkısız olmasına bağlıdır. Hadîste; "ameller niyetlere göredir. Her bir kimse
için niyet ettiği şey vardır" (Buhârî, Bed'ül Vahy, 1; ltk, 6; Menâkıbu'l-Ensâr, 45; Talâk, 11;
Hıyel, 1; Müslim, İmâre, 155; Ebû Dâvud, Talâk, 11).
İbadet, yapanın niyet ve maksadına göre üç dereceye ayrılır.
1- Allah'a, sevabını umarak ve azabından korkarak ibadet etmek. Yani Cennet ümidi veya
Cehennem korkusu ile ibadet etmek.
2- Allah'a ibadetle şereflenmek veya onun emirlerine uymak ve kabul etmiş olmak için ibadet
etmek.
3- Allah'a, ibadet ve tâzime lâyık olduğu için ibadet etmek. Bu ibadetin en yüksek derecesidir
(el-Alûsî, Rûhi'l-Meânî, Beyrut, t.y, I, 86).
Bunlardan başka bir de dünya ile ilgili bir takım faydaları olduğu için ibadet etmek vardır ki,
buna ibadet etmek bile doğru değildir.
İslâm'da ibadet, kısa tanımı ile üç şekilde yapılır:
a) Beden ile yapılan ibadetler: Namaz ve oruç gibi ibadetler bu çeşit bir ibadettir. Beden ile
yapılan ibadetlerde başka birini vekil tayin etmek câiz değildir. Yani bir kimse başka birinin
yerine namaz kılamadığı gibi, oruç da tutamaz. Bunları herkes kendi yapmalıdır.

b) Mal ile yapılan ibadetler: İslâm'ın beş şartından biri olan zekât bu çeşit bir ibadettir. Mal ile
yapılan
ibadetlerde
başka
birini
vekil
yapmak
câizdir.
c) Hem beden hem de mal ile yapılan ibadetler: Hac böyle bir ibadettir. Parası olduğu halde
hacca gitmekten âciz olan veya herhangi bir özürden dolayı hac vazifesini yapamayan bir
kimsenin başka birini yerine vekil göndermesi caizdir.
ASR-I SAADET’TEN İZLER
SAHABENİN FAZİLETİ
İslâm'ın en güzel ve doğru bir şekilde öğrenilebilmesi için Hz. Peygamberin, dolayısıyla
Ashab-ı Kirâm'ın hayatını iyi bilmek gerekir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s.) ve O'nunla iç içe
yaşamış olan Ashab-ı Kirâm’ın hayatında Müslümanlar için çok güzel örnekler vardır.
Alimler, Hz. Peygamberin hayatını tafsilatlı bir şekilde tespit ettikleri gibi, ashabın hayatıyla
ilgili bilgileri de tespite gayret etmişlerdir. İslâm'ın ilk asırlarından itibaren sahabe
biyografilerini tespit için pek çok eser yazılmıştır. Bu kitaplarda sahabe, ya Hz. Peygambere
yakınlık ve fazilet derecelerine göre veya isimlerine göre alfabetik bir şekilde ele alınmıştır.
Bu tür kaynaklarda toplam olarak ancak, 10.000 kadar sahabenin hayatı hakkında bilgi
verilmektedir. Aslında ashabın sayısı kesin olarak tespit edilebilmiş değildir. Ancak genellikle
Hz. Peygamber vefat ettiği zaman 114.000 sahabenin bulunduğu kabul edilir. Hayatları
kitaplara geçen sahabeler; tanınan, bilinen, çeşitli özellikleriyle meşhur olan kimselerdir.
Hayatlarıyla ilgili bilgiler sonraki asırlara intikal etmeyen veya Mekke-Medine gibi önemli
merkezlerden uzakta yaşıyan sahabîlerin isim ve hayatları bu kaynaklarda yer almamıştır.
