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Kadir Gecesi tüm günahların kefareti
İl Müftüsü Şahin Güven, "Kadir Gecesi tüm ömürlük günahların kefaretidir" dedi.
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İl Müftüsü Güven, "Bilindiği gibi 1 Temmuz 2016 Cuma gününü 2 Temmuz 2016 Cumartesi
gününe bağlayan gece mübarek Kadir Gecesidir. Kadir Gecesi tüm ömürlük günahların
kefareti, kurtuluşumuzun vesilesi mübarek bir gecedir. Kur’an-ı Kerimde bu gecenin faziletini
belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesinde indirildiği ve
sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Allah’ın insanlara peygamberler
vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur’an-ı indirmesi, insanlığın hidayetinde bir
dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gecede özel bir anlam taşır. Kadir
Gecesi’nin önemine işaret eden bir hadis-i şerifte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları
sebebiyle fazla sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir
Gecesi’nin verildiği belirtilir. Kadir suresindeki “Bin aydan daha hayırlı” ifadesinden de
anlaşılacağı üzere, İslam’da en kutsal ve faziletli gece Kadir Gecesi’dir." dedi.
Diğer mesajlar ise şöyle;
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
Allah ülkemize, İslam alemine, insanlığa yeni acılar göstermesin. Hiçbir inançtan nasibini
almayan, hiçbir değeri bulunmayan, insanlara acı yaşatmak isteyen kararmış kalpleri de
Rabbim helak etsin. Umuyoruz ki, Kadir Gecesi'nde yapacağımız toplu yakarış Cenab-ı Hakk
katında karşılık bulur. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik
ediyor, bu gecenin şehrimiz, ülkemiz, İslam Dünyası ve bütün insanlık için hayırlı gelişmelere
vesile olmasını diliyorum
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:
Bu yıl Kadir Gecesi, Cuma’yı Cumartesi gününe bağlayan gecedir. Aziz hemşerilerim, Kadir
Gece’niz mübarek olsun, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmetle dolsun. Bin aydan daha hayırlı
olan bu gecenin önemini layıkıyla idrak etmek, hepimize nasip olsun. Her geceyi Kadir
Gecesi bilmemiz ve her günümüzü, bu bilinçle olgun bir şekilde unutmadan yaşamamız
gerekir.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar:
Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur-an’ın
Peygamberimize niyaz olmasıdır. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı
gecenin, öncelikle ülkemizde, sonra tüm İslam alemi ve insanlık için sevgi ve hoşgörü
ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

Başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere, tüm İslam Âleminin mübarek Kadir
Gecelerini en güzel dilek ve duygularla tebrik ediyor, bu gecenin feyiz ve bereketinden
hepimizin nasiplenmesini, topyekün insanlığın, özellikle de İslam Dünyasının, geçmekte
olduğu zorlu süreçten en kısa zamanda kurtulmasını, akan kan ve gözyaşının bir an önce
durmasını, Ramazan Bayramına mutlulukla erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:
Kadir Gecesi; Kur'an'ın övdüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının
açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Mükâfatların sınırsız olarak
verildiği bu gece, kalplerimizin her türlü kötülükten arınması, aramızdaki sevgi ve
bağışlamanın artması için değerlendirilmelidir. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17934.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Baro’dan teröre kınama
Kayseri Baro Başkanı Avukat Fevzi Konaç İstanbul Atatürk Havalimanı'nda alçakça yapılan
terör eylemi ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
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“Terörün dili, dini, ırkı, rengi olmayıp tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir tehdit olduğu bu
alçakça saldırı ile bir kez daha ortaya çıkmıştır” diyen Konaç, “Bu saldırı tüm masum
insanları hedef alan, haince planlanan ve ülkemizdeki birliği, beraberliği sükûn ve barışı
bozmaya yönelik tasarlanan insanlık dışı bir eylemdir.” dedi.
Konaç sözlerini şöyle sürdürdü, “Teröre verilecek en güzel yanıt, bu alçak ve karanlık
güçlerin amaçlarının aksine birliğimize ve beraberliğimize daha da sıkı sarılarak ve
geleceğimize dair inancımızı daha da artırarak hayatımıza devam etmektir. Unutulmamalıdır
ki; amacı, hedefi ne olursa olsun, hangi cenahtan gelirse gelsin ülkemiz bu alçakça saldırıların
üstesinden gelecek güce sahiptir.Merhametin, paylaşmanın, sevginin zirvede yaşandığı bu
Ramazan Ayında içleri insan sevgisinden ve insanlıktan zerre kadar nasiplenmemiş, terörün
uşaklığını yapanlar ancak döktükleri kanla birlikte tarihe nefretle not düşmüşlerdir.Zor günler
bizleri birbirimize sıkı sıkıya kenetlemeli terörün asıl hedefi olan kargaşa, panik ve korkuya
prim verilmeden, yaralarımızın sarılmasına tek yürek olarak katkı sağlamalıyız.
Kayseri Barosu olarak bir kez daha bu menfur olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun”
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17935.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Talas'ın tarihi envanteri korunuyor
Zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip Talas Belediyesinin bu değerlerini korumak, restore
etmek ve geleceğe taşımak için başlattığı yeni koruma amaçlı imar çalışmasında 2 binden
fazla yapı tarandı. Taramanın ardından tescile uygun görülenler belirlendi.
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Şimdiye kadar tarihi dokuyu ayağa kaldırma çalışmalarıyla dikkat çeken Talas Belediyesi,
ilçedeki tarihi değere sahip yapıları tespit etme çalışmalarını tamamladı. Aralarında harita
mühendisi, arkeolog, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, restorasyon uzmanı ve şehir plancısı gibi
uzman isimlerin yer aldığı ekip, çalışmalarını Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile
paylaştı. Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'ndeki toplantıda yetkililerden bilgiler alan Başkan
Palancıoğlu, 2 binden fazla tarihi yapının taranıp, tescile uygun olanların belirlenerek
analizlerin tamamlandığını söyledi.
Başkan Palancıoğlu, hedeflerinin tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü ilçenin UNESCO dünya
mirası listesine dahil etmek olduğunu belirterek, "Talas tarihi eserleriyle Kayseri'nin en
önemli ilçesi. Özellikle tarihi Han, Harman, Tablakaya ve Kiçiköy mahallelerinde
çalışmalarımız sürüyor. Talas genelinde hem kentsel dönüşüm, hem de imarla ilgili revizyon
çalışmalarımız devam ediyor. Buna ilave olarak koruma amaçlı imar planı, sit alanlarının ve
tescilli binaların bölgelerdeki alanda revize edilmesi gerekiyordu. Bu planların
düzeltilmesiyle atıl durumdaki tarihi eserlerin ayağa kalkması, özellikle sokakların
canlanması ve Kayseri turizmine katkı sağlayacak şekilde, UNESCO listesine aday olmak için
çalışmalarımız hız kazandı. Yıkık dökük binalar ve sokakların tamamının ayağa kaldırılarak
turizme kazandırılmasını arzuluyoruz." dedi.
Talas'ın sanayisi olmayan bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Bizim en önemli
potansiyelimiz tarihi eserlerimiz ve turizm altyapımız. Sadece bunlar değil inanç turizmi
kapsamında Somuncu Baba, Cemil Baba ve Yaman Dede gibi manevi isimlerimizi turizme
kazandıracağız." ifadelerini kullandı.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17936.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Büyükşehir’den 800 kişilik kütüphane
Büyükşehir Belediyesi, yapımı süren 800 kişilik kütüphanenin yeni eğitim öğretim dönemine
yetiştirilmesine çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çalışmalarını yakından
takip ettiği kütüphaneyi kısa sürede hizmete açacaklarını söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, belediye yatırımlarıyla ilgili takibini
gece gündüz sürdürüyor. Yatırımları yerinde inceleyen Başkan Çelik, projeleri kontrol ediyor,
inşaat sürecini takip ediyor ve ilgili bürokratlardan bilgiler alıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Büyükşehir Belediye binası yanında yapılmakta olan
kütüphanede de incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, çalışmalarda gelinen son noktayı
yerinde gördü.
Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının altında çok yoğun çalışan bir kütüphanenin
bulunduğunu hatırlatan ve öğrencilerin dar bir alanda çalışmak zorunda kaldıklarını ifade
eden Başkan Mustafa Çelik, "Öğrencilerimizin çalışma isteğini görünce çok daha iyi yerlere
layık olduklarını gördük. Çok kısa sürede yapabileceğimiz mekan arayışımız sonucu eskiden
sinema olarak kullanılan binanın uygun olduğuna karar verdik. Bu binayı çok modern bir
kütüphane olarak açacağız. Bilindiği üzere Kiçikapı'daki kiliseyi 24 saat açık kütüphane
haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor; ancak o çalışmamız biraz daha uzun sürecek bir
iş. Biz öğrencilerimiz için okullar açılmadan önce yetişecek bir kütüphanenin çalışmalarını
yapıyoruz. Kütüphanemiz üç kattan oluşuyor. Toplam 1500 metrekare büyüklüğünde. Önceki
yerimiz 200 kişilikti, burası ise 800 kişinin rahatlıkla yararlanabileceği raf sistemli bir
kütüphane olacak. İlk, orta ve lise öğrencileri ile üniversite ve KPSS sınavına hazırlık
yapacaklar için ayrı mekanlar bulunacak. Hem kütüphane hem etüt imkanı bir arada
sunulacak. Aydınlık, ferah, geniş ve tertemiz bir mekan olacak. İnşallah yeni sezonda
öğrencilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17937.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Türkiye aktif politikaya geri döndü
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı
Doç. Dr. Gökhan Bolat, Türkiye-İsrail arasındaki normalleşme süreci ile Türkiye’nin uzun
zamandır İsrail’e karşı sürdürdüğü pasif politikasından sıyrılarak, Osmanlı döneminde,
bölgede izlenen aktif politikaya yeniden döndüğünü söyledi.
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Türkiye-İsrail ilişkilerinin, 1948 yılında İsrail devletinin kurulmasından 1 yıl sonra,
Türkiye’nin İsrail’i tanımasıyla başladığını belirten Doç. Dr. Gökhan Bolat, daha sonraki
süreçte iki ülke arasındaki ilişkinin Arap dünyası ve İsrail arasındaki problemlerden dolayı
inişli-çıkışlı bir seyir izlediğini ifade etti.
İlişkiler Bağdat Paktı ile bozuldu
Kırılma noktalarından ilkinin, 1955-56 yılında Bağdat Paktı’nın kurulmasıyla başladığını
kaydeden Doç. Dr. Gökhan Bolat, “Daha sonra da 1956 yılında İsrail’in Mısır topraklarına
asker çıkarması ve bundan rahatsız olması ilişkilerin gerilmesine neden olmuştur ki bu, 7
yıllık bir kötü ilişkiler dönemini başlatmıştır. 1967’den sonraki süreçte İsrail’in Mescid-i
Aksa’ya karşı tavrı, Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerini belirleyen en önemli olaylardan biridir.
Örneğin 1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine Türkiye olayı protesto etmiş ve
ilişkileri zaman zaman maslahatgüzar düzeyine indirmiştir. Türkiye-İsrail ilişkilerinde
Türkiye her zaman Filistin’den yana olduğunu özellikle vurgulamıştır. Bu, İsrail’i bir yönden
rahatsız etmiş ama bir yönden de Arap dünyası ile ilişkilerinde önemli bir gücü kaybetmek
istememiştir. Bu nedenle örneğin Türkiye’nin 1975’te Türkiye’nin Filistin Kurtuluş
Örgütü’nü tanıması, daha sonra 1988’de Filistin devletini tanıması ilişkileri olumsuz etkilemiş
ama bir şekilde devam etmesini sağlamıştır” diye konuştu.
Mavi Marmara dönüm noktası oldu
Ülkeler arası ilişkilerin 1994 ile 2000 yılları arasında özellikle askeri işbirliği alanında üst
düzeyde ilerlerken, 2000 yılında, dönemin İsrail Başbakanı Arial Şaron’un provokatif biçimde
Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmesiyle ikinci kırılmanın yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Gökhan
Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2006 ve 2008 yıllarında İsrail’in Türkiye’ye söz vermesine rağmen Filistin’e saldırması,
özellikle şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olaya ciddi tepki göstermesi,
ilişkilerin yavaş yavaş en alt düzeye indirmiştir. Buna tepkisini de zaten 2009’daki Davos’ta
hepimizin bildiği ‘one minute’ ile tekrar göstermiştir. Fakat iki ülke arasındaki en önemli olay
31 Mayıs 2010 tarihindeki ‘Mavi Marmara Katliamı’dır. Bu durum iki ülke arasında dönüm
noktası olmuştur. Bu olayla birlikte, Türkiye’nin Osmanlı’dan sonra bölgeye karşı izlediği
pasif politika ve ilişkileri bir şekilde rölantide tutma anlayışı Mavi Marmara Katliamı ile sona
ermiştir. Türkiye bu olaydan sonra İsrail ve Batı’ya karşı dik bir tavır sergilemiştir. Öne
sürdüğü özür, tazminat ve İsrail’e Gazze’ye ablukanın kaldırılması şartlarının
gerçekleşmediği sürece İsrail ile olan ilişkilerin gerçekleşmeyeceğini söylemiştir.”
Mavi Marmara’yla İsrail’in imajı zedelendi

Türkiye’nin Mavi Marmara’ya gösterdiği tepkinin içeride, İsrail’in Türkiye’ye askeri
bakımdan zarar verebileceği; dışarıda da, Türkiye’nin Osmanlı’dan sonra bölgede
koruyuculuk rolünü üstlenemediğine dair algıyı bertaraf ettiğini vurgulayan Doç. Dr. Gökhan
Bolat, “Gerçekten Türkiye’nin haklılığı ortaya çıkmış, 2010’dan 2016’ya kadar İsrail’den
kaynaklı olarak, Türkiye’nin başına herhangi bir şey gelmemiştir. Buna karşılık 2013 yılında
İsrail Başbakanı Netenyahu, Cumhurbaşkanımızı arayarak, Türkiye’ye Mavi Marmara
katliamından dolayı özür dilemiştir. Yahudi devletinin Müslüman bir devletten özür diliyor
olması hem Türkiye’nin Ortadoğu ve dünyadaki imajını, hem de İsrail’in bölge halkları ve
Batı’ya karşı imajını olumsuz şekilde etkilemiştir. Şimdi geldiğimiz süreçte izlenen
politikanın haklılığı ortaya çıkmıştır. İsrail Türkiye’nin şart koştuğu üç kriteri yerine
getirecektir. Özür zaten tamamlanmıştır. Bundan sonraki süreçte, Mavi Marmara’da şehit
olanların ailelerine tazminat verilecektir ve ayrıca Gazze’ye uygulanan abluka da ortadan
kaldırılacaktır.” ifadelerini kullandı.
İsrail’deki camiler ibadete açılmalı
Doç. Dr. Gökhan Bolat, bundan sonraki süreçte, iki ülke arasındaki normalleşen ilişkilerin
daha da iyileşebilmesi için; İsrail’in, Birüssebi şehrinde bulunan 1948’den beri ibadete kapalı
olan Camii Kebir’i ile Kısarya ya da bizim bildiğimiz ismiyle Kayseriye şehrindeki Camii
Kebir’i ibadete açmasının gerekli olduğuna dikkat çekti. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17938.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

