KAYSERİ HABER ARŞİVİ
06.06.2016–12.06.2016
Rahmet ayı başladı
İslam dünyasının sabırsızlıkla beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı bugün başladı.
Kadir gecesi ise 1 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. 4 Temmuz 2016 Pazartesi günü
Ramazan Ayı'nın son günü olacak. 5 Temmuz 2016 Salı günü ise 2016 Ramazan Bayramı'nı
idrak edeceğiz.
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Oruç, terbiye eder
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Ramazan ayının kötü alışkanlıklardan kurtulma ve iyi
ahlaklı bireyler olabilme anlamında iyi bir fırsat olduğunu belirterek, “Oruçtan maksat insanın
kulluğunu bilmesi, Rabbini tanıması ve dolayısıyla Allah'ın rızasını kazanıp sonsuz
mutlulukları hedeflemesidir. Orucun temel gayesi Allah'ın rızasını kazanmak olmakla beraber
birçok diğer faydaları da vardır. İnsanın nefsini terbiye eder. İnsan oruç sayesinde Rabbine
itaat etmeyi öğrenir.” dedi.
Ramazan paylaşmaktır
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı yazılı
açıklamada, “Ramazan paylaşma ayıdır. Ramazan Ayı boyunca kurulan iftar sofralarında
bereket, paylaşma, kardeşlik ve Cenabı-ı Allah’a sığınma vardır.” şeklinde konuştu.
Çelik görkemli iftarlara katılmayacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan ayının yeryüzünde sulh, huzur ve
bereketin yaygınlaşmasına vesile olmasını diledi ve bu yıl da görkemli iftarlara
katılmayacağını belirtti.
Nursaçan’dan birlik mesajı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Ramazan ayının
birlik ayı olduğuna dikkat çekti ve “Ramazan’da ben merkezli düşüncelerden arınarak, biz
olalım.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17643.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Efsane boksör için gıyabi cenaze namazı
Eski Milli Boksör Faruk Hasetçi önderliğinde hayatını kaybeden efsane Boksör Muhammed
Ali için gıyabi cenaze namazı kılındı.
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74 yaşında hayatını kaybeden efsane Boksör Muhammed Ali için Kayserili eski Milli Boksör
Faruk Hasetçi önderliğinde Hunat Cami’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Vefa borçlarını
ödemek için gıyabi cenaze namazı kıldıklarını ifade eden Eski Milli Boksör Faruk Hasetçi,
“Kayserili milli boksör olarak veda borcumuzu ödemek maksadı ile pazar günü Hunat
Cami’ndeki program sonrasında gıyabi cenaze namazını kıldık. Şampiyonun ilk Perşembesi
için sporcularımıza ve gönül dostlarımıza hatimler hazırlatıyoruz, yine Hunat Cami’nde
teravih namazından sonra mevlit ve hatim duaları yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
Müftü Güven’den Muhammed Ali vaazı
Her hafta Pazar günü sabah namazının ardından İl Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen
“Gençlik Huzur’da Buluşuyor” programı vesilesiyle Hunat Camii’nde vaazda bulunan Müftü
Güven, efsane boksör ile ilgili şu ilginç anekdotu aktardı, “Muhammed Ali sigara içmezdi…
Ama her zaman cebinde kibrit taşırdı. Ne zaman bir günah işlemeye kalksa kibriti yakıp elini
ateşe tutardı. Ve kendine derdi ki; ‘Ali sen bu ateşe dayanamıyorsun, cehenneme nasıl
dayanacaksın?”
MÜSLÜMANLARA DESTEĞİYLE BİLİNİYOR
Hayatı boyunca birçok önemli maça çıkan, spor yaşantısının yanı sıra Müslümanlara ve
ABD'deki siyahi hareketlere desteğiyle de bilinen Muhammed Ali, 2014 yılından bu yana
sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman hastanede tedavi görüyordu. Aralık 2014'te ve Ocak
2015'te hastaneye kaldırılan Muhammed Ali'nin, geçen yılki rahatsızlığının idrar yolları
enfeksiyonu olduğu belirtilmişti.
Ünlü boksör, son olarak 8 Nisan'da Arizona'nın Phoenix kentindeki Celebrity Fight Night adlı
yardım etkinliğine katılmıştı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17644.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Akşener Kayseri’den destur istedi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Adayı Meral Akşener, büyük kurultay
öncesinde Kayseri’de vatandaşlarla buluştu. 19 Haziran'dan sonra Türkiye'de birçok şeyin
değişeceğini belirten Akşener’in, “Başbuğ'un hemşehrilerinden destur almaya geldim” sözleri
salonda coşkuyla karşılandı.

06 Haziran 2016 Pazartesi 10:10

Erciyes Kurultayını gerçekleştireceğiz
Kadir Has Kongre Merkezi’nde vatandaşlarla buluşan Meral Akşener, ‘Başbakan Meral’
sloganları ile karşılandı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından partililere seslenen Akşener,
“Bugün Kayseri’deyim. Karlı tepesinin eteğinde Erciyes’e bakarak geldik. Erciyes’in
Kurultayını ne yapacaksınız diye sordular. Erciyes kurultayını siz istiyorsunuz da biz
gerçekleştirmez miyiz? Biz kadim Türk tarihinin bugün ki takipçileriyiz. Bütün
kurultaylarımız Erciyes gibi yeni baştan ihya edilecektir. Başbuğumdan destur almaya geldim.
