KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.09.2013–08.09.2013
Đki ayrı iş kazası Đki yaralı
Kayseri’de meydana gelen 2 ayrı iş kazasında 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bir inşaatta meydana
gelen olayda, 34 yaşındaki Ö.D.’nin kafasına tahta düşmesi sonucunda yaralandığı öğrenildi.
Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Naneler Sokak’ta meydana gelen bir başka
kazada ise, balkondaki anteni düzeltmek isteyen 58 yaşındaki Y.A.’nın, yaslandığı kablonun
kopması sonucunda 2 metre yükseklikten düştüğü bildirildi.Yetkililer, yaralıların Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığını, olaylarla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/iki-ayri-is-kazasi-iki-yarali-h2914.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Evlenme isteği reddedilince intihara kalkıştı
Kayseri’de, evlenmek istediği kız arkadaşının ailesinin karşı gelmesi üzerine intihara kalkışan
genç tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Sarız ilçesine bağlı Çağşak köyünde meydana gelen olayda Đ.D.’nin
evlenmek istediği kız arkadaşının ailesinden olumsuz yanıt aldığı ve bunalıma girdiği
öğrenildi.Girdiği bunalım sonrasında evde bulunan ilaçlardan 10 adet içen Đ.D.’nin Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavi edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/evlenme-istegi-reddedilince-intihara-kalkisti-h2915.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Elektrik hattı çekmek isterken canından oldu
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde cami inşaatına elektrik hattı çekmek isteyen bir kişi elektrik
akımına kapılarak hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre M.E.’nin çalıştığı cami inşaatına elektrik hattı çekmek için elektrik
direğine çıktığı öğrenildi. M.E.’nin bağlantı kablolarını yaptığı esnada elektrik akımına
kapıldığı bildirildi.Ağır yaralanan M.E.’nin ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/elektrik-hatti-cekmek-isterken-canindan-oldu-h2916.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Bünyan’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3
kişi de yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Bünyan ilçesine bağlı Akmescit kasabasında meydana gelen olayda
T.T.’nin kullandığı otomobilin M.T.’nin kullandığı kamyonete arkadan çarptığı öğrenildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü T.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği,

otomobilde bulunan A.T., A.T. ve O.T.’nin yaralandığı bildirildi. Yetkililer kaza ile ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/bunyanda-trafik-kazasi-1-olu-3-yarali-h2917.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Define avcıları gözaltına alındı
Kayseri’nin Đncesu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda define aradıkları
belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Đncesu ilçesine bağlı Şeyhşaban köyünde Yuva Deresi’nde define
arandığı ihbar edildiği öğrenildi. Yapılan ihbarın değerlendirilmesi sonucunda Đ.D., E.Ü., Ş.Ü.
ve R.T.’nin el dedektörü, dizüstü bilgisayar, çekiç ve 3 adet define arama cihazı ile
yakalandığı bildirildi.Zanlıların yapılan sorguları sonucunda ifadelerinin alınmasının ardından
serbest bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/define-avcilari-gozaltina-alindi-h2918.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

150 Kavak ağacını yaktı
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde, kurumuş otları yakmak isteyen bir kişi 150 adet kavak
ağacının yanmasına neden oldu.

02 Eylül 2013 Pazartesi 13:20

Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Kale köyünde meydana gelen olayda Y.D.’nin
kurumuş otları yaktığı öğrenildi. Y.D.’nin alevleri kontrol edemediği ve M.D.’ye ait 150 adet
kavak ağacının yanmasına neden olduğu bildirildi.Yetkililer, Y.D.’nin yakalanarak gözaltına
alındığını, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/150-kavak-agacini-yakti-h2919.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Tersine Beyin Göçü ERÜ’de Meyvelerini Vermeye
Başladı
Uzun yıllar Amerika’da bilimsel çalışmalar yapan ve Rektör Prof. Dr. Keleştemur’un daveti
üzerine Erciyes Üniversitesi’ne dönen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi hastalığına karşı geliştirdiği aşı ile bütün dünyanın gözlerini Kayseri’ye çevirmesine
neden oldu.

02 Eylül 2013 Pazartesi 13:28

Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan Genom ve Kök Hücre Merkezi ve Biyogüvenlik
Seviye 3 Laboratuvarı gibi önemli araştırma merkezlerinde başlatılan çalışmalar meyvelerini
vermeye başladı. Araştırma merkezlerinin teker teker faaliyete geçmesi, tersine beyin
göçünün başlamasına da yol açtı. Uzun yıllar yurt dışında bilimsel çalışmalar yapan ve
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’un daveti üzerine Türkiye’ye
dönerek bilimsel çalışmalarını Erciyes Üniversitesi’nde yürüten Prof. Dr. Aykut Özdarendeli,
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı geliştirdiği aşı ile bütün dünyanın dikkatlerini
Erciyes Üniversitesi üzerinde toplarken, yurt dışındaki önemli merkezlerde bilimsel
çalışmalar yürüten Türk bilim adamları Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan araştırma
merkezlerinde çalışmak ve Türkiye’ye dönmek için harekete geçti.Erciyes Üniversitesi’nde
aşı geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi için kurulan ve Dünya Sağlık Örgütü
tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde çalışma yapan “ERÜ Biyogüvenlik Seviye 3
Laboratuvarı” akreditasyon işlemlerini de tamamladı. Bu akreditasyon işlemi, Türkiye
üniversiteleri arasında ilk ve tek Biyogüvenlik Seviye 3 Laboratuvarı olma ünvanı
kazandı.TÜV SÜD Cleancert GBMH tarafından sertifikalandırılan Biyogüvenlik Seviye 3
Laboratuvarı’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
H. Fahrettin Keleştemur, Erciyes Üniversitesi Araştırma Merkezleri’nin önemli bilimsel
çalışmalar başlattığını ve bu çalışmaların önümüzdeki dönemlerde sonuç vermeye
başlayacağını belirterek, Erciyes Üniversitesi’nin “Araştırmacı Üniversite” kimliği ile
insanlığa büyük hizmetler sunacağına inandığını söyledi. Prof. Dr. Keleştemur, yeni kurulan
Biyogüvenlik Seviye 3 Laboratuvarı ve başlatılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
“Erciyes Üniversitesi bünyesinde temel olarak aşı geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
yanında güncel infeksiyöz hastalık etkenlerinin araştırılması ve temel çalışmaların yapılması
amacıyla Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL3) laboratuvarı kurulumu ve akreditasyonu

tamamlanarak faaliyetine başlamıştır. Hizmete giren Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL3)
laboratuvarının yapımına 2012 yılında Eylül ayında başlanmış 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle
bir yıl gibi kısa bir sürede laboratuvarların yapısal kurulumu ve uluslararası akreditasyonu
tamamlanmıştır. Yine aynı süreçte laboratuvarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
kullanılacak demirbaş ve sarf malzemelerin temini gerçekleştirilmiştir. Biyogüvenlik Seviye 3
(BSL3) laboratuvarında yapılacak çalışmaların uluslararası çalışma standartlarına uygun
olarak sürdürülmesi ve güvenli çalışma koşullarının oluşturulması amacıyla BSL3 standart
operasyon planı (SOP), risk değerlendirme çalışmaları, acil eylem planları gibi destek
belgeleri hazırlanarak laboratuvarda çalışacak personele eğitimler düzenlenmiştir.
Biyogüvenlik seviye 3 laboratuvarı toplam 400 m2’lik bir kullanım alanı içerisinde
araştırmacıların gereksinim duyduğu ileri biyogüvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gaz
sızdırmaz kapılar ve sürekli negatif basınç sağlanacak şekilde dizayn edilmiş, kontrollü erişim
ve giriş, günün her saatinde izleme ve kayıt sistemi bulunmaktadır. Laboratuvar havalandırma
sistemi çevreyi ve çalışanı koruyacak şekilde HEPA filtreli-eksozlu olarak dizayn edilmiştir.
Laboratuvar malzeme girişler UV sterilizasyonlu değişim kutuları vasıtasıyla, ter türlü
biyolojik atık çıkışları çift kapılı otoklav ile gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar dışına çıkacak
tüm sıvı atıklar herhangi bir çevresel bulaşma oluşturmayacak şekilde termo-kimyasal atık
dekontaminasyon sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarda çalışacak personel
uluslararası standartlarda kişisel koruyucu ekipmanlar kullanarak laboratuvarda çalışmalarını
devam ettirmektedir. BSL3 laboratuvarı, çalışmaların sürdürebilmesi için 3 adet sınıf II
biyogüvenlik kabini, çiftkapılı otoklav, giriş kısmında giyinme soyunma ve duş kısımları,
depolama ve fümigasyon odaları gibi temel gereksinimler yanında laboratuvar alanı içerisinde
soğutmalı santrifüj, karbondioksitli inkubator, yüsek kapasiteli döner şişeli inkübatör , -20
derin dondurucu, - 80 derin dondurucu, çalkalamalı inkübatör gibi en son sistem alet ve
ekipmanları içermektedir.Ayrıca sistem içerisinde biyogüvenlik seviye 3 düzeyinde hayvanlar
üzerinde araştırmaların yapılacağı Hayvan Biyogüvenlik Seviye 3 Laboratuvarı (Animal
biosafety Level 3 ; ABSL-3) bulunmaktadır. Bu kısımda iki adet pozitif ve negatif basınçlı
olarak kullanılabilen tavşan ve fare izolatörleri ile birlikte bu hayvanlarda deneysel
operasyonların yapılabileceği sınıf II biyogüvenlik kabini bulunmakta bu bölümde bulunan
otoklav vasıtasıyla çalışmalar sonunda oluşacak biyolojik atıklar dekontamine edilerek
biyolojik olarak bulaşmaya sebep vermeyecek şekilde tesis dışarısına çıkarılmaktadır.
Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL3) laboratuvarı bünyesinde devam ettirilecek çalışmalara destek
hizmeti vermek amacıyla 2 adet sınıf II biyogüvenlik kabini, 2 adet PCR cihazı, 1 adet real
time PCR cihazı, ELISA plaka okuyucu, soğutmalı ve soğutmasız santrifüjler, otoklav, saf su
cihazı, jel görüntüleme sistemi gibi modern laboratuvar ekipmanlarıyla donatılmış
biyogüvenlik seviye 2 laboratuvarı da (BSL-2) sistem içerisinde yer almaktadır. BSL-2
laboratuvarı, biyogüvenlik seviye 3 seviyesi gerektirmeyen ileri moleküler ve biyolojik
araştırmaların yapılacağı temel bir alan olarak hizmet verecektir.Erciyes Üniversitesi
bünyesinde doğrudan üniversite imkanlarıyla kurulan Biyogüvenlik Seviye 3 (BSL3), Hayvan
Biyogüvenlik Seviye 3 Laboratuvarı (ABSL3) ve Biyogüvenlik Seviye 2 (BSL2)
laboratuvarları 2013 yılı Ağustos Ayı itibariyle TÜV SÜD Cleancert GbmH tarafından
denetlenerek sertifikalandırılmıştır.Erciyes Üniversitesi BSL2, BSL3 ve ABSL3’den oluşan
integre laboratuvar sistemi Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standartlarda çalıştığı
belgelendirilen, ülkemizdeki üniversitelerde bulunan ilk ve tek BSL3 laboratuvarıdır. Ülkemiz
genelinde ise 2012 yılında BSL3 sertifikasyonu alan TÜBĐTAK MAM Gen Mühendisliği ve
Biyoteknoloji Enstitüsü’nden sonra sertifikasyona sahip 2. BSL3 laboratuvarı
konumundadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/egitim/tersine-beyin-gocu-erude-meyvelerini-vermeye-basladi-h2920.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Đlim Hikmet Vakfı, 180 yaz kursu öğrencisine
sertifikalarını verdi
Đlim Hikmet Vakfı’nın ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlediği yaz kursları sona
erdi. Vakıf binasında düzenlenen etkinlikte yaz kurslarına katılan 180 öğrenciye sertifikaları
verildi.
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Đlim Hikmet Vakfı tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen yaz
kurslarında 180 öğrenciye sertifikaları verildi. 6 hafta süren kurslarda öğrencilere 30 personel
gözetiminde, Kuran_ı Kerim, ezber ve temel dini bilgiler gibi birçok alanda ders verildi.
Öğrencilerin maneviyatına yönelik derslerin yanı sıra sosyalleşmeleri adına el sanatları,
bilgisayar, satranç, ilahi, ebru ve filim gösterimi gibi birçok sosyal aktivite düzenlendi.
Vakıf binasında düzenlenen sertifika töreninde velilere konuşan Yaz Okulu Komisyonu
Başkanı Osman Akdemir yaz kurslarının amacının çocukların maneviyatlarının gelişmesine
yardımcı olarak kulluk bilinci kazanmalarını sağlamak olduğunu belirterek ‘6 haftalık yoğun
bir çalışmanın verimi olarak bugün buralardayız ve sizlerin karşısına işimizi düzenli ve özenli
yapmanın gururu ile çıkmaktayız. Toplamda 180 öğrenci ve 30 eğitimci arkadaş ile
yaptığımız bu çalışma önümüzdeki yıllara ve çocuklarımıza bir yatırımdır. Burada vermiş
olduğumuz eğitimler ve buradaki ortam çocuklarımızın kişiliklerinin gelişmesine vesile olarak
bilinçli bir toplumun temelini oluşturacaktır’ dedi.
Sertifika törenine katılan velilerde çocuklarının almış olduğu eğitimlerden fazlasıyla memnun
olduklarını dile getirdiler. Çocuklarının kurslara severek geldiğini söyleyen veliler
önümüzdeki yılda da tercihlerinin Đlim Hikmet Vakfı yaz kurslarının olacağını belirttiler.
Yapılan konuşmalar ve bilgilendirmelerin ardından sertifikalarını alan öğrenci ve velilere
ikramlarda bulunulmasının ardından program sona erdi.
Haber-fotoğraf: Mesut Davarcı (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/ilim-hikmet-vakfi-180-yaz-kursu-ogrencisine-sertifikalarini-verdi-h2921.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Kayıp sürücü hala ‘ARANIYOR’
Kızılırmak Köprüsü'nde takla atan aracın sürücüsüne ulaşılamadı. Yakınları ise aramaya
devam ediyor
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Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atan aracın sürücüsü Ebubekir Çelebi’nin (48)
Kızılırmak’taki arama çalışmalarına Cumartesi akşam saatlerinde son verildi. Kızılırmak'a
düştüğü sanılan sürücüyü arama çalışmaları Perşembe öğlen saatlerinde başlamıştı. Adana ve
Elazığ Emniyet Müdürlüklerinden gelen Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin 3 gün süren
arama çalışmalarına Ankara’dan gönderilen helikopter de havadan destek verdi.
ÇELEBĐ’NĐN YAKINLARI: “IRMAĞA DÜŞMEDĐ MĐ ACABA?”
Gazetemize açıklama yapan kayıp sürücünün yakınları, arama çalışmalarına devam
edeceklerini belirterek, “Ebubekir Çelebi, kazanın gerçekleştiği saat olan Çarşamba’yı
Perşembe’ye bağlayan gece 01:30’dan yaklaşık 2 buçuk saat önce yakınlardaki bir benzin
istasyonunun lokantasında yemek yemiş. Kazaya kadar geçen sürede ne olduğuna dair bir
ipucu yok. 3 gün süren çok detaylı arama çalışmalarında Pos cihazı bile bulunurken,
kendisinin bulunmaması ‘ırmağa düşmedi mi acaba’ sorusunu aklımıza getiriyor. Biz onu
aramaya devam edeceğiz. Kendisini görenlerin, kazayı ve kaza sonrasında olan biten ne varsa
görenlerin 0546 204 57 84 ve 0535 654 27 20 numaralı telefonlardan bize ulaşmalarını, bilgi
vermelerini istiyoruz.” dedi.
KAZA NASIL OLMUŞTU?
Edinilen bilgiye göre, Ebubekir Çelebi'nin kullandığı 35 KA 515 plakalı hafif ticari araç,
Kayseri-Ankara karayolunun 20'nci kilometresinde Yemliha beldesi yakınlarında bulunan
Kızılırmak Köprüsü üzerinde takla atıp karşı yöne geçti. Araç, köprü bariyerlerine çarparak
durabildi.
Kazadan sonra kaybolan araç sürücüsü için köprü ve Kızılırmak boyunca arama çalışmaları
başlatıldı. Sürücünün Kızılırmak’a savrulmuş olabileceği ihtimali üzerine Adana Emniyet
gelen
dalgıç
polisler
arama
çalışmalarına
başladı.
Müdürlüğünden
48 yaşında olduğu belirtilen Ebubekir Çelebi, Yemliha Belde Belediyesi'nde görevli idi.
Haber Merkezi