Hz. Peygamber'in arkadaşları ve yakın dostları olan Sahabe-i Kirâm, O yüce Peygamber
(s.a.s.)'in şahsiyet ve dostluğundan çok istifade etmiş, kendilerine örnek alarak O'nun istediği
gibi müslüman olmaya çok gayret göstermişlerdir. İslâm'ın güçlenip yayılması için canlarıyla
başlarıyla çalışmışlar, bu yolda, ölüm de dahil olmak üzere hiç bir şeyden çekinmemişler,
Allah ve Resulünü, çoluk-çocuklarından, mallarından, hatta canlarından daha çok
sevmişlerdir; Allah yolunda hiç çekinmeden yurtlarından hicret etmiş ve kanlarını akıtarak
canlarını vermişlerdir. Böylece Ashab-ı Kirâm'ın, Hz. Peygamber'le beraber olmaktan
kazandıkları üstünlükleri ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu ve benzeri özelliklerinden dolayı
sahabe, Kur'an-ı Kerîm'in müteaddit yerlerinde bizzat Allah'u Teâlâ tarafından, hadîs-i
şeriflerde de Peygamberimiz tarafından methedilmektedir.
"Böylece sizi (Ashab-ı Kirâm) vasat bir ümmet yapmışızdır; insanlara karşı hakikatin
şahitleri olasınız, bu Peygamber de sizin üzerinize tam bir şahit olsun diye" (el-Bakara,
2/143).
"Siz (sahabe) insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten
vazgeçirmeye çalışırsınız... " (Âli İmrân, 3/ 110).
"İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar yok
mu? Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'dan razı olmuşlardır. Allah bunlar için,
kendileri içinde ebedî kalıcılar olmak üzere, altlarından ırmaklar akan Cennetler hazırladı. İşte
bu, en büyük bahtiyarlıktır" (et-Tevbe, 9/100).
"O ağacın altında müminler sana bey'at ederlerken, andolsun ki Allah onlardan razı olmuştur
da kalplerindekini bilerek üzerlerine manevî bir kuvvet (moral) indirmiş ve onları yakın
birfetih ile mükâfatlandırmıştır" (el-Feth, 48/28)
"Muhammed Allah'ın Resulu'dur. O'nunla beraber olanlar (ashab) da kâfirlere karşı çetin ve
metin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükû' edici, secde edici olarak görürsün.
Onlar Allah'dan daima fazl-u kerem ve rıza isterler. Secde izinden meydana gelen nişanları
yüzlerindedir..." (el-Feth, 48/29)
Ehl-i Sünnet nazarında ashabın büyük bir değeri vardır. Bu ve bunlara benzer birçok Kur'an
ayetinde açıkça veya îmâ ile ashabın faziletinden bahsedilmiştir. Peygamber Efendimiz'in pek
çok hadislerinde toplu olarak, ya da fert fert ashabın faziletine yer verilmiştir ki, hemen
hemen bütün ilk ve muteber hadis kaynaklarında bu hadîsler, "Fedâilü's-Sahabe= Sahabenin

Faziletleri': veya benzeri başlıklar altında toplanmıştır. Meselâ bu hadislerinden birisinde
Peygamber Efendimiz: "Nesillerin en hayırlısı, benim neslimdir. " buyurmuştur. (Buhârî,
Fedâilü Ashabi'n-Nebî, 1; Müslim, Fedâilü's-Sahabe, 210-215)
Hazırlayan: Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17636.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Talaslı vatandaşların altyapı isyanı
Dün öğle saatlerinde Talas’ta etkili olan sağanak yağış sonrası Yenidoğan Mahallesi’ndeki
Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde alışılmış görüntü ortaya çıktı. Her yağış sonrası aynı
manzaranın yaşandığı bölgede vatandaş artık isyan etme noktasına geldi.
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Kentimizde dün zaman zaman etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken,
özelikle Talas’ta bardaktan boşalırcasına yağan yağmur trafikte seyir halindeki araç
sahiplerine zor anlar yaşattı.
Neredeyse her yağmur sonrasında nehri andıran görüntülerin yaşandığı Mehmet Akif Ersoy
Caddesi’nde durum yine aynı oldu. Birden bastıran yağışla beraber araçları suda kalan ve
ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar duruma bir hayli tepki gösterdiler.