Eğer siz yol veriyorsanız, siz koş diyorsanız ant olsun ki bu can bu bedende olduğu sürece
koşacağım. Hiçbir tehdit bizleri yolumuzdan çeviremeyecek. 3 hilali göndere çekinceye kadar
koşacağız ve iktidara geleceğiz” dedi.
Uykuları kaçacak
Türkiye'de 19 Haziran’da yapılması planlanan MHP kurultayı sonrasında hiçbir şeyin eskisi
gibi olmayacağını belirten Akşener, her türlü hakarete sessiz kalan bir muhalefet anlayışının
ortadan kalkacağını söyledi. Akşener, ”Bugünden itibaren bazılarının uykusu kaçabilir. Artık
seyahatler daha uzun olabilir. Bakarsın biri Azerbaycan'da bir ay kalır. Öbürü bilmem nerede
daha fazla kalır çünkü Türkiye'de 19 Haziran'dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Muhalefeti kendilerinin tanzim ettiği, ver yesin, ört uyusun bir muhalefet anlayışının var
olduğu, her türlü hakarete sessiz kalındığı bir muhalefet anlayışı ortadan kalkmıştır"
“Kurultay töredir”
Akşener, “1 Kasım seçim sonuçları, 2 milyon oyun 5 ayda kaybedildiği ve bunun içinde
normal karşılandığı bir ortamda önce tabanımız, ‘Biz bunu hak etmedik’ dedi. ‘Kurultay
yapalım’ dediler. Kurultay töredir. Töre konuştuğunda handa susar, hakanda susar. Sonra
‘Kurultay yapmıyoruz, imza toplayın’ dediler. Biz de imzalarımızı topladık. Hiçbir
arkadaşımız da geri adım atmadı. Kimimiz ‘paralelci’ olduk. Kimimiz güç odaklarının adamı
olduk ama buna rağmen delege arkadaşlarımız tek bir imzayı geriye çekmedi.
Demokrasinin nasıl olduğunu, hakkın nasıl arandığını olgun bir biçimde gösterdiniz. 15 Mayıs
Türk tarihine altın harflerle yazılan bir gün oldu. Sizler bu ülkenin üzerindeki korku duvarını
yerle bir ettiniz. Ülkede milyonlarca korkan vatandaşın korkularını ortadan kaldırdınız. 19
Haziran’da kurultayımız sizin iradenizle gerçekleşmiş olacak. Ülkücüler olarak demokrasinin
nasıl olması gerektiğin dosta düşmana gösterdiniz.
Milletimizin umudu olduk
Artık MHP, sokaktan ülkücüleri çekti diye alkışlanmayan tam tersine bu ülkeyi yönetmeye
talip bir siyasi partinin adı haline gelmiştir. Bu defada ülkücüler iktidara taliptir ve doğru

söylüyorsunuz Başbakan Meral’dir. Biz bu ülkeyi yönetmeye talip en donanımlı siyasi
kadrolara sahip bir hareketiz. 5 bin yıllık bir kadim tarihin temsilcileriyiz” diye konuştu.
“Acelemiz var, iktidar olacağız"
Akşener, “Bu ülkeyi yönetmeye 200 yıldır hazırız. 19 Haziran’da bir şey değişecek, her şey
değişecek. Bize Güney Doğu’dan oy alamazsınız’ diyorlar. Bende ‘Hadi oradan’ diyorum.
Türk milliyetçileri PKK terör örgütünün kafasını gözünü kırar. Ülkücüler vatanın tek bir çakıl
taşından dün vazgeçmediler, bugün de vazgeçmeyecekler. Biz iktidara hazırız. Bizim
acelemiz var. Türkiye’de 19 Haziran’dan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 19
Haziran’dan sonra tek bir ülkücünün saçının teline zarar gelsin, bu gök kubbeyi başlarına
indirmezsem namerdim. Bizi yönetenlere sesleniyorum, Türklükle Müslümanlığı ayırmaya
kalkmayın. Türk eşittir Müslümandır" dedi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17645.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Alınan karar ilişkilerimize yakışmadı
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Enerji Tabi Kaynaklar eski bakanı Taner Yıldız, "Almanya,
Türkiye-Almanya ilişkilerine yakışmayacak bir karar almıştır." dedi.
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Memur-Sen İl Temsilciliği Haziran ayı İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış
konuşmasını yapan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Özelde medeniyet
havzamızı genelde ise dünyayı hizmet alanımız olarak görüyoruz. Bu çerçevede emek
örgütleri ve sendika yöneticileri ile tecrübe paylaşımı kapsamında eğitim ve iş birliği ağımızı
genişleterek 955 bin üyesi bulunan emek hareketi olarak sadece ücret sendikacılığı
yapmıyoruz. İnsana, onuruna ve haklarına dair bütün olaylara müdahil olmak, insan ve
onurunu esas alan bütün yapılarla işbirliği yapmak, ümmetin dertlerine çözüm bulmak,
mazlum ve mağdurların beklentilerine, yardım ve destek isteklerine cevap vermek istiyoruz"
dedi.