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/kayip-surucu-hala-araniyor-h2922.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Akkışla ilçe danışma toplantısı yapıldı
Ak Parti Akkışla Đlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Akkışla Đlçe Halk Eğitim
Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Akkışla Đlçe
Koordinatörleri Galip Attar, Murat Đçme, Akkışla Đlçe Başkanı Davut Altınoluk, meclis
üyeleri, muhtarlar, ilçe teşkilatı ve partililer katıldı.
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Toplantıda konuşan Ak Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, "Mısır ve Suriye'de yaşanan olaylara
değinerek, "Bu günlerde, tüm Dünya'da zalimlerin zulmü altında ezilen bütün insanlar için
dertleniyoruz. Ak Parti teşkilatları olarak, bizler sadece ilimiz, ilçemiz, ülkemiz için değil,
tüm insanlık için vebal taşıyoruz ve çalışıyoruz, hayatımızı da bu uğurda harcıyoruz. Aynı
karıncanın Nemrut'a sucu taşıdığı gibi." dedi.Karıncanın belki hedefe varamayacağını, belki
de taşınan suyun ateşi söndüremeyeceğini belirten Dengiz, şunları söyledi:
"Ama bu uğurda ölürüm dercesine, işte su taşıyan karınca misali bizlerde bu davada, bu
uğurda, insanlık dramı karşısında Nemrut'a su taşımaya çalışıyoruz. Ama biliyoruz ki,
damlaya damlaya göl olur. Hepimizin bir karınca misali çalışması ile bu davalar, Allah'ın izni
ile iyi bir neticeye ulaşacaktır. Bizler bu uğurda çalışmaya devam edelim yeter ki.
Bizler, Ak Parti olarak, Türkiye'de çok büyük bir rol üstlendik. Tüm Dünya'daki mazlumların
ve zulme uğrayan insanların hamiliğini üstlendik. Dünya, şimdi Başbakanımıza, Türkiye'ye
nerdeyse cephe almış durumda. Bu oynanan oyunların arkasında, Türkiye'nin güçlenmesinin
ve ilerlememesinin istenilmediği konuşuluyor.
Dünya'da etki yaratan, adaleti, huzuru ve kardeşliği tesis eden bir Türkiye'den bahsediliyor.
Son zamanlarda, Türkiye o tarih boyunca yaşadığı ve gerçekleştirdiği rolünü üstlenmiş
durumda. Dünya'daki insanlığın, adalet, kardeşlik, huzur ve tesis etme rolünü yaşamaya
başlayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. 12 yıl içerisinde mucize bir gelişme ile, tüm Dünya'da
ekonomisi, hukuku, adaleti, huzuru, turizmi ve her yönü ile kendinden söz ettiren, bir çok
konuda fikri alınan bir ülke konumuna geldi. Peki ne oldu da, Türkiye bu konuma geldi? 12
sene öncesinden Türkiye'nin tek farkı, bu gün iktidarda Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki
Ak Parti hükümetlerinin olması. Tüm Dünya'nın yandığı, tutuştuğu, krizler içinde boğuştuğu
bir ortamda, bit Türkiye mucizesi oluştu. Birilerini hayal dahi edemediği, projelerimizi
açıkladığımızda hayal görüyorsunuz dediği icraatlarımızı tek tek hayata geçirdik."

Đlçe Başkanı Davut Altınoluk da teşkilat ve seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Toplantının ikinci bölümünde ise, teşkilat mensupları ile görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/akkisla-ilce-danisma-toplantisi-yapildi-h2923.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Kaymakamlardan Vali Düzgün’e ziyaret
Kayseri’de Kocasinan Kaymakamlığı’na atanan Ali Candan ve Melikgazi Kaymakamlığı’na
atanan Erkaya Yırık, Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.
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Kayseri’de Kocasinan Kaymakamlığı’na atanan Ali Candan ve Melikgazi Kaymakamlığı’na
atanan Erkaya Yırık, Vali Orhan Düzgün’ü ziyaret etti. Kayseri’de Kocasinan
Kaymakamlığı’na atanan Ali Candan ve Melikgazi Kaymakamlığı’na atanan Erkaya Yırık,
görevlerine başlamaları nedeniyle Vali Orhan düzgün’ü makamında ziyaret etti. Vali Düzgün
bir süre sohbet ettiği kaymakamlar Ali Candan ve Erkaya Yırık’a görevlerinde başarı diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kaymakamlardan-vali-duzgune-ziyaret-h2924.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Muhtarlar Kayseri'ye hayran kaldı
Đç Anadolu Muhtarlar Federasyonu'na tahsis edilen binanın açılış töreni için Kayseru'ye gelen
çeşitli Muhtar Federasyonları ve Muhtar Dernekleri başkanları, Kayseri'ye hayran kaldılar.
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Đç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Teşkilat Başkanı Necmettin Kale, "Misafirlerimiz
Kayseri'yi çok sevdiler. 'Büyükşehir Belediye Başkanınızı baş üstünden indirmeyin' diyorlar.
Biz de başkanımızla gurur duyuyoruz" dedi.Đstanbul Muhtarlar Federasyonu Genel Sekreteri
Bülent Abdullah Eser, Kayseri'nin dört dörtlük tabirine uygun bir şehir olduğunu belirterek,
''Kayseri'yi gezdikçe Türkiye ile gurur duydum. Özhaseki başkanı kutluyorum. Kayseri'yi canı
gönülden sevdiği belli. Çok emek vermiş ve çok güzel tesisler kazandırmış" ifadelerini
kullandı.

Đç Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ahmet Oğuz ise, "46 ilden gelen muhtarlar
Kayseri'yi çok sevdiler. 'Her vilayette bir Özhaseki olması lazım' diyorlar" derken, Malatya
Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz, "Sayın Başkanımız Özhaseki'yi Malatya'dan da
takip ediyoruz. Çok beğeniyor, takdir ediyoruz. Kayseri için büyük kazanç" şeklinde konuştu.
Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ali Gülgen de, "Başkan Özhaseki Türkiye'de hep
ilkleri yapan bir belediye başkanı. Đki günde gezdiğimiz yerler takdire şayan yerler", Doğu
Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdullah Butagu ise, "Kayseri mükemmel bir
kentimiz. Belediye başkanımız mükemmel projelere imza atmış. Türkiye'nin bütün illerine
gidiyoruz. Bu projeleri başka illerde göremiyoruz. Kayseri Türkiye'ye model olacak bir şehir"
dediler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/muhtarlar-kayseriye-hayran-kaldi-h2925.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Dersleri kötü olan öğrenci intihara kalkıştı
Kayseri’nin Sarız ilçesinde, derslerinin kötü olması sebebiyle bunalıma giren bir öğrenci ilaç
içerek intihara kalkıştı.
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Kayseri’nin Sarız ilçesinde, derslerinin kötü olması sebebiyle bunalıma giren bir öğrenci ilaç
içerek intihara kalkıştı. Edinilen bilgiye göre Oğlakkaya köyünde meydana gelen olayda
C.A.’nın derslerinin kötü olması nedeniyle bunalıma girdiği ve evde bulunan ağrı kesicilerden
10 adet içtiği öğrenildi. Kayseri Eğitim ve Arıştırma Hastanesi’ne kaldırılan C.A.’nın yapılan
müdahalenin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/dersleri-kotu-olan-ogrenci-intihara-kalkisti-h2926.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Vali Orhan Düzgün ĐGM'nin son dönem açılışına
katıldı
Vali Orhan Düzgün ĐGM'nin son dönem açılışına katıldı. Vali Orhan Düzgün: “Đlçe ve köy
gezilerinde gördüm ki Kayseri’nin 386 köyünün tamamına yakınında asfalt vardı”
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Đl Özel Đdaresinde düzenlenen toplantıya, Vali Orhan Düzgün, Đl Genel Meclis Başkanı
Sadettin Aydın ve Đl Genel Meclisi üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Orhan Düzgün,
“Daha önce değişik vesilelerle görüşme fırsatımız oldu. Đl Genel Meclisinin 2. dönem
çalışmalarına başlaması dolayısıyla yapılan ilk toplantıya katılmak istedim. Kayseri’de göreve
başlayalı 3 ay oldu. Göreve geldiğimden beri yaptığım ilçe ve köy gezilerinde gördüm ki
Kayseri'nin 386 köyünün tamamına yakınında asfalt vardı. Köylerin içindeki yollara kilitli
parke döşendiğini memnuniyetle gördüm. Bu açıdan Đl Özel Đdaresinin başarılı çalışmalar
yaptığını görüyorum. Bu açıdan sizlere teşekkür ederken, kalan dönemde de uyumlu bir
şekilde çalışmalara devam edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.
Kayseri’de çeşitli tarım ürünlerinin üretildiğini belirten Düzgün, “Örneğin kabak çekirdeğinin
üçte biri burada üretiliyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Đnşallah bundan
sonrada tarım konusunda başlatılan çalışmaların devam etmesini arzu ediyoruz. Ayrıca
bildiğiniz gibi 4+4+4 sistemine geçiş yapıldı. Kayseri’deki okulların başarısını arttırmak için
gayret göstereceğiz. Üniversite anlamında da Kayseri'nin 4 üniversitesi bulunuyor. Bu
gerçekten çok önemli. Sanayi ve üniversite işbirliğinin ön planda olması gerektiğini
düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/yamac-parasutunde-mutlu-son-h2911.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Develi'de esrar operasyonu

Kayseri’nin develi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 45 gram esrar
ele geçirildi.

03 Eylül 2013 Salı 12:20

Edinilen bilgiye göre Jandarma ekiplerinin yapılan bir ihbarı değerlendirmesi sonucunda
C.E.’ye ait evde arama yapıldığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 45 gram esrar maddesinin ele
geçirildiği kaydedildi.
Yetkililer, gözaltına alınan C.E.’nin yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldığını
bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/develide-esrar-operasyonu-h2929.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Doğu Türkistan'a hürriyet
Doğu Türkistan’da yapılan zulüm ve katliamlar protesto edildi. Doğu Türkistan’da yapılan
zulüm ve katliam Kayseri Argıncık Ülkü Ocakları ve Doğu Türkistan Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği tarafından protesto edildi.

03 Eylül 2013 Salı 12:54

Argıncık Ülkü Ocakları ve Doğu Türkistan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından
düzenlen yürüyüşle Doğu Türkistan da yapılan katliamlar protesto edilirken, verilen şehitler
içinde dua edilerek gıyabi cenaze namazı kılındı. Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz cami’nde
toplanan gurup ikindi namazını burada kıldıktan sonra ellerinde Türk ve Doğu Türkistan
bayrakları ile sloganlar eşliğinde Hunat cami’ne doğru yürüyüşe geçti. Aralarında Doğu
Türkistan Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Seyit Tümtürkün’de
bulunduğu gurup yol boyunca ‘Hak hukuk adelet Türkistana hürriyet, Kızılcık Türkistan’dan
defol’ sloganları attı.
Hunat cami’de kılınan gıyabi namaz ve duanın ardından bir açıklama yapan Argıncık Ülkü
Ocakları ikinci Başkanı Hamdi Sarıkurt Đslam coğrafyasının birçok bölgesinde baskı zulüm ve
gözyaşı olduğunu belirterek Doğu Türkistan’da katledilen Müslüman Türklerin
kefenlenmeden ve cenaze namazları kılınmadan defnedildiklerini belirtti. Sarıkurt ‘ Dünyanın
birçok bölgesinde Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor ancak Doğu Türkistan’da daha ağır
bir zulüm var. Oradaki kardeşlerimiz daha ağır şartlarda naaşları kefenlenmeden cenaze

namazları kılınmadan toplu mezarlara defnediliyorlar. Başta Türkiye olmak üzere dünya artık
Türkistan’da yaşatılan zulümlere dur demeli’ dedi.
Doğu Türkistan Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk ise
Doğu Türkistan’da Çin tarafından Müslümanlara uygulanan katliam ve zulme modern
dünyanın gözleri kör kulağı sağır olmuş durumda olduğunu söyleyerek Dünyanın bu
yaşananlara artık sessiz kalmamsı gerektiğini vurguladı.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/dogu-turkistana-hurriyet-h2930.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Son doğum gününü kutladı
4 yaşındaki Hakan, son doğum gününü kutladıktan sonra trafik kazasına kurban gitti

03 Eylül 2013 Salı 13:46

Kayseri’de, 14. yaş gününü kutladıktan 2 gün sonra trafik kazasında ağır yaralanan Hakan E.,
bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. 23 Ağustos’ta Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt
Mahallesi’ndeki evlerinde 14. yaş gününü kardeşleri ve arkadaşları ile kutlayan Hakan E., 25
Ağustos Pazar günü bisikleti ile dolaştığı sırada 41 yaşındaki H.A.’nın kullandığı 38 DA 730
plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.Olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Hakan E., bir hafta süren yaşam
mücadelesini kaybetti. Hakan E. Hunat Camii’nde kılınan namaz sonrasında gözyaşları içinde
toprağa verilirken, kazaya karışan otomobil sürücüsü H.A. yapılan soruşturma sonrasında
denetimli serbestlik şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/son-dogum-gununu-kutladi-h2931.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Elektrik Kesintisi
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den yapılan açıklamada şebeke yenileme çalışmaları
nedeniyle 04 Eylül 2013 Çarşamba günü bazı yerleşim birimlerine 9 saat süreyle elektrik
verilemeyeceği bildirildi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 12:43

Buna göre 04 Eylül 2013 Çarşamba günü 08.00 - 17.00 saatleri arasında; Gesi Cumhuriyet ve
Yeşilyurt Mahallelerine enerji verilemeyecek.Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda
belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve
kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/elektrik-kesintisi-h2937.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Dikkatsizlik parmağından etti
Kocasinan ilçesinde baltayla odun kesen bir kişi, dikkatsizlik sonucu parmağını kesti.

04 Eylül 2013 Çarşamba 13:59

Kocasinan ilçesinde baltayla odun kesen bir kişi, dikkatsizlik sonucu parmağını kesti.
Alınan bilgilere göre, Y.Ö. isimli kişi, evinin bahçesinde odunları kırdığı esnada dikkatsizlik
ve tedbirsizlik sonucu baltayı eline vurması sonucu sol işaret parmağını kopardı. Hayati
tehlikesi bulunmayan Y.Ö. sevk edildiği Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi
yapılarak taburcu edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/elektrik-kesintisi-h2937.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin Đncesu ve Akkışla ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 3 kişi
yaralandı.