Söz konusu caddede yıllardır bu sorunun yaşandığına dikkat çeken bölge halkı, sorunun bir
türlü çözülememesi üzerine artık isyan etme noktasına geldi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17637.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Kayseri Teşkilatı Bahçeli’yi ziyaret etti
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy ve yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.
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Baki Ersoy’a ziyaretinde, MHP’den 25. Dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci,
Melikgazi İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, Kocasinan İlçe Başkanı Serkan Tok, Talas İlçe
Başkanı Mehmet Akbulut ve Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu da eşlik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Kayseri’de iftar programına davet eden Ersoy, yaptığı
görüşmede Genel başkana bir kez daha açık destek verdiklerini ifade etti.
Ersoy ziyaretle ilgili şunları söyledi:
“Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığına adaylığımı açıkladığım ilk gün Rahmetli
Başbuğumuzun tebessümlerini yerde bırakmamak için aday olduğumu ifade etmiştim. Bağ
evlerinde oturup ülkücü Hareketi dizayn etmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğimi ve ülkücü
hareketi pazarlık masalarında satmayacağımı belirtmiştim. Elhamdülillah o günden bugüne
kadar bir tek ülkücünün hakkını kimseye yedirmedik. AK Partililere hak ettiğinin fazlasını
söyledik. Susmadık, çalıştık mücadele ettik. AK Partili Belediye Başkanlarına
söylenmeyenleri söyledik. Ellerini dahi sıkmadık. Üç Hilali Erciyes’in zirvesine dikeceğiz
dedik, 7 Haziran’da Kayseri’den en fazla aday adayını bünyemizde topladık. 3 tane vekil
çıkarttık. Tüm seçim zamanlarının en fazla bütçesini ailemizin rızkından harcadık. Helali hoş
olsun. Kayseri’de bugün ortaya çıkanlar, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’ye oy verin diye
kapı kapı gezenler, aday olamayınca ne yapacağını şaşıran koltuk sevdalıları ve aday olduğu
halde çalışmayanlar, Sedat Peker’e teşkilatçılığımız gereği tepki gösterirken ortada olmayıp
sosyal paylaşım sitelerinden beğeni dahi yapmaktan kaçınanlar, keşke yapmasaydın diye
benim adıma çekinip ortada olmayanlar şimdi MHP’yi dizayn etmeye çalışıyorlar.
Ülkücülüğümüzü sorgulayıp bizlere küfür etmeye varana kadar hakaret edenlerde hakkımız
vardır. Biz bu duruşu sergilerken, teşkilatçılığımız gereği bizi eleştirenlerin asıl koltuk
sevdalısı olduklarını hatırlatmakta yarar var. Bu duygu ve düşüncelerle MHP üzerinde oyun
oynamaya çalışanları bir kez daha ülkücü hareketin vicdanına havale ediyorum. Türk
milliyetçilerinin üzerinde oynanan oyunları hedefimizden şaşmadan mutlaka bozacağız. Genel
Başkanımızın emrinde ve yanındayız. Ülkücü evlatları olarak kendisini ziyaret ederek hem
Kayseri’ye davet ettik hem de desteklerimizi bir kez daha ifade ettik. Cenabı Allah Ülkücü
Harekete zeval vermesin.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17638.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

MÜSİAD ve Eğitim-Bir-Sen’den Alman
Parlamentosuna tepki
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu
ile Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan Almanya
Federal Parlamentosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili yasa tasarısını onaylamasıyla ilgili tepki
gösterdi.
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Tarih tarihçilerin işidir
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Başkanı Nedim
Olgunharputlu, Alman Federal Parlamentosu’nun 1915 olaylarına ilişkin tasarıya onay
vermesini kınayan yazılı bir açıklama yaptı.