Tarihi bir hata
Almanya Federal Parlamentosunun 1915 olayları ile ilgili yasa tasarısını onaylamasını
kınadıklarını dile getiren Aydın Kalkan, "Yasayı yok hükmünde kabul ediyoruz. 2 ülke
arasındaki ilişkilerin daha çok artarak gelişmesi gereken bir dönemde, böyle bir yasanın
geçmesi tarihi bir hatadır. Bu tasarıların sömürgeci geçmişleri ile milyonlarca insanı katletmiş
ABD ve Fransa gibi ülkelere ilaveten şimdide Nazilik ve faşizm gibi yakın geçmişinde
acımasız ve despotik yönetim şekli ile insanlığa sayısız ölümler armağan etmiş Almanya’dan
gelmesi çelişkinin de ötesinde gülünçtür" ifadelerini kullandı.
Kimlik tartışması oluşturulmaya çalışılıyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Almanya Federal Parlamentosunun 1915
olayları ile ilgili yasa tasarısını onaylamasını değerlendirerek, "Almanya, Türkiye-Almanya

ilişkilerine yakışmayacak bir karar almıştır. Almanya Türkiye için, Türkiye’de Almanya için
sıradan bir ülke değildir. Herhangi bir ülkede değildir. 2 ülkenin birbiri üzerinde çok ciddi
bıraktığı izler vardır. Bu yalnızca ekonomik açıdan değil, idari ve sosyal açıdan da iç içe
geçmiş 2 ülkedir. Ne yazık ki bizim yüz karamız olan orada bulunan Türk milletvekilleri de
tam tersi şekilde sözde Ermeni soykırımını tanımışlardır ve onlara katkı koymuşlardır.” dedi.
Türkiye’nin büyümesinin, gelişmesinin ve Türkiye’deki asıl gücün, milletin ve sandığın
gücünün artık bütün yönleriyle beraber yansımasının mücadelesinin verildiğini belirten Yıldız
şunları söyledi:
“Türkiye’de bir kimlik problemi, bir kimlik tartışması zemini oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim
herhangi bir ayrımız ve gayrımız yok. Kardeşliğimizi zedeleyecek bir başlık yokken, sürekli
bu konular taşınmak isteniyor.
Bizler Türkiye’nin birliğine, Türkiye’nin beraberliğine, büyümesine ve gelişmesine olan
katkımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Sivil toplum örgütlerimiz, akademisyenlerimiz,
siyasetçilerimiz ve sendikalarımız Türkiye’nin bu ortak hedefi doğrultusunda çalışmalarına
devam edeceklerdir. Bu çalışmalar daha da yoğunlaşacak. Türkiye güçlendikçe başına çorap
örmeye çalışıyorlar ama Türkiye’nin idaresine konan irade her zamanki gibi sıradan bir irade
değil. Güçlü bir iradedir.
Türkiye bu kamburundan mutlaka ama mutlaka kurtulmak durumundadır. Terör belasına, bu
regal hale getirmek isteyenlere ve bunları meşrulaştırmak isteyenlere asla biz müsaade
etmeyeceğiz. Terörist cenazesine yalnızca onları yüreklendirmek ve cesaretlendirmek adına
gidenler, bunun tabi ki bedelini ödeyecekler. Biz bu vesile ile en fazla şehit veren illerimizden
biri olan Kayseri’de şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kendi bedenlerini bu ülkeye
feda etmek için hazır olan gazilerimize de şükranlarımızı bildiriyoruz. Onların yanı başındaki
aileler bize olan emanetlerdir. Biz o emaneti inşallah sonuna kadar muhafaza ederiz. Her
birimizin de canının o şehitlerimiz kadar hazır olduğunu bu vesile ile belirtmek isteriz" diye
konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17646.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Butik Kafdağı dualarla açıldı
Emine Şimşek’e ait Butik Kafdağı İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in dualarıyla açıldı.
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Yıldırım Beyazıt Mahallesi Olgunlar Cadddesi’nde bulunan işyerinin açılışına, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu,
Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Adalet Bakanlığı
Arabuluculuk Daire Başkanlığı Kurul Üyesi Nihat Şimşek, DYP'li eski Kayseri Milletvekili
Sevgi Esen, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Talas Belediye Başkanı H. Mustafa Palancıoğlu, “Son
yıllarda hükümetimizin verdiği birçok mali destek var. Bu kapsamda kadın ve genç
girişimcilerin sayısı artıyor. Talas’ta 180’e yakın kafeterya var. Bu kafeteryaların birçoğunu
da genç girişimciler ve kadınların açtığını görüyoruz. Bugün de burada güzel bir mekanın
açılışını yapıyoruz. Rabbimden hayırlı rızık ve kazanç temenni ediyorum. Rabbim inşallah
utandırmaz ve güzel faaliyetlere imza atmayı nasip eder” ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ise “Bu işyerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Açılan işyerinin hayırlı kazanç elde etme aşamasında güzel bir adım olduğunu düşünüyorum.
Uzun yıllardır dostumuz olan Nihat bey, (Şimşek) ve eşine bu işyerinde helal kazanç ve
huzurlu bir ticari hayat temenni ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Müftü Güven’in duası ile kurdele kesimi gerçekleşti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17647.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Büyükkılıç’a havaalanında 'dev' sürpriz
Türk basketbolunun efsane isimlerinden NBA'de uzun yıllar ülkemizi başarı ile temsil eden
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun CEO'su Hidayet
Türkoğlu birkaç gün önce geldiği Kayseri’den ayrılırken Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç ile karşılaştı.