04 Eylül 2013 Çarşamba 14:05

Alınan bilgelere göre Đncesu ilçesi Süksün kasabasında M.I'nın kullandığı araç, Ankara
istikametinden Kayseri istikametine seyir halindeyken, Süksün kasabası yakınlarında yolun
karşısına geçmek isteyen R.A'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan R.A. ambulans ile Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Araç sürücüsü gözaltına
alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da yolun kenarındaki ağaca çarpan aracın
sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. I.D'nin, sevk ve idaresindeki araç,
Girinci köyünden Kululu kasabasına seyir halindeyken, sürücünün kontrolünden çıkarak
yolun kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada, araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan
F.A. yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, sevk edildikleri Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri yapılarak taburcu edildiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/2-ayri-trafik-kazasinda-3-kisi-yaralandi-h2940.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor
Kayseri'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 14 kök kenevir bitkisi, 5 gram
esrar maddesi ile 4 bin 995 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 14:12

Alınan bilgilere göre, Sarıoğlan ilçesi Sofumahmut köyünde şüpheli E.Y.’nin evinin
bahçesinde yapılan aramada 14 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli
ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Bu arada, Sarız ilçesine bağlı Kıskaçlı köyünde S.K.’ya ait otomobilde yapılan aramada 4 bin
995 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken, S.K. da ifadesinin
alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda Sarız ilçesi Darıdere köyü yakınlarında
yapılan yol kontrol ve aramasında durdurulan aracın sürücüsü M.O'nun cebinde 5 gram esrar
maddesi bulundu. Şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/jandarma-kacakcilara-goz-actirmiyor-h2941.html
Erişim Tarihi: 04.09.2013

Her tiroid nodülü kanser değildir
Memorial Kayseri Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Uğur Alp Göksu, tiroid
nodülleri hakkında bilgi verdi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 14:25

Tiroid nodülleri toplumda sık görülmesine karşın elle muayenede nodul saptanması yüzde 3-7
iken, ultrasonografi ile bu oran yüzde 20-76’ya çıkmaktadır. Nodüller genellikle sağlık
açısından zararsızdır. Ancak belirlendiğinde bunların aşırı hormon üretimi yapıp yapmadığı
ve en önemlisi de kanser olup olmadığı araştırılmalıdır. Nodüllerin çaptan bağımsız olarak %
5‘i kanserdir. Tek veya çok sayıda nodül olması kanser olasılığını genelde
değiştirmemektedir.
Büyük nodüller nefes darlığa yol açabilir.Hastalarının önemli bir kısmında nodüllere bağlı
semptom yoktur. Bir kısmında boyun bölgesinde şişlik ele gelebilir veya görülebilir. Bazen
nodüller çok büyüdüğünde nefes darlığı ve yutkunmada zorluğa neden olabilir. Nodül içine
kanama olursa ağrı hissedilebilir. Nodüllerin lokal semptomlara neden olmasının (bası hissi,
ses kısıklığı, kozmetik sorun vs.), dışında aşırı tiroid hormonu üretimine yani hipertiroid’e yıl
açabilir. Bu durum hastalarda yorgunluk, kilo kaybı, çarpıntı, sinirlilik ve terleme gibi
belirtilerle kendini gösterir.
Ailenin tiroid öyküsü sorgulanmalı
Hastanın klinik öyküsü ile birlikte; serbest T3, serbest T4, TSH, Anti-Tg, Anti-TPO i içeren
kan tahlilleri, tiroid ultrasonografisi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi kesin tanının
konulmasını sağlar. Klinik değerlendirmeye hastada kanseri düşündürecek belirti ve
bulguların araştırılmasıyla başlanıp, hastaların büyük bölümünde nodüle bağlı semptoma az
rastlanmaktadır. Ailede iyi ya da kötü huylu tiroid hastalığı öyküsü sorgulanmalıdır. Ses
kısıklığı, yutkunmada zorluk, nefes darlığı, çocuklukta boyun bölgesine radyasyon
uygulanması, ailede 20 yaş altı ve 70 yaş üstü tiroid kanser öyküsü, erkek cinsiyet, tiroid
bölgesinde ani başlayan ve hızlı büyüyen şişlikler ile haftalar veya aylar içerisinde büyümenin
olması, sert ele gelmesi, nodülün çevre dokulara yapışık olması, boyunda lenfadenopati
saptanması, kanser ihtimalini artırır. Serbest T3, Serbest T4 ve TSH düzeyleri bakılarak, bu
hormonların normal (ötriod), düşük (hipoitoroid) veya yüksek (hipertiroid) olup olmadığı
araştırılır.
Şüpheli nodüllere biyopsi yapılmalı

Tiroid ultrasonografisi; nodul saptanan veya şüphelenilen her durumda yapılmalıdır. Nodülün
çapının değerlendirilmesi, kistik ya da solid özellikleri, kalsifikasyon ve şeklinin düzenli olup
olmadığı hakkında detaylı bilgi vermektedir. Tedavi sonrasında nodul çapının küçülüp
küçülmediğinin takip edilmesini sağlar. Ultrasonografide 1 cm’den büyük nodüllere biyopsi
yapılmaktadır. Ancak 1 cm’den küçük ancak ultrasonografide kanser açısından şüpheli
bulgular varsa iğne aspirasyon biyopsi önerilmektedir. Ultrasonelastografi yöntemi nodülün
değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu görüntüleme yönteminde nodülün sertliği hakkında
bilgi vermektedir. Tiroid sintigrafisi radyoaktif madde verilerek yapılmaktadır. Sintigrafide
nodüller soğuk (hipoaktif), sıcak (hiperaktif) ve ılık (normoaktif) şekilde görülebilmektedir.
Sıcak nodüllerin kanser olasılığı çok düşük- kabul edilmektedir. Soğuk nodüllerde ise kanser
oran yüzde 5 ile 8 oranında değişmektedir. Günümüzde tiroid sintgirafisi tiroid hormon
fazlalığı olan durumlarda tercih edilmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2942.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi açıldı
Mavi Marmara Gemisi'nde hayatını kaybeden Furkan Doğan'ın anısına yapılan "Şehit Furkan
Doğan Gençlik Merkezi" Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla açıldı.

05 Eylül 2013 Perşembe 10:32

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan,Mavi Marmara Gemisi'nde hayatını
kaybeden Furkan Doğan'ın anısına yapılan "Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi"
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla açıldı. Edebiyat, müzik, spor,
sinema, fotoğrafçılık gibi 18 kulübü bünyesinde barındıracak olan Şehit Furkan Doğan
Gençlik Merkezi’nde, gençlere 38 farklı branşta eğitim verilecek.Sancaktepe Belediye
tarafından yapımı tamamlanan Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi’nin açılışına
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı Đsmail
Erdem, Furkan Doğan’ın babası Ahmet Doğan, AK Parti Đstanbul milletvekilleri Metin
Külünk, Đdris Güllüce, Bilal Macit, Osman Boyraz ve vatandaşlar katıldı.Açılış
öncesinde bir konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Đsmail Erdem, mazlum ve
mağdur için yola çıkıp şehit olan Furkan Doğan’ın adını verdikleri güzel bir eseri
hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Öte yandan da 2011 yılında
Türkiye birincisi seçilen 'Genç Gelecek' projemizin devamı noktasında ikinci bir esere
kavuşmuş oluyoruz. Açılışını yapmış olduğumuz 11 tane bilgi evimizde 21 bin
civarında ilk ve ortaokul öğrencileri kayıtlı. Orada 21 bin çocuğumuza 10 civarında
öğretmenimizle ilaveten ücretsiz olarak dershane hizmeti veriyoruz. Yine 3 yıl önce
hizmete giren Genç Gelecek Merkezimizde de 4 bin 500 civarında da lise ve üniversite
öğrencileri kayıtlı. Đnşallah bu açılacak mekanla beraber bu sayı 5 bin, 6 bin, 7 bin

olacak. Ayrıca kongre merkezi de dahil olmak üzere her türlü kültürel, sosyal ve eğitsel
faaliyetlerin yapılacağı 7 adet kültür merkezimiz var. 3 tane olimpik yüzme havuzu
inşaatımız devam ediyor. 2 tane kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Đl Özel
Đdaresi’nin bölgemize yapmış olduğu çok sayıda yeni okul binaları ve ek binalar olmak
üzere bölgemiz adeta bir nevi eğitimin, kültürün, sanatın ve sporun merkezi olacak. Biz
inanıyoruz ki gençler bizim geleceğimiz, bizim istikbalimiz. Çünkü hem neslimizi, hem
tarihimizi, hem kültürel mirasımızı, hem de geleceğimizi gençlerimize emanet
edeceğiz” şeklinde konuştu.
Genç gelecek projesi kapsamında 18 tane kulüp oluşturulduğunu kaydeden Erdem,
“Fotoğrafçılık, sinema, tiyatro da dahil olmak üzere oluşturulan bu kulüplerimizde 4
bin 500 gencimiz eğitim alıyor. Đnşallah bu mekanların sayılarını artırarak, biz arzu
ediyoruz ki, Sancaktepe’de şuan da ilk, orta ve lise 54 bin öğrencimiz var. Bunun 26
bini belediyemizin açmış olduğu müesseselerden istifade ediyor. Bu sayıları ileriye
doğru artırarak Sancaktepe’deki gençlerin gelişiminde, istikbale hazırlanırken onlara
önemli bir altyapı oluşturup katkıda bulunmak istiyoruz” dedi. Gençlik merkezine isim
için akıllarına ilk Mavi Marmara’da şehit olan Furkan Doğan’ın geldiğini dile getiren
Đsmail Erdem, “Burada Furkan Doğan kardeşimizin ismini yaşatarak aslında
gençlerimizin de ufkun açmak, onlara cesaret aşılamak, onlara özgüven kazandırmak ve
onları dünya meseleleriyle de baş başa bırakmak istiyoruz. Yeryüzünün sadece
tozpembe bir hayal dünyası olmadığını da göstermek istiyoruz. Mücadele olmadan
hiçbir şeye sahip olunamayacağının da işaretini veriyoruz” diye konuştu.
Mavi Marmara baskınında hayatını kaybeden aktivist Furkan Doğan’ın babası Ahmet
Doğan da, 3 yıl önce hayatını kaybeden oğlunun isminin daha önce yurtdışı da dahil bir
çok kez eserlere verildiğini ifade ederek “Ancak Đstanbul’da ilk defa bir belediye
tarafından, hem de büyük bir gençlik merkezine Furkan’ın adı veriliyor. Bunu
öğrendiğimde benim içinde sürpriz oldu. 3 yıl sonra hala unutulmayıp da, onun adına
bir gençlik merkezi kurulması, onun isminin verilmesi bizi ailece son derece müteessir
etti. Bunda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bunu da Furkan’ın şehadetinin
bereketidir diye düşünüyorum” dedi.Konuşmaların ardından Sancaktepe Belediye
Başkanı Đsmail Erdem, protokolde bulunan davetlilere plaket takdim etti. Daha sonra
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Sancaktepe Belediye Başkanı Đsmail Erdem ve
beraberindekiler kurdele keserek gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın
ardından Đsmail Erdem, Bekir Bozdağ ile birlikte gençlik merkezini gezerek öğrenci ve
öğretmenlerle bir araya geldi. Şehit Furkan Doğan Gençlik Merkezi, bünyesinde
bulundurduğu 18 kulübün yanı sıra uzman rehber ve psikologlarla gençlere danışmanlık
hizmetleri de verecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2943.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Yaşlı kadının fitre parasını çaldılar
Ramazan ayında hayırseverlerin bağışladığı fitrelerle 1600 lira değerinde aldığı altını çalınan
Galitekin, hırsızın tespit edilip, mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
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Cevriye Galitekin adında bir vatandaş Ramazan ayında hayırseverlerden aldığı 1600 liralık
fitre parasını Đkibuçuklu altın alarak zor zamanları için saklar. Đddiaya göre 69 yaşındaki
yaşında ki Galitekin, komşusunun ev taşımasına yardımcı olurken yaklaşık 1600 lira
değerindeki altını çalınır. Galitekin’in 24 Ağustos cumartesi günü gerçekleşen olayı polislere
bildirdiğini ve gerekli incelemenin yapıldığını söylüyor. Yakın bir zamanda eşini kaybeden
Galitekin, mağduriyetinin giderilmesi için hırsızın biran önce tespit edilmesini ve
yakalanmasını istiyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2944.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Kayserili kadın çobanın namı yürüyor
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki yaylalarda koyun ve keçi yetiştiren Kadın Çoban Afife
Küçükbenli, 14-15 Eylül’de Seferihisar’da yapılacak Koyun Keçi Panayırı’na katılacak. Afife
Küçükbenli, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği hakkında düzenlenen panelde bir konuşma
yapacak.
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10 yıl önce eşiyle birlikte 1000 Dolar vererek 10 koyun ve 3 keçi alan Küçükbenli, şimdi 250
koyun ve 125 keçisi ile sıra dışı bir hayat yaşıyor. Hakkında çıkan haberlerle bir anda yaşadığı
ilçede ilgi odağı haline gelen Küçükbenli, ilkokul mezunu olmasına rağmen dünyayı gezen,
okumayı ve kendini geliştirmeyi seven renkli kişiliğiyle ulusal Türk medyasında haberlere
konu oldu.

Türk edebiyatında tüm eserleri okuyan ve şimdilerde Rus edebiyatına merak saran Afife
Küçükbenli, okuma sevgisiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da dikkatini çekti. Kültür ve
Turizm Bakanlığına bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından “Yılın Sıra
Dışı Okuyucusu” ödülüne layık görüldü.
Afife Küçükbenli, Đzmir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin öncülüğünde ve
Seferihisar Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Đzmir Koyun Keçi
Panayırı’na katılmaktan gurur duyacağını söyleyen Afife Küçükbenli, “Kadın yetiştiricilerle
bir araya geleceğim için heyecanlıyım. Deneyimlerimi onlarla paylaşmak ve onların da yeni
girişimlerinde bulunurken karşılaşacakları zorluklarla, işin keyifli yanlarıyla ilgili sohbet
etmek için sabırsızlanıyorum” diyerek duygularını paylaştı. Afife Hanım, "Hayvanlarımızın
hepsinin adı var. Hepsine ait arşiv tutuyoruz. Hangisi hangisinin çocuğu, doğum tarihleri,
isimleriyle birlikte hepsi kayıt altında. Ayrıca geçirdikleri hastalıklar ve aşılarını da kayıt
ediyoruz. Hepsinin notunu ben tutuyorum" diye konuştu.
Afife Hanım, kendisinin ilkokul mezunu olmasına rağmen, 3 çocuğunun da üniversitede
okuduğunu belirterek, "Kızım eğitiminin bir kısmını Đtalya'da aldı. Biz de zaman zaman
Đtalya'ya gidiyoruz. Orada tanıştığımız aileler var. Onlar da bizi yaylada ziyaret ettiler.
Çadırımızda misafir oldular" dedi. Çok sevdikleri Đtalyan aileden izin alarak, onların
isimlerini de hayvanlarına verdiklerini kaydeden Afife Küçükbenli, "Örneğin koçumuzun adı,
o ailenin reisi Giovanni, evin kızı Rita'nınadını bir koyunumuza, oğullarının ismi Juseppe'yi
de küçük koçumuza verdik. Evin annesi Marisita'nın adını da bir başka koyunumuza verdik"
dedi.
Araştırmayı ve öğrenmeyi çok sevdiğini ifade eden Küçükbenli, "Yayladaki komşularımıza
burada zaman zaman konferans veriyorum. Bugüne kadar bilgi, edinmek için gittiğim
yüzlerce konferansta öğrendiklerimi burada bayan arkadaşlarıma aktarıyorum" şeklinde
konuştu. Küçükbenli, Türk Edebiyatı üzerine hemen hemen okumadığı kitap kalmadığını da
belirterek, "Yabancı klasiklerden de birçok kitap okudum. Şimdilerde Rus edebiyatına merak
sardım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2945.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Sadullah KAVAK anlattı 'Madde Bağımlılığı'
Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği (Ducged) Genel Başkan yardımcısı Sadullah Kavak ile
Madde bağımlılığı üzerine konuştuk.
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Sayın Sadullah Kavak öncelikle amacınız ve niçin öncelikli hedefiniz çocuklar ve Gençler
Derneğinizin adında anlaşıldığı gibi bizi bu konu hakkında aydınlatır mısınız?
Çocukluk hepimizin bir dönem yaşadığı ama yaşarken beklide farkında olmadığı, sadece
doğum ile yetişkinlik arasında ki dönem olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. Yaşamın ilk