AGD iftarları evlere taşıdı
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri’de okuyan üniversiteli gençleri iftarda da yalnız bırakmadı.
Ramazan ayında çeşitli yerlerde iftar çadırları kuran AGD, üniversiteli öğrencileri Kayseri ev
yemekleri ile de buluşturdu.
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İftar yemeklerini organize eden dernek yetkilisi Mehmet Kumru, “Kayseri Anadolu Gençlik
Derneği olarak il yönetimimizde karar alarak Kayseri yemeklerini ve kültürünü daha yakından
tanımaları ve ev yemeklerine olan hasretlerini bir nebze de olsa giderebilmeleri için
öğrencilerimize üyelerimizin evlerinde iftar yaptırmaya karar verdik. Günlük yaklaşık 20
öğrencimiz ev yemekleriyle iftarlarını açtılar. Gençlerimizin himayeye, sevgiye, maddi ve
manevi sahiplenmeyi bizlerin de vazifesi olarak düşünüyorum. Bunun için bu yemek
organizasyonu yapıyoruz. Birbirimize daha yakın olmayı arzu ediyoruz. Düzenlediğimiz bu
iftar programlarıyla amacımız birlik ve beraberliği sağlamaktır. Biliyorsunuz Ramazan’ın özü
paylaşmaktır. Bizler de hem yemeğimizi paylaşmak hem ruhunu hissetmek hem de bilgi
paylaşımında bulunmak için buradayız. Malumunuz olduğu üzere ülkemizde ve bölgemizde
ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Biz de bu mübarek ay vesilesiyle bu trajedinin bitmesini ve
iftar programımızın gençlerimiz arasında iyi ilişkilerin oluşturmasına vesile olmasını
diliyorum” dedi.

"En hayırlınız insana faydalı olanınızdır"
Mehmet Kumru, “İftar programlarımızın gençlerin gelişimi için önemli olduğunu düşünerek
bu yola çıktık. "En hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır." düsturuyla hareket eden
derneğimizin temel hedefi; iyinin, doğrunun, güzelin ve adaletin hakim olduğu yaşanılabilir
bir dünyanın kurulmasına katkıda bulunmaktır. Özellikle milli şuur bilincinde gençler
yetiştirmek amacıyla ile yıllardır gayret gösteriyoruz. Peygamberlerin mücadelesini örnek ve
rehber alarak yetişecek gençlerin ümmetin kurtuluşu olacağına inanıyoruz" diyerek Anadolu
Gençlik misyonun güçlü bir şekilde gençlere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17939.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Yazıcıoğlu davası kapatılamaz!
BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği
helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş adliyesinde devam eden soruşturmada,
Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararı ülke genelinde partililer tarafından eş
zamanlı olarak protesto edildi. Kayseri Adliye Sarayında toplanan bir grup Büyük Birlik
Partili basın açıklamasının ardından Adliye giriş kapısına “Muhsin Yazıcıoğlu davası
kapatılamaz” yazılı siyah çelenk bıraktı.
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Muhsin Yazıcıoğlu davasında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı sürpriz bir karar
vererek şüpheli 132 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Kayseri eski Valisi şimdilerde
Yargıtay Üyesi olan Mevlüt Bilici ve dönemin Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir’de
davada adı temize çıkan isimler arasında yer aldı.
Karar karşısında tepki koyan BBP’liler ülke genelinde eş zamanlı olarak bulundukları il ve
ilçelerin adliye binaları önünde eylem yaptı. BBP Kayseri Teşkilatı ’da Adliye Sarayı önünde
toplanarak “Hukuk içerisinde adalet istiyoruz. Tez Adalet İstiyoruz” yazılı pankart açtı.
Kayseri Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan BBP Kayseri İl Başkanı Yaşar Bekir
Soğman, davadaki gelişmelerin olumsuz ve sürpriz gelişmeleri için hükümeti suçladı.
Soğman, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şehadetiyle sonuçlanan olayın suikast ve
sabotaj olduğu yönündeki kuvvetli şüphelerin üzerinin kapatılarak ve şüpheliler aklanarak
dava dosyası hakkında takipsizlik kararı verildiğini savundu.
Davada 2014 yılında da takipsizlik kararı verildiğini ancak mahkemeye yaptıkları itiraz
üzerine davanın devam ettiğini anımsatan Soğman, "Yine 15 günlük yasal sürecin sonunda
Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine itirazımızı yapacağız. İnanıyoruz ki yanlış
hesap Bağdat'tan dönecektir. Bu ülkede hala vicdanı ile karar verecek adil hakimler olduğuna
inanıyoruz" dedi.

Soğman, konuşmasının ardından adliye önüne, üzerinde "Muhsin Yazıcıoğlu Davası
Kapatılamaz" yazılı siyah çelenk bıraktı.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17940.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Böyle olur “oba”ların iftarı
Yüzyıllardır kışları Akdeniz sahillerinde, yazları da Karaman ve Konya'nın yaylalarında
geçiren konargöçer geleneğinin son temsilcileri Sarıkeçili Yörükleri, aşırı sıcak ve uzun
günlere rağmen zor şartlarda oruçlarını tutuyor, aile fertleri ile aynı sofrada iftar yapıyor.
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Yazın uygun bir yere konan Yörük obalarının zorlu mesaisi güneş doğmadan başlıyor. Aile
arasındaki iş bölümüne göre keçiler ve oğlaklar meraya çıkarılıyor, bazı aile fertleri de
obadaki işler için çadırda kalıyor. Çobanlar hayvanları otlatırken obada kalanlar, çadırın işleri,
hasta hayvanlar ve diğer işlerle ilgileniyor.
Sürü geldikten sonra sağım ve peynir yapılıyor, hayvanlar için su taşınıyor. Gün doğmadan
başlayan yoğun mesai, akşam ezanı sonrasına kadar devam ediyor. Yorucu çalışma, ramazana
da devam ediyor ancak aile fertleri bu kutsal ayda iftarı aynı sofra etrafında yapmaya gayret
gösteriyor.
Bahar aylarında Mersin'in Aydıncık ilçesinden göç eden ve Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi
sınırlarındaki Hacıbaba Dağı'nda konaklayan Yörüklerden Musa Gök, 2 senedir yazları aynı
bölgede konakladıklarını söyledi. Kazımkarabekir halkının kendilerine kucak açtığını ve
bölgede yurt kiraladıklarını belirten Gök, "Burası hayvancılık için iyi bir yer. Şu anda bir
sıkıntımız yok. İlçe halkıyla iyi anlaşıyoruz. Tek sıkıntımız su. Onu da tankerle taşıyarak
çözüyoruz. Suyu belediyenin kuyularından alıyoruz. Bizim bir sorunumuz yok ama hala yer
bulamayan obalar var" diye konuştu.
"Sahurdan kısa süre sonra mesaimiz başlar"
Yaşadıkları hayatın zor olduğunu, hayvanlarını otlatmak için her gün hareket halinde
olduklarını ifade eden Gök, "Keçi sürüsünü ağıla kapatamazsın, merada yayılması gerekir.
Bunun için cenazen, düğünün, bayram da olsa günlük işler devam eder. Başka işe vakit
ayıramazsın. Bu, ramazanda da böyle oldu. Günlerin en uzun olduğu zamanlarda 18 saat oruç
tutuyoruz. Allah'a şükür şikâyetimiz yok. Borcumuz, tutacağız. Oruç ayında da sahurdan kısa
süre sonra mesaimiz başlar. İftar saatinde genellikle obaya dönüyor oluruz. Yolda genellikle
su içerek orucumuzu açarız. Ezan okunduktan yaklaşık yarım veya bir saat sonra çadırda hep
beraber yemeğimizi yeriz. Aile fertleri olarak hep birlikte bir sofrada toplanmaya çalışırız"
dedi.
Sahur ve iftarda çoğunlukla süt ürünleri tükettiklerini dile getirerek Gök, "Soframızda
mutlaka yoğurt ve ayran olur. Bulgur pilavı, makarna, patates yemeğini çok tüketiriz. Elektrik
olmadığı için bazı ürünler burada çok çabuk bozulur. Bozulmayan gıdaları tercih etmek

zorundayız. Çok fazla seçme şansımız yok. Acı soğan, kuru yavan ne bulursak tüketir,
şükrederiz. İftar sonrası obamıza yakın obalara misafirliğe gideriz. Onlar da bize gelir. Çay
içer, sohbet ederiz" şeklinde konuştu.
"Ezan okunduğunda çadırda kimse olmaz"
Obaların asıl yükünü Yörük kadınları çeker. Bütün iş onların elinden geçtiği gibi kalan
zamanda erkeklere de yardım ederler. de Konargöçer hayatın zorluklarına işaret eden Selvi
Gök, "Günlük işlerimiz akşama kadar sürüyor. Ondan sonra ekmek atıyor, yemek pişiriyoruz.
Yemeği odun ateşinde yaparız. Sofrayı hazırladıktan sonra beklemeye başlarız. Genellikle
ezan okunduğunda çadırda kimse olmaz. İftar saatinde sürüleri güdenler dönüş yolunda olur.
Önlerine çıkar, onlara oruçlarını açmaları için bir şeyler götürürüz. Oğlakları seçtikten sonra,
sofranın başında toplanırız. Diğer günlerde işini bitiren yemeğini yer fakat ramazan olduğu
için hep birlikte yemek yemeye özen gösteriyoruz. Biraz geç oluyor ama olsun. Geç de olsa
aile olarak hep birlikte yemek yediğimizde akşama kadar çektiğimiz tüm sıkıntılar
kayboluyor" diye konuştu.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17941.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Talas semaları görsel şölene hazırlanıyor
Kayseri Talas Belediyesi tarafından 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü
Şampiyonası 10-15 Temmuz'da yapılacak. Gökyüzünde görsel bir şölen havasında geçecek
şampiyonaya, 5 ülkeden 10'u kadın 122 sporcu katılacak.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17942.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Kuzucular hayrat çeşmesini yeniledi
Kuzucu ailesi tarafından Millet Caddesi girişine yaptırılan ve sonra kullanılamaz hale gelen
hayrat çeşmesi klasik bir tarzda yenilendi. Hacı Bekir ve Mustafa Kuzucu kardeşler tarafından
yeniden yaptırılan “Kuzucu Hayrat” çeşmesi yeni görkemli görüntüsüyle görenlere “hayırlı
hayrat” dedirtti.
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Melikgazi ilçesi Millet Caddesi alt geçit girişinde bulunan ve gazetemiz tarafından “Hayret
ettiren hayrat” başlığıyla gündeme getirilen hayrat çeşmesi yenilendi. Gazetemizde çıkan
haber üzerine muslukları kırılmış, bedeni deforme edilmiş ve hor kullanılan ve atıl bir görüntü
sergileyen hayrat çeşmesi Hacı Bekir ve Mustafa Kuzucu kardeşler tarafından yeniden
yaptırıldı.
10 bin dolar harcandı
Gazetemizin birinci sayfasına taşınan haber ile harekete geçen Kuzucu kardeşler Düzce'eki
ilçesindeki bir firmayla anlaştı. Firma ile 10 bin dolar karşılığında anlaşan Kuzucu kardeşler
umreye giderken Ramazan Bayramından önce çeşmenin yerine yapılmasını istedi. Bir gece
yerinden sökülen harabe haldeki hayrat çeşmesi, yeniden yapılarak yine bir gece yetkili firma
tarafından yerine yerleştirildi. Çeşmeleri, su havuzları gözde yapısıyla eski halinden daha
görkemli olan hayrat çeşmesinin görüntüsü görenleri memnun etti.
Kuzucuların isteği var
Daha önce yaptırdıkları hayrat çeşmesinin hor kullanılarak neredeyse kullanılamaz hale
gelmesiyle, yeniden yaptıran Kuzucu kardeşler çevre esnafın da hayrat çeşmesine sahip
çıkmasını istedi. Vatandaşların ve çevre esnafın daha çok kullanacağı hayrat çeşmesinin kamu
malı olduğunu hatırlatan hayırsever kardeşler çeşmenin düzgün bir şekilde kullanılmasını
istedi.
Haber ve Fotoğraf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17943.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Bayramlık kahve kuyruğu
Ramazan Bayramı'nda misafirlerine kahve ikram etmek isteyenler, kuru kahvecilerin önünde
uzun kuyruklar oluşturdu.
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Halk arasında sıkça söylenen ve dostluk göstermenin önemini vurgulayan “Bir fincan
kahvenin kırk yıl hatırı vardır” atasözünün doğruluğu şu günlerde apaçık göze çarpıyor.
Bayram için gün sayan vatandaşlar vazgeçilmez ikramlar arasında yer alan kuru kahve için
bazı dükkanlar önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Taze çekilmiş kahve alabilmek için
uğraş verenlerin uğrak yeri yine Millet Caddesi'nde hizmet veren, kentin tanınmış kuru
kahvecilerinden İlhan Billur’un iş yeri oldu.
İlhan Billur, babasının 1960 yılında kurduğu işletmeyi kardeşleriyle birlikte devam ettirdiğini
söyledi.
Bayramlarda günde 3 tona yakın kahve satışı gerçekleştirdiklerini dile getiren İlhan Billur,
"Yaklaşık 50 yıldır bu işi yapıyorum. Aslında inşaat mühendisiyim ama babadan işi devraldık
ve bu alana yöneldik. Bayram adetidir kahve. Bu nedenle işlerimizde yoğunluk var. Biz
kahveye özen gösteriyoruz. Müşterilerimizle iyi bir diyalogumuz var. Çiğ kahvenin
alımından, çekmesine, kavurmasına, paketlemesine kadar her şeye dikkat ediyoruz. Sıcağa
rağmen kuyrukta kahve alabilmek için bekliyorlar. Çektiğimiz anda sıcak sıcak kahveyi
müşterimize veriyoruz. Almanya ve bazı ülkelere de satışlarımız oluyor" dedi.
Kahvenin kilosunu 25 liradan satışa sunduklarını kaydeden Billur, normal zamanlarda 1
buçuk tona yakın kahve sattıklarını, bayramlarda ise bu rakamın günde 2.5- 3 tona çıktığını
sözlerine ekledi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17944.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Terörle “siber” mücadele
Sosyal medya üzerinde yasa dışı ve kötü niyetli paylaşımların mercek altına alınması hız
kazandı. Bu kapsamda Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri sosyal
medya üzerinden işlenen suçlar ve suçlara destek verenlere karşı “ihbar mesaj hattı” açtı.
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Her geçen gün internet kullanıcılarını peşinde sürükleyen sanal medya kötü niyetli gurupların
da toplumu yanıltma yönünde kullandığı silahlar arasında yer alıyor. İnsanlar haberleri ve
olayların takiplerini daha çok sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Sanal medyanın yayınları
yanlış da olsa inananların oranı yüksek çıkabiliyor. Toplum içinde kargaşa çıkarmak ve
provokasyon yapmak isteyen grupların kullandığı bu yöntem özellikle terör ve karalama
amacıyla yaygın olarak kullanılıyor. Toplumları yanlış yönlendiren, terör örgütlerine yardım
ve yataklık yapan, yasa dışı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen sosyal medya hesapları
siber suçlar kapsamında devlet tarafından mercek altına alınacak. Bazı kesimler tarafından
“sosyal medyada özel hayata müdahale” olarak değerlendirilse de devlet kurumları terörü ve
ülke düşmanlarını her platformda etkisiz hale getirmek için çalışıyor.
Sosyal medya terörüne dur!
Devletin güvenlik kurumları, siyasi partiler, topluma hitap eden bütün gruplar siber saldırı ve
algı operasyonlarına karşı önlem almak için kendi içinde birim oluşturmak zorunda kalıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü son İstanbul Atatürk Havalimanı patlamasından sonra siber
suçlara karşı koymada ilerleme kaydederek sosyal medya üzerinde terör ile mücadeleye
değişik bir boyut getirdi. Sosyal medya üzerinden terör faaliyetlerini destekleyen, suç
unsurları içeren profil ve sayfalara karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısını yapan Emniyet
güçleri ihbar mesaj hattı oluşturdu.
Şüpheli profiller incelenecek
İnternet kullanıcılarına düşen görev; sanal alemde dolaşırken dikkatli olmak ve vatandaşlık
görevini yerine getirmeye çalışmak ve tehlikeli paylaşımlar yapan kişileri Emniyet
Müdürlüklerinde açılan ihbar mail hattına şikayet etmek… Emniyet yetkilileri böyle durumlar
karşısında, bağlantı adresi ve ekran görüntüsüyle birlikte emniyet birimlerinin oluşturduğu
"siber.onleme.arastirma@egm.gov.tr", "siber@egm.gov.tr" adreslerine bilgi verilebileceğini
söylüyor.
Kayseri Emniyeti
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Önleme ve Araştırma Şube Müdürlüğü sanal
alemde yasa dışı yapılmak istenen suçlarla ilgili amansız bir mücadele veriyor. Siber suçlar
kapsamında Kayseri’de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla devlet
büyüklerine hakaret eden, terör örgütlerine destek veren, yasaların izin vermediği
paylaşımlarda bulunan, devlete karşı örgütlere yandaşlık ve yataklık yaptıkları tespit edilen
kişiler daha önce hakim karşısına çıkarılmıştı.