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Türkoğlu, Kayseri’den ayrılırken havaalanında karşılaştığı Başkan Büyükkılıç, ile bir süre
sohbet etti.
Büyükkılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güne bizim açımızdan büyük bir
sürprizle başladık. İstanbul seyahatimiz öncesinde havaalanında karşılaştığımız NBA'de uzun
yıllar ülkemizi başarı ile temsil etmiş olan şimdiki Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, Türkiye
Basketbol Federasyonu'nun CEO'su sevgili Hidayet Türkoğlu ile karşılaştık. Ülkemizde
basketbol denilince ilk akla gelen isimlerden birisi olan ve basketbolun sevilmesinde ve genç
nüfusun bu spora yönelmesinde büyük katkısı bulunan sevgili Hidayet Türkoğlu ile spor ve
siyaset üzerine oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Efendiliği, ağırbaşlılığı ve
başarılarıyla tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Hidayet Türkoğlu ile çok kısa bir sürede
olsa havaalanında yaptığımız sohbette şahsıma karşıma göstermiş olduğu sıcak ve samimi
tavırları ile bizim gönlümüzde de ayrı bir yer edindi. Kendisine teşekkür ediyor, bundan
sonraki yaşantısında da başarılar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17648.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Tantana
Kasım Özkan'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17649.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

Rahmet Ayı Ramazan Hoş Geldin
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1) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri
olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç
tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza
etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve
size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara
Suresi 185)
Ramazan Kur’an ayıdır. Ramazan oruç ayıdır. Ramazan arınma ayıdır.
Kur’an ayı ramazan da, Kur’an-ı hem Arapçasından hem mealinden anlayarak okumaya
gayret etmemiz gerekir. Okumak, anlamakla beraber algılanmalı ve anlamak ta hayatımıza
geçirmek için olmalıdır. Özellikle sahur vaktini Kur’an okuyarak geçirmek anlamı üzerinde
düşünmek ve hayatımızın düzene girmesi için Kur’an-ı rehber edinmemiz, hayatımızdaki
arızaları Kur!an ile tedavi etmemiz gerekir.
Allah celle celaluhu Ramazanda bizi Kur’an ve oruçla mükafatlandırıyor. Kur’an la yol
tutuyoruz, Oruçla kendimizi tutuyoruz.
2-) Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç,sizden öncekilere farz
kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)
Farz, Allahın kesin yapılmasını emrettiği ibadetler için kullanılır. Oruç bizim için değil sadece
geçmiş kavimler için de farz kılınmıştı.

Yani her insan oruç tutacak ki, her insanı da oruç tutsun. Günahlara uzak sevaplarla hemhal
olsun.
3-) Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler
sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir.
Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için
daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)
Sefer halinde veya hasta olan insan ramazan dışında diğer günlerde orucunu tutabilir. Çok
hasta veya ihtiyar olduğu için ya da her hangi bir sebeple orucunu tutmaya gücü olmayanların,
bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekmektedir. Fidye vermek, bir günlük
yemeklerinde normal bir insan ne kadar yerse o kadar para vermek ya da yemeği yapılarak bir
kişiyi doyurmaktır.
Bir kişi yerine üç ya da on kişiyi doyurmak, insanlara iyilik yapmak için daha çok para
vermek kişinin kazancı daha da artırır. Çünkü Allahû Tealâ bunun kişi için bir hayır olduğunu
ifade etmektedir. Oruç tutamayan kişi, bir yoksulu doyuracak kadar para verseydi Allahû
Tealâ onun oruç tutmamış olan gününü affedecekti ve durum sıfır olacaktı. Ama kişi, bir değil
de on kişiye yardım ederse o zaman günahı affedilmekten başka sevap da kazanacaktır.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Nu'mân b. Beşîr (r.a)'tan rivayet edilmiştir: "Peygamber (s.a.v)'in şöyle buyurduğunu işittim:
Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah yüzlerinizi başka başka taraflara çevirir.
Buhârî ve Müslim, bu hadisi, (bu lafızla) rivayet etmişlerdir.
Yine Ebu Davud'un başka bir rivayeti de şu şekildedir:
Peygamber (s.a.v), biz namaza kalkınca saflarımızı düzeltirdi. Biz (saflarımızda iyice)
düzelince de tekbir alırdı.
Namazda saf olabilmek birliğe, safı sık ve düzgün tutabilmekte dirliğe vesile olacaktır. Bizler
ise maalesef cemaate gitmekten dahi geri kaldık.
Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edilmiştir:
"Namaz için kamet getirildiğini işittiğiniz zaman, sakin ve ağırbaşlı bir şekilde (namaz
kılmaya) yürüyerek gelin. Hızlı bir şekilde gelmeyin. Namaza yetişebildiğiniz kadarını
(imamla birlikte) kılın. Yetişemediğiniz kısmı ise (kendiniz) tamamlayın.