yıllarında temeli atılan gelişim, çocuğun ileri yaşlardaki yaşantısını büyük ölçüde etkileyecek
bir süreçtir. Çocuğun hem aile hem de okulda aldığı eğitim ve öğretim, onun gelecekteki
yaşantısını etkileyen en önemli unsurdur. Bir çocuk 3 ile 6 yaş arasında aldığı ve gördüğü her
şey onun ömür boyu yaşamında temel atfedmektedir. Günümüzde toplumların varlıklarını
sürdürebilmeleri için yapabilecekleri en iyi yatırımın çocuklara yapılan veya yapılacak olan
yatırımların çocuklar olduğu aşikârdır. Atalarımızın da dediği gibi “EN ĐYĐ YATIRIM
ĐNSANA YAPILAN YATIRIMDIR.”
Bu nedenledir ki…
Her türlü risklere karşı savunmasız durumda bulunan çocukların korunması,
-Sağlıklı olarak doğup büyümeleri,
-Kız erkek ayrımı yapılmadan eğitim almaları,
-Her türlü barınma sorunların çözülerek huzurlu bir ortamda yetişmeleri,
-Aile sevgisi ile büyümeli,
-Yoksulluğun önlenerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi günümüz toplumlarının en önemli
sosyal sorunlarından biri olmuştur.
-Bu sorunlarla mücadelede devletler,
-Çocuk koruma sistemine yönelik politikalar geliştirerek “çocuk refahı” alanında uygulamalar
ortaya koyarken,
-Sivil toplum kuruluşları da en büyük yardımcıları olmalıdır.
Evet,
“Bugünün küçükleri yarınların büyükleridir.” Diyen Mustafa Kemal Atatürk
Bizlere 23 NĐSAN gününü yani Türk çocuklarına armağan etmiştir. Ve adını da 23 NĐSAN
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koyarak tüm dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır.
Birleşmiş milletler Eğitim, Bilim ve Kültür kurumu (UNESCO)’nun 1979 yılını “Çocuk yılı
“ olarak ilan etmesi üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bayramı tüm Dünya çocukları
ile birlikte kutlamaya karar vermiştir. Bu tarihten sonra bayram uluslar arası bir nitelik
kazanmıştır. Çocuk hakları, Kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların
doğuştan sahip olması gereken sağlık, Barınma ve eğitim hakları ile fiziksel, Psikolojik veya
cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların hepsi için kullanılan evrensel bir kavramdır.
1924 yılında Cenevre Çocuk hakları Bildirisi olarak Milletler Cemiyetinde Kabul edilmiştir.
Ülkemizde ki nüfusa çocuk oranı, Ülkemizde ki nüfusa genç oranı toplamı % 32’dir. Bu her
geçen gün azalıyor. Başbakanımız bile üç çocuk diyordu şimdi beş çocuğa çıktı Anlaşılıyor ki
yaşlanan bir nüfus oranına sahibiz. Đntihara teşebbüs oranın çocuk ve genç yaşlarda daha fazla
olduğu gözükmekte ne acı değil mi? yapılan istatistikî bilgi ve belgelerle ortaya konulmuştur.
SĐGARADA BĐR MADDE BAĞIMLILIĞIDIR.
Sokaklarda sigara içme ve özendirme yaşı 5 veya 6’lara kadar indiği gözlenmektedir. Ne
acı değil mi?
Oysa hep özendiğimiz veya özendirildiğimiz Amerika 21 Avrupa’da ise Alkol alma yaşı 18
sigara ise ailelerin şiddetle karşı çıktığı bir konu.
AYRICA,
Esas acı olan esrar, eroin, hap vb. daha ortalama 8 veya 9 çocuk yaşlara kadar indiğini
gözlemlemişler. Đşte acı gerçeklerden birisi daha
Son sayımlarda Türkiye nüfusu 77,5 milyon civarı bunun % 32’sini çocuk (0-18 yaş aralığı)
Bununda % 10 civarı intihara meyilli veya teşebbüs ettiği bir başka değişle depresyonda
olduğu gözlenmektedir. Cinsel istismarlar ve tacizler bu konuya girmek istemiyorum çünkü
her gün gerek gazete gerekse görsel medyada rastlıyoruz.
Oysa bu günün çocukları ile önümüzdeki 75 yıla veya 100 yıla damga vurmaya hazırlanırken
bunlar haktan revamı sorusunu kaç kişi SORGULUYOR acaba demekten kendimi
alamıyorum. Bizler öyle bir neslin torunlarıyız ki atalarımız bir çocuk doğduğun da hemen

ağaç diker veya ağaçlar dikermiş. Yarınları için sermaye olsun düşüncesine sahip iken acaba
kaç kişiyiz çocuğu olduğunda bir fidan diken veya fidanlar diken.
Hepimiz biliriz ki Çelebi Mehmet Kaç yaşında ülke yönetmeye başlamış. Veya bir başka
değişle kaç yaşında Đmparatorluk kurmuştur. Bu ve bunun gibi örnekleri saymakla
bitiremeyiz.
Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği (DUCGED)
-Bir Sivil toplum kuruluşu olarak,
-Toplumda gördüğü eksiklikleri giderebilmek,
-Her şeyi Devletten bekleme mantığını revize edebilmek,
-Toplum olarak üzerimize düşeni veya Sivil toplum kuruluşlarının bu konularda daha eğilimli
hareket etmelerinin öncüsü olabilmek,
Biz DUCGED olarak 104’cü maddenin değişmesi yönünde gerek basın bildirisi gerekse
önerge verdirttik. Bununla beraber Bu girişimden sonra Sayın Bakan Hanımın bu istismarı
yapanların hadım edilmesi yünündeki açıklamasını da biz sonuna kadar destekliyoruz.
Madde bağımlılığı ile ilgili Doç.dr. Aydın Karakuzu’nun başkanlığında Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ve Ege Üniversitesi ile Ducged ortaklığında Madde bağımlılığı ilgili
Kasım sonu veya Aralık başında Toplantı organize edilecektir.
Ülkemizde resmi kayıtlara göre 1 milyon civarı gayri resmi 6 milyon civarında madde
bağımlısı olduğu bilinmektedir. Bu rakamlara sigara, alkol, internet vb. hariçtir. Ülkemizde 3
ilimizde tedavi merkezi bulunmaktadır. Ve yatak sayısı 485 tir. (Ankara-Đstanbul-Manisa)
Đngiltere’de ise 800 tedavi merkezi var. Đtalya’da bir köy kurulmuş. Şu anda Ülkemizde bu
konu üzerinde hassasiyetle durmamız gerekmektedir. Madde bağımlıları Eroin Esrar vb.
alanları iyi takip etmeliyiz. Aileler çocuklarını çok iyi gözlemlemeliler. Đçiciler sigara ile
başlıyor. Sigaranın içerisin de madde ile başlıyorlar. Đçtiklerinin farkında bile olmuyorlar.
Gene 2011 yılı Çocuk Hiz. Gen. Md. Lüğünün baktığı çocuk sayısı 15 bin aynı yıl çocuk
suçları ile ilgili savcılığın takip verdiği sayısı ise 200 bin Büyük bir potansiyel suç işlemeye
verimli bir nesil yetişmekte. Yıllık ülkemizde Resmi nikah sayısı 485 bin
Đlk 5 yılda boşanma sayısı 150 bin
DUCGED olarak Çocukları, gençleri, engellileri ve Aile ve kadına çalışma alanları içindedir.
Farkındalık yaratmak ve farkındalıklarla ilgili çalışma yapmak DUCGED in çalışma
alanlarındandır. Örnek olarak Ducged’le görme engelli eğitimi veren bir özel okulla protokol
imzaladık. Ülkemizde eğer çocukların görme oranının üzerisinde ise hemen körler okuluna
gönderiyorlar. Çocuk kör eğitimi alıyor. Şuanda Türkiye de ve Almanya da verilen Görme
engelli eğitimi bir okulda % 1 algılama bile yeterli bir yıllık bir eğitimle bu çocuklar görme
bozukluluğuna göre okuyabiliyor ve de yazabiliyorlar.
DUCGED olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa 100
bin ile 400 bin arası Fidan dikimi yapılacak. Galatasaraylı DD Drogba ile Kendisinin kurmuş
olduğu Fildişi Sahillerin engelli ve çocuklarla ortaklaşa Gerek ülkesine gidilecek gerekse
ülkesinden çocuklar misafir edilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk hizmetleri
Gen. Müd. Lüğü öncülüğünde Yurtların kapatılarak.
Sevgi evleri Koruyucu Aile
Gönüllü aile çalışmaları yapılacaktır. Bununla beraber Medyatik aile ve insanlarla teşvik edici
unsurları göz önünde bulundurarak çalışmalarımız devam edecektir.
Evet, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneğine göstermiş olduğunuz ilgi ve lakadan dolayı şahsım
olarak çok teşekkür ederim. Đnşallah farklı çalışmalarda görüşmek üzere…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2946.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Đlahiyat
buluştu

Fakülteleri

Dekanları,

Kayseri'de

Türkiye'deki Üniversitelerde bulunan Đlahiyat Fakültelerinin dekanları, Kayseri'de
buluştu.YÖK Üyesi Prof. Dr. Đbrahim Hatipoğlu: ''Toplantıların asıl amacı, Anadolu'yla
kucaklaşmaktır''
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Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına,
Đlahiyat Fakültelerinin dekanları ile YÖK Üyesi Prof. Dr. Đbrahim Hatipoğlu katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Prof. Dr. Đbrahim Hatipoğlu, Đlahiyat Fakültelerinin
problemlerinin ele alınıp çözüm yollarının tartışıldığı toplantıların bu yılki ilkini Sivas'ta,
ikincisini Erzurum'da yaptıklarını, bugün de üçüncü toplantı için Kayseri'ye geldiklerini
bildirdi.
Bu toplantılarda gerçekleşen istişareler sonucu ortaya çıkan sonuçları, Đstanbul'da yapılacak
son toplantıda ele alacaklarını kaydeden Prof. Dr. Hatipoğlu, ''Toplantılardaki asıl amacımız,
Đlahiyat Fakültelerinin Anadolu insanıyla yeniden buluşması ve kaynaşmasını sağlamaktır.
Asıl hedefimiz budur'' dedi. Prof. Dr. Hatipoğlu, toplumun her kesimi, kendi üzerine düşen
görevi yaparken, Đlahiyat Fakültelerinin de bunun gerisinde kalmaması gerektiğini dile getiren
Hatipoğlu, ''Biz toplumdaki boşluğu Đlahiyat Fakülteleri olarak dolduramazsak, o boşluk
başkaları tarafından doldurulur. Bizim yaptığımız toplantılarda ele alınan ders saatleri ya da
ders kredi notlarıyla alakalı bazı konular, yanlış aksetmiş olabilir. Ancak bizim bu
toplantılardaki asıl amacımız, toplumla buluşmak ve kaynaşmaktır. Temel kaynaktan mahrum
olan felsefi derinlik, bize ait olamaz. Doğru bilgiye sahip olmalıyız ki kendi derinliğimize
doğru erişebilelim. Aslolan, Anadolu'yla kucaklaşmaktır'' ifadelerini kullandı.
YÖK Üyesi Prof. Dr. Đbrahim Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı
olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2947.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Köylerdeki hazineye ait tarım arazileri
kullanıcılarına satılacak
Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, köylerde bulunan ve hazineye ait
tarım arazilerini kullanan kiracılara ve hissedarlara doğrudan satış yapılacağı duyuruldu.
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Milli Emlak Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “26.04.2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi
gazetede yayımlanarak yürürlüğü giren 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi
Đle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12’nci maddesi ile Hazineye
ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir” ifadesine yer verildi.
Açıklamaya şu şekilde devam edildi:“Kamuoyundan 2/B olarak bilinen Kanunun 12 inci
maddesi ile köy sınırlarında bulunan Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2011 tarihi itibari ile
en az 3 (üç) yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları
ile kira sözleşmesi halen devam eden kiracılara ve hissedarlara rayiç değerinin % 50 si
üzerinden doğrudan satılacaktır.Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ayrıca %20
indirim uygulanacaktır.Ayrıca satış bedelinin 6 (altı) yıla kadar faizsiz taksitle ödenebilmesi
imkânı bulunmaktadır.Satış bedelinin en az yarısının peşin ödenmesi halinde %10 indirim
uygulanacak kalan yarısı için faizsiz 6 yıla kadar taksit yapılabilecektir.
Satış bedelinden başvuru tarihi itibari ile son 5 (beş) yıl için tahsil edilen ecrimisil ve kira
bedelleri mahsup edilecektir.Harç ve Damga Vergisinden Muaftır.
Müracaatlar 28 Nisan 2014 tarihinde sona erecektir”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2948.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

‘Atayurttan Anayurda Đpek Yolu'
'Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti' etkinlikleri kapsamında çekimlerine başlanan
'Atayurttan Anayurda Đpek Yolu' belgeselinin çekimleri Kayseri'de devam etti.
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Đpek Yolu belgeseli için Kayseri'ye geldiklerini belirten yönetmen Ekrem Borazan, görüntü
yönetmeni Kamil Çatak ile birlikte Kayseri'nin Đpek Yolu ile ilgili olan tarihi mekanlarını
çekeceklerini söyledi. Borazan, “'Atayurttan Anayurda Đpek Yolu' belgeselini Eskişehir Türk
Dünyası Kültür Başkenti için çekmeye başladık. Đpek Yolu Çin’den başlayıp Anadolu
üzerinden Avrupa’ya uzanan bir yol. Özbeklerin bir sözü var; ‘Dünyada iki tane büyük yol
var, birincisi Saman Yolu, ikincisi Đpek Yolu’ diyorlar. Đpek Yolunu düz bir hat üzerinde
düşündüğünüzde 6 bin kilometreyi bulan bir mesafesi var. Biz bu çerçevede Đpek Yolu
üzerindeki kervanların çekimini yapıyoruz. Çekimlere Akşehir’den başladık. Daha sonra
Konya üzerinden Kayseri’ye kadar geldik. Yurt dışına gitmeden önce Anadolu'daki çekimleri
tamamlayıp, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Đran, Kırım gibi bölgeleri dolaşıp
belgeselimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Belgeselin tamamlanması için 6 aylık bir süremiz
var. Bu süre içerisinde çekimleri ve montajları gerçekleştirerek yayına hazır hale getireceğiz”
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2949.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