Kayseri'de de bu amaçla oluşturulan "siber.kayseri@egm.gov.tr" mail adresine vatandaşlar
ihbarda bulunabilecek.
Haber : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17945.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Yeşilhisar festivali başlıyor
Kayseri Yeşilhisar Belediyesi tarafından organize edilen Yeşilhisar Kültür ve Kayısı Festivali
9 Temmuz Cumartesi saat 21:00'da yapılacak.
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Her yıl temmuz ayında gerçekleştirilen geleneksel Yeşilhisar Kültür ve Kayısı Festivalinin bu
yılki onur konuğu sanatçı Kubat olacak. Festival 9 Temmuz cumartesi günü saat 21:00'da
başlayacak.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17946.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17947.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

CHP’li kadınlar nikah iznine karşı çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Şehriban Peker, hükümetin muhtarlar
ve müftülere nikah kıyma yetkisi verdiği kanun düzenlemesini, sosyal hayatı dini kurallara
göre yeniden dizayn etmenin bir parçası olarak değerlendirdi.
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CHP İl binasında yapılan basın açıklamasında konuşan CHP İl Kadın Kolları Başkanı
Şehriban Peker, AK Parti iktidarının son dönemde ‘sıcak aile söylemi’ adı altında yaptığı
düzenlemelerin, dini yaşamı tesis etmek için gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarına hizmet
ettiğini söyledi. Muhtar ve müftülerin nikah kıymalarının önünün açılmasını da eleştiren İl
Kadın Kolları Başkanı Şehriban Peker, kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüzlerine çözüm
bulunmadan, nikahı kimin kıyacağı konusunun sorun olarak ileri sürülmesini gerçekleri
çarpıtma olarak değerlendirdi.
“Uygulama kadını güvencesiz kılacak”
Şehriban Peker, söz konusu düzenlemenin doğuracağı sonuçlara dair şunları söyledi:
“Resmi nikahın ‘tercih’ haline getirilerek, imam nikahını tekleştirmeye özendirecek
uygulamalara, evlilik yaşının Medeni Kanun yok sayılarak daha düşürülmesine, bunun
sonucunda erken yaşta ve zorla evliliklerin daha da artmasına, özellikle küçük yerlerde akraba
evliliklerinin fazlalaşmasına, çocuk gelinlerin artmasına, kadını kolaylıkla evlendirmeye, eve
kapatmaya, gereken yaşta özgür iradesiyle eş seçimini engellemeye, kadınların evlilik, miras
ve boşanma gibi hakları açısından güvencesiz bırakılmasına, kadını yok sayarak aile
içerisinde sadece bir figüre indirgemeye yol açacak. Aynı zamanda böylesi bir düzenleme
inanan ve inanmayan özgürlüğü bakımından tek bir mezhebin din adamlarına verilecek yetki
anayasal bir hakkı da ortadan kaldıracaktır. Kısaca bu uygulama kadını eşit vatandaşlık
haklarından
mahrum
etme
uygulamasıdır”
İlgili uygulamaların laiklik ve Cumhuriyet karşıtı olduğunu belirten İl Kadın Kolları Başkanı
Şehriban Peker, uygulamalara alışmayacaklarını ve karşı duracaklarını sözlerine ekledi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17948.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Çakı yeniden görevde
Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olağan Genel Kurul toplantısı İl Özel İdaresi
salonunda yapıldı. Genel Kurula Yönetim Kurulu görevini halen sürdürmekte olan Ünay Çakı
ve Mikayil Sert olmak üzere iki kişi başkan adayı oldu. Ünay Çakı 621 oy alarak yeniden
Başkanlığa seçildi.
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Yapılan seçimde Ünay Çakıcı'nın listesi 621 oy ile yeniden seçilirken, yönetimde şu isimler
yer aldı:
Ünay Çakı, Talip Akçakaya, Soner Yılmaz, H.Yaşar Eroğlu, İsmail Cerit, Mehmet Bülbül,
M.Emin Akşehirli.Yedek Üyeler; Yusuf Medeni, Erol Meral, Adem Kocaoğlu, Hacı Kale,
Mustafa Coşkun, Erkan Erkan, Ahmet Aksit
Denetim Kurulu Asıl Üyeleri Durdu Karasungur, Ahmet Paksoy, Şükrü Ersoy
Yedek üyeler: Mustafa Borazan, Mehmet Yozkoyunu, H.Hüseyin Uzunkol’dan oluştu.
Birlik Başkanlığı görevine yeniden seçilen Ünay Çakı Genel Kurul sonrası yapmış olduğu
açıklamada; "Kayseri Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği olağan Genel Kurulundan
güçlendirip, birlik ve beraberliği pekiştirerek çıkmıştır. Söz verdiğimiz projelerimizi Birlik
imkanlarımız dahilinde bir bir hayata geçirmek için gayret edeceğiz. Tüm üyelerimize Genel
Kurulumuza
gösterdikleri
ilgiden
dolayı
teşekkür
ederim.
Genel Kurullarımız Birliğimiz açısından çalışmaları yeniden gözden geçirme ve cehek-up
zamanı olarak değerlendirilmektedir. Genel kurul sürecimiz gayet demokratik şekilde
başlayıp aynı şekilde sonuçlanmıştır. Huzur ayı Ramazan ayında yapmış olduğumuz ilk Genel
Kurulumuzun
hayırlara
vesile
olmasını
dilerim.
Şimdiye kadar olduğu gibi bugünden sonra da Yönetim Kurullarımızın değerli üyeleri ve
birlikte çalıştığımız personellerimizle yine aynı aşk ve heyecanla çalışmalarımıza devam
edeceğiz. Üreticilerimizin acil ihtiyaçlarını ve Birlik imkanlarımızı göz önünde bulundurup
projelerimizi hayata geçirerek hem Birliğimizin mevcut potansiyelini artırırken diğer
Birliklere de örnek ve öncü olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17949.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Hububat hasadında dane kaybı yapan
operatörlere ceza
Kayseri Valiliği yayımladığı bir tebliğ ile biçerdöver kontrollerinin usul ve esaslarını
belirledi.
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Kayseri'de hububat hasadı için hazırlıklar sürdürülürken, Kayseri Valiliği de bir tebliğ ile
biçerdöver kontrolleri hizmetlerinin usul ve esaslarını belirledi. Buna göre dane kaybı yaparak
biçim yapan operatörlere 219.00 TL. idari para cezası, anız yakanlara ise yaktıkları her dekar
alan için 40.87 TL (yakılan yerin elektrik hattı, akarsu, baraj, göl-gölet, orman, meskun
mahalle yaklaşımı, diğer tarlalardaki ürünleri tehdit etme- etkileme gibi.. noktalarda ceza 5
katına kadar arttırılır). Buna ilaveten Valilik Tebliğine aykırı gelmekten de 219.00 TL idari
para cezası uygulanacak.
Dane ve sap kaybının milli kayıp olduğunu ifade eden İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Özkan Kayacan, biçerdöver operatörlerini dane ve sap kaybını önlemek için tekniğine uygun
biçim yapmaları konusunda uyararak, "Bu yıl 96 personelimiz ile hasat süresince sahada
olacağız. Yaptığımız denetimlerde belgesiz veya %2'den fazla dane kaybına neden olacak
şekilde biçim yapıldığının tespit edilmesi halinde, operatör ve biçerdöver sahiplerine her fiil
için
ayrı
ayrı
219.00'er
TL
idari
para
cezası
uygulayacağız"
dedi.
Çiftçilerin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya hazırlandığı şu günlerde biçim hataları
nedeniyle çiftçinin emeklerinin toprağa gömülmesine müsaade etmeyeceklerini kaydeden
Kayacan, dane kaybının sadece çiftçilere değil ülke ekonomisine de büyük zararlar verdiğini,
%1'lik dane kaybının bile on binlerce ton ürünün değerlendirilememesi anlamına geldiğini
söyledi ve çiftçilerimizin dane - sap kayıpları ve anız yangınlarının önlenmesi ile ilgili
şikayetlerin il müdürlüğünün Alo biçer döver 0 352 3382144-290 hattından iletişim
kurmalarını
istedi.
Hasat zamanında önemli bir çalışmanın da anız yangınlarıyla mücadele olduğunun altını çizen
Kayacan, çalışmaların hasat öncesi eğitimlerle başladığını belirterek, "Bu konuda birçok
kurum koordineli çalışılarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tüm okullarda öğrencilere yönelik
eğitim verdi. Müftülükler camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okutacak" dedi. Anız
yakanlara, yaktıkları her dekar için 40.87 TL idari para cezası uygulanacağını ve yakılan
alanın orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallelerde olması halinde cezanın 5
kat artacağının altını çizen Kayacan, üreticileri anız yakmamaları konusunda uyararak "Anız
yakmanın hiçbir faydası olmadığı gibi, toprağın doğal yapısı bozulduğu için toprağa zarar
veren ve gelecek yıllarda verimi düşüren bir uygulamadır. Anız yakan çiftçilerimiz,
ceplerindeki parayı çıkarıp yakıyorlar, bunu bilsinler.