(Buhârî, Salât İlm 18, Salât 90; Müslim, Salât 254-257 (504); Ebu Dâvud, Salât 109 (703,
704), 112 {715, 716, 717); Tirmizî, Salât 135 (337); Nesâî, Kıble 7; İbn Mace, İkâme 38
{947, 949); Ahmed b. Hanbel, 1/347)
ESMA ÜL HÜSNA
EL FETTAH CELLE CELALUHU
Bize her türlü güzellik kapılarını açan rabbim, bize kötülük kapılarını kapat.
Bizlere muhabbet kapılarını aç ki ümmet olalım-bir olalım. Bize yardım kapılarını aç ki, o
kapıdan girip aç insan kalmayana kadar koşalım, çalışalım.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
Ramazan: Kameri aylardan dokuzuncusunun ismi. Müslümanların oruç tutmakla mükellef
oldukları, dinimizce yüce ve kutsal ay.
Ramazan, Arapça bir kelimedir. Bu mübarek ay'a Ramazan isminin verilmesindeki hikmet
şöyle belirtilmiştir:
1- Yaz sonunda, güz mevsiminin evvelinde yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur
manasına "ramdâ" kelimesinden alınmıştır. Bu yağmurun yeryüzünü temizlediği gibi,
Ramazan ay'ı da müminleri günah kirlerinden temizler. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber
Efendimiz (s.a.s); Kim inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu
tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Savm, VI) buyurmuştur.
2- Güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan "ramad" kelimesinden
alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun
gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, meşakkat çeker, içi yanar.

Kızgın yer orada yürüyenlerin ayaklarını yaktığı gibi, Ramazan da müminlerin günahlarını
yakar, yok eder.
3- Kılıcın namlusunu veya ok demirini inceltip keskinleştirmek için yalabık iki taşın arasına
koyup dövmek anlamına olan "ramd" dan alınmıştır. Bu ay'a Ramazan isminin verilmesi de
Arapların bu ayda silahlarını bileyip hazırladıklarından dolayıdır (bk. M. Hamdi Yazır, Hak
Dini Kur'an Dili, (t.y), I, 643-4).
Ramazan ay'ına "on bir ayın sultanı" denilmiştir. Bu ayın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
1- Kur'an-ı Kerim'de ismi açık olarak geçen tek ay Ramazan ayıdır.
2- Kur'an-ı Kerim bu ay içerisinde indirilmiştir. Yüce Rabbimiz; Ramazan ay'ı öyle bir aydır
ki, insanlara doğru yolu gösteren, hidayeti ve hakkı batıldan ayırmayı açıklayan Kur'an, bu
ayda indirildi" (el-Bakara, 2/185) buyurmuştur.
3- Kur'an-ı Kerim'de, "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen Kadir gecesi bu ay
içerisindedir.
4- Dinimizin beş temelinden biri olan oruç ibadeti bu ayda üzerimize farz kılınmıştır. Kur'an-ı
Kerim'de; "Sizden kim bu aya yetirirse oruç tutsun” (el-Bakara, 2/185) buyurulur. Ramazan
ay'ı girince şartlarını taşıyan kimselere oruç farz olur.
5- Fıtır sadakası vermek bu aya mahsus bir ibadettir.
6- Teravih namazı da bu ay'a mahsus ibadetlerimizdendir
7- İtikafa girmek: Ramazan ay'ının son on gününde itikafa girmek sünnettir. Hz. Peygamber
(s.a.s) Ramazan'ın son on gününde daha çok ibadet ve taatta bulunurdu
Ramazan ay'ı dinimizce en faziletli ve mukaddes bir aydır. Bu konuda Peygamber Efendimiz
(s.a.s)'den bir takım hadis-i şerifler rivayet edilmiştir:
Ebû Hureyre (r.a)'dan Resulullah (s.a.s)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Ramazan ay'ı
girince göklerin kapısı (başka bir rivayette Cennetin kapıları) açılır, Cehennemin kapıları
kapanır, şeytanlar zincire vurulur" (Buhari, Savm, V).
Sevgili kardeşim, zaman şimdi Ramazanla sultan olma zamanı. Her türlü günahtan kurtulup
rahmete erme ayı. Sonra an bir ayı ramazan etmek için enerji toplama ayı.
ASRI SAADETTEN İZLER
HZ. ZEYD B. SÂBİT (r.anh)
Peygamber (s.a.s.)'in ashabının ileri gelenlerinden biridir. Ensâr'dan, Hazrec kabilesinin bir
kolu olan Neccâroğulları'na mensuptur. Annesi, en-Nevâr bint Mâlik b. Muâviye b. EnNeccâr'dır. Zeyd'in künyesi Ebû Hârice'dir, fakat, Ebû Saîd ve Ebû Abdi'r-Rahmân olarak da
çağrılıyordu
Zeyd, hicretten yaklaşık on bir yıl önce dünyaya gelmiştir. Babası Sabit, Buâs Günü
öldürüldüğü vakit Zeyd, henüz altı yaşlarında bir çocuktu. Rasûlullah (s.a.s), Medine'ye
geldiği zaman Zeyd, hâlâ küçük sayılabilecek bir yaştaydı. Kaynaklar, O'nun bu sırada on bir
yaşlarında olduğunu bildirmektedir. Nitekim Rasûlullah (s.a.s), Bedir cihadına katılmak
isteyen birkaç genci, yaşları küçük olduğu için geri çevirmişti ki, Zeyd de bu gençler
arasındaydı (İbnü'l-Esîr, a.g.e., II, 278; İbn Abdi'l-Berr, a.g.e., II, 537: el-Askalânî, a.g.e., III,
22).