‘28 Şubat’ın Haksızlıkları Hemen Đptal
Edilmeli’
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, “28 Şubat’ın haksızlıkları hemen iptal
edilmeli” dedi.
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Taş, “28 Şubat darbesini yapan ve darbe döneminde her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa imza
atan sanıklar için açılan davanın duruşmaları Ankara da başladı. Darbeciler yargılanırken
dönemin hukuksuz yargı kararları da mağdur etmeye devam ediyor” diyerek açıklamasını şu
şekilde sürdürdü:
“Son olarak Malatyalılar Müslüman Gençlik diye darbecilerin uydurduğu aslı olmayan bir
örgüte üye olmaktan yargılanan araştırmacı yazar Ramazan Kayan’ın kardeşi Nurettin Kayan
abisi Ramazan Kayan’ı evinde misafir ettiği için darbe dönemi mahkemelerinin hukuksuz
yargılamaları sonucunda verdiği 3 yıl 9 ay hapis kararı, darbecilerin yargılandığı bugünlerde
Yargıtay tarafından onaylandı ve kesinleşmiş oldu.
Nurettin Kayan’ın ağabeyi araştırmacı yazar Ramazan Kayan, darbe döneminde Müslüman
Gençlik Malatyalılar davasında 50 arkadaşı ile birlikte idamla yargılanmış, daha sonra örgüt
kurmakla suçlanmış, örgütle ilgili herhangi bir belgeye ulaşılamadığı için de beraat etmişti.
28 Şubat darbe dönemi yargısının örgüt mensubu olmakla suçlayıp delil bulamayınca beraat
ettirdiği Ramazan Kayan’ın kardeşi Nurettin Kayan’ı abisini evinde misafir ettiği için 3 yıl 9
ay hapis cezasına mahkum etmesi, Yargıtay’ın da bu kararı onaylaması darbe dönemi
hukuksuzluklarının hala devam ettiğinin en büyük delilidir.
MAZLUMDER olarak, yıllardan beri yok sayılması ve sanıkların yeniden yargılanması için
mücadele edip kampanyalar düzenlediğimiz 28 Şubat siyasi yargı kararlarının iptal edilmesi
talebimiz ile ilgili on binlerce imzayı meclis başkanlığına ulaştırmıştık. Nurettin Kayan’ın
durumu bu çabalarımızın ne kadar yerinde ve haklı olduğumuzu ortaya koymuş
bulunmaktadır. Nurettin Kayan gibi daha fazla mağduriyetler yaşanmaması için TBMM’yi,
hükümeti ve Adalet Bakanlığını yeni hukuki düzenlemeler yapmak için göreve davet
ediyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2950.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Đl Jandarma Komutanlığı’nda Evlilik
Öncesi Eğitimi Verildi
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından evliliğin güçlü ve sağlıklı temeller
üzerine kurulmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Evlilik Öncesi Eğitim Programı
kapsamında Đl Jandarma Komutanlığında yaklaşık 300 askere eğitim verildi.
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Evlilik Öncesi Eğitim Programı’nda, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması,
evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmeleri amacıyla etkili iletişim kurma yolları ve
olası sorunlarla nasıl baş edecekleri anlatıldı.
Evlilik uyumunda, eşlerin evlilik öncesi hazırlığının ve evlilik problemleri henüz ortaya
çıkmadan eğitim almalarının öneminin anlatıldığı programda, evlilik öncesi eğitim konusunda
toplumun dikkatinin çekilmesi amacı başta olmak üzere birtakım düzenlemeler yapılması
planlandığı duyuruldu.
Programda, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri konularını Sosyolog Selçuk Erten bilgi
verirken, aile hukuku ile evlilik ve sağlık konularında Sosyal Çalışmacı Ayfer Dağlı
katılımcılara bilgi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2951.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Mobilyacılarını sıkıntıları bu anketle ortaya
çıkacak
Kayseri’de mobilya sektöründe çalışanların, mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşlerini
saptamayı amaçlayan dev bir anket çalışması gerçekleşiyor.
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Haber: Bünyamin Gültekin
Kayseri’de mobilya sektöründe çalışanlara yönelik bir anket çalışması düzenleniyor. Düzce
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü, Kayseri
Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi işbirliği ile ilimizde gerçekleşecek olan anket çalışması
mobilya sektöründe çalışan personelin ve yöneticilerin “Mobilya Sektöründe Çalışanların
Mesleki Etik Dışı Davranışlar Đle Đlgili Görüşleri’’ni tespit etmeyi amaçlıyor.
Bu anket çalışmasından elde edilecek bilgiler Melikşah Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 24-25
Eylül’de düzenlenecek olan III. Uluslar arası Ahilik Sempozyumunda açıklanacak. Farklı
illerden ve üniversitelerden birçok akademisyenin katılması beklenen sempozyuma katılacak
misafirlerin Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından barınma ihtiyaçlarının
karşılanacağı belirtiliyor.
Ankete katılmak için aşağıdaki adrese tıklayın:
https://docs.google.com/forms/d/10O4KSUK0YYrNCgx3a7a8x5k37aaH1PeqQ5tQSEMPdo/viewform
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2952.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Geçmişi hatırlamadan bugünü anlamak zor
Değerli okuyucularımız… Kayseri’nin değerli düşünürlerinden Erdal Bayraktar Hocamızla
yaptığımız röportajı sunuyoruz sizlere. Röportaj desek de aslında samimi bir mekânda,
samimî bir havada gerçekleşen bir sohbetti bu.
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Söyleşi: Esra Yıldırım
Özellikle Suriye ve Mısır konusunda, genelde tüm Müslüman halklarının içinde
bulunduğu süreç konusunda sizin değerli fikirlerinize ihtiyaç hissettik. Kırmadığınız
için teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bismillâhirrahmânirrahim. Allâh’a hamd, Rasulullâh
aleyhisselatü ve’sselâm’a salat ve selâm ederek, hayırlara vesile olmasını dileyerek
başlayalım.
Hocam, 2010’dan beri devam eden bir süreçle, bizi de hayli yaralayarak tezahür eden
Arap Baharı konusuyla başlayalım. Batı dünyasının “22 Ülkenin sınırları değişecek”
açıklamasının üzerinden fazla geçmeden Arap Baharı patlak verdi. 22 Ülkenin sınırları
değişecek derken neyi kasdetmişlerdi?
GEÇMĐŞĐ HATIRLAMADAN BUGÜNÜ ANLAMAK ZOR
Evet, biz Müslümanlar olarak olaylara ve hayata Kur’an perspektifinden bakmak zorundayız.
Kur’an; hayatı bize tevhid - şirk, hak- batıl, adalet- zulüm çelişkileri üzerinden anlatır.
Peygamberlerin tarihi bir anlamda ademoğlunun hayata nasıl bakacağının da bir özetini verir.
Bizim de bu perspektifi hiçbir zaman kaçırmamamız gerekiyor. Đnsanın dünyaya
gönderilişinden bu yana imtihan devam ediyor. Bugün de biz yirmi birinci yüzyılda bu
imtihanla karşı karşıyayız. Tevhid ehli olarak bir ‘tarafımız’ var. Olaylara bu perspektiften
bakarsak daha isabetli olur. Hakkın hedefleri ve amaçları olduğu gibi batılın da hedefleri ve
amaçları var. Bu genel çerçeveden sonra sorunuza gelecek olursak Büyük Ortadoğu Projesi ya
da genişletilmiş şekliyle Afrika- Ortadoğu Projesi olarak değiştirilen bu proje batıl olan
dünyanın, sizin tercih etiğiniz kelimeyle ‘batı dünyası’ nın Đslâm dünyası diye tanımladığımız,
Ortadoğu, Asya, Afrika’yı kuşatan, o Nil’den Fırat’a kadar dediğimiz eski kadim gelenekler
ve kültürler içerisinde düşündüğümüzde Mezopotamya ile ilgili hesaplarını gündem getirir.
Büyük Ortadoğu Projesi dediğimizde genel çerçevesini Đslâm medeniyetinin belirlediği
coğrafya ile ilgili onların bir projeksiyonudur. Ve o proje üzerinden dünyayı yeniden
şekillendirmek istiyorlar.

BĐLAD-I ŞAM’IN ÖNEMĐ
Tabii batının Đslâm dünyası üzerine hedefleri taa Roma’dan beri hep olmuştur. Yani Mekke,
Medine, Kudüs, Bilad-ı Şam denilen bölgeler her zaman medeniyetlerin ilgi alanına girmiştir.
Bugün de aynı şekilde ilgiyi görüyor. Geçmiş zamanda buraların dini değerleri varken süreç
içerisinde başka stratejik, siyasal, ekonomik hedefler üzerinden de bu güncellenerek devam
ediyor. Bunu birlikte düşünmek gerekiyor. Geçmişi hatırlamadan bugünü anlamak zor. Đslâm
dünyası açısından Osmanlı Đmparatorluğunun tarihten çekilmesiyle birlikte BOP bölgesine
batının amaçlarına uygun bir dizayn yapılıyor. Bu dizayn zaman zaman güncellenerek devam
ediyor. Osmanlının yenilip tarihten çekilmesi ile birlikte Đngilizlerin de kontrolünde, onların
düşünce babalığını yaptığı bir düzen kuruldu. Ortadoğu dediğimiz ülkeler o düzen üzerinden
dizayn edildi. Türkiye olsun, Irak, Suriye olsun ve diğer bölgelerde bir düzen kurdular. Sonra
bu düzeni Đngiltere Amerika’ya devretti. Amerika ikinci dünya savaşından beri bu düzeni
devam ettiriyor. Sonra soğuk savaş döneminde farklı ilişkiler oldu. Soğuk savaş bitince,
Sovyetler ikili dengeden çekilince dünyada Amerika’nın etkisinde tek kutuplu bir dünya
oluştu. Bütün bunları hatırlamadan bugünü anlamak çok zor. Düşünce olarak da dünyada
değişiklikler oldu. Özellikle aydınlanma felsefesi ile birlikte dünyada yeni bir seküler anlayış
gelişti. Seküler anlayışla birlikte yeni siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik yapılar oluştu.
ideolojik anlamda da ekonomik anlamda da bugüne kadar maalesef batının düşünsel
üstünlüğü devam ederek geliyor. Đşte bütün bu zihin yapısının açılımı olan sorunları
yaşıyoruz. Batı için gelişme olan şeyler maalesef bizim için sıkıntıya dönüştü. Örneğin ulus
devletler batının toparlanması için bir siyasal projeyken imparatorlukları parçalayıcı bir şekle
döndü. Batının avantajı bizim dezavantajımız oldu. Đşte bu süreç küreselleşme ile birlikte yeni
bir boyut kazandı. Özellikle 11 Eylül’den sonra batı yeni bir düşman peydah etmeye çalıştı.
Nato’ya yeni bir konsept oluşturmaya çalıştı. Çünkü dünyada yeni girdiler oluyor.
Küreselleşme, teknoloji devrimi, iletişim devrimiyle birlikte sosyo-ekonomik yapı da değişti
ve dönüştü. Soğuk savaşın bitmesiyle birlikte geçmişte iki kutuplu dünyaya göre dizayn
edilen bölgelerde bir boşluk oluştu. Bu boşluk Ortadoğu’da eski düzenin devam
edemeyeceğini batıya gösterdi. Yeni bir düzenleme şart oldu. Zaten dünyada tek renk ilişkiler
yoktur. Yeni girdilere uygun yeni dizaynlar da oluşmalıdır. Küreselleşme olgusunu doğru
kavramadığımız zaman bugünkü olayları anlamak zorlaşır. Artık ulus devletler üzerinden bir
dünya yok, o halde ulus devletler de dönüştürülmelidir. Ne gariptir ki büyük yapılar
bozulurken eskiden uluslaşmamış (örneğin kürt meselesi) mikro milliyetçilikler canlandırılır,
bu teşvik ve tahrik edilir. Bütün bunlar bir ideolojinin bir amacının açılımlarıdır. Mısır,
Suriye, Türkiye ve Irak’taki olayları da bu çerçevede algılamak gerek. Yeni dönemde batının
yeni aktörlerle Đslâm dünyasına sosyal, siyasal, ekonomik dizayn etme çabasıdır BOP.
Arap ülkelerinin birden bire domino gibi sırasıyla ayaklanması, başlarındaki
diktatörleri devirmesi, halen devam eden devirme çabaları kimlerin işine yaradı?
Halklar memnun oldular mı neticeden?
Arap baharı, halkların ayaklanmaları yukarda bahsettiğimiz dizayn çabasının bir ürünüdür.
Batı dünyası oturup bunu nasıl yapacaklarını tartıştılar.Uzun araştırmalar sonucunda
arkeolojik, antropolojik, siyasal, sosyal araştırmalar yaptılar. Kendi varlıklarının devamını
dünyada aradılar. Küreselleşme vurgusu yapmamın amacı dünya ülkelerin gelişme çabaları
kendi milli sınırları içinde kalmıyor. Artık dünyada varolan kendi ülkesinde de varolacaktır.
Dünyada varolamayan kendi ülkesini de koruyamayacaktır. Bu anlamda Amerika ve batı
bütün bir yeryüzü merkezli düşünüyorlar. Bu bizde de böyle. Yeryüzüne halife gönderilen
bizler de yeryüzü merkezli düşünmek zorundayız. Bu olmazsa mevcud hali de korumak
zorlaşacaktır. Küreselleşme ile birlikte Đslam ülkelerinin geleceği batıda konuşuldu. Graham
Füller (eski CIA şefi)nin kitabı Timaş yayınlarından çıktı. Stephan Kinzer’ ın Ezber Bozmak
isimli kitabı gibi batının düşünce adamı ve kuruluşları soğuk savaştan sonra Ortadoğu nasıl
olacak sorularını tartıştılar. Batı eskiden sömürgesini oryantalizm üzerinden kurarken şimdi

demokrasi, insan hakları, liberalizm üzerinden sömürgeye devam ediyorlar. Çağdaşlaşma,
medenileşme tartışmaları bugün demokrasi üzerinden yapılıyor. Batı eski düzenin yeni
girdiler üzerinden devam etmeyeceğini gördü. Bu değişmeliydi ama geçmiş statükoyu da
onlar kurmuştu. Mübarek, Kaddafi, Saddam diktaları aşağı yukarı elli senedir devam
etmekteydi. Bu statükolar batılılar açısından maliyeti yüksek görülmeye başlandı. Yine batı
dünyası bu statükoları taşıyamaz oldu. Demokrasi insan hakları söylemlerini yayarken
dünyaya, krallıkları nasıl izah edeceklerdi. Kendileri en ufak bir sorunda bakanlarını istifaya
zorlarken krallıkların durumu batının iki yüzlülüğünü göstermekteydi. Siyasal anlamda
böyleyken, ekonomik anlamda da bu halklar tüketim aracı olarak kapitalizm açısından atıl
durmaktadır. Potansiyel halk var, fakat fakirlikten dolayı tüketim yok. Dolayısıyla üretimtüketim döngüsünün içine girilemiyor. Yani krallıklar batı dünyasının ekonomik gücüne de
zarar vermeye başladı. Uluslar arası kapitalizme bu halkların kazandırılması gerekmekteydi.
Ancak bu dönüşüm batının istediği gibi olmalıydı.
MÜSLÜMAN HALKLARLA BARIŞMAK: ILIMLI ĐSLAM
Küresel batıya ve kapitalizme meydan okumayacak, sorun çıkartmayacak siyasal-sosyal
yapıların oluşması gerekmekteydi. Bölgenin asıl unsuru Đslâmdır. Batılıların Đslâmı yok
edemeyeceklerini anlamalarıyla şu yapılmalıydı. Aydınlanma felsefesinin o pozitivist,
materyalist etkisiyle din vicdanlara hapsedilen bir şekle dönüştürülmeliydi. Öncesinde dinin
yerine bilimi koyarak yok etme çabaları tutmayınca, özellikle Đran Đslâm devrimi dini yeniden
hayata döndürünce batı daha sinsi yollara başvurdu. Bu Müslüman halklarla barışmak. Bu
sayede dünya siyasetine bir alternatifi olmayan, bireysel hayatta varolan ama sosyal-siyasal
alanda geride duracak bir Đslâm anlayışı. Başıörtülü olacak, sakallı, namazlı olacak ama
siyasal, sosyal, ekonomik modeller üretilirken batı kavramları, batı perspektifi, batı
paradigması üzerinden düşünecek bir sosyal yapı olması gerekiyordu.
Ilımlı Đslam bu mudur?
Çeşitli adlandırmalar var, en yaygın şekliyle Ilımlı Đslâm projesi. Bu kez de nereden
başlayalım sorusunu tartıştılar. Uzun tartışmalar neticesinde Türkiye en ideal ülkeydi.
Türkiye’deki dindar çevreler de zaten buna meraklı ve elverişliydi. Bu anlamıyla Türkiye
üzerinde bir deneme yaptılar. Müslümanların iktidarlığına izin verildi. Ama bu
Müslümanların hedeflerine baktığınız zaman Avrupa Birliği projesi üzerinden Türkiye’de bir
dönüşüm sağlamaya çalışıyorlar. Bunda da bir şekilde başarılı oldular. Türkiye ‘Yeni
Türkiye’ adını alarak bu sisteme dahil edildi. Şu anda da bu sorunsuz gidiyor. Batı malum
ülkeleri dönüştürme görevini dağıtırken, benim nezdimde üç kırmızı çizgiye dikkat ediyor. 1Đsrail’in güvenliği 2- Enerji kaynakları .Maddi ve manevi zenginlikler rahatça batıya akacak
mı akmayacak mı? 3- Onların tabiriyle ‘radikal Đslami hareketler’ i bastıracak mısınız
bastırmayacak mısınız? Radikal yapıları ılımlı hale dönüştürecek misiniz?
DĐKTATÖRLER GĐDECEK, SĐZ NE ĐSTĐYORSUNUZ? -DEMOKRASĐ
Đşte arap baharı bu hareketin arap ülkelerinde neşv-ü nev’a bulmasıdır. Maalesef mevcud
halkları diktatörlüklerden kurtarırken şuna ikna ettiler. “Onlar gidecek, siz ne istiyorsunuz?
Demokrasi” cevabı verdirdiler. Bu cevabı veren ülkeler harekete geçtiler. Tunus,
Mısır,Türkiye,Libya’da batıyla uyumlu, Đslaâmı bir medeniyet, bir dünya görüşü olarak kabul
etmeyen, bireysel hayatta dindar,Đslâmı yaşayan ama sosyal-siyasal-ekonomik hayatta batılı
değerlerle düşünen Müslüman iktidarlar dönemi başladı. Şimdiki sıkıntılar uluslar arası
arenada ülkelerin birbirini ikna edememesinden kaynaklanıyor. Bu sıkıntılar sırasında olan
haklara oluyor. Halklar memnun mu dediniz, maalesef halklar memnun değil. Halklar
kullanılmakta. Batı dün nasıl halkların içinden insanlar devşirdiyse, Saddam, Kaddafi
çıkardıysa bugün de yeni insanlar devşirme peşinde. Yine halklara sorulmuyor, yine
dayatılıyor. Halklar kendi iradelerini ellerine almadıkları sürece Batının çıkarları altında
ezilmeye devam edecekler.