Çiftçilerimiz hasat sırası ve sonrasında sapların parçalanarak toprağa geri dönüşümü
sağlanmalıdır. Ekim için anız yakmasınlar. Biz çiftçilerimize hem daha ucuz, hem daha
zahmetsiz hem de anızı yakmaya gerek duymayan toprak işlemesiz anıza ekim yöntemini
uygulamalarını isteriz" dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17950.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Kurt ailesini hüzne boğan kaza
Kayseri’nin tanınmış ailelerinden Kurt ailesi umrede geçirdikleri trafik kazasıyla sarsıldı.
Umre ziyaretine giden AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı ve Kayseri İHH Yetim
Birimi Sorumlusu Hatice Kurt ile İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı,
işadamı Ahmet Kurt Mekke-Medine arasında içinde iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile
kaza yaptı. kızları Rümeysa Nehir Kurt hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan 4 kişi Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın büyük çabaları
sayesinde ambulans uçak ile Kayseri’ye getirildi.
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Kayseri İHH Yetim Birimi Sorumlusu Hatice Kurt, işadamı Ahmet Kurt, oğulları Mehmet
Akif Kurt ve kızları mimar Rümeysa Nehir Kurt'un bulunduğu, mukaddes topraklara
Kayseri'den giden üst düzey kişilere mihmandarlık yapan Yaşar Yıldırım’ın kullandığı
otomobil Mekke- Medine karayolunda trafik kazası yaptı. Kazada Hatice, Ahmet Kurt ,
oğulları Mehmet Akif Kurt ve mihmandarları Yaşar Yıldırım yaralanırken Rümeysa Nehir
Kurt hayatını kaybetti.
Yaralılar ambulans uçakla geldi
Acı olay Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu alanın 500 metre yakınında gerçekleştirilen bombalı
saldırının yaşandığı gün Mekke Medine karayolunda meydana geldi. Kazada yaralanan Kurt
ailesi ve Mihmandarları Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın büyük gayretleri
sayesinde özel ambulans uçak ile Kayseri’ye getirildi. Özel Erciyes Kartal Hastanesi’nde
tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yararlılar ameliyata alındı
Elim kazada yaralanarak Özel Ambulans uçak ile Erkilet Havaalanına, hemen ardından
ambulans ile Özel Erciyes Kartal Hastanesine getirilen Ahmet, Hatice, Mehmet Akif Kurt ve
Yaşar Yıldırım tedavi altına alındı. Hastane acil servisinde ayakta tedavi edilen Mehmet Akif
Kurt taburcu edilirken vücudunun değişik yerlerinde kırıklar bulunan diğer yaralılar ameliyata
alındı. Başarı bir ameliyat geçiren Ahmet ve Hatice Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu
bildirildi. Boynunda incinme, kolunda kırık bulunan Yaşar Yıldırım’ın da bugün ameliyata
alınacağı bildirildi. Hastane Ortopedi servisinde tedavileri devam eden yaralıların sağlık
durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden mimar Rümeysa Nehir Kurt'un cenazesi resmi işlemlerin
tamamlanmasından sonra Suudi Arabistan’dan Kayseri’ye getirilerek defnedilecek.
Kayseri Gündem Gazetesi olarak kazada hayatını kaybeden Rümeysa Nehir Kurt'a Allah'tan
rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17951.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Terör örgütü can çekişiyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından
düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Özhaseki, "Terör örgütü bitti, can çekişiyor"
dedi.
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AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma
programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri
Taner Yıldız ile Hülya Nergis, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun
yanı sıra diğer belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahid Özden, partililer ve
vatandaşlar katıldı.
"Terör örgütü bitti, can çekişiyor"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, son yapılan operasyonlarla birlikte terörün
kitlesel olaylardan çıktığını, artık bireysel terör hadiselerinin meydana geldiğini söyleyerek,
"Terör örgütü bitti, can çekişiyor. Artık son bağırtıları bunlar" dedi.
Bakan Özhaseki şunları söyledi:
"Son hükümet döneminde öyle bir sert kayaya çarptı ki ne yapacağını şaşırmış hale geldiler.
Şimdiye kadar bu kadar büyük bir mücadele verilmemişti, kapsamlı bir mücadele
verilmemişti. Ama hak ettiler. Bunların çünkü dini yok, insafı yok, insanlık tarafı hiç yok.
Ramazan ayında bile vahşi Arap kabileleri hiçbir şekilde insan öldürmezken, aralarındaki kan
davalarına son verip 'Bu aylar haram aylar' diyerek kimseye kötü muamele etmezken bu terör
örgütü ne yazık ki ne Ramazan biliyor, ne bayram biliyor. Her türlü vicdansızlığı yapmaya
devam ediyor. Bunun içindir ki terör örgütüne karşı sert mücadele son aylarda müthiş şekilde
başarıya ulaştı. Şehirler temizlendi, kazalar temizlendi, köyler, kırsallar temizlendi. Bunların
para kaynakları da kurutuluyor. Geçen yapılan operasyonda 70 milyon kök kenevir ele
geçirildi, esrarın ham maddesi ele geçiriliyor. 36 ton esrar ele geçiriliyor. Çaldıkları, bomba
düzenekleri hazırlayacakları 20'den fazla araba ele geçiriliyor. Bu insafsızlar her an eylem
yapabilmek için her türlü kötülüğü yapmaya devam ediyorlar. Adeta şeytana parmak ısırtacak
kadar da haince pusular kurmaya devam ediyor. Allah'a hamd olsun ki son aylarda yapılan bu
mücadelede iyi başarı elde edildi. Peki bu kadar başarı elde edildiği halde gerek PKK gerek

DAEŞ terör örgütü niye hala canlı bir şekilde eylemler yaparak ses getirmeye devam
ediyorlar? Herkesin buna dikkat etmesi lazım, terör örgütlerinin amacı olayı
kitleselleştirmektir, topluma mal ettirmektir sonra da istediğini toplumla birlikte elde
edebilmektir. PKK terör örgütünün amacının ne olduğunu biz biliyoruz. Vatandaşa el
kaldırarak bu güzel vatanımızın bir parçasını koparıp Kürdistan hayali içerisinde olduklarını
tabi ki biz biliyoruz. Olayı kitleselleştirirken buna doğru götürmeye çalışacaklarını da biz
biliyoruz. Fakat artık kitle olayları olmaktan çıktı bu iş. Sadece bireysel terör hadisesi yaparak
canlı kalmaya çalışıyorlar. Çok ses çıkarmasının sebebi de şu; şah damarına bıçağı attığınız
zaman bölünmeye başlar. Terör örgütü bitti, can çekişiyor, artık son bağırtıları bunlar. Can
havliyle bağırmaları bunlar."
"Allah böyle Müslümanları yok etsin"
Terör örgütü IŞİD'in İslam'ın yüz karası olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "İkinci bir
terör örgütü daha türedi. Eskiden DAEŞ diye, IŞİD diye bir terör örgütü duydunuz mu? Hayır,
duymamıştık. Son 1-2 senedir DAEŞ diye bir şey çıktı ortaya. Sakallarını koyuvermişler,
cübbelerini koyuvermişler, kiminin elinde baston, balta, tüfek güya bunlar İslamcı militanmış.
Onlara Müslüman denilmesinden ben haya ediyorum, utanıyorum. Allah böyle Müslümanları
yok etsin. Çünkü bunlar İslam'ın yüz karası" ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17952.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Yağmur hayatı felç etti
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Kayseri bayramın üçüncü günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı felç
etti. Kent merkezinde hafif şiddette görülen yağış, bazı ilçelerde maddi hasara neden oldu.
Yeşilhisar’da etkisini daha fazla gösteren sağanak yağış nedeniyle oluşan sel park halindeki
otomobilleri sürükledi. İlçe sokaklarında yoğun şekilde beliren sel yol üzerindeki parke
taşlarını yerinden söktü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17953.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Şeker sendromu
2009 yılında Talas ilçesinde, Ramazan Bayramı’nda şeker toplamaya çıkan ve bir daha geri
dönmeyen üç çocuğun yaşadığı korkunç olayın izleri ilçede hala silinmedi. Çocukların
yaşadıkları olayın ilçe halkında oluşturduğu travmatik etkiler TÜBİTAK Projesi oldu.
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2009 yılında Ramazan Bayramı’nda şeker toplamaya çıkan ancak bir daha geri dönmeyen
Ahmet Tuna Tekin, Dilruba Tekin ve Türkan Ay’ın izleri Talas ilçesinde silinmedi.
Çocukların yaşadığı olay Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İmtisal Mercan
Açıkgöz ve Gökçehan Maraşlı ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Halil
Öztürk tarafından TÜBİTAK Projesi haline getirildi.
Aileler olaydan sonra güvenliği olan sitelere taşındı
2015 yılında Kayseri’de birinci olarak seçilen, ‘Travmatik Yaşantının Sosyokültürel Yaşam
Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi (Talas Örneği)’ başlıklı proje hakkında bilgi veren
Öğretmen Halil Öztürk, olayın yaşadığı yerde 162 hane ile görüşme yaptıklarını ve çok
çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını söyledi. Halil Öztürk, “Onlara bu olayın ev seçimlerini etkileyip
etkilemediğini, çocuklarını park-bahçe gibi oyun alanlarına çıkarmakta bu olayın etkisi olup
olmadığını, çocuğunuzu yine şeker bayramında şeker toplamaya gönderir misiniz, bu olay
çocuğunuzun okula ulaşımını değiştirmede etkili oldu mu, okul tercihinde etkili oldu mu gibi
sorular sorduk. Yani toplumun yaşantısında bu olayın nerelere dokunduğunu sorduk. Sonuç
olarak ailelerin bu olaydan sonra güvenliği olan sitelere ya da müstakil evlere taşındıklarını,
çocuklarını okula gönderirken toplu taşıma ya da servisten ziyade kendi özel araçları ile
götürdüklerini, şeker bayramında çocuklarını ziyarete göndermediklerini, çocuklarını park ve
bahçelere gönül rahatlığı ile gönderemediklerini gördük” diye konuştu. Halil Öztürk, projenin
sonunda, ebeveynlere travmaya dair bilgilendirilme yapılması ve çocukların oynadığı park ve
bahçelerde güvenlik kameralarının bulundurulması gibi çözüm önerileri sunduklarını
sözlerine ekledi.
Veliler ne okula, ne servise, ne de çevreye güveniyor
Projede görev alan öğrencilerden İmtisal Mercan Açıkgöz ise olayın toplumdaki etkilerini
fark etmeleri üzerine konu üzerinde çalışma yapmaya karar verdiklerini belirtti. Ailesinin
olaydan sonra Kayseri’ye taşındığını ve boş ev olmasına rağmen, olay bölgesinde ev
kiralamayı tercih etmediklerini kaydeden İmtisal Mercan Açıkgöz, “Bu olay sadece
Kayseri’yi değil, Türkiye’yi etkilemiştir. Bu olayla birlikte en çok etkilenen durum ise şeker
toplama geleneğimiz olmuştu. Artık hiçbir veli çevreye güvenemez oldu, komşulara güven
azaldı. Proje arkadaşım o mahallede oturuyordu, biz de bunu fark edince toplumdaki etkilerini
araştırmak istedik. Bu konuda velilere anket yaptık. Veliler, çevreye olan güvenlerinin
azaldığını, daha stresli olduklarını ifade etti. Hatta mahallede o korkuyu ve huzursuzluğu
hissedince taşınanların olduğunu gördük. Proje beni çok etkiledi, Bu kadar derinden etkilenen
insanlar beklemiyorduk. Üzerinden 6 yıl geçince bu projeyi yaptık ama etkileri hala
gözlemleniyordu. Bu durum beni şaşırttı. Bir velinin, ne okula, ne servise, ne de çevreye
güvenmediğini söylemesi beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?
Ahmet Tuna Tekin, Dilruba Tekin kardeşler ile arkadaşları Türkan Ay, 2009 yılının Ramazan
Bayramı’nda her yıl olduğu gibi şeker toplamaya çıkmış ve kaybolmuştu. Çocukların izine
1.5 yıl sonra Emniyet Genel Müdürlüğü’nde oluşturulan özel bir ekibin yaptığı çalışmalar
sonucunda ancak ulaşılmış, Polis ekiplerince, şüpheli bulunarak gözaltına alınan 35 yaşındaki
Uğur Veli Gülışık, yapılan sorgulamalardan sonra çocukları öldürdüğünü itiraf etmişti.
Sanığın itirafları üzerine üç talihsiz çocuğun cesedine, Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı
Aşağı Yahyasaray köyü Yahyasaray Barajı yakınlarında yol kenarında, sanığın gömdüğü
yerde ulaşılmıştı. Tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar girişiminde bulunan Uğur Veli
Gülışık'a yapılan yargılama sonrasında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17954.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

İç karartan araştırma
Açlık-yoksulluk araştırmasına göre, Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 465 TL,
yoksulluk sınırı ise 4 bin 149 TL olarak belirlendi.
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Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk
araştırmasına göre Haziran ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.465,41 TL,
yoksulluk sınırı ise 4.149,009 TL olarak tespit edildi.
Sivri biber artış rekoru kırdı
Yapılan araştırmaya göre haziran ayında mayıs ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama
yüzde 1,88'lik bir düşüş yaşandı. Haziran ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 28,43
artışla sivri biber, yüzde 17,98 artışla çarliston biber, yüzde 8,55 artışla yeşil soğan, yüzde
8,37 artışla marul, yüzde 6,44 artışla dolmalık biber; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde
14,97 azalışla kuru soğan, yüzde 14,85 azalışla patates, yüzde 10,47 azalışla taze fasulye,
yüzde 9,05 azalışla çilek, yüzde 4,76 azalışla muz madde fiyatlarında yaşandı.
Ulaşımda azalış eğilimi gözlendi
Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,01'lik bir azalış olduğu belirlendi. Mayıs ayına göre en
göze çarpan değişimin yüzde 2,35 artışla mazot, yüzde 1,5 artışla şehir içi nakliye ücreti
fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 2,8 azalışla
araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler, yüzde 1,9 azalışla araba ile ilgili temizlik ve
bakım ürünleri madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi.
İlaçta göze çarpan değişim