MÜSİAD Kayseri Başkanı Nedim Olgunharputlu, yaptığı açıklamada Alman Federal
Parlamentosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili tasarıyı onaylamasını anlaşılmaz bulduklarını
söyledi. Olgunharputlu, iş alemi olarak, yoğun ticari ilişkilerde ve Almanya ile bugüne kadar
süregelen birliktelikte ciddi sıkıntıların da yaşanacağının altını çizerek, şöyle konuştu;
“Anadolu’da 1. Dünya Savaşı koşullarında yaşanan ve belirli bir halkı ortadan kaldırmak
amacıyla hiç bir ilgisi bulunmayan hadiselerin, Almanya tarafından soykırım olarak tevil
edilmesi anlaşılamaz. Almanya gibi, ülkemizle tarihi, siyasi, kültürel ve ekonomik bakımdan
yoğun ilişkileri bulunan bir ülkenin parlamentosunda, bu iddiaların tartışma kabul etmez birer
gerçekmiş gibi kamuoyu kanaatine dayatılmasına neden olacak ve toplumlar arasında
husumet oluşturabilecek kararların alınması, ülkemizin attığı adımların aksine çözüme ve
uzlaşıya değil, soruna ve çatışmaya hizmet eder. Gerek Almanya Parlamentosu’nun aldığı bu
kararı, gerekse lobilerin ve travmaların biçimlendirdiği anlayışını kınıyoruz. Bu siyasi kararın,
özellikle varlıklarıyla ekonomisine ve kültürüne katkı sağlayan 3 milyondan fazla Türk ve
Türk asıllı Alman vatandaşımızın yaşamını ve Türk ile Alman toplumları arasındaki ilişkiyi
zedelememesini umuyoruz. Tarih Tarihçilerin İşidir.”
Tarihi bir hata
Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, ise “İki
ülke arasındaki ilişkilerin daha çok artarak gelişmesi gereken bir dönemde böyle bir yasanın
Alman parlamentosundan geçmesi tarihi bir hatadır. Bu tasarıların sömürgeci geçmişleriyle
milyonlarca insanı katletmiş ABD, Fransa gibi ülkelere ilaveten şimdi de Nazilik ve faşizm
gibi yakın geçmişinde acımasız despotik yönetim şekli insanlığa sayısız ölümler armağan
etmiş(!) Almanya’dan gelmesi çelişkinin de ötesinde gülünçtür. 5 milyondan fazla
soydaşımızın yaşadığı Almanya’nın bu kararı akli, vicdani, kültürel ve tarihi dayanaklardan
yoksundur; tarih ve toplum nezdinde gerçek bir karşılığı yoktur. Almanya Federal
Parlamentosu’nun Namibya’dan Holokost’a uzanan utanç dolu sicilin şuuraltını ele vermesi
yönüyle yorumlanabilecek olan bu karar, dostluğu yaralayıcı amaca hizmet eden niteliği ile
stratejik de değildir. Bu vasfıyla, karar, iki devletin, ülke ve toplumun güven duygusuyla daha
da geliştirilmesi gereken sıcak ve samimi ilişkilerine zarar verir.” diye konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17639.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Atatürk Evi değerli eserlere ev sahipliği
yapıyor
Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Atatürk Evi Müdürü Ömer Ersoy, mekanın değerli
sanatçıların ayda en az 3 sergisine ev sahipliği yaptığını söyledi.
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Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Atatürk Evi’nde usta ressamlar sergi açabildiği gibi
dilekçe ile gelen her vatandaşın da bu imkândan faydalanabildiğini söyleyen, Ömer Ersoy
“Terör konusu dışında bütün konularda sergiler için izin alınabilir. Tarihlerin uygun olması
halinde burada sergilerini açabilir, satış dahi yapabilirler. Sergi sahibine sponsor bulma
konusunda da yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.