Bu cevaplar sormayı düşündüğüm birkaç soruya da cevap oldu. Suriye’de nerede hata
yapıldı desem?
Arap baharı projesi üzerinden baktığımızda 22 ülkenin sınırları değişecek denen ülkeler içinde
Suriye de vardı. Suriye çok önemliydi. Tüm diktatörler giderken Esad’ın da gitmesi şarttı.
Fakat bu nasıl olacaktı? Suriye çok önemli bir yer. Jeo- strateji açısından taa Keldanilerden
tutun, Hititlere, Sümerlere kadar eski kadim medeniyetler, sonra Roma ,Persler,Selçuklular,
Osmalılar, Şam Emevi devleti gibi pek çok medeniyetle ilişkilidir. Afrika ile de Anadolu ve
Asya’ya açılma noktasında çok stratejik bir yer. Batılılar bile Kudüs’e giderken Şam’ı ele
geçirmeden gitmiyorlar. Tarihsel olarak önemi olduğu gibi, konum olarak önemi olduğu gibi,
din açısından da yahudilerin ve hristiyanların gözdesi olan bir yer. Bilad-ı Şam denilen
Filistin, Lübnan, Ürdün, Türkiye , Mısır’la da çok önemli bağları var. Tüm medeniyetler için
buralar ilgi odağı olmuştur. Bugün de Müslüman ülkelere dizayn verenlerin Suriye konusunda
karar vermesi lazım. Suriye Şam bölgesini halledemeden Afrika’ya açılamazsınız.
Ortadoğu’ya açılamazsınız. Anadolu’da varolamazsınız. Suriye’ye bu arka plandan
bakmazsanız olayları anlamanız zorlaşır. Đşte bu noktada batı Tunus’da olduğu gibi, Mısır’da
olduğu gibi rahat karar veremedi. Çünkü burada Đsrail olayı da önemli. Kudüs’ün önemi
malum. Suriye’de olan bir değişikliğin Suudi Arabistan’a,Körfez Ülkelerine bir etkisi
olacaktır. Rusya açısından önemli; Tartus Limanından Rusya Akdenize açılır. Rusya ile
dünyaya açılan Çin açısından önemli. Đran için önemli. Đran’ın hem Đsrail’le hem batı ile
ilişkilerinde Suriye’nin büyük önemi var. Suriye düşerse bu süreç Đran’a doğru ilerleyecektir.
Hocam yani Ortadoğu’da varolan Suriye- Đran –Hizbullah hattı açısından önemi de
bunlardan dolayıdır öyleyse…
Tabii o şekilde de düşünebiliriz. Suriye-Şam olayının pek çok etkileyeceği ülke var. Mesela
Türkiye ile Suriye’nin büyük bir sınırı var. Sınır bölgelerinde Kürtler var. Haliyle Türkiye de
Suriye’ye ilgi duyuyor. Orda olan herhangi bir değişiklik Türkiye’yi etkiliyor. Orada rahat bir
Suriye rahat bir Türkiye demektir. Batı Đran’daki rejimi değiştirmek, yıkmak için Đsrail’i
kullanıp, Suriye üzerinden hesaplar yapmıştır. Đran Hizbullahı için de Suriye önemli. Filistin
hareketi için de Suriye önemli.
HAMAS ORTADA KALDI, HĐZBULLȂH TERÖRĐST ĐLAN EDĐLDĐ
Dikkat ederseniz Suriye olayları başladığından beri Filistin sorunu diye bir sorun kalmadı.
Artık Filistin’i, Kudüs’ü konuşmuyoruz. Hamas ortada kaldı. Yer bulamıyor kendisine…
Yani o açıdan düşündüğümüzde her devletin, her örgütün Suriye ile bağlantılı amaçları var.
Bunu görmemiz gerekiyor. Şunu da görmek gerekiyor. Bu zamana kadar Baas Rejimini orada
tutan da batıydı. Şu da görülmeli. Batı, yahudi sorununu Ortadoğu’ya dahil etti. Böylece hem
kendileri yahudilerden kurtuldu hem de Đsrail üzerinden Ortadoğu ülkelerini korkutarak işini
hallediyor.
Đşte bütün bunlardan dolayı Batı bir türlü Suriye üzerine karar veremiyor. Bu noktada Đran’ı
da Türkiye’yi de topyekün ateşin içine atıyor. Bilad-ı Şam’ı yakarak aslında Đslâm dünyasını
yakıyorlar. Bu arada mezhepçilik,ırkçılık, Müslümanlar arası sorunlar da tetikleniyor.
Düşünebiliyor musunuz? Şimdiye kadar Đslam aleminin medar-ı iftiharı olan Hizbullâh şimdi
terörist ilan edildi. Đsrail bunun için bir sürü para harcasa beceremezdi. Bir kurşun atmadan bir
lira harcamadan terörist, hain, şiî bir örgüt olarak gösterdiler. Đran daha dün Müslümanlar için
batıya başkaldıran örnek bir devlet iken şimdi hain, şiîci, sünnî düşmanı bir ülke haline
getirildi. Đmam Humeyni’nin La Şia La Sünni, Đslâm birliği projeleri üzerinden Đslâm dünyası
tartışmaları yapılırken Đran Türkiye ile Türkiye Đran’la düşman haline getirildi. Aslında en
önce bu projeyi görmemiz gerekiyor. Suriye üzerinden Đslâm ümmeti yeniden parçalanıyor.
Dün ulus devletler üzerinden parçalanan Đslâm dünyası bugün mezhepçilik üzerinden
parçalanıyor. Yukardan beri saydığımız bütün bu hesapları görmeden Suriye olaylarını
anlayamayız.
BĐZ NE YAPACAĞIZ? ÜMMETÇĐ DÜŞÜNECEĞĐZ.

Peki biz ne yapacağız? Biz ümmetçi düşüneceğiz. Türkiye Cumhuriyetinin ulus devlet
hesapları bizi sadece ümmetin menfaatine faydalıysa ilgilendirir. Đran Đslâm Cumhuriyetini
ulusal hesapları ümmete faydalıysa bizi ilgilendirir. Hizbullâhın, Hamasın durumları ümmet
ilişkisi üzerinden anlamlıdır. Ümmet perspektifinden çıktığınız anda ulus devletlerin tuzağına
düşersiniz. Bu noktada hep beraber kaybetmekteyiz. Bunu unutmayalım. Emperyalistler,
kafirler topyekün Đslâmın kaybetmesini istiyorlar. Batı dün de kazanıyordu bugün de
kazanıyor. Biz yine âtılız. Bölgesel ya da ümmetle ilgili projelerimiz yok. Kendi
düşüncelerimiz, kavgalarımız yok. Biz uluslar arası güç odaklarından birine yaslanarak
varolabiliyoruz. Bunu kırmalı, mevcud politikalardan hangisi ümmet yararına ise ona
uymalıyız. Parçalayıcı değil birleştirici bir dil kullanmalıyız. Hamasetle, kızgınlıkla,
duygusallıkla hareket etmemeliyiz. Yani biz varız ve var olacağız. Amerika, batı ve
işbirlikçileri gidecek biz kalacağız. Böyle düşünmeliyiz. Bu noktada ümmet içinde bizim de
birbirimizi anlamamız gerekir. Ulus devletlerin kendi menfaatlerini de ümmet menfaati gibi
dayatmayalım. Bugün maalesef Đran Đslam Cumhuriyeti ulus devlet hesapları içinde
davranıyor. Tıpkı Türkiye gibi. Herkes kendi ulus devletinin menfaatini düşünüyor. Ümmet
birlikteliğimiz yok. Hayal olarak bile ümmeti savunmuyorlar.
Đttihad-ı Đslam bir rüya o zaman…
Đttihad-ı Đslam rüya bile değil. Bu rüyalarımıza girse yok ya böyle rüya olmaz diyoruz.
Hâlbuki biz ittihad-ı islâma, ümmetin birliğine inanacak, bütün stratejimizi buna göre
belirleyeceğiz. Yoksa Đrancı, Hamascı, Hizbullâhcı olmak ümmetçi olan müslümana
yakışmaz. Biz ümmetin menfaatlerini düşünerek, emperyalistlerin, işbirlikçilerin ellerini
bölgelerimizin üzerinden çektirmek için mücadele vermeliyiz. Suriye olayına Müslümanlar
ümmet perspektifinden bakmalı. Ümmetin lehine sözler söylemeli. Yoksa Türkiye tutup şiî
düşmanlığı altında Suudi Arabistan ve Katarla birlikte sünnî hilâlinde bulunmamalı. Batı hem
şiî hilâlini hem sünnî hilâlini destekliyorlar. Birbirini vurduruyorlar. Bediüzzaman’ın
ifadesiyle Ey ehl-i şiî, ey ehli sünnî, birbirinizle kavga etmeyin. Bunların amacı sizi
birbirinizin eliyle iptal etmek. Burada mezhepçilik tuzağına düşmeyeceğiz. Ulusçuluk
tuzağına düşmeyeceğiz. Ulus devletin menfaatini ümmet menfaati gibi algılamayacağız. Ne
şiî hilâli bizim amacımız ne sünnî hilâli…Biz Đslâm hilâlinin inkişafını istiyoruz.
Mısır ihvanına geçecek olursak; Mısır ihvanının durumu içler acısı. Direniş devam
ediyor, Esma şehit oluyor, ihvan liderleri tutuklanıyor. Şehit Seyyid Kutub’un bir sözü
vardır. “Amerika’dan nefret ediyorum ama en çok Amerika ruhundan medet uman
müslümandan nefret ediyorum.” Đhvan kendi öz oluşumundaki değerlere muhalif
davranışlar sergiliyor.Đhvan neden hâlâ ‘Demokrasi’ diyor?
Maalesef Müslümanlar fiili işgalden daha fazla zihinsel işgal altında. Tanzimattan bu tarafa
(daha öncesi de var ama konumuz gereği oraya girmeyelim) zihinsel işgal yaşıyoruz. Bu işgal
kendi kavramlarımızla, kendi kelimelerimizle düşünememek gibi bir handikapa düşürdü
bizleri. Yani bizler batıya karşı çıkarken de batılı kavramlarla karşı çıkıyoruz. Bu bir tuzaktır.
Bu bizim bir sabitemizin olmadığını gösterir. Müslüman ayağını bir yere basan, tevhide ,
imana, islâma, Kur’an’a basan bir yerden konuşmalıdır. Maalesef bu zihinsel işgali kırmadan
fiili işgali kırmak mümkün değildir. Dün batılılaşma, modernleşme kaygıları ile Osmanlının
batıya yenilmesi askeriyede hemen batı giyimli askerleri ortaya çıkardı. Bu bitmeden bu kez
okullar batılılaştı. Acıdır ki Abdülhamid bir Đslâmcıydı ama Abdülhamid’i kendi kurduğu
okullarda yetişen öğrenciler devirdi. Görüldüğü gibi zihinsel olarak kaybetmeye başlayınca
hep kaybediyorsunuz. Altını iki defa çizerek söylememiz lazım.
ZĐHĐNSEL ĐŞGAL FĐĐLĐ ĐŞGALDEN DAHA ÖNEMLĐDĐR
Mısır’a dönecek olursak Allah ondan razı olsun Đhvan-ı Müslümin Hasan El Benna’nın
başlattığı bir hareketti. Hilafetin ilgasıyla, Mısırın işgaliyle birlikte şu soruyu sordu: Đslâm
ümmeti ne olacak? Bir Müslüman olarak ben ne yapmalıyım? Ve nebevi bir davranış şekliyle
tek başına, önce iç devrimini gerçekleştirip sonra bunu siyasal-sosyal hayata yansıttı. Đşte

Đhvan-ı Müslimin bu şekilde hayata geçti. El Benna şehit oluncaya kadar da çizgisinden
vazgeçmedi. Onun amacı Mısır’ı işgalden kurtarıp, ittihad-ı islamiye’yi gerçekleştirip,
hilafetin yeniden kurulmasını sağlamaktı. El Bennanın eserlerini okuyanlar da görürler böyle
bir amacı var. Đhvan bütün bu amaç üzerine çalışmıştır. Diğer ülkelere de bu amaçları
yaymıştır. Mısırın çevresindeki ülkeler de bu hareketten etkilenmiş ve Seyyid Kutuplar
çıkmıştır. Abdülkadir Udehler çıkmıştır.
ĐHVANIN KIRILDIĞI NOKTA
Mısırın kendine özgü özellikleri de vardır. Đşgal altında olması, işgale karşı tüm halkın
orduyla birlikte hareket etmesi zamanla ülkeyi Müslümanların bir bütün olarak görmesini
sağlamıştır. Bu yanıyla Pakistan’a benzer. Orada ordu için de halk için de şeriat referans
kaynağıdır. Bu da hatırlanmalıdır. Yani her ülkeyi kendi konumunda değerlendirmek gerekir.
Ana değerler sabit kalmak şartıyla yerel değerleri de dikkate almak ve çözümlemeler yapmak
gerekir. Đşte Đsrail’le olan savaşlara ihvan katılmıştır. Đhvanda kırılma; Đhvan önderlerinden
Hudeybi’ nin ’Đnanç Sorunları’ adlı kitabı vardır. Bu kitap Mevdudi’ nin Dört Terimine ve
Seyyid Kutub’ un Yoldaki Đşaretlerine cevap olarak yazılmıştır. Ben kırılmanın bu kitapla
başladığını düşünüyorum. Öncesi de var. Seyyid Kutub’un Yoldaki Đşaretler’de anlattığı gibi
Müslümanların sistemin içine dahil edilmesi de, sistemin de onlar üzerine hesap yapmaları
Müslümanlara asıl hedefini unutturdu. Burada gayri Đslâmi rejimlerde Müslümanlar nasıl bir
konum almalı sorusunu sormalı ve bunun üzerinde ciddi ciddi düşünmemiz lâzım. Bu bize
Kuran’ ın , Peygamberimizin Mekke perspektifini güncellememiz için bir örnektir. Yani
Mekkî toplumlarda Müslümanın nasıl davranması gerektiğini her Müslüman kendine
sormalıdır.
Đşte bahsettiğimiz kırılmayla birlikte ihvan sistem içine çekilmiştir. Mısır bağlamında
düşünmeye başlamıştır. Đhvanın ilkelerinden biri evrensel Đslâm devletidir. Hilafetin ihya
edilmesidir. Đhvan buradan koptu. Sonra Đhvan, Türkiye’deki milli görüş hareketi gibi
demokratik süreç içerisinde hareket ettirilmiştir. Pakistan kökenli Kelim Sıddıki vardı. Mesela
o ihvanla Đran Đslâm devletini karşılaştırırken Đran’ ı devrimci ; Đhvanı demokratik bulduğunu
anlatmıştır. Özellikle okuyucularımıza Seyyid Kutub’ un Yoldaki Đşaretler’ini tavsiye ederim.
Bir kez daha okunmalıdır.
MÜSLÜMANLAR DEMOKRASĐYĐ KĐMSEYE BIRAKMIYORLAR
Şimdi burada o kırılma yaşandı. Müslümanlar Mısır’da çok acılar çektiler. Đşkenceler
gördüler. Bunlar unutulmuş değil. Hislerimiz aklımızın önüne geçmeden gerçekleri
görüyoruz. Yani ben Müslümanların Đslâmi mücadelelerini demokratik mücadeleye
çevirmelerine karşıyım. Biz Đslâmi kavramlar üzerinden mücadelemize devam etmeliyiz. Yani
demokrasi diyen bir Müslüman, Đslâm devleti, şeriat, Đcma-Đ ümmet kavramını kullanmıyor.
Halbuki eksik de olsa yanlış da olsa sıkıntı da olsa bu kavramlar bizim medeniyetimizden
neş’et etmiştir. Bugün maalesef Müslümanlar demokrasiyi kimseye bırakmıyorlar. Demokrasi
batılı bir kavramdır. Batıdan neşet etmiştir. Biz demokrasiyi geliştiremeyiz. Onu batılılar
geliştirir biz tüketiriz. Biz demokrasiye katkı yaparsak bu batıya katkı yapmışız demektir.
Maalesef dün okuduğum Đhvan bildirisinde mücadeleye devam edeceklerini, ve 25 Ocak
Devrimi amaçlarını devam ettireceklerin söylüyorlar. Maalesef bu amaçlar Đslami amaçlar
değil. Bunları görelim. Tabii ki Mısır’daki Müslümanların zulümden kurtulmalarını, insanca
yaşamalarını istiyoruz. Dua eder, destek veririz. Fiili olarak da katılırız bunda hiç
problemimiz yok. Ama bakıyorsunuz demokrasiye karşı herhangi bir söylemleri itirazları yok.
Demokrasiye karşı olmak deyince de hemen saltanatçı mısın diyorlar. Biz başka bir şey
söylüyoruz. Müslümanlar kendi referansları üzerinden düşünmeli, hareket geliştirmeli,
kurumsal yapılar oluşturmalıdırlar. Đslâmi hedeflerle demokratik hedefler aynı değildir. Bazen
de şöyle söylüyorlar. “Biz demokrasiyi dünya görüşü olarak reddediyoruz, yöntem olarak
kabul ediyoruz.” Yöntem değerden bağımsız mıdır? Her yöntem bir değerin sonucudur.
Demokrasi ; aydınlanma felsefesi ve sekülerizmin bir sonucudur. Müslüman dünya görüşü