Zeyd b. Sâbit, çok akıllı, zeki ve hafızası güçlü bir sahabe idi. O'nun bu meziyetini fark eden
Peygamber (s.a.s), Zeyd'ten İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesini istedi. Zira, Rasûlullah
(s.a.s)'a çeşitli yerlerden, bu dillerle yazılmış mektuplar geliyor ve bunların okunup
anlaşılması, gerektiğinde cevap verilmesi icap ediyordu. Allah Rasûlü, okuma yazma
bilmediğinden, bunları başkalarına okutmak durumunda kalıyordu. Hâlbuki mektupların
içeriğini başkalarının öğrenmesini istemiyordu. Bunun üzerine Zeyd, hemen işe koyularak
çok kısa bir sürede, hem İbranice hem de Süryanice okuma-yazmayı öğrendi. Bundan sonra
Rasûlüllah'a gelen mektupları kendisi okuyor, cevap gerekiyorsa yazıyordu. Bu arada asıl
görevi olan vahiy kâtipliğini de sürdürüyordu

(İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-Kübrâ, II, 358; İbn Abdi'l-Berr, a.g.e., II, 538; İbnü'l-Esîr, a.g.e., II,
579).
Rivayete göre yaşının küçük olması nedeniyle Zeyd, Bedir ve Uhud cihadlarına katılmamıştır.
Katıldığı ilk cihad Hendek cihadı olup, cihada hazırlık kabilinden, Müslümanlar Medine'nin
etrafında hendek kazarlarken Zeyd, çıkan toprağı taşıma işinde yardım ediyordu. Rasûlullah
(s.a.s) O'nu bu durumda görünce: "Ne kadar iyi bir çocuk" diyerek takdir ifadelerini dile
getirmiştir.
Zeyd b. Sâbit, ashâbın en âlimlerinden biriydi. Sadece Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemekle
kalmamış, mirasla ilgili feraiz ilmini de çok iyi öğrenmişti. Öyle ki, ashâb arasında bu ilmi
O'ndan daha iyi bilen yoktu. Rasûlullah (s.a.s), ashâbına: "Feraizi en iyi bilen Zeyd'dir"
diyordu. İmam Şâfiî de, feraiz hususunda bu hadisle amel etmiştir
(İbnü'l-Esîr, a.g.e., II, 279; el-Askalânî, a.g.e., III, 23).
Hz Zeyd hem Kur’an ın kitap haline getirilmesinde, hem de çoğaltılmasında en büyük hizmeti
eden sahabelerin başında gelmekteydi.
Bizlerde Kur’an a bu kadar büyük hizmetler eden efendimiz Zeyd b Sabiti Kur’an ayı
Ramazan da ilk sırada sizlerle buluşturalım istedik.
Rabbim bizlere de Hz Zeyd gibi Kur’an-a hizmet etmeyi nasip etsin.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17650.html
Erişim Tarihi: 06.06.2016

KOBİ'lerin ihracat payı yüzde 50'nin
üzerine çıkacak
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) 2. Bölge Başkanı Mehmet Ceylan,
KOBİ'lerin ihracatta yaklaşık yüzde 50 gibi bir paya sahip olduğunu ifade ederek, Hedeflerin
KOBİ'lerin doğrudan ihracat yapabilmelerinin önünü açmak olduğunu söyledi.
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KOBİ'leri buluşturan TÜMSİAD İzmir Ticaret ve İş Geliştirme Fuarı’na katılarak, ihracatçı
KOBİ'ler yetiştirmeyi hedeflediklerini açıklayan Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği
(TÜMSİAD) 2. Bölge Başkanı Mehmet Ceylan şunları söyledi:
"KOBİ'ler ülke ekonomimizin yüzde 99'unu oluşturuyor. Şu anda ülkemizin istihdamında
yüzde 75, ihracatında da yaklaşık yüzde 50 ile en büyük pay KOBİ'lerimize ait. Bizim
hedefimiz KOBİ'lerin doğrudan ihracat yapabilmelerinin önünü açmak. Bunun için
düzenlediğimiz bölgesel fuarlarla KOBİ'lerimize fuarcılık alışkanlığı kazandırmayı
hedefliyoruz.

Bu alışkanlığı kazanan KOBİ'lerimiz için artık yurt dışındaki etkinlikler, fuarlar uzak birer
hedef olmaktan çıkacak. Yurt dışında boy gösteren KOBİ'lerimizin de ihracattaki paylarını
yüzde 50'nin üzerine taşıyacağına inanıyoruz."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17651.html
Erişim Tarihi: 07.06.2016

Oğuz Han Kimdir?
Tarihi şahsiyet mi, yoksa efsanevi kahraman mı? Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Nesimi adına Dilbilim Enstitüsü “Eski diller ve kültürler” şube müdürü Prof. Dr. İlhami
Cafersoy’la özel bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Kayseri Gündem: Oğuz Destanı "Kitabı - Dede Korkut"un Avrupa'da öğrenilmesinin 200.
yıldönümü ile ilgili, Oğuz Han gerçek tarihi şahsiyet olmuştur ifadesini
kullanmışsınız. Ayrıca Oğuz Han’ın milattan önce XIII. yüzyılda yaşadığını söylüyorsunuz.