Yağlı boya kursumuz sürüyor
Ersoy, “Kokteyl masalarımızdan ve çalışanlarımızın yardımlarından hiçbir ücret talep
edilmeden faydalanabiliyorlar. Ayrıca yağlı boya kurslarımız açıldı. Kurslarımıza seçilen
öğrencilerimizin yaş aralığı 16-55 arasında değişiyor. Kurslarımız ücretsiz olduğu gibi
ihtiyaçları olan malzemeleri de biz karşılıyoruz. Nisan itibariyle başlayan kursumuz bu ay son
bulacak ve 27 Haziran’da öğrencilerimizin sergisi gerçekleşecek. Bu kurslarımızda amacımız
daha çok gençlere ulaşmak ve onları geliştirip, yetenek sınavlarına hazırlamak” dedi.
Kursiyerler memnun
Kurs yerlerinde ziyaret ettiğimiz kursiyerlerden Süheyla Pekmezci ise “Elimize fırça bile
almadan bu kadar zamanda büyük ilerleme kat ettik. Bu kursa katıldığımız için ve bize verilen
imkânlardan dolayı çok mutluyuz. Ancak süre bize kısa geldi. Kendimizi daha da geliştirmek
için uzatılmasını talep ediyoruz” diyerek bütün arkadaşları adına memnuniyetlerini dile
getirdi.
(Fatma Ural – Meryem Beyza Kanlıoğlu )
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17640.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Yazıcıoğlu davası ertelendi
Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin
ölümüne ilişkin, eski emniyet amiri Dursun Özmen hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’
suçuyla açılan davanın 9. duruşmasına devam edildi.
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2009 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan helikopter kazası sonucu BBP Genel Başkanı
Muhsin Yazıcıoğlu ve İHA muhabiri İsmail Güneş’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin
hayatını kaybetmesiyle başlayan davanın 9. duruşması, Kahramanmaraş 7. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.
Duruşma sonunda adliye binası önünde basın açıklaması yapan BBP Genel Başkanı Mustafa
Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin davanın 11 Ekim 2016
tarihine ertelendiğini söyledi. Destici, “8 yıldır hukuk mücadelemiz devam ediyor. Burada
emeği olan hukukçu arkadaşlarımıza camiamız adına teşekkür ediyorum. Biz isterdik ki, bu
süre içerisinde hatta bunda çok daha öncesinde bu hadise aydınlatılsın, tamamen çözülsün ve
hem bizlerin hem kamunun vicdanı rahatlasın, adalet tecelli etsin. 8 tane ana şüphe var.
‘Kurtuldu geliyor’ bilgisi ortada iken ve bu mahkemenin de konusu aydınlatılmadan, bunu
kim bildirdi, kime getirdi ve kim bunu yaparak oradakilerin kurtulmasını engelledi. Kim ne
kararı verirse versin. Bir tek partili, Alperen yaşadığı sürece biz bu davanın takipçisi olacağız”
ifadelerini kullandı.
Destici Almanya’ya sert çıktı
Dava sonunda, Almanya Federal Meclisi'nde Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) Sosyal
Demokrat Parti ile muhalefetteki Yeşiller’in ortak girişimi ile federal meclise gelen sözde
‘Ermeni soykırımı’ tasarısının kabul edilmesi hakkında değerlendirme yapan BBP Genel
Başkanı Destici, “Almanya'nın aldığı kararı kınıyor ve buradan lanetliyoruz. Almanya
dünyada soykırımcılığı tescillenmiş bir ülke. Herhalde kendisine ortak arıyor. Bu Türk milleti
değildir. Bütün Almanya’nın bunu bilmesi lazım. Bu Türk milleti değildir. Müslüman Türk
milleti tarihin hiçbir döneminde hiçbir topluluğa karşı soykırım yapmamıştır. Ve bunu da 1.
Dünya Savaşı’nda Ermenilere asla bir soykırım yapmadığını en iyi bilen en iyi ülke, arşivi en
iyi olan ülke Almanya’dır. Çünkü o dönem Osmanlı Devleti'nin müttefiki olan Almanya’dır”
dedi.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17641.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Bu şehri görmek için sudan sebeplerimiz
var!
Adriyatik’in prensesi Venedik Venedik Avrupa’da merkezine motorlu taşıtlarla girilmesine
izin verilmeyen tek şehir olarak bilinmektedir. Venedik’te alışageldiğimiz araçlar dışında su
taşıtları aracılığı ile ulaşım sağlanmakta.