olarak da yöntem olarak da demokrasiye rezervli olarak bakmak zorundadır. Demokrasi ‘şûra’
ya benzeyebilir. Demokrasinin ‘şura’ya benzemesi demokrasinin kendi sorunudur. Biz
Müslümanlar insanlığa Đslâmi değerleri referans ederek bir düşünce, bir hareket teklif
etmeliyiz. Burada Đslâmcı olmamız lazım. Biz Mısır’daki kardeşlerimizin mücadelesini
destekliyoruz ama bu demokratik bir zafer olmamalı. Bizler zihinsel işgali bitirmedikçe hep
yenilgilerle karşılacağız. Ben şu cümleyi söylerken yanılmayı çok isterim. Bütün
tahminlerimin yanlış çıkmasını çok isterim. Ama buna inanıyorum. Çünkü mümin zihinsel
işgalini bitiren demektir. Biz her durumda mümince davranmak zorundayız. Đmanın bize
gösterdiği yol üzerinden gitmek zorundayız. Kendimizi kandırmayalım, küresel kapitalizmle,
küresel şirkle, küresel düzenle yüzleşmeden, onu zihinsel olarak alt etmeden siyasal sosyal
anlamda başarı elde edemeyeceğiz. Ben arap baharına temkinli yaklaşıyorum. ‘La ilahe
illallâh’ diyen insan neye ‘la’ dediğini bilmeli. Neyi kabul ettiğini de bilmeli.
25 OCAK DEVRĐMĐNE BĐAT DEVAM EDĐYOR
Arap baharındakiler neyi istediklerini neye karşı olduklarını açık açık söylemiyorlar. Batının
oluşturduğu eski diktatörlüklere karşı çıkarken yine batıdan medet umuyorlar. Mısır’a Mursi
yönetimi geldiğinde Hüsnü Mübarek’in ilişkide olduğu Amerika’yla ilişkiyi devam ettirdi.
Batıdan yardım almaya devam etti. Camp David düzeni devam etti. “Ne yapsınlar? Güçleri
yok” denebilir. O zaman güçleri yoksa bu oyuna girmesinler. 25 Ocak devriminde
Müslümanlar zaten sürece hemen dahil olmadılar, sonradan dahil oldular. Bir anlamda proje
onların üzerine kaldı. Müslümanlar tecrübesizlik, empeyalizmin tuzakları ile belki de
kafalarında ne yapacaklarına dair bir şeyler olmadan yola çıktılar. Bu Türkiye’de de böyle.
Müslümanlar iktidara gelir gelmez hemen AB projelerini sahiplendiler. Şimdi bunun neresi
Đslâmi dönüşüm? Fransız laikliğinden Anglosakson laikliğine geçmek, Fransız
sekülerliğinden Anglosakson sekülerliğine geçmek Đslâmi değişim midir? Batının bir
tarzından öbürüne geçmek Đslâmi değişim değildir. Maalesef buna değişim diye âlimleri de
düşünürleri de siyasetçileri de söylüyor. Bunun böyle olmadığını biliyorum. Yanılmayı da çok
istiyorum. Ancak acılar gerçekleri görmemizi engellememeli.
Peki, son olarak; Türkiye’deki cemaatlerin, kanaat önderlerinin, gazetecilerin ve
yazarların kendi etraflarındaki takipçilerine karşı bir vebali yok mudur? Misal birkaç
gün önce Mısır’a destek mitinginde kahrolsun Đran sloganları attırmalarına şahit
olundu. Ne yapılmalı?
Başta da söylediğimiz zihinsel iğdiş olma durumu her şeyimize yansıyor. Şu anda Đslâm
dünyasının her yerinde Đslâmi perspektiften kopup, demokratik bir perspektifle hareket etme
var. Böyle olunca bu insanların önderleri, peygamberlerin varisleri olan âlimler olmaktan
çıkmış. Bu insanların önderleri seküler zihniyetin biçimlendirdiği medya yazarlarıdır. Bu
medya uyuşturuculuğundan da kurtulmak gerek. Televizyon- gazete yüzlerinin önderliklerini
reddetmek gerekiyor. Müslümanların önderleri âlimlerdir. Ȃlimlerin sözlerine kulak
kabartmak gerekiyor. Çünkü gerçek Đslâm âlimleri Allah rızasını gözeten, ümmet duyarlılığı
olan, risk alan, amel ve yaşantıyla önde olanlardır. Müslümanların müslümanca talepleri
olmadığı için bugün Müslüman âlim önderleri de yok. Demokratik talepleri olduğu için de
demokratik önderlere takılıyorlar. Türkiye’de Đslâmi dili siyasetçiler, politikacılar,
mühendisler, hukukçular belirliyor. Seküler eğitimden geçmiş zihniyetler belirliyor. Bir
dönem Đslâmcılık yapıp, sonra bırakıp, şimdi yeniden tatlı su müslümanlığı yapan Đslâmcılar
belirliyor. Ulus devletlerin politikaları Đslâmi politika zannediliyor. Ulus devletlerin
belirlediği siyasal amaçlar Đslâmın amaçları zannediliyor.Politik lider ne diyorsa Müslüman
cemaatler vakıflar onun peşine düşüyor. Bizler emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münkere inanan
Müslümanlarız. Bizler iktidarken de muhalifken de Müslümanca davranmak zorundayız.
Đktidar da muhalefet de bizi bozmamalı. Mutlak itaat yalnızca Allah’adır biz de. Đktidarlara
dahil edilen Müslümanlar bunu bilmeli. Bugünkü iktidar Đslâmi bir amacı olmadığını kendisi
söylüyor. Bu iktidar 82 anayasasının çerçevesi içinde kurulmuştur. Nato angajmanları devam

etmektedir. Bm angajmanları devam etmektedir. Türkiye Ortadoğu’da da kesinlikle bu
angajmanlar üzerinde devam etmektedir. Bugünkü politik iktidar kendi açısından elbette
tutarlıdır. Kendilerinin muhafazakar demokratik olduğunu zaten söylemişlerdir. Bizler yani
Müslümanlar bir kere Đslâmi perspektifin dışındaki Nato, AB perspektifini reddetmek
zorundadır. Dünyaya Đslâmi çerçeveden bakmalıdır. Bu dil üzerinden düşünmediğimiz,
konuşmadığımız, çalışmadığımız sürece hep kaybedeceğiz. Allah öbür dünyada hesabını
veremeyeceğimiz davranışları bu dünyada bize yaptırmasın.
Amin, hocam teşekkür ediyorum, bize bu fırsatı verdiğiniz için.
Ben teşekkür ederim.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2953.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Mesleğin iyisi yoktur, meslekte iyi olmak
vardır
Melikşah Üniversitesi, Eğitimde Gönül Köprüsü kapsamında Hakkari’de okullarında başarı
sağlayan 38 öğrenci ile birlikte Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti. Vali
Düzgün, öğrencilerin valilik makamı ile ilgili yönelttiği sorular üzerine “Mesleğin iyisi
yoktur, meslekte iyi olmak vardır” dedi.

06 Eylül 2013 Cuma 11:45

Vali Orhan Düzgün, Eğitimde Gönül Köprüsü kapsamında Hakkari’den gelen 38 başarılı
öğrenciyi makamında kabul etti. Melikşah Üniversitesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında
öğrencilere eşlik ederken Vali Düzgün, yapılan bu tür çalışmaları ülkemizin milli bütünlüğü
ve birlikteliğinin sağlanmasında önemli bulduğunu söyledi.
Düzgün, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları da tek tek cevapladı. Öğrencilerin
Düzgün’e yönelttiği vali olmayı ne zaman düşündünüz? ve Vali olmak için ne yapılması
gerekiyor? Soruları üzerine, Düzgün lise çağlarında bu kararı verdiğini açıklayarak şu
açıklamalarda bulundu; “Herkes en iyi mesleği seçemez ama herkes ulaştığı meslekte en iyi
olmalıdır. Mesleğin iyisi yoktur. Meslekte iyi olmak vardır.
Düzgün’ü ziyaret eden öğrenciler, hediye olarak Hakkâri’nin meşhur Şemdinli Balı’nı ve çay
hediye ettiler. Vali Düzgün ise bugün Kayseri’de oynanacak Türkiye-Andora müsabakası için
öğrencilere maç biletlerini hediye etti.
Đç Anadolu ve Kayseri’de birçok mekanı gezip görme imkanını bulan öğrenciler bugün
Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda izleyecekleri müsabakanın ardından memleketlerine geri
dönecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2954.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Tren Garında şüpheli valiz paniği
Tren Garı yakınlarına bırakılan bir valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

06 Eylül 2013 Cuma 15:44

Kayseri’de Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan Tren Garı yakınlarında bırakılan şüpheli
valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan ihbar sonucunda polis ekipleri tarafından
güvenlik şeridi çekilirken valizin bulunduğu yere bomba imha uzmanı çağrıldı.
Bomba imha uzmanının yaptığı inceleme sonrasında güvenlik şeridinin çekildiği alan
genişletilirken, Kocasinan Bulvarı üzerindeki trafik akışı da durduruldu. Bomba imha
uzmanının valizin içinde yaptığı aramalarda bir adet tabanca bulunduğu ileri sürülürken,
incelemeler sırasında valizin sahibi olduğunu söyleyen bir kişi de polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol trafiğe
açıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2955.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Cemaatten seccadeli ilk yardım
Kayseri’de cuma namazı öncesinde caminin ampulünü değiştirmek isterken düşen görevliye
ilk müdahale cami cemaatinden geldi.

06 Eylül 2013 Cuma 15:52

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet General Emir Mahallesi’nde bulunan
Gümüşçü Camii’nde görevli A.P. (30), ampul değiştirmek için çıktığı merdivenden düştü.
Ayaklarında kırık oluştuğu tahmin edilen A.P.’ye ilk müdahale cami cemaatinden geldi.
Cemaat rulo yaptıkları bir seccadeyi A.P.’nin ayaklarının altına koyarak 112 ekiplerine haber
verdi.

Olayın gerçekleştiği camiye gelen 112 ekipleri, A.P.’yi ayağının altına konulan seccade ile
birlikte Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi. A.P.’nin sağlık durumunun iyi
olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2956.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Meydan'a gece servisi serbest
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs firmaları ile yolcular arasında yaşanan
servis tartışmasına son noktayı koydu.

06 Eylül 2013 Cuma 15:58

3 Temmuz 2013 tarihli UKOME kararıyla servis araçlarının sadece 07.00-21.00 saatleri
arasında şehir merkezindeki bazı güzergahlara giremeyeceği bunun dışında kalan
güzergahlarda 24 saat servis hizmeti verilebileceği kaydedildi.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), şehir içi trafiğinin daha akıcı olabilmesi amacıyla
şehirlerarası otobüs firmalarına ait servis araçlarının güzergahlarına ilişkin bazı düzenlemeler
yaptı. Yapılan düzenlemeye göre servis araçları sadece 07.00 ile 21.00 saatleri arasında
Cumhuriyet Meydanı, Düvenönü ve Emek Kavşağı'na giremeyecek. Bu bölge dışında kalan
tüm semtlere ise günün her saatinde servis taşımacılığı yapılabilecek. Servis araçları ayrıca
akşam 21.00'den sabah 07.00'ye kadar Cumhuriyet Meydanı, Düvenönü ve Emek Kavşağı
gibi şehir merkezinde kalan bölgelere de girebilecekler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2957.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Yoğunburç kavşağında kaza, 4 yaralı
Yoğunburç kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

06 Eylül 2013 Cuma 16:04

Yoğunburç kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen, Y.Ç’nin
kullandığı 38 NA 400 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen, elektrikli bisiklete
ve yayalara çarptı. Olayda, G.C. E.B. ve T.Ü hafif şekilde yaralanırken, elektrikli bisiklet
sürücüsü G.A. iç kanama şüphesiyle Kayseri Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çarpan otomobilin içinde bulunan, araç sürücüsünün eşi ve çocukları da hafif yaralanırken
ayakta tedavileri yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2958.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Develi'de fayton kazası
Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen fayton kazasında 2 kişi yaralandı.

06 Eylül 2013 Cuma 16:11

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasında, fayton ile dolaşan A.A.
ve T.A.’nın, atın köpekten ürkmesi sonucunda meydana gelen kazada yaralandıkları öğrenildi.
Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişinin yapılan tedavileri sonrasında taburcu
edildikleri bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2959.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Maskeli soygunculara 112 indirimi
Kayseri’de 2012 yılında kar maskesi ile girdikleri fabrikada bekçiyi boya kurutma fırınına
kilitleyerek para dolu kasayı çalan soyguncuların cezasında, 112’yi arayarak bekçinin yerini
söylemeleri nedeniyle indirim yapıldı.

06 Eylül 2013 Cuma 16:48

Kayseri’de 2012 yılında kar maskesi takarak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
bir fabrikaya giden Ahmet A., Hasan B. ve A.B., gece bekçisi Ahmet Yumutkan’ı tabanca ile
etkisiz hale getirdi. Maskeli soyguncular ellerini, gözlerini ve ayaklarını bağladıkları gece
bekçisi Ahmet Yumutkan’ı fabrikanın boya kurutma fırınına kilitledi. Soyguncular fabrikanın
kasasını fork lift ile taşıyarak spiral makinesi ile açtıktan sonra içinde bulunan 91 bin TL’yi
alarak kaçtı.
Fabrikadan kaçan soyguncular, 112’yi arayarak fabrikanın bekçisinin boya kurutma fırınının
içinde olduğunu ve hayatından endişe ettiklerini söyleyerek telefonu kapattı.
Soyguncuların yaptığı ihbar sonrasında bekçi Ahmet Yumuktan fırından çıkarılırken, polis
ekiplerinin telefon kaydından yola çıkarak yaptığı çalışmalar sonucunda Ahmet A., Hasan B.
ve A.B. olayda kullandıkları malzemeler ve çaldıkları paralarla birlikte yakalanarak gözaltına
alındı.
Gözaltına alınan zanlılar, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Kayseri 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu olarak yargılanan 3 sanık, pişman olduklarını söyledi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda sanıkların 112’yi arayarak gece bekçisi Ahmet
Yumutkan’ın yerini söylemelerini indirim sebebi olarak kabul etti. Mahkeme heyeti Ahmet A.
ve Hasan B.’ye "yağma" suçundan 5’er yıl 10’ar ay, "hürriyeti tahdit" suçundan ise 2’şer yıl
6’şar ay olmak üzere toplam 8’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi.
Tutuklu yargılanan sanıklardan yaşı küçük olan A.B.’ye ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2960.html
Erişim Tarihi: 06.09.2013

Otobüs firmalarının geneli sorunluymuş
Kayseri’den Hatay’a gitmek için Süha turizmi tercih eden iki vatandaş namaz kılma
isteklerinin firma çalışanları tarafından reddedildiğini iddia etti.