Bu araştırmanızda neye dayanıyorsunuz?
İlhami Cafersoy: Bu, gerçekten de böyledir. Rus bilim adamı Şopen 1866 yılında SanktPetersburg’da yayınladığı "Kafkasya ve onun eski sakinleri hakkında yeni bilgiler" kitabında
yazıyor ki, Oğuz Han gerçek tarihi şahsiyet olup, milattan önce XIII. yüzyılda yaşamış, 80
binlik arabadan oluşan ordu ile Nil vadisini fethetmiştir.
Kayseri Gündem: İ.İ.Şopen’in - Kafkas valisi olan Paskeviç’in yakın adamı olduğunu
biliyoruz. Onun yazdıklarına inanmak olur mu? Herhangi bir bilim insanının ileri sürdüğü
fikirler kaynaklarla, arkeolojik bulgularla teyit edilmeli değil mi?
İlhami Cafersoy: Elbette, ileri sürülen fikirler kaynaklarla teyit edilir. Aynı kaynaklar Jan
Fransua Şampolyonun 1822-1832 yıllarında okuduğu Mısır papirüs metinleridir. Bu
metinlerde gösterilen, Nil vadisi orta çarlık döneminde, yani milattan önce 23.-18. yüzyıllarda
Asyalı çoban krallar tarafından yönetilmiştir. Bu yöneticilerin başında “Han” unvanı taşıyan
Oğuz oğulları dururdu.
En ilginç olgu odur ki, Oğuz Han gerçek tarihi şahsiyet olup, Mısır'da firavunluk yapmıştır.
İngiliz arkeolog Flinders Petri 100 yıl daha önce onun ehramını bulmuştur. İhramın içinde
Oğuz Han'ın mermer üzerinde resmi-barelyefi var. Heykel kırılarak ortadan ikiye
bölünmüştür.
Kayseri Gündem: Dediğiniz arkeolojik örnekler bir asır önce bulundu. Bilim bunca zamandır
neden dikkat etmedi?
İlhami Cafersoy: İlk arkeolojik sonuçlar geçen yüzyılın başlarında Avrupa'nın bilimsel
dergilerinde yayınlandı. Ancak siyasileşmiş Batı tarihçileri uzun zaman bu gerçeği inkar
ettiler ve yeni sonuçların ders kitaplarına ve ansiklopedik yayınlara dahil edilmesine imkan
vermediler. Çünkü Batı Avrupa tarihçileri geleneksel olarak Yunanistan'ı eski kültürün beşiği

olarak kaleme veriyorlardı. Onlara göre, Ellada etnik uygarlıkların üstünde duran antik
kültürün vatanı olmuştur. Bu yanlış bilimsel yaklaşım şimdi de devam ediyor.
Kayseri Gündem: Takdim ettiğiniz Oğuz Han’ın resim- barelyefi onun ölümünden sonra
mumyalanma sürecinde hazırlanmış tasviridir. Onun gençlik dönemine ait tasvirleri yok mu?
İlhami Cafersoy: Oğuz Han'ın zaferlerini yansıtan resimler, mermer üzerinde kabartmalar
olmuştur. Bu örnekleri Filistin'le Sinay Dağı arasında Oğuz Han'ın saldırdığı Saruhan,
Arazxan ve Avar şehirlerinde idi. Yeni dönem firavunları Filistin'i işgal ettikten sonra bu
şehirler yerle bir edilmiş, tarihi yapıların çoğu tahrip edilmişti.
Kayseri Gündem: Peki nasıl olmuştur ki, Oğuz Han'ın ehramı günümüze kadar ulaşmıştır?
İlhami Cafersoy: Çünkü Oğuz Han'ın cesedi Asya'da yok, Nil nehrinin batısında
gömülmüştür. O zamanki inanışa göre, günün battığı yer ölüler dünyası olarak kabul edilir ve
kutsal sayılıyordu. Oğuzların ve müttefiklerinin Mısır'da 511 yıllık hâkimiyetinin ispatı gibi
birçok anıtlar kalmıştır. Onlardan biri Firavun Hançer’in ehramıdır. İlginçtir ki, Aran ve Oğuz
soyundan çıkan firavunların ehramları taş olarak adlandırılıyordu. Bu konuda Klota beyin
1843, Avdiyev’in 1948 yılında yayınlanan kitaplarında değerli bilgiler var.
Oğuz Han'la birlikte Mısır'da bulunan aşiretlerden biri Tekle adlandırılıyordu. Tekle Türkmen
aşiretlerinden biridir. Akademisyen Q.Maspero yazıyor ki, milattan önce II binyılın başlarında
Mısır'da I Tekeli ve II Tekeli adlı hanlar firavunluk etmiştir. Teke Türkmen kavmidir. Buna
hiç kimsenin kuşkusu yok.