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San Marco Meydan’ı şehrin merkezinde yüzlerce turistin buluşma noktasıdır. San Marco
Bazilikası, Aziz Mark Çan Kulesi Torre del Orologio Saat Kulesi, Dükler Sarayı ve Arkeoloji
Müzesi meydanı çevreleyen yapıtlardan bazıları. Aziz Mark’ın Çankulesi üzerinde bulunan
seyir terası Venedik’e kuş bakışı bakmak isteyenler için en güzel noktalardan biri.
Dar sokaklardaki dükkanlarda İtalya’ya has bir lezzet olan makarnanın envai çeşitlerine denk
gelebilirsiniz. En küçücük makarna dükkânı bile uzun uzun inceleyip yeni lezzetler
keşfetmeye değer. Ayrıca şehirde el işlerinin de oldukça önemli bir yeri var. Sokaklarda
gezerken el emeği ürünlerin satıldığı ufak dükkânlarda dantel işlemeli ürünler, işlenmiş cam
ürünler ve özel tasarım maskeler bulabilirsiniz. Dünya çapında meşhur olan Venedik
Karnavalı, maskelerin popüler olmasının sebebi.
14. yüzyılda Venedik’te meydana gelen veba salgını esnasında hastalıktan kendilerini
korumak veya vücutlarındaki yaraları gizlemek için uzun kıyafetler ve maskeler
kullanırlarmış. Acı bir olay için kullanılırken zamanla festivale dönüşen bu kostümler
rengârenk olmasına rağmen maskelerdeki ortak özellik olan donuk ve üzgün yüz ifadesi
vebalı günleri sembolize ediyor.
Birbirine sevimli köprülerle bağlanan onlarca minik adacığın birleşmesi ile oluşmuş, sokakları
sudan bir şehir hayal edin. Sular üzerine kurulmuş, içinden geçen kanallarını birbirinden zarif
gondollarla ziynetlendiren şehir; Venedik, İtalya’nın kuzeydoğusunda Adriyatik Denizi
kıyılarında bir prenses edası ile varlığını devam ettirmektedir. Anakarada bulunan Mestre
şehrinden 4 km uzunluğunda bir karayolu ve demiryolu ile ulaşılan kanallar şehri Venedik
118 küçük adacığın üzerine kurulmuş bir şehirdir. Bu adaların arasından süzülen 170 kanal ve
bu kanalların üzerinde adaları birbirine bağlayan 400 köprü bulunmaktadır.
Uzun süre Murcia’da kaldıktan sonra ben ülkeme dönmeden önce Endülüs Bölgesi ve
civarında bulunan şehirleri gezme hayali kurarken ailem marjinal bir karar vererek araba ile
Türkiye’den Avrupa’ya gelmeye karar verdi. Hali hazırda Shengen vizesi almışken ve araba
ile gelmişken 17 gün içerisinde imkanlarımız dahilinde gidebileceğimiz her yeri gezmeye
karar verdik. Ailem Yunanistan üzerinde bindiği feribot ile Venedik’e doğru gelirken ben de
Barcelona aktarmalı olarak Venedik’e uçtum. Onlar Türkiye’den, ben İspanya’dan ayrılmadan
önce telefon ve internetten ulaşma imkanımız olmaması ihtimaline karşın bir buluşma yeri
belirledik; havaalanının otoparkı. Şimdi aklıma geldikçe halimize gülüyorum. Marco Polo
Havaalanının dahilinde 4 farklı otopark olduğunu Venedik’e ulaştığımda öğrenmiştim.
Tamamen bir tevafuk üzerine ailemle havaalanında karşılaşamasak saatlerce birbirimizi
aramış olmamız büyük ihtimaldi. Her biri ile sıkı sıkı sarılıp ufak çaplı özlem giderdikten

sonra sanki aylardır birbirinden ayrı kalan biz değilmişçesine büyük bir heyecanla
seyahatimize odaklanıp Venedik’e ulaşmak için yola koyulduk.