Haziran ayında mayıs ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,29'luk
bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,83 artışla ilaçlar, yüzde 1,48
artışla tansiyon aleti; yüzde 0,9 azalışla derece, yüzde 0,47 azalışla röntgen ücreti olduğu
görüldü.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17955.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Atlı Okçuluk finalleri Bünyan’da
Bünyanlılar geleneksel tarihi kıyafetleri ile Türk boylarının at üstü spor kültürünü devam
ettiren “Atlı Okçuları” misafir etmeye hazırlanıyor. Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu, Geleneksel Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarının 29 - 31
Temmuz tarihinde Bünyan’da yapılacağını söyledi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu Bünyan’ın 29-31 Temmuz tarihleri arasında
uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek:” İlçemiz Geleneksel Atlı
Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarına ev sahipliği yapacak. 3 gün sürecek
etkinlikler kapsamında yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda misafiri ağırlayacağız. Bu
büyük organizasyonla her geçen gün marka değerini yükselttiğimiz Bünyan’ımızın
uluslararası arenada adını bir kez daha duyuracağız. 29 Temmuzda başlayacak ve 3 gün
sürecek etkinliklere herkesi davet ediyorum” dedi.
29 - 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan organizasyonlar çerçevesinde 1.gün
yarışmacıların ve misafirlerin gelişi, tanışma ve mehteran eşliğinde atlı okçuların, Kırgız
Gökbörü ekibinin ve ciritçilerin Bünyan içinde geçit töreni. 2. Gün atlı okçuluk Türkiye
şampiyonası final müsabakaları. Akşam Türk Dünyası konseri olacak. 3. Gün ödül töreni,
Kırgız dansları ekibi Gökbörü oyunu, cirit ve atlı akrobatik gösterileri gibi birçok etkinlik yer
alacak.
Ayrıca Geleneksel Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası ve Atlı Okçuluk yarışmaları ile Bünyan
konulu iki farklı kategoride ödüllü fotoğraf yarışması da Bünyan'da yapılacak.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17956.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Ramazan’da suç oranı düştü
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali
Kuşat, yapılan araştırmaların Ramazan Ayı’nda suç işleme oranlarının düşürdüğünü söyledi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün istatistikleri de, araştırma sonuçlarını doğruladı.
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Geçmişten bu yana oruç tutulan zaman dilimleri içerisinde suç işleme oranlarının azaldığını
belirten Prof. Dr. Ali Kuşat, “Yapılan çalışmalar Ramazan ayı içerisinde suç işleme
oranlarının, hırsızlık, cinayet, yaralama gibi olayların azaldığını gösteriyor. Eskiden beri,
savaşan gruplar en azından Ramazan boyunca barış ilan ederler, İslam öncesinde bile
Arapların Ramazan’a ve üç aylara denk gelen dönemde barış yaptıklarını biliyoruz. Bireysel
olarak suç işlemeye eğilimli olan insanların kendi kendilerini engellemeye yönelik davranışta
bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunların da istatistiklere yansıdığını görüyoruz.” diye konuştu.
İşlenen suçlarda yüzde 15 gerileme görüldü
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan ayı suç işleme oranları istatistikleri de bu durumu
doğruladı. Suç işleme oranlarında ortalama yüzde 15 civarında düşüş olduğu görülen
verilerde, örneğin, günlük 105 ile 110 arasında gerçekleşen hırsızlık rakamları, 90-95’e kadar
geriledi.
Nitelikli suç yok, iftara iki saat kala suç oranları arttı
Nitelikli suçların hiç görülmediği Ramazan ayında, iftara iki saat kala ve teravih namazından
sonra işlenen suçlarda artış görüldü. İftara iki saat kala işlenen suçlar da, tartışma, aile
kavgası, trafikte görülen kavgalar olarak kaydedildi.
En çok suç Talas’ta
Kalabalık camilerin ve aşevlerinin çevresinde daha fazla suç oranına rastlandığı gibi, ilçeler
bazında en çok suç Talas’ta işlendi. Sosyal hayatın geç saatlere kadar devam ettiği Talas’ta,
bu nedenle güvenlik önlemleri, diğer ilçelere göre daha da artırıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17957.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Tebrik kartları teknolojiye yenik düştü
Bir zamanlar yılbaşı, bayram ve özel günlerde yoğun olarak kullanılan tebrik kartları,
günümüzde teknolojinin gelişmesiyle sosyal medya, e-posta gibi anlık mesajlaşma sistemine
yenik düştü.
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Yaklaşık son 10 yıl öncesine kadar insanların sevdiklerinin özel gününü, bayramlarını
kutlamak için sık sık gönderdikleri tebrik kartları, günümüzde tozlu raflarda müşterisini
bekliyor. Kayseri’de nadir bulunan tebrik kartlarını satan esnaf Hacı Alemdar, önceden
bayram denildiğinde akıllarına tebrik kartlarının geldiğini, şimdi ise sadece bazı öğrencilerin
resim dersinde kullandığını söyledi. Alemdar, “Önceden bayram deyince aklımıza kartpostal
gelirdi. Şuanda son 6 yıldır teknoloji ilerledikçe kartpostal satışı baya durdu. Satışlar hiç yok.
Sadece öğrenciler resim dersinde kullanıyorlar. Ayrıca, Kayseri’ye gelen misafirler hatıra
olsun diye kartpostal alıyorlar. Kartpostal olayı günümüzde bitmeye başladı” diye konuştu.
Alemdar ayrıca tebrik kartlarının artık unutulmaya yüz tuttuğunu da söyledi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17958.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17959.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Bayramın iki yüzü
Yurdun her köşesinde kutlanan Ramazan Bayramı coşkulu mutluluk ve hüznü barındırdı.
Bayram tatilini fırsat bilen aileler sahil kenarlarını ve tatil bölgelerini tercih ederken şehit
ailelerinin bayram mekanı şehitlikler oldu. Bayrama şehitlerini ziyaret ederek hüzünlü
başlayan aileleri teselli etmek aynı kaderi paylaşan şehit ailelerine düştü.
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Her bayram olduğu gibi, aileler bayram kutlamalarını içinde bulundukları imkânlar ve
sosyolojik olgular içinde kutladı. Yine bu bayram ülke genelinde sevinç ve hüzün vardı.
Bayram için sevdiklerinin yanına koşan ailelerden kimi yollarda trafik kazası geçirdi. Hatta
içlerinde ölenler de vardı. Kimileri sağ salim gidecekleri yerlere ulaşarak bayramı
planladıkları gibi yaşadılar. Bayram tatilinin uzun olmasını fırsat bilenler eğlenmek ve iş
stresini atmak için sahil kenarı ve tatil yerlerinde tercih etti. Şehit aileleri ise bayram tatiline
hüzünlü girdi.
Şehitlikte bayram
Sivas’ta şehit aileleri Ramazan Bayramına Yukarı Tekke garnizon ve polis şehitliğini
ziyaretle başladı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, kabristana karanfil bırakıldı. Bazı aileler
şehitlerinin mezarlarına temizleyerek su döktü.
Mardin'in Savur ilçesinde 15 Nisan günü askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler
tarafından yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş
Erdal Çetin'in eşi Arzu Çetin, çocukları 16 yaşındaki Kaan ve 12 yaşındaki Eren de ilk kez
bayrama yalnız girecekler. Arife günü nedeniyle çocuklarıyla birlikte şehit Erdal Çetin'in
mezarına gelen aile bayrama hüzünlü girdi. Arzu Çetin, eşinin mezar taşındaki fotoğrafına
dokunarak gözyaşı döktü. Şehitlikteki mezarlık ziyaretlerinde hüzünlü şehit yakınlarını teselli
etmek ve destek olmak yine diğer şehit yakınlarına düştü.
Bayramda balon keyfi
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya bölgesinde yerli ve
yabancı turistler balon turu ile peribacalarını kuş bakışı izlemenin mutluluğunu yaşadı.
Türkiye’nin peribacaları ile ünlü ve sıcak hava balonu ile turlar düzenlenen tek turizm
merkezi olan Kapadokya’da turistler bin 500 metre yükseklikten peribacalarını izlemenin
keyfini yaşadı. Sabahın erken saatlerinde başlayan uçuşlarda, yolcular gün doğumuna havada
şahit olurken, tan vaktinin tüm güzelliğini ortaya çıkardığı Ürgüp, Göreme, Ortahisar,
Uçhisar, Avanos ve Nevşehir’i havadan panaromik olarak görme şansını yakaladılar.
Uçuşlara rüzgâr engeli
Ramazan Bayramı tatilini bölgede geçirmek isteyen yerli turistler Ramazan Bayramının ilk
günü balon turlarının iptal edilmesi ile hayal kırıklığına uğradı. Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü tarafından bölgede rüzgârın zaman zaman şiddetli olması nedeniyle sabah 05.45’e
kadar balon uçuşlarına izin vermedi.

İlerleyen saatlerde de rüzgârlı havanın balon uçuşlarına el vermemesi nedeniyle de balon
uçuşları ertelendi. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan balon uçuş
alanında ise balon sepetleri uzun süre bekletildi. Uçuşlar bayramın ilk günü güvenlik
nedeniyle gecikmeli olarak yapıldı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17960.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

İsrail eylemine trajikomik final
İsrail’le anlaşmayı protesto maksadıyla Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan'ın kabri başında
başlatılan “açlık grevi” trajikomik bir şekilde bitti. Oruç ayı Ramazan’da başlatılması
sebebiyle zaten kendisi ironik olan “açlık grevi”nin yahudi sermayesi menşeli Coca-Cola
içilerek bitirilmesi ise trajikomik bulundu.
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Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No’lu Şubesi ile Turan Kültür Derneği Başkanı Ali İhsan Öztürk
bazı sendikacı ve dernek üyesi arkadaşlarıyla Reşadiye Mezarlığı’nda başlattığı eylemi
bitirdiğini Coca-Cola içerken gözüktüğü fotoğraf kareleri ile paylaştı. Öztürk, sosyal medya
sayfalarında yayınladığı ve basın kuruluşlarına yolladığı “duyuru” başlıklı açıklamasında
“Katil devlet İsrail ile yapılan anlaşmayı ve anlaşmayı yapanları kınamak için başlattığımız
açlık grevini mahalle baskısı sebebi ile sonlandırdık... Kamuoyuna saygılarımızla...”
ifadelerini kullandı. Güya İsrail’i protesto amaçlı bu eylemin İsrail’i boykot listesinde hep en
başta yer alan Coca-Cola ile bitirilmesi ise “bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” deyimini akla
getirdi.
3 gün sürecekti
Bilindiği gibi Kayseri'de bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İsrail'in Mavi Marmara
gemisi baskınında hayatını kaybeden lise öğrencisi Furkan Doğan'ın Talas Reşadiye
Mahallesi’ndeki kabri başında İsrail'le yapılan anlaşmayı protesto etmek için 3 günlük açlık
grevi başlatmıştı.
Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu Doğan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyan Türk
Diyanet Vakıfsen Şube Başkanı Adem Çavuşoğulları yaptığı duada, "Furkan Doğan'ın
emanetine sahip çıkamadık. Gazze abluka altında tutulmaya devam ediyor. Gazze'ye yardım
gitmiyor. Furkanımız hakkını helal etsin bize. Emanetine sahip çıkamadık" demiş, eylemin
fikir babası Türk Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı ve Turan Kültür Derneği Başkanı Ali
İhsan Öztürk ise şunları söylemişti:
"Furkan kardeşimizi, geçtiğimiz yıllarda, Gazze uğruna, Filistin uğruna şehit verdik. O
yıllarda tüm Müslümanların içi yandı. Orada verdiğimiz 9 can, hepimizin canıydı. Bugün katil
devlet İsrail ile yapılan anlaşma, O şehitlerimizi ve Müslümanları şu Ramazan ayında ve
Kadir Gecesi'nde rencide etmiştir. Buradan o anlaşmayı kabul etmediğimizi, anlaşmayı
yapanları kınadığımızı bildiriyoruz. Müslümanlar, bir vücudun organları gibidir. Birine bir

zarar geldiği zaman, bunu hepsi hisseder. Acaba hissetmeyenler ve Furkan Doğan'ın
hatırasına sahip çıkamayanlar, bu bedenin azalarından biri değil midir, diye düşünüyoruz.
Daha düne kadar Furkan Doğan ve şehit kanı üzerinden siyaset yapanlar, bugün ne oldu da
Furkan Doğan'ı sattınız? Yarın korkuyoruz ki, Furkan Doğan terörist ilan edilebilir. Bugün
İsrail'le yapılan o anlaşma, Müslümanları rencide etmiştir ve o anlaşma tekrar yeniden gözden
geçirilmelidir. Aziz şehitlerimizin hatıralarını yad etmek, o hatıralarına sahip çıkmak için
buradayız. İsrail'le yapılan anlaşmayı ve Rusya'yla yapılan özür olayını kınıyoruz. Tüm bu
yaşananları protesto etmek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlatıyoruz."
Haber: Rıfat Yörük
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17961.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Yer altı müzesinde "seramik tarihi"
sergileniyor
Çanak, çömlek ve seramikleri ile ünlü Avanos ilçesinde geçen yıl mayısta açılan Türkiye'nin
ilk yer altı müzesinde sergilenen eserler, çömlek ve seramik tarihine ışık tutuyor.
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Kapadokya'daki yer altı şehirlerinin yaşam alanlarından esinlenerek tasarlanmış, yerin
yaklaşık 20 metre altında kaya bir mekanda bin 600 metrekareden oluşan müze, Kültür ve
Turizm Bakanlığının özel müze statüsünde yer alıyor. Müzenin işletmecisi Güray Tüysüz,
kendisinin çömlekçi bir ailenin beşinci nesil üyesi olduğunu söyledi. Tüysüz, gençlik
yıllarında hayalini kurduğu ve 20 yıl sonra açtığı yer altı seramik müzesinde ailesinden kalan
eserlerin yanında daha eski yıllara ait eserleri sergilediklerini ifade etti.
Anadolu’da çömlek ve seramiğin evrimi
Yer altı seramik müzesinde bugüne kadar birçok süreli serginin de açıldığını aktaran Tüysüz,
"Amacımız ilk çağdan günümüze Anadolu’da çömlek ve seramiğin evrimini orijinal eserlerle
tanıtmak. Gelecek nesillere güzel bir hediye bırakmak istiyoruz. Böylece seramik sanatına
olan algıyı geliştirerek ve seramiğin değerini arttırarak bu sanata olan borcumuzu
ödeyebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
Üç galeriden oluşan müzenin farklı eserleri barındırdığını belirten Tüysüz, "İlk bölümde M.Ö.
5000’den 19. yüzyıla kadar olan Anadolu medeniyetlerinden kap kacaklar, çanak çömleklerle
İznik ve Kütahya seramiklerinden örnekler yer alıyor. Geç Kalkolitik dönem, Tunç ve Demir
çağları ile Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait seramik ve çömlek
eserler sergilenmekte. Anadolu’da seramik kültürünün gelişim aşamalarına ışık tutan ünik
pişmiş toprak seramik örneklerin yanı sıra kandiller, koku şişeleri, cam eserler, çeşitli takılar,
küçük figürler, ana tanrıça heykelcikleri ile 15. yüzyıl İznik çinileri ve 19. yüzyıl Kütahya
çinileri müzenin en önemli eserleri arasında yer alıyor. İkinci bölümde Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze kadar geleneksel ve çağdaş seramikçilerinin

eserleri, üçüncü bölümde ise süreli sergiler için sergi salonu, kafeterya, müzik köşesi ve
kütüphane bulunuyor" dedi.
Tüysüz, Mayıs 2015'ten itibaren müzeyi yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17962.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Sıcakla gelen büyüme
Aşırı sıcaklar ambalajlı su satışlarında patlama yaşanmasına neden oldu. Geçen yıl kişi başı
60 litre olan ambalajlı su tüketiminin bu yıl 65 litre olacağı, sektörün cirosunun ise 5 milyarı
geçeceği tahmin ediliyor.
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar vatandaşı bunaltırken, su satıcılarının
yüzü güldü. Tüketimin artırması ile su sektörünün cirosu da yükseldi. Geçen yıl kişi başı
ambalajlı su tüketimi 60 litre olurken, son günlerdeki sıcakların da etkisi ile bu yıl 65 litreye
çıkacağı belirtildi. Rekor seviyeye ulaşan sıcaklardan bunalan vatandaşların pet su tüketimine
yönelmesiyle su sektöründe talep patlaması yaşanıyor.
Su üreticisi firmaların stoklarındaki ürünlerin bittiği belirtilirken, bazı firmaların talebi
karşılamak için ek vardiya ile üretim artırarak talebi karşılamaya çalıştığı öğrenildi.
65 litreye ulaşacak
Ambalajlı SuÜreticileri Derneği (SUDER) verilerine göre, Türkiye'de kişi başına pet su
tüketimi son 5 yılda 19 litre arttı. 2011'de kişi başı tüketimi 46 litre olarak gerçekleşirken,
geçen yıl 60 litreye çıktı. 2016'da kişi başı pet su tüketiminin 65 litreye ulaşması bekleniyor.
SUDER verilerinde damacana ve pet su tüketimi birlikte ele alındığında 2011'de kişi başı
toplamsu tüketimi 133 litre olarak kayıtlara geçerken, 2015'te damacana ve pet su tüketimi
birlikte değerlendirildiğinde tüketim rakamı 139 litreye ulaştı.
2016'da ise kişi başına su tüketiminin 65 litresinin pet su,78 litresinin de damacana olmak
üzere toplam143 litre olarak gerçekleşeceği tahmini yapıldı.
Büyüme sıcaklarla artıyor
Geçen yıl Türkiye'de su pazarı hacmi yüzde 2.4 büyüme ile 10.98 milyar litre olarak
gerçekleşti. 2015 yılında damacana su hacmi yüzde 1.5 küçülme ile 6.23 milyar litre olarak
belirlenirken, pet su hacmi ise yüzde 8 büyüme ile 4.75 milyar litreye yükseldi. Bu toplam
tonajın yüzde 57'sini damacana su oluştururken, yüzde 43'lük dilimin ise pet ve diğer
ambalajlı sudan kaynaklandığı belirtildi. 2015 yılında su sektöründeki toplam ciro ise 4.58
milyar TL'ye ulaştı.