08 Eylül 2013 Pazar 12:04

Kayseri’den Hatay’a yolculuk yapan iki vatandaşın namaz kılma isteklerinin firma çalışanlar
tarafından reddedildiğini yazmıştık. Bu haberin ardından vatandaşlardan bu tarz davranışların
birçok firma ile yaşadıklarını söylediler.Kayseri’den Hatay’a Süha Turizm ile giden iki
vatandaşın namaz kılma isteklerinin reddedilmesi ile ilgili yaptığımız haberin ardından
duyarlı vatandaşlardan çok ilginç tepkiler geldi. Vatandaşlar bu tür davranışın sadece bir
firma ile sınırlandırılamayacağını bu tür davranışların birçok otobüs firması tarafından
gerçekleştiğini belirttiler. Haberimizin ardından seyahate çıktıklarında farklı bazı sorunlarla
da karşılaştıklarını söyleyene vatandaşlardan biri yan yana olan kotlukların bay ve bayan
olarakta satıldığını aktardı. Bu tür bir vakıaya şahitlik ettiğini belirten vatandaşlardan biri bir

bayanın bu mağduriyetinden dolayı otobüste en arkada bulunan 4 kişinin yan yana
oturabileceği koltuklarda 3 erkekle yan yana gitme mecburiyetinde kaldığını ifade etti.
Daha önce gündeme getirdiğimiz olay:
“Müslüman mahallesinde, gavur muamelesi”
Süha Turizm’le Kayseri’den Hatay’a gitmek isteyen iki vatandaş sabah namazlarını
Adana’da kılmak için 23.59’da biletlerini alarak yola çıkmışlar. Fakat otobüs Adana’ya
geldiğinde vatandaşların namaz kılma istekleri otobüste bulunan şoför ve muavin
tarafından reddedilmiş. Mağdur vatandaşlardan Mehmet Şerif Karagöl olayı şöyle
anlatıyor: “Kayseri’den Süha Turizm firmasıyla Hatay’a 24.08.2013 tarih ve saat
23.59’da Kayseri’den Hatay’a gitmekte olan kayseri Süha Turizm şirketine iki
arkadaşla beraber bindik. Bileti saat 23.59’da almamızın sebebi sabah namazını Adana
veya Adana civarındaki dinlenme tesislerinden birinde kılmaktı. Ancak saat 04.15
civarında Adana'ya vardığımızda namazı kılacağımız için bir zaman sıkıntı olmamasına
rağmen, muavin dinlenme için mola vermeyeceğini belirti. Biz iki arkadaş namaz için 10
dakika müsaade istediğimizde; ‘namazınızı kaza yapın efendim.’ diyerek bir müftü
edasıyla bize fetvayı vermiş oldu. Daha sonra namaz için mola vermeyecekseniz bari
abdest alalım dememize rağmen yüzünü buruşturdu.” Bu durumdan dolayı
hoşnutsuzluğunu dile getiren Karagöl, 21. yüzyılda % 99’u Müslüman olan bir
memlekette bu tip firmaların olduğunu görmenin Türkiye açısından üzüntü verici bir
durum olduğunu belirtti.
“Namaz için durmamak ilkeleriyse, bunu açıklasınlar”
Karagöl, yaşadığı mağduriyeti gazetemize değerlendirerek Süha yetkilerine seslendi; “Sayın
Süha turizm yetkililerine sesleniyorum; Eğer namaz için durmamak gibi bir ilkeleri varsa
bunu açık bir şekilde ilan etsinler. Biz Müslümanlar olarak bineceğimiz firmayı ona göre
seçelim.”
Karşılaştıkları bu tatsız hadisenin bir başkasının başına gelmesini istemediklerinden dolayı
seslerini duyurmaya çalıştıklarını kaydeden Karagöl; “Müslüman ülkesinde gâvur muamelesi
görmek istemiyoruz.” dedi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2961.html
Erişim Tarihi: 09.09.2013

Domateste Allah Lafzı!
Đncesu’nun Küllü Köyü’nde haftasonları bahçeyle uğraşan Kayserili Mehmet Aslan, topladığı
domateslerden bir tanesinde Allah lafzını gördü.

08 Eylül 2013 Pazar 12:14

Đncesu Đlçesi, Küllü köyünde hafta sonları hobi olarak yaptığı sebze bahçesinde toplamış
olduğu domateslerin içerisinden bir tanesinde Allâh lafzını fark eden Mehmet Aslan, herkesin
bu olağanüstü olayı görmesi için fotoğrafını çekip gazetemize gönderdi.
YILLAR ÖNCE BAL PETEĞĐNDE DE GÖRÜLMÜŞTÜ
Kayseri’de seksenli yıllarda Yahyalı’da bal peteğinde bulunan Allah lafzı birçok kişinin
hatırındadır. Erciyes Dağı’nda ise hemen her sene karla yazılı Allah lafzına rastlamak
Kayserililer için olağan bir durum. Şimdi de domateste Allah lafzının ortaya çıkması
Kayserilileri ve bu olayı gören herkesi bir kez daha düşünmeye, tefekkür etmeye sevk ediyor.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2962.html
Erişim Tarihi: 09.09.2013

Ekmeklerini kendileri yapıyorlar
Anadolu'da bazı köylerde yaşayan kadınlar, evlerinin ihtiyacı olan ekmekleri, köy fırınlarında
imece usulüyle pişiriyorlar. Kadınlar, sac üzerinde yapılan yufkanın dışında, pide şeklindeki
ekmeklerini, köy fırınlarında kendilerinin pişirdiklerini, mecbur kalmadıkça, marketlerde
satılan ekmeklerden almadıklarını söylüyorlar.

08 Eylül 2013 Pazar 12:22

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Kızık köyünde de kadınlar, muhtarlık tarafından köye
yaptırılan fırınlarda ekmeklerini pişiriyorlar. Kızık köyü sakinlerinden Habibe Kendir,
yaptıkları ekmeğin ununu ve mayasını satın aldıklarını, başkaca hiçbir katkı maddesi
katmadan, ekmeklerini kendilerinin pişirdiğini söyledi. Habibe Kendir, ''Köydeki bütün

kadınlar, ekmeklerimizi köyümüzdeki fırınlarda pişiriyoruz. Köyümüzde muhtarlığın
yaptırdığı 3-4 tane fırın var. 3-5 arkadaş ya da komşu birleşiyoruz ve her ay gelip burada
hamurumuzu açtıktan sonra ekmeklerimizi pişiriyoruz. Mecbur kalmadıkça marketten hazır
ekmek almıyoruz. Unumuzu alıp ekmeklerimizi kendimiz yaptığımız için, ekmeklerimiz
tamamen doğal oluyor. Đçimizde hiç kuşku kalmadan ekmeklerimizi çocuklarımızla ve
eşimizle birlikte yiyoruz. Her ay gelip burada ekmeklerimizi yapıyoruz. Pişirdiğimiz
ekmekleri,
derin
dondurucuda uzun
süre muhafaza da
ediyoruz'' dedi.
Fırında sadece sade ekmek ya da pide yapmadıklarını, peynirli, patatesli ve kıymalı pide bile
yaptıklarını kaydeden köy sakinlerinden Ayşe hanım da, yaptıkları ekmekleri, eşlerine,
dostlarına ikram ettiklerini, başka yerlerde ikamet eden çocuklarına da gönderdiklerini
söyledi. Ayşe hanım, ''Köyümüzün sadece ekmeği değil, yetiştirdiğimiz diğer sebze ve
meyvelerimiz de tamamen doğal ve hiçbir zararlı katkı maddesi içermiyor. Günlerimiz
tarlalarımızda, bahçelerimizde uğraşarak geçiyor. Şimdi de ekmek yapıyoruz'' diye konuştu.
Ekmeklerini sırayla ve birbirlerine yardım ederek yaptıklarını belirten Habibe Kendir, köyde
kadınlar arasında ekmek yapımı ya da diğer işlerin yapımı sırasında büyük bir yardımlaşma
yaşandığını, hep birlikte işleri kısa sürede yaptıklarını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2963.html
Erişim Tarihi: 09.09.2013

Marangozluk ölüyor
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde marangoz Süleyman Sabırsız, talep olmamasına rağmen dede
mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

08 Eylül 2013 Pazar 12:31

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, küçük bir atölyede unutulmaya yüz tutmuş çiftçi aletleri yapan
Süleyman Sabırsız (40), dedesinden ve babasından öğrendiği mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
Geçmişte ilçenin başlıca geçim kaynaklarından olan halı dokumacılığı için 'halı tarağı' da
yapan Sabırsız, "Günde 100 adet halı tarağı yaptığımızı hatırlıyorum ama şimdi ne halı
dokuyan kaldı ne de tarak siparişi veren'' dedi.
Her aletin motorlusunun çıktığını ifade eden Sabırsız, tarım aletlerinden anadut ve yaba ile
halı tokucu, salça küreği ve ilçenin yöresel yemeklerinden olan bezdirme için dibek üretiyor.
Bir anadutun yapımının bir gününü aldığını belirten Sabırsız, anadutu 20 TL’ye sattıklarını
söylüyor. Ayda birkaç tane ancak satabildiklerini söyleyen usta, ahşap tarım aletlerini iş
yapmaktan çok, şark köşesine süs olarak isteyenlerin daha fazla olduğunu belirtiyor. Đşlerinin
bahçede başladığını anlatan usta, şunları söyledi:
''Bizim işimiz bahçede başlıyor. Önce uygun ağacı bulup keseceksiniz. Daha sonra yakma
işlemi var. Yaktıktan sonra törpüleyip zımparalıyoruz. Bir de özellikle anadutu sıkıca
birbirine tutturmanız için kafa derisi bulmanız gerekiyor. Büyükbaş hayvanın kafa derisi sert
olduğu için kopma yapmaz.''

Yapılması güç olan ve zaman gerektiren aletin dibek olduğunu belirten Süleyman Usta, Dibek
yapımını ise şöyle anlattı:
''Dibek işçiliği en zor olan aletimiz bizim. Ceviz ağacından yapılması makbuldür. Ceviz
olursa uzun seneler dayanır ve çatlama yapmaz. Dibek bizim yöremizde bezdirme yapmak
için kullanılır. Et, kuşbaşı haline getirilir sonra köftelik bulgur ve bazı malzemelerle
karıştırdıktan sonra bu dibekin içinde bir süre döversiniz. Đyice ezilince de köfte gibi
yuvarlayıp pişirirsiniz. Yani dibek bunun için kullanılıyor yöremizde. Bunu yapmak birkaç
günümüzü alıyor. Ağacı kestikten sonra içini oymak zamanınızı alıyor. Onun karşılığı da 20
TL. Satıyor musunuz derseniz, 3 ayda bir tane belki. Dediğim gibi kullanmaktan çok süs için
alan oluyor. Şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz, ben dedemde görmüştüm diyerek evinde
süs olarak bulundurmak için yaptırıyor. Yoksa her şeyin makinesi çıktı, öyle elinde bezdirme
döven falan kalmadı.''
Sonbaharın etkisini gösterdiği bugünlerde çok sayıda salça küreği yaptığını söyleyen
Süleyman Usta, bir haftada 15 tane sattığını kaydetti. ''Harman zamanı anadut, yaba, salça
zamanı salça küreği satılıyor'' diyen Sabırsız, Halı tokucunun ise neredeyse 10 senedir hiç
satılmadığını ifade etti. Đlçeyi ikiye bölerek akan Kocaçay’ın kenarında kadınların halı
yıkarken kullandıkları halı tokucunun tarih olduğunu söyleyen Süleyman Usta, ''Aslında çok
da geçmiş değil. Her şey çok çabuk değişti. Đlçemizde daha 10 sene öncesine kadar halılar
Kocaçay’da yıkanır, tokuçlarla dövülürdü. Aslında temizlikten çok, bir gelenekti. Bu gelenek
de makinelerle birlikte tarih oldu’’ dedi.
Dedesinden kalan bir çok el işçiliği malzemeleri sakladığını söyleyen Sabırsız, ''Dedem kağnı
yapardı. Dedemden kalan kağnı mazısına sürekli bakıyorum ama yapmaya cesaret
edemiyorum çünkü fabrikadan çıkan bir aracın dingili ne kadar incelik gerektiriyorsa bu kağnı
mazısı da aynı inceliği istiyor'' diye konuştu.
Süleyman Usta, mesleği ortaokul öğrencisi oğluna da öğrettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2964.html
Erişim Tarihi: 09.09.2013

Develi heyetinden rektör Keleştemur’a
ziyaret
Develi Đlçe heyeti Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur’u makamında
ziyaret etti.
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Belediye Başkanı ve Seyrani Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Recep Özkan Başkanlığındaki
heyete; Ak Parti Đlçe Başkanı Mehmet Durukan, MHP Đlçe Başkanı Mustafa Beşparmak,
Seyrani Eğitim Vakfı Yöneticilerinden Suat Köylüoğlu, Adil Erciyes, Ticaret Odası Meclis
Başkanı Kemal Özyalçın, Teksif Sendikası Başkanı Adil Atila, Đl Genel Meclis Üyelerinden

Mehmet Tuna, Fazlı Öztürk, Đl Genel Meclis üyesi ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat,
TRT Develi Temsilcisi Mesut Özkan, Seyrani gazetesinden Hakan Bayraktar, Develi Gazetesi
Nurettin Çimen iştirak etti.Heyet adına Belediye Başkanı Recep Özkan; Yeni Akademik yılın
başlaması nedeniyle nezaket ziyaretinde bulunduklarını beyan ederek 2013-2014 akademik
yılının Erciyes Üniversitesi ve Develi Đlçesindeki Seyrani kampusunda görev yapan
akademisyenler ve öğrenciler için hayırlı olması dilek ve temennilerini iletti.
KYK Öğrenci yurtlarının Seyrani kampusuna kattığı değerden bahseden Başkan Özkan; Yeni
yapılan 430 kişilik Kız öğrenci yurdunun tamamen dolduğunu ve iki ayrı alanda bulunan
erkek öğrenci yurdunun da birinci bloğun dolduğunu söyledi. Özkan, toplamda 2013-2014
eğitim yılına Yüksek öğretime hizmet verecek olan 700 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtlarının
Kampusta eğitim görecek olan öğrenciler için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekti.
Ziyaretten ve Develi Đlçesinin böyle STK , Siyasi Parti Temsilcileri, Vakıf yöneticileri ve
Yerel idarecilerinin hep bir arada bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör
Fahrettin Keleştemur ; Develi Đlçesindeki Seyrani kampusunun örnek kampuslardan olduğunu
belirterek “Kampus her geçen gün gelişme kaydetmektedir. Hem Đlçe gelişiyor hem de
Kampus gelişiyor. Sizlerin ve Develili hayırseverlerin gayretleri her geçen gün artarak devam
etmektedir. Bu gelişmenin Seyrani Kampusuna çok şey katacağına inanıyorum en kısa
zamanda Đade-i ziyarette bulunacağım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2965.html
Erişim Tarihi: 09.09.2013

Huzurevinde basketbol turnuvası
Kayseri'deki huzurevi sakinleri arasında düzenlenen katlar arası basket atma turnuvasında,
'ihtiyar delikanlılar' hünerlerini sergiledi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde düzenlenen 'Katlar Arası Basket Atma
Turnuvası', renkli görüntülere sahne oldu.Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlıların
vakitlerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri için çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Bowling
turnuvası, resim, el işi kursları, piknikler ve il dışı gezileri gibi etkinliklere basket atma
turnuvası da eklendi.Huzurevinde kalan erkeklerin katıldığı 'Katlar Arası Basket Atma
Turnuvası'nda bir yandan büyük çekişme yaşanırken, bir yandan da farklı bir etkinliğe imza
atmanın heyecanı vardı.Turnuvaya katılan yaşlılar kullandıkları atışları sayıya çevirmek için
büyük gayret sarf ederken, izleyiciler de alkışlarıyla ihtiyar delikanlılara destek oldu. Turnuva
sonucunda dereceye girenlere gömlek, kravat gibi çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2966.html
Erişim Tarihi: 09.09.2013

Terim'den Kadir Hasa övgü yağmuru
Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye'nin Andorra'yı 5-0 yendiği maçtan
sonra düzenlenen basın toplantısında Kayseri'nin milli stat olma yolunda gittiğini söyledi.
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Kayseri'de milli takımın başındayken üçte üç yaptıklarını ifade Terim, hem Kayseri'nin hem
de stadın her şeyiyle mükemmel olduğuna vurgu yaparak, "Kayseri, yavaş yavaş milli stat
olmaya gidiyor. Oteliyle, yemeğiyle, insanların ilgisiyle, sevgisiyle, bize ve oyunculara olun
müthiş misafirperverliğiyle ve sahanın zeminiyle burada her şey çok güzel oluyor. Đnsanlar
burada kulüplerinden sıyrılıp tamamen milli takıma odaklanıyor. Bunlar da bizim görmek
istediğimiz özlediğimiz şeyler. Hangi statta olursa olsun, kırmızı-beyaz gelmeliyiz oraya.
Mesele bundan ibarettir. Her statta inşallah buradaki gibi olur. Dolu stat başka bir şey, boş stat
başka bir şey. Tezahürat başka bir şey, yuhlamak başka bir şey. Bunların hepsi pozitif oluyor
burada. Teşekkür ediyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2967.html
Erişim Tarihi: 09.09.2013