Marco Polo Havaalanından indikten sonra Venedik’e ulaşmak için anakarayı adaya bağlayan
“Porte della Liberta” olarak bilinen 4 kilometrelik Özgürlük Köprüsü’nü geçmemiz gerekti.
Araba ile yaklaşık 20 dakika süren ulaşımın ardından arabamızı bulduğumuz otoparka
bıraktık. Venedik Avrupa’da merkezine motorlu taşıtlarla girilmesine izin verilmeyen tek
şehir olarak bilinmektedir. Venedik’te alışageldiğimiz araçlar dışında su taşıtları aracılığı ile
ulaşım sağlanmakta.
Venedik’te binalar deniz sularının altında bulunan ve kil özelliği taşıyan topraklara çakılan
kalın ve uzun kazıkların üzerine inşa edilmiş. Ahşap olan kazıkların su altında oksijen
bulunmadığı için çürümenin aksine gün geçtikçe sağlamlaşıp kayalaşmış. Venediklilerin yıllar
önce şehirlerini korumak için akarsuların yönünü değiştirmesi üzerine şehrin etrafı sularla
çevrilmiş ve bugün kanallar şehri olmasına sebep olmuştur. Şehre ilk girdiğimizde
valizlerimizi bırakıp rahatça gezebilmek adına bir otel arayışı içerisine girdik. Uğradığımız
her otelde pahalı bir şehirde olduğumuzu fark ediyorduk. Buna rağmen Venedik şartlarında
uygun fiyata 3 yıldızlı bir otel bulduk. Oldukça rahat ve temiz olan otelde bir gece için 200
Euro ödedik. Eşyalarımızı yerleştirdikten sonra Venedik sokaklarına attık kendimizi. Uzun bir
yoldan gelmiş olmanın verdiği yorgunluk ve açlık hissi ile gördüğümüz ilk ‘helal’ yazan
restorana daldık. Yemek yerken İtalya gibi bir yerde helal bir restoran bulmuş olduğumuz için
ne kadar şanslı olduğumuzu düşünürken yemek sonrası restorana sadece 5 kişilik yemek için
140 Euro ödediğimizde ve Venedik’te gezerken sık sık helal restoranlara rastladığımızda
hayal kırıklığına uğradık. Avrupa seyahatimiz boyunca ve hatta Rusya’da bile sık sık
Venedik’teki ilk yemeğimizi hatırlayıp halimize güldük. Venedik sadece konaklaması ile
değil yemekleri ve alışverişi açısından da pahalı bir şehir. Bir avuç kiraza 21 Euro ödemiş
olmamız da bunun kanıtlarından biri. Aynı rakama Murcia’da kilo kilo birkaç çeşit meyve
almanız mümkün.
Karnımızı doyurduktan sonra nereye gittiğimiz bilmeden uzun uzun yürüdük şehrin içinde.
Bütün sokaklar ve kanallar birbirine benziyor gibi görünse de her adımda ayrı bir keyif
veriyor şehri keşfetmek… Evlerin arasından geçen kanalların üzerinde bulunan ve adacıkları
birbirine bağlayan köprüler ve yol boyunca size eşlik eden minik rengârenk çiçeklerle
Venedik yıllar öncesinden bugüne kadar yaşamayı başarabilmiş bir prenses gibi. Şehir tarih
kokan atmosferi ile birlikte sokaklarda yürüyen modern giyimli insanlar dışında ortaçağdan
bugüne tarihi görünümünden ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmemiş. Geçmişten günümüze
gittikçe azalan nüfusunun çoğunu orta yaş ve üzerinin oluşturması Venedik’in orjinalini
korumasını sağlayan en büyük etkenlerden olsa gerek. Genç nüfus daha hareketli bir yaşam
için anakarada bulunan şehirleri tercih ediyormuş.