Geçtiğimiz yıl 264 bin 813 ton su ihraç edilirken, ihracatın toplam cirosu 41 milyon 850 bin
dolar olarak gerçekleşti. SUDER'in tahminine göre 2016 yılında Türkiye'deki toplam su
sektörü hacmi aşırı sıcakların da etkisiyle yaklaşık 11.2 milyar litreye ulaşacak ve sektördeki
toplam ciro ise 5 milyar TL'yi geçecek.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17963.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Sel suları çobanı yuttu
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayvanlarını kurtarmak için sel
sularına kapılarak hayatını kaybeden çoban, son yolculuğuna uğurlandı.
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde dün meydana gelen olayda, sağanak yağışın ardından sel
felaketinde 24 yaşındaki çoban Bayram Soyak hayatını kaybetmişti. Soyak, bugün Cuma
namazını müteakip Yeşilhisar Cami Kebir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından
Yeşilhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye, Soyak'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan, Bayram Soyak'ın
evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17964.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Kurt ailesi’nden teşekkür
Umre yolculuğunda yaşadıkları trafik kazasından sonra uçak ambulansla getirildikleri
Kayseri’de özel bir hastanede başarılı bir ameliyat geçiren İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesi Başkan Yardımcısı, işadamı Ahmet Kurt ve Kayseri İHH Yetim Birimi Sorumlusu
Hatice Kurt’un sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrasında kendisi ve ailesinin
Kayseri’ye getirilmesinde katkısı olan devlet büyüklerine teşekkür eden Ahmet Kurt,
“Devletimiz çok büyük. Bizi uzak diyarlarda bırakmayarak memleketimize getirdi. Emeği
geçen herkese minnettarım” dedi.
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Kayseri’nin tanınmış ailelerinden Kurt ailesi umrede geçirdikleri trafik kazasıyla sarsıldı.
Umre ziyaretine giden AK Parti Kayseri Milletvekili aday adayı ve Kayseri İHH Yetim
Birimi Sorumlusu Hatice Kurt ile İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı,
işadamı Ahmet Kurt Mekke-Medine arasında içinde iki çocuğunun bulunduğu otomobil ile
kaza yaptı. Kızları Rümeysa Nehir Kurt hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan 4 kişi Çevre ve
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın büyük çabaları
sayesinde ambulans uçak ile Kayseri’ye getirildi.
Yaralılardan Mehmet Akif Kurt ilk taburcu olan isimdi. Kayseri Özel Erciyes Kartal
Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Yaşar Yıldırım da taburcu edildi. Trafik kazası sonucu
kollarında ve bacaklarında kırıklar oluşan Ahmet ve Hatice Kurt hastanede başarılı bir
ameliyat geçirdi. Hastane odasında tedavileri devam eden Kurt ailesini yakın akrabaları yalnız
bırakmadı. Hastane odasında ziyaretçi kabul edilmeyen çift için hastane ortopedi servisi
girişinde ziyaretçi defteri oluşturuldu.
“Sayın bakanımıza ve Taner abime teşekkür”
Hastane odasında tedavisi devam ederken görüştüğümüz Ahmet Kurt kaza sonrasında ailesine
destek olan başka hükümet yetkilileri olmak üzere uçak ambulans ile Kayseri’ye
getirilmelerinde çabaları olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri
Milletvekili Taner Yıldız’a teşekkürlerini iletti. Ahmet Kurt,” Kutsal topraklarda başımıza
beklenmedik bir kaza geldi. Kaza sonrasında başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız,
Dışişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımız devletimizin gerekli kurumları üstün bir gayret
göstererek beni ve ailemi Medine yolunda çaresiz bırakmayarak sahip çıktı. Kraliyet
danışmanı Ceyhun Parlak, kazadan sonra bizlere gerekli yardımları yaparak her zaman
yanımızda oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ve abim, can yoldaşım Ak
Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’ın katkılarıyla ambulans uçak ile memleketimize
geldik. Özel Erciyes Kartal Hastanesi’nde bizlere canla başla hizmet eden ve sağlığımız için
çalışan başta doktorlarımız olmak üzere bütün çalışanlara, hastanede bizleri yalnız
bırakmayan akrabalarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Devletimiz çok büyük. Şükürler
olsun ki yeniden memleketimize geldik ve güvenli ellerdeyiz. Adını hatırladığım veya aklıma
gelmeyen, bizler için çabalarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi borç biliriz” şeklinde
konuştu.
Cenaze getiriliyor

Kazada hayatını kaybeden Kurt ailesinin mimar kızı 25 yaşındaki Rümeysa Nehir Kurt’un
cenazesinin yurda getirilmesi için resmi işlemlerin devam ettiği ve en kısa sürede Kayseri’ye
getirilmeye çalışıldığı bildirildi.
Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17965.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Azap korkusuyla gelen patlama
RAHMETİYLE MÜJDELEMEK DURURKEN: Allah’ın rahmeti yerine sürekli azabını öne
çıkarmak bazı gençleri intihar bombacısı mı yapıyor? Filistin asıllı gazeteci-yazar Eymen
Halid “Yanlışlar yapan gençlerin yanında durmamız gerekirken, tam tersi onları ‘azap’la
korkutuyoruz. Onlar da ‘bağışlanma’ için bir çıkış yolu ararken kendilerini ölüme sürükleyen
aşırılıkçıların kucağına düşüyorlar. Maalesef, kendilerini Allah’ın sorgusundan kurtaracak
yegâne yolun bu olduğuna ikna olarak birer intihar bombacısı haline geliyorlar” dedi. EN
TEHLİKELİLERİ BATIDAKİLER: Halid “En tehlikeli olanları, Avrupa, Amerika, Rusya
gibi istikrarlı ülkelerden çıkan intihar eylemcileridir. O ülkelerin pasaportunu taşıyan bu
gençler bir ülkeden diğerine kolaylıkla geçebilmektedir. Fransa, Belçika ve en son İstanbul
patlamalarında görüldüğü üzere bu kategorideki intihar eylemcilerinin tehdidi doğrudan
sivillere yöneliktir.” diye konuştu.
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Kayseri’ye yerleşen Filistin asıllı gazeteci-yazar Eymen Halid “intihar eylemcileri” hakkında
gazetemize özel bir demeç verdi. İslam dünyasında yüzlerce hocanın, vaaz ve hutbelerini
insanı bekleyen ‘azap’ fikri üzerine kurgulamasının yanlışlığına dikkat çeken Halid “Hocalar
azap vurgusunu o kadar abartmaktadır ki, küçük yaştaki gençlerin gözünde ‘rahmet’
kapılarının kapanmasına yol açmaktadırlar. Bu tutumlarına bahane olarak da şunu gösterirler:
“Gençler Allah’ın cömertliğini ve bağışlayıcılığını öğrenirse ibadetlerinde gevşek
davranırlar!”
“İntihar eylemcilerinin büyük bir çoğunluğu, özellikle bazı Arap ülkelerinden gelen davetçi
hocaların ürünüdür.” diyen Halid’in açıklamasının tamamı şöyle;
İntihar eylemcileri böyle üretiliyor
“Birçok Müslüman toplumda ‘intiharcı’ üretimi, aile, cami ve televizyon ortaklığıyla
gerçekleştiren bir problemdir. Çok farklı seviyelerdeki akıl ve idraklere hitap eden hocaların
sebebiyet verdiği bu durum uzun uzadıya açıklanmaya muhtaç bir mesele olmakla birlikte ben
burada bazı düşüncelerimi kısaca paylaşmak istiyorum.
Yüzlerce hoca, vaaz ve hutbelerini insanı bekleyen ‘azap’ fikri üzerine kurgulamaktadır.
Hocalar azap vurgusunu o kadar abartmaktadır ki, küçük yaştaki gençlerin gözünde ‘rahmet’
kapılarının kapanmasına yol açmaktadırlar. Bu tutumlarına bahane olarak da şunu gösterirler:
“Gençler Allah’ın cömertliğini ve bağışlayıcılığını öğrenirse ibadetlerinde gevşek
davranırlar!”

Elbette bu gibi yaklaşımlar son derece tehlikeli düşüncelerdir. Zira, gençleri umutsuzluğa
düşürmektedir. Özellikle davranış bilinci ve farkındalığın geliştiği ilk gençlik devresinde
çeşitli problemlerle karşılaşan ve doğal olarak yanlışlar yapan gençlerin yanında durmamız ve
onlara destek olmamız gerekirken, tam tersini yaparak onları ‘azap’la korkutuyoruz, onlar da
‘bağışlanma’ için bir çıkış yolu arıyor ama bulamıyorlar. İşte tam bu halet-i ruhiye içerisinde,
kendilerini ölüme sürükleyen aşırılıkçıların kucağına düşmektedirler. Böylece, kendilerini
Allah’ın sorgusundan kurtaracak yegâne yolun bu olduğuna ikna ederek onları intihar
bombacısı yapmaktadırlar.
Ölmeye ve öldürmeye ikna yolları
Bir sonraki aşama, onları sivil insanları öldürmeye ikna etmektir. Onu da, ‘vergi ödedikleri
için hükümet ve devletlerinin suçlarına ortak olmaları sebebiyle sivil insanların da ölümü hak
ettiği’ şeklinde gerekçelendirmektedirler!
Son bir husus kalıyor; kadınlar ve çocuklar. Onlar da kendileriyle birlikte doğrudan cennete
gidecekler!... Böylece, intihar bombacısının önünde Allah’ın huzurunda sorguya çekileceği
bir husus kalmamış oluyor!
En tehlikelileri Batıdakiler
İntihar eylemcileri iki ayrı kategoride ele alınabilir. Birincisi, kanlı çatışmalar yaşayan
devletlerden çıkan intihar bombacılarıdır. Bunların sivil insanlara yönelik tehditleri sınırlıdır.
Çünkü eylemlerini çoğunlukla çatışma bölgesinde gerçekleştirebilmektedirler. Zira o
bölgelerde eylemlerini kolaylıkla yapabilmektedirler. Zaten, siyasi ve toplumsal baskılar başta
olmak üzere onları intihar eylemine sürükleyecek gerekçeler de fazlasıyla mevcuttur.
İntihar eylemcilerinin büyük çoğunluğunun yetim gençler arasından çıkması da göz ardı
edilmemesi gereken önemli bir konudur. Ailesini yitirmiş, kendilerine sahip çıkacak yeni bir
aile de bulamamış olan çocukların çıkmaza girmesi ve bir çıkış yolu bulamaması onların
intihar eylemcisi olmasını kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden insanlar onların kim olduğunu ve
nasıl öldüğünü pek bilmez.
En tehlikeli olanları, Avrupa, Amerika, Rusya gibi istikrarlı ülkelerden çıkan intihar
eylemcileridir. O ülkelerin pasaportunu taşıyan bu gençler bir ülkeden diğerine kolaylıkla
geçebilmektedir. Fransa, Belçika ve en son İstanbul patlamalarında görüldüğü üzere bu
kategorideki intihar eylemcilerinin tehdidi doğrudan sivillere yöneliktir. Çünkü ülkenin hayati
öneme sahip hedeflerine erişim imkânları kısıtlıdır. Bu yüzden doğrudan sivil insanları hedef
seçmektedirler.
Vaiz ve hatip seçiminde azami dikkat!
Kanaatimce çözüm şudur: İslam dünyası vaiz ve hatiplerini seçerken daha dikkatli
davranmalıdır. Bu hocalar onaylanmış programlar çerçevesinde irşad faaliyetlerini
yürütmelidirler. Bunun için dinî yayınların ve camilerin bütünüyle devletin sorumluluğunda
olması gerekmektedir. Çünkü, yanlış bir fikir siyasi şartların da zemin oluşturmasıyla hızlı bir
şekilde yayılmakta, bu da Müslüman olan ve olmayan halklar arasında düşmanlık
üretilmesine yol açmaktadır. Aynı şekilde bu yanlış fikirler Müslüman grupları birbirine
düşman edebilmektedir.
Gerek İslam ülkelerinde gerekse yabancı devletlerde görev yapan hocaların denetim altına
alınmasının vakti geldi de geçiyor. İslam dini, bu hocaların yaptıklarından beridir.
Cennet’ten yer satın alma
Şu hususu iyice kavramalıyız: İnsan, tabiatı ve yapısı itibarıyla bağışlanma arayışı içindedir.
O kadar ki, insanlar orta çağda kiliseye giderek yüksek meblağlarda ödemeler yapmak
suretiyle bağışlanma belgesi temin ediyor, cennetten yer satın alıyorlardı! Daha sonra bütün
dünya bu uygulamanın ne kadar yanlış olduğunu görmüş ve eleştirmiştir. Peki, biz neden
kendi kendimizi eleştirmeyelim? Özellikle bazı devletlerin dünyanın dört bir yanına
gönderdiği davetçi hocaların gençlerin yüzüne mağfiret/bağışlanma kapılarını kapatma işlevi

gördüğünü neden itiraf etmeyelim? Alternatif bir bağışlanma kapısı aramaya itilen bu gençler
değil midir, cihatçı gruplara kapılıp bizimle savaşan?
İntihar eylemcileri… Onların büyük bir çoğunluğu, özellikle bazı Arap ülkelerinden gelen
davetçi hocaların ürünüdür. Bu kadarını söylemekle yetinelim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17966.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Zeki Duman hocamızı rahmetle anıyoruz
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10 Temmuz 2013 tarihinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vefat eden, abonelerimize hediye
ettiğimiz üç ciltlik ‘Beyanu’l Hak’ Tefsirinin müellifi Prof. Dr. Zeki Duman hocamızı
vefatının 3. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Anısına hazırlanan özel sayfamızı 11
Temmuz Pazartesi günkü nüshamızda okuyabilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17967.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Yeşilhisar’ın yaraları sarılıyor
Yeşilhisar ilçesinde geçtiğimiz gün 45 dakika süren yağışın ardından oluşan ve bir çoban ile
onlarca koyunun ölümüne yol açan selin ardından merkez ve komşu belediyelerden ilçeye
yardım gecikmedi.
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Geçtiğimiz gün Yeşilhisar ilçesinde 45 dakika süren yağışla birlikte ortaya çıkan sel hayatı
felç etti. Şiddetli yağmurla birlikte cadde üzerinde park halinde duran araçlar sel sularına
kapılarak sürüklendi. Yol üzerine döşenen parke taşları da sularla birlikte yerinden çıkarak
sele kapıldı. Maddi hasarın oluştuğu ilçe kırsalında etkisini artıran sel suları koyunlarını
otlatan çoban 23 yaşındaki Bayram Soyak’ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Talihsiz
çobanın çok sayıda koyunu da sel sularında telef oldu.