Venedik’te genellikle evlerin iki ayrı kapısı var. Biri yaya yolunun üzerinde kara kısmında
bulunurken diğer kapı kanal tarafında bulunmakta ve kanaldaki kapıların önünde şehir içi
ulaşım için gondollar tabiri caizse park edilmiş beklemekte. Kapıda ekleyenin araba olması
dışında bir gondol olması şehri bambaşka bir atmosfere sürüklüyor. Şehirde toplu taşıma aracı
olarak su otobüsleri ve taksileri veya turistler için özel olarak süslenmiş afili gondolları
kullanabilirsiniz. Peki şehrin büyülü havasına yavaş yavaş alışırken Venedik’te nerelere
gidilmeli, neleri görmeli?
Su trafiğinin yoğun olduğu Venedik’in içinden “Z” şeklinde geçen ve diğer küçük kanalların
buluşma noktası olan Büyük Kanal üzerinde yapılacak olan gezi Venedik’in demosu
diyebiliriz. Kanal turunu ‘vaporetto’ olarak bilinen deniz otobüsleri veya gondollar aracılığı
ile yapabilirsiniz. Gezerken 13. yüzyıldan günümüze Gotik, Bizans mimarisi ve Barok
tarzında inşa edilmiş yapıtlar kanal turunda misafirlere eşlik eder. San Marco Meydan’ı şehrin
merkezinde yüzlerce turistin buluşma noktasıdır. San Marco Bazilikası, Aziz Mark Çan
Kulesi Torre del Orologio Saat Kulesi, Dükler Sarayı ve Arkeoloji Müzesi meydanı

çevreleyen yapıtlardan bazıları. Aziz Mark’ın Çankulesi üzerinde bulunan seyir terası
Venedik’e kuş bakışı bakmak isteyenler için en güzel noktalardan biri. Uzun bir giriş
sırasında beklemenin ardından terasa çıkmayı başaranların anlattıklarına göre şehre kulenin
üzerinden bakıldığında şehrin içerinden geçen kanalları görünmüyormuş. Yine içini görmek
için uzun bir sıra beklemeniz gereken yerlerden biri de San Marco Bazilikası. 9. yüzyılda
yapıldığı bilinen bazilika yapılırken Ayasofya Camii’nden ilham alındığı söyleniyor.
Venedik fotoğraflarında sık sık gördüğümüz yüzlerce köprü arasında en popüler olanları
Rialto ve Ahlar köprüleri. Venedik’e giden herkesin yolu bir şekilde bu köprülerden geçer.
Dar sokaklardaki dükkanlarda İtalya’ya has bir lezzet olan makarnanın envai çeşitlerine denk
gelebilirsiniz. En küçücük makarna dükkânı bile uzun uzun inceleyip yeni lezzetler
keşfetmeye değer. Ayrıca şehirde el işlerinin de oldukça önemli bir yeri var. Sokaklarda
gezerken el emeği ürünlerin satıldığı ufak dükkânlarda dantel işlemeli ürünler, işlenmiş cam
ürünler ve özel tasarım maskeler bulabilirsiniz. Venedik, kanalları kadar maskeleri ile de ünlü
olan bir şehirdir. Dünya çapında meşhur olan Venedik Karnavalı, maskelerin popüler
olmasının sebebi. 14. yüzyılda Venedik’te meydana gelen veba salgını esnasında hastalıktan
kendilerini korumak veya vücutlarındaki yaraları gizlemek için uzun kıyafetler ve maskeler
kullanırlarmış. Acı bir olay için kullanılırken zamanla festivale dönüşen bu kostümler
rengârenk olmasına rağmen maskelerdeki ortak özellik olan donuk ve üzgün yüz ifadesi
vebalı günleri sembolize ediyor.
Renkli kültürü, şehrin sıra dışı oluşumu ve lezzetli mutfağı ile Venedik elbette görülesi
şehirlerden birisi. Ve imkânınız varsa Venedik’e yapacağınız seyahati baharda veya Venedik
Karnavalı’na denk gelen bir zaman diliminde yapmanız şehirden daha fazla keyif almak adına
imkân sağlayacaktır.
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