Çoban toprağa verildi
Meydana gelen sel felaketinde hayvanlarını kurtarmak için sel sularına kapılarak hayatını
kaybeden 23 yaşındaki çoban Bayram Soyak, Cuma namazını müteakip Yeşilhisar Cami
Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye,
Soyak'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Soyak'ın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu
öğrenildi.
Motorunu kurtarmak isterken sele kapıldı
Yeşilhisar’da meydana gelen sel felaketinde, sürüklenen motosikletini kurtarmak isteyen bir
kişinin sel sularına kapıldığı an da cep telefonu ile görüntülendi. Motosikletinin
sürüklendiğini gören vatandaş, motosikletini kurtarmaya çalıştı. Dengesini kaybederek suya
kapılan motosikletin sahibi yaklaşık 30 metre kadar sürüklendikten sonra kendi çabasıyla
kurtuldu.
Komşu ilçelerden yardım geldi
Yeşilhisar'da yaşanan sel felaketinin ardından İlçedeki çalışmalar, çevre belediyelerden gelen
takviye ekiplerin de yardımı ile sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerden
yardım gecikmedi. Develi Belediyesi araç filosunu Yeşilhisar'a yardım için seferber etti.
Yeşilhisar'da etkili olan yağışların sele dönüşmesi ve ilçeyi vurmasının ardından Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlı KASKİ Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve İtfaiye Daire
Başkanlıklarına bağlı ekipler ilçeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi 48 araçla müdahalede
bulunarak çalışmalara başladı ve selin verdiği hasarı gidermek için kesintisiz olarak
çalışmalarını sürdürdü.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz, bir hemşehrilerini selde kaybetmenin
üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek tüm Yeşilhisarlılara baş sağlığı ve geçmiş olsun
dileklerini iletti. Yeşilhisar’daki Bayırçay’ın ıslah edilmiş olması nedeniyle taşmamasının
daha büyük bir felaketi önlediğini dile getiren Akdeniz, başta Büyükşehir Belediyesi olmak
üzere yardımlarını esirgemeyen çevre belediyelere teşekkür etti.
Yaralar sarılıyor
Sağanak yağışın durması ile beraber Yeşilhisar Belediyesi ekipleri de ilçede temizleme
çalışmaları başlattı. İş makineleri ile ana arterleri ve sokakları temizleyen ekiplere vatandaşlar
da yardım etti. Çok sayıda aracın hasar gördüğü, evler ve dükkânların sel suları ile dolduğu
ilçede vatandaşlar, çalışmaları birlikte yürütüyor.
Festival iptal
İlçede yaşanan sel felaketinin ardından bugün yapılması planlanan Kayısı Festivali ileri bir
tarihe ertelendi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17968.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Ramazan sonrası metabolizmayı
hızlandırmanın püf noktaları
Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, Ramazan ayında
yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak ve olası sağlık sorunlarını önlemek için doğru
beslenmenin püf noktalarını anlattı.
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Günde en 2-2,5 litre su tüketimi, fazla ödemin atılması, sindirim sonucu oluşan zararlı
atıkların vücuttan temizlenmesi, metabolizmanın hızlanması ve kilo verilmesine yardımcı
olduğunu belirterek, “Suyla beraber sıvı tüketimini artırmak için antioksidan içeriği yüksek
yeşil çay ve beyaz çay sıcak veya soğuk olarak tüketilebiliyor” dedi.
Öğünleri dengelemek gerekiyor
Öğle ve akşam öğünlerinden birinde sebze, pilav, makarna, çorba gibi karbonhidrat
kaynakları ile diğer öğünde ise et, tavuk, balık gibi protein kaynakları ile beslenmek yağ
kaybı ağırlıklı kilo yönetimini sağlıyor. Diyetisyen Esra Kula, öğün dengesinin kurulması ile
ilgili şu önerilerde bulundu: “Gün içerisinde vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat, yağ, protein,
vitamin ve mineralleri dengeli almak gerekiyor. Örneğin, hafif sebze yemekleri, salata, yoğurt
gibi posa ve protein içeren bir öğle öğününü; yağsız ızgara et veya tavuk, salata, ayran veya
cacık içeren bir akşam öğünü ile dengelemek önem taşıyor. Ana öğünler yeterli ve dengeli
olarak tüketildiğinde tatlılar ara öğün olarak tercih edilebiliyor.”
Kalsiyum olmadan yağlar erimiyor
Günde en ez 2 porsiyon süt veya kefir tüketimi yağ depolamayı önlüyor, metabolizma hızını
arttırıyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Süt, kefir, yoğurt tüketimini yeterli düzeyde
arttırmanın kilo vermede ve korumada yüksek derece etkili olduğunu belirten Dyt. Kula, süt
ürünlerinde yağsız veya az yağlı olanların tercih edilmesini tavsiye etti.
Günde 6 öğün kalori yakımını artırıyor
Üç ana öğün, üç ara öğün ile dengeli ve sık beslenmek, ortalama 400 kalori daha fazla
harcanmasını sağlıyor ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Dyt. Kula,
baharatların yağ yakımına etkisini şu sözlerle açıkladı: “Hazırlanan yemeklerde tuz azaltılarak
zencefil, kırmızıbiber, pul biber gibi baharatların kullanılması termojenik etkiyle
metabolizmayı hızlandırarak vücudun yağ yakma kabiliyetini yüzde 25 oranında artırabiliyor.
Zerdeçal ve zencefil gibi baharatların bağışıklık güçlendirerek hastalıklardan koruyucu etki
göstermesi için karabiber, pul biber gibi baharatlarla karıştırılması, az miktarda yağ içerisinde
ısıtılarak yemeklere eklenmesi gerekiyor.”
Haftada en az 3 gün düzenli egzersiz
Hayatın her aşamasında olması gereken egzersiz ve spor, Ramazan boyunca depolanan
yağların tüketilmesi için gerekli enerjiyi sağlıyor. Dyt. Esra Kula, “Düzenli yapılan egzersiz
kalp damar sistemi, iskelet- kas sistemi sağlığının korunmasını sağlıyor. Egzersiz, yağ
yakımına yardımcı oluyor, düzenli yapıldıkça düşük metabolizma hızını da arttırıyor.
Ramazan ayından hemen sonra fiziksel aktiviteyi arttırmak ve haftada en az 3 gün 50-60

dakika süren egzersizler sonucunda hem vücut enerji harcıyor hem de yağ kitlesi azalıp, kas
kitlesinin artması sonucunda metabolizma hızı artıyor” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17969.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Ticaret “Ekonomik müjdeler paketi” ile
hareketlenecek
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Nedim
Olgunharputlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı 'Ekonomik Müjdeler Paketi' ile ilgili
değerlendirmede bulunarak, "Ekonomik müjdeler paketi ile ticari hayat hareketlenecek." dedi.
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MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere
yer verdi: "Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın açıkladığı 'Ekonomik Müjdeler Paketi', iş
alemini yakından ilgilendiren önemli maddeler taşıyor. MÜSİAD olarak, başta taşınabilirlerin
teminat olarak gösterilebilmesi, damga vergisine yönelik kolaylaştırıcı düzenlemeler,
ihracatçıya yeşil pasaport verilmesi, turkuaz kart, şirket kurmanın yanında tasfiyesinin de
kolaylaştırılması, imalatçı KOBİ'lerin kredi faizlerinin karşılanması ve yerli makina alımı için
faizsiz kredi, Eximbank kredilerinde yeni düzenlemeler, düşünülen Yatırım Teşvik Sistemi,
Çek Kanunu, varlık barışı gibi iş ve ticaret hayatında atılan önemli adımlardan memnuniyet
duyuyoruz. Üretim, yatırım ve ihracata yönelik bu adımların yürürlüğe girmesi ticaret hayatını
büyük ölçüde hareketlendirecektir. Başbakanımızın bayram öncesi yaptığı açıklamalar önemli
müjdeleri barındırıyor. Şehit yakınlarının kamuda işe alımının kolaylaştırılması, araç alımı ile
ilgili kolaylaştırıcı düzenlemeler ve terörden etkilenen KOBİ'lere kredi imkanı sunulacak
olması ile terörün yaralarının sarılması yönünde atılacak adımlar da gerek toplum gerekse iş
alemi olarak bizi daha güzel günlerin beklediğinin işaretidir. Açıklanan paket için teşekkür
ediyoruz."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17970.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

İHH’dan özür
İHH’dan özür İHH İnsani Yardım Vakfı “kamuoyuna duyuru” başlığıyla bir açıklama yaparak
"İsrail'le örtünen çıplak kalır" sözünün yanlış anlaşılmasından dolayı özür diledi.
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Filistin deyişi olan bu sözün yanlış taraflara çekildiği belirtilen açıklamada “Bu söz asla sayın
Cumhurbaşkanımız kastedilerek söylenmemiştir. Bunu kasten öyle imiş gibi göstermek kötü
niyet izharıdır, bundan beriyiz. Bu sözden dolayı oluşan algı ve yanlış anlaşılmadan dolayı
kamuoyundan özür diliyoruz.” denildi.
İHH’nın web sitesinde de yayımlanan söz konusu açıklama şöyle;
Kamuoyuna duyuru
1-İsrail'le anlaşma konusunda vakfımızın çekincelerini ifade etmiştik. Özeti "İsrail'e
güvenilmeyeceği" olan açıklama bazı çevreler tarafından kasten yanlış taraflara çekilmiştir.
2-Çekincelerimizi korumakla birlikte kamuoyunda yanlış anlaşılmalar oluştuğunu
gözlemlemekteyiz.
3-Açıklamanın sonunda "İsrail'le örtünen çıplak kalır" atasözünün yanlış taraflara çekilerek
kullanıldığını gördük.
4-Bu söz asla sayın Cumhurbaşkanımız kastedilerek söylenmemiştir. Bunu kasten öyle imiş
gibi göstermek kötü niyet izharıdır, bundan beriyiz
5-Bu sözden dolayı oluşan algı ve yanlış anlaşılmadan dolayı kamuoyundan özür diliyoruz.”
Mavi Marmara davaları devam edecek
Aynı sitede yayımlanan diğer bir açıklamada da İsrail’le yapılan anlaşma hakkında şu
değerlendirme yapıldı;
Umarız TBMM İsrailli katilleri affetmez
31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara’ya yapılan saldırı sonrasında gerilen Türkiye-İsrail
ilişkilerinin normalleşmesi için süren görüşmelerde bir sonuca varıldığı bugün resmi olarak
açıklanmıştır. Türkiye’nin yapmış olduğu açıklamayla aynı saatlerde İsrail adına da
Netanyahu bir açıklamada bulunmuştur. Netanyahu’nun büyük bir zafer edası ile yapmış
olduğu basın toplantısında ‘İsrail için muazzam bir ekonomik sonuç alındığı, Gazze’ye
ablukanın kesinlikle kalkmadığı ve kalkmayacağı, Türkiye’nin şartları kabul ettiği’ beyan
edilmiştir. Özellikle İsrail’in tazminat vermediği, sadece davaların düşmesi karşılığında 20
milyon dolar ödeyeceği ama bunun da bağış olarak yapılacağı, böylelikle İsrail askerlerinin
diğer katliamlarına da emsal olmasının önüne geçilmiş olacağı İsrail tarafında en önemli
kazanım olarak dile getiriliyor.
Türkiye’nin açıkladığı mutabakat, kabul etmiş olduğu şartlar özellikle maalesef Gazze
ablukasının Türkiye açısından tanınması anlamına geliyor. Oysa Gazze 2005 yılındaki
anlaşma sonrası özgürdür ve herkes gibi kimseye muhtaç olmadan seyahat ve ticaret
özgürlüğünü kullanmalıdır. Ambargo ise İsrail’in otorite olarak kabul edilip Gazze’ye girecek
malzemenin nevi ve miktarı konusunda söz sahibi olması anlamına gelir ki açıklanan
mutabakata konu olan husus budur. Ambargonun hafifletilmesi sayılabilecek (birçok yönden
muallak bir mutabakat olsa bile) bu mutabakat sadece Türkiye tarafından kısmi izin

şeklindedir. Bugün İsrail’in Türkiye’ye bile hangi malzeme ve ne miktar için izin vereceği
büyük bir soru işaretidir. Oysa tüm devletler gibi Gazze’ye de mal giriş çıkış serbestisi
sağlanmalıdır. Mesele insani yardımın Gazze’ye girmesi değil, Gazze’nin kimsenin yardımına
ihtiyaç duymayacak şekilde hürriyetine kavuşmasını sağlamak olmalıdır. Uluslararası hukuk
her toprağa ve devlete bu hakkı tanıyorsa neden Filistin bu özgürlükten mahrum bırakılsın ve
sadece yardıma mahkum edilsin. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle İHH olarak
Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kalkması için her türlü hukuki, fiili çalışmalarımızı
sürdüreceğimiz tekraren ilan ediyoruz.
Öte yandan şehit ailelerine bağışta bulunulması karşılığında davalardan vazgeçilmesi üzerine
bir şartın mutabakatta yer aldığı belirtilmektedir. Davalar sadece şehit ailelerinin ve ya
Türkiye vatandaşlarının değil 37 devlet vatandaşı dahil tüm mağdurların davalarıdır.
Davalardan vazgeçilmesi söz konusu olmayacaktır. Şehit aileleri davalarından
vazgeçmeyeceklerini, ablukanın kaldırılması için mücadelede yer alacaklarını da beyan
etmektedir. Ancak İsrail’in küstahça ‘öldürürüm parasını öderim’ tavrı asla kabul edilemez.
Bundan sonra uluslararası sularda Türkiye vatandaşlarını İsrail’den kim nasıl koruyacaktır?
Türkiye hükümeti bir tasarrufta bulunmuş, bu şekilde bir mutabakata varmıştır. Başından beri
söylediğimiz gibi uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak biz İsrail’le bir anlaşmayı
doğru bulmuyoruz. Hiçbir zaman tarafı ya da bir parçası da olmadık. Bugüne kadar uyarı ve
önerilerimizi dile getirdik. Bundan sonra yardımlarımızla, ablukayı kırma çabalarımızla,
davalarımızla, eylemlerimizle Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Mavi
Marmara davaları ise devam edecektir. Umarız ki İsrailli katillerin affedileceği anlamına
gelecek olan böyle bir mutabakat TBMM tarafından onaylanmaz.
Mavi Marmara İslam dünyasında ve ezilen tüm halklara umut olmuştur. İnsanlığın ortak
vicdanı haline gelmiş olan bu umudu canlı tutmak mesuliyetimizdir.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17971.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17972.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

“Suriyelilere vatandaşlık ihanet”
MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Suriyelilere vatandaşlık verileceğine yönelik
açıklamalara tepki gösterdi.
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Halaçoğlu, "Hükümet ve Cumhurbaşkanı Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verecekleri
beyanında bulundular. Böyle bir şey gerçekleşecek olursa asrın en büyük ihanetiyle karşı
karşıya kalacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından hükümet kanadından da yapılan
Suriyelilere, vatandaşlık hakkının verileceğine yönelik açıklamalara muhalefet cephesinden
tepki sürüyor. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Ülkesini seven, çocuklarının
geleceğini düşünen herkes bu duruma karşı olmalıdır" çağrısında bulundu.
Kucağımızda yeni bir kriz bulacağız
Halaçoğlu, konu ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada
şöyle dedi:
"Hükümet ve Cumhurbaşkanı Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verecekleri beyanında
bulundular. Böyle bir şey gerçekleşecek olursa asrın en büyük ihanetiyle karşı karşıya
kalacağız. Yapılması gereken en doğru şey Suriye'de istikrarın sağlanarak Suriyelilerin
ülkelerine dönmesini temin etmektir. Bunun için en kısa zamanda Esad'la görüşmelere
başlanarak savaşı sona erdirmek gerekmektedir. Böylece ülkemizde hem perişan durumda
bulunan, hem de asayiş ve terörün temel kaynağı olan Suriyelilerin ülkelerine döndürülmeleri
sağlanabilir. Aksi durum Türkiye'nin geleceği açısından hiç de parlak olmayıp kucağımızda
yeni bir kriz bulacağız. Ülkesini seven, çocuklarının geleceğini düşünen herkesin karşı
durması üzerimize düşen en büyük sorumluluktur."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17973.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

“Türk vatandaşı olmak bizim de hakkımız”
Ülkemizde yaşayan yaklaşık 10 bine yakın Doğu Türkistanlı, Suriyelilere tanınan vatandaşlık
hakkının kendilerine de verilmesini istiyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetten Suriyeliler gibi Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığı verilmesini isteyen Doğu Türkistanlılar seslerini duyurmanın yolunu arıyor.
Uygurlar Suriye’deki gibi kriz yaşayabilir
Çin zulmünden sonra Doğu Türkistan’dan Tayland, Vietnam, Kamboçya gibi ülkeler
üzerinden Türkiye'ye sığınan Uygur Türklerine dünyanın seyirci kaldığını belirten Doğu
Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı ve Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı Seyit
Tümtürk, bundan 52 yıl önce Çin'den Kayseri'ye göç ettiklerine dikkati çekerek, şunları
söyledi:
"Bugün Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur Türkleri kendi öz vatanını terk etmektedir.
Niçin? Kendi ana yurdunu, vatanını bırakarak hiç bilmediği bir meçhule doğru göç ediyor.
Bunu sormak gerekir. Bugün Çin yönetimi Doğu Türkistan’da eğer normalleşmeye gitmezse
gelecekte Suriye’deki gibi bir krizle karşı karşıya kalırız. Doğu Türkistan meselesinde
Suriye’deki insanlar gibi yine milyonlarca mülteci sorunuyla karşı karşıya geliriz. Biran önce
Türkiye Cumhuriyeti devleti başta olmak üzere bütün insanlık aleminin Çin’e tavsiyelerde
bulunması gerekir. İnsan hakları evrensel beyannamesinde çerçevesi belirlenen hak ve
hürriyetlerin Doğu Türkistan Müslümanlarına verilmesini talep ediyoruz. Biz buradan
insanlığı Doğu Türkistan’daki imtihanda mazlumdan yana zalime karşı tavır almaya
bekliyoruz. Şuanda gördüğünüz Uygur Türkleri Çin’in Doğu Türkistan’daki zulümlerinden
dolayı Doğu Türkistan’da hicret eden Tayland, Vietnam, Kamboçya gibi bu ülkelere
kaçmıştır. Daha sonra Tayland’da cezaevinde haksız yere hapsedilen ve Çin’in baskısı
sonucu, yeniden Çin’e iade edilmiş olan kardeşlerimizin evlatları ve eşleri ile karşı karşıyayız.
Bu çocukların, kadınların babaları Tayland’dalar. Geçen sene Çin’in baskısı sonucu 115’i
Tayland tarafından uluslar rası hukuk ihlal edilerek Çin’e iade edildi. İade edilen 115
kardeşimiz nerede? Hayatta mı? Değil mi? Bunların akıbeti ile ilgili çok ciddi endişe
duyuyoruz. Biran önce Birleşmiş Milletlerin ve insan hakları kuruluşların Doğu
Türkistan’daki bu insanlık dramına el atmasını ve burada Doğu Türkistanlılara sahip
çıkmasını talep etmekteyiz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet adına Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verileceğini hatırlatan Tümtürk, “Doğu Türkistan'dan gelen
10 bin muhacir kardeşimize devletimiz sahip çıktı. Allah razı olsun. Yalnız bugün bu
kardeşlerimizin vatandaşlık meselesi, ikamet, ev, barınma, sağlık, çalışma müsaadesi hiçbir
şekilde çözüme ulaşmadı. Cumhurbaşkanımız 3 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık vereceğini
söylüyor.

Bu büyük bir misafirperverliktir ama 3-5 bin Doğu Türkistanlı kardeşimizin unutulmamasını,
kendi himayelerinde Suriyelilerin statüsünde ele alarak sahip çıkılmasını bekliyoruz.'' diye
konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17974.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

SGK hileli boşanmayı affetmiyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2015 yılında ölüm aylığı alan 19 bin 277 kişinin boşandığı
eşi ile fiilen birlikte yaşadığını tespit ederek aylıklarını kesti. Bu kişilerden, haksız yere
aldıkları aylıkları ise yasal faiziyle geri istendi.
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SGK'dan ölüm aylığı bağlatmak için çeşitli hilelere başvuruluyor. Bekar kız çocuklarına
sağlanan ölen anne babalarından yetim aylığı hakkından yararlanmak için eşiyle muvazaalı
olarak boşanma uygulaması en yaygın yöntemi oluşturuyor. Ölüm döşeğindeki
kayınpederinden dul aylığı bağlatmak için kocasından boşanıp kayınpederiyle resmi nikah
kıyanlar bile var.
2013 yılında yönetmelik değişti
Son yıllarda mevzuatta yapılan değişiklikler ile Yargıtay tarafından verilen bazı kararlar,
kamuoyunda kafaların karışmasına yol açtı. Kafa karışıklığının en önemli sebebi, SGK'nın
2013 yılında yaptığı yönetmelik değişikliği oldu. SGK, "Fazla veya Yersiz Ödemelerin
Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te 2013 yılında gerçekleştirdiği
değişiklikle, "Boşanma nedeniyle gelir veya aylık bağlandıktan sonra boşandığı eşiyle fiilen
birlikte yaşanması" durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunma uygulamasına son verdi.
Bu değişiklik, ölüm aylığı almak için boşandığı eşiyle birlikte yaşayanların artık aylıklarının
kesilmeyeceği şeklinde algılandı.
Dolandırıcılık için suç duyurusu yok
Bu değişiklikten önce, SGK, boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı tespit edilenlerin hem aylığını
kesiyor hem de cumhuriyet savcılıklarına, dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda
bulunuyordu. Yapılan yargılamada, devleti dolandırmaktan dolayı 3 yıldan 7 yıla kadar hapis
cezası isteniyordu. Bu kişiler ayrıca, yetim aylığı alarak elde ettikleri toplam menfaatin 2
katından az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılıyorlardı. Ancak, dolandırıcılık
iddiasını kanıtlamak çok zor olduğu için uzun süren yargılamalar genellikle SGK'nın aleyhine
sonuçlanıyordu. SGK bu nedenle yönetmeliği değiştirerek suç duyurusunda bulunma
uygulamasından vazgeçti ancak aylıkları kesmeye devam etti.
5510 sayılı kanunun 96. maddesine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan "yersiz
ödemeler" geri alınıyor. Yersiz ödeme vatandaşın kusurlu veya kasıtlı davranışlarından
doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru 10 yıllık süre içinde yapılan ödemeler
geri alınıyor. Yersiz ödeme, SGK'nın hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa bu kez zaman

aşımı süresi 5 yıl olarak uygulanıyor. Yersiz ödenen aylıkların 24 ay içerisinde SGK'ya iade
edilmemesi halinde, ayrıca o dönemde yürürlükte olan kanuni faiz uygulanıyor.
Kız çocukları evlendiği zaman aylık kesiliyor
Kanun uyarınca, anne babasından dolayı yetim aylığı alan kız çocukları evlendiklerinde
aylıkları kesiliyor. Boşandıkları takdirde ise yetim aylığı yeniden bağlanıyor.
Hile nasıl tespit ediliyor?
Çoğunlukla Alo 170 hattına gelen ihbarlar değerlendiriliyor. İhbarlar daha çok kişilerin
komşusu, kardeşi gibi yakınları tarafından yapılıyor. İhbarlar sıraya konulup kamu
kurumlarından alınan bilgilerle adresten çevre soruşturması yapılıyor. İlk olarak şikayetçi olan
kişilerden yazılı ifade alınıyor. Sonra ekipler bir dedektif gibi inceleme yapmaya başlıyor.
Önce muhtardan bilgi alınıyor. Komşularından, marketinden, çevresindekilerden ifadeler
alınıyor. Genelde olumsuz bir görüntü yaşanmaması için eve gidilmiyor. Çevreden gizli
soruşturma yapılıyor.
Aylığı kesilenler çoğunlukla işçi
SGK 2015 yılında 4/a (SSK) statüsündeki 15 bin 488 kişinin 4/b (Bağ-Kur) statüsündeki 684
kişinin ve 4/c ( Emekli Sandığı) statüsündeki 3 bin 105 kişinin ölüm aylığını, "boşandığı eşi
ile fiilen birlikte yaşadıkları" için kesti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17975.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Kiraz ihracatında büyük artış
Türkiye, üretiminde dünya lideri olduğu kirazın ihracatında çok yüksek seviyelere çıktı.
Geçen yılın aynı döneminde Türkiye, kiraz ihracatını değer bazında ise yüzde 98 artırdı.
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Türkiye, kiraz üretiminde dünya lideri, ihracatında ise dünya üçüncüsü. Bu yıl ise rekolte
yüzde 30-40 arasında düşmesine rağmen ürünün ihracatında çok yüksek seviyelere ulaşıldı.
Geçen yılın aynı döneminde Türkiye, kiraz ihracatını değer bazında ise yüzde 98 artırdı.
Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye, kiraz ihraç sezonunun
başladığı 1 Nisan 2016'dan bu yana 3 ayda 137 milyon 835 bin dolarlık kiraz ihracatı yaptı.
Geçen yılın aynı döneminde 69 milyon 533 bin dolarlık kiraz ihraç eden Türkiye, kiraz
ihracatını miktar bazında yüzde 47, değer bazında ise yüzde 98 artırdı.
Almanya ilk sırada
Türkiye'nin kiraz ihracatında Almanya 64 milyon 543 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer
alırken, Rusya 16 milyon 732 bin dolarla Almanya'yı takip etti.

Türkiye, Avusturya'ya 10,8 milyon dolarlık, Hollanda'ya ise 10,3 milyon dolarlık kiraz
gönderdi. Türkiye'nin kiraz ihraç ettiği ülke sayısı ise 43 oldu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17976.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

Vergi ve prim borcu olanlara ikinci şans
Maliye Bakanı, vergi ve prim borçlarını geçmişte taksitlendirdikleri halde ödeyemeyen
vatandaşlara ikinci bir imkan tanınacağını, taksitlerini ödemeleri durumunda bu kişilerin
yeniden sisteme dahil olabileceklerini bildirdi.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamada, 2014 yılının Ağustos ayında çıkarttıkları 6552
Sayılı Kanun ile prim ve vergi borçlarının taksitlendirilmesine imkan sağladıklarını hatırlattı.
Bu uygulamayla vergisini, sosyal güvenlik primini süresinde ödemeyenlere 36 aya kadar
taksit olanağı getirdiklerini anlatan Ağbal, uygulamadan yararlanan bir grup mükellefin,
imkanları olmaması nedeniyle taksitlerini ödeyemediklerini ve haklarını kaybettiklerini
söyledi.
Ağbal, tekrar sisteme dahil olmak isteyen mükellefler bulunduğunu belirterek, "Vergi ve prim
borçlarının yeniden yapılandırılması esnafın epeydir bizden talep ettiği bir konu. Bu talebi
karşılamak amacıyla yasal düzenleme yoluna gittik." diye konuştu.
Geçmiş taksitlerini ödemeyenlere yeni hak
Hazırladıkları yasal düzenlemeyle esnafın talebini karşılamanın önünü açtıklarını dile getiren
Ağbal, şöyle devam etti: "Yapacağımız yasal düzenlemeyle geçmişte taksitlerini
ödemeyenlere bir hak getiriyoruz. Geçmişte ödeyemedikleri taksitleri ödemeleri durumunda
bu kişilerin yeniden sisteme dahil olmasına imkan tanınacak ve bundan sonra kalan
taksitlerini de ödeyebilecekler. Böylelikle vergi borcundan dolayı, prim borcundan dolayı
ödeyecekleri rakam aşağıya gelecek."
En az 3 milyon başvuruda bulunabilecek
Ağbal, 2011'de Vergi Barışı Kanunu ile bunu bir defa yaptıklarını anımsatarak, "Buna
yeniden imkan veriyoruz. Sistemden çıkanlara onu getiriyoruz. Bu, milyonlarca vergi
mükellefini, sosyal güvenlik mükellefini ilgilendiriyor. Önemli bir düzenleme inşallah Meclis
açılır açılmaz bu düzenlemeyi süratle yapacağız. En az 3 milyon civarında vatandaş bu
düzenleme için tekrar müracaat edebilecek." ifadesini kullandı.
Vergi cezasını daha düşük ödeyebilecekler
Vergi ve prim borçları için sağlanan 36 aylık taksit imkanı süresinin yarısına gelindiğine
işaret eden Ağbal, şunları kaydetti: "Sistemden çıkanlara diyoruz ki 'gelin aksattığınız birkaç
taksit vardır onları ödeyin, tekrar sisteme girin.' Bunun faydası ne? Diyelim ki 100 lira
ödeyeceğine vergi cezasını daha düşük ödeyecek. Bu önemli bir imkan. Bu imkanı tekrar elde

etmiş olacaklar. Prim ve vergi borçlarını geçmişte taksitlendirdiği halde ödeyemeyen
vatandaşlarımıza böylece ikinci bir şans tanımış olacağız."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17977.html
Erişim Tarihi: 11.07.2016