Q. Maspero onu da yazıyor ki, Oğuz kökenli firavunlar veliaht iken “şat”, tahta çıktıktan
sonra “ağa” unvanı taşıyorlardı. Ayrıca “Han” unvanı orta çarlık dönemi firavunları Şat adlı
bir tanrıya tapıyorlardı. Piramit metinlerinde ”st” gibi yazılan bu teonimi bazı mətnşünaslar
Set, bazıları Şat, bazıları Şad gibi okurlar. İlginçtir ki, Altay Şaman dualarında Şat iyi
ruhlardan biridir. Bir sebep var ki, Altay kosmogoniyasında mevcut olan ruhların çoğu Mısır,
Habeş, Arnavutça dualarında ve büyü metinlerinde olduğu gibi tekrar edilir. Aran bilgeleri
Keşmir'de, daha sonra Mısır'da yarattıkları kültürü Afrika'nın doğusuna ve batısına
yaymışlardır. Sanskrit dilli destanlarda-eposlarda Hintlilerin ataları Altay’dan gelen Mali ve
Su Mali tayfaları ile savaşıyorlar. Şimdi Maliler kendi ırkını değişerek Afrika'nın batısında,
Somaliler ve Habeşlerin komşuluğunda yaşıyorlar. Şimdiki Filistin, Ürdün ve Mısır’da Oğuz
neslinden çok firavunlar hakim olmuştur. Jacob Xer (Yakup peygamber) oğlu Güzel Yusuf
peygamber Oğuz Han'ın ve müttefiklerinin son temsilcileridir. Bu konuda Avrupa tarihçileri
çok yazı kaleme almıştır. Araştırmacı-Semitologlar İoseph adını “iyo” ve “sep” bölümlerine
ayırıp, "birleştiren" anlamında anlatıyorlar. Çünkü o, milattan önce 1730 yılında birbirinden
ayrı düşen Asya kökenli etnosları birleştirerek, Nil nehrinin deltalarını tutmuştu. İosep koku
ve sap demektir. İy iğne kelimesinin köküdür. Azerbaycan Türkçesinde şimdi de elçimleri
eğirip-büktürmek için cehrelere takılan tellere koku denir.
B.A.Turayev diyor ki,, Yusuf peygamberin bir oğlunun adı Sadakh olmuştur. Sadece Sadakh
yok, Kenan kökenli hanların çoğu Türk totem adları taşıyorlardı. Yusuf’un öz kardeşi
Bünyamin oğullarına Kurt, Kuyu, Tengiz, Arslan, Kul, Kur isimleri vermişti. Borçalı
ilçesindeki Sadakhlı köyünün halkı hazret Yakup himmetinin son kalıntılarıdır. Biz onları
Oğuz Han’ın ve Yusuf Kenan’ın çocukları gibi korumalı, göz bebeğimiz gibi aziz tutmalıyız.
Kayseri Gündem: İ. Berezin ve Orhan Şaik Gökyay, Oğuz Han’ın Hun Hakanı Mete ile aynı
kişi olduğunu iddia ediyorla. Siz bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
İlhami Cafersoy: Çin salnamelerinde adı Maotun gibi gösterilen Mete Han milattan önce II
binyılın, Oğuz Han III binyılın sonlarında yaşamıştır. Aralarında bin yıl fark var. Hiçbir
kaynak Oğuz Han'la Mete'nin aynı tarihi kişilik olduğunu teyit etmiyor. İsimlerini
söylediğiniz araştırmacılar, Hunlarla Türklerin benzer gelenek ve göreneklerine, savaş
taktiğine vb. dayanarak onları aynı göstermişler.

Oğuz Han'ın gerçek tarihi şahsiyet olduğunu, onun Mete Kağan'dan çok önce yaşadığını Mısır
piramit metinleri, papirus yazıları, aynı zamanda kahin Manetonun (e.ö. III yy) salnamesini
onaylar.
Kayseri Gündem: Kaşgarlı Mahmud'un divanında Karnak, Oğuz şehirlerinden biridir. Siz de
Mısır'daki baş tapınağın Karnak olarak adlandırıldığını söylüyorsunuz. Bu tesadüfi bir
benzerlik midir?
İlhami Cafersoy: Burada rastgele hiçbir şey yoktur. Bizim atalarımız yarattıkları eski
kültürleri Türkistan'dan Sümer’e, Elama, Mısır'a getirmiş, Finikyalılar, Rumlar, daha sonra
Latinler bu kültürü benimsemişlerdir.
Semitoloq Reveka Rubinşteyn yazıyor ki, eski Mısır, Yunanistan'ın yazıyı getirdi. Yunanlar
okuyup yazmayı, emiciliyi, tarımı Mısır'ı ve Finikya’yıı yöneten Aranlılardan öğrenmişlerdir.
Sonra bu kültür Avrupa halkları tarafından benimsenmiştir. Bu nedenle İskoçya'daki Aran
adasına, adadaki mağaradan Türk-Runik alfabesi ile yazılmış metinlerin bulunmasına tesadüf
gibi yaklaşmak olmaz.
Tarih Doğu’da doğar, Batı’ya doğru hareket eder. Orada yeni bir anlam, yeni bir içerik
kazanarak Doğu’ya döner. Bir zaman haçlı seferlerini yapanlar ellerinde kılıç Kudüs'e
geldiler. Şimdi bu yol ile Avrupa'nın, Rusya'nın bombardıman uçakları geliyorlar. Bin yıllarca
çiçek verdiğimiz eller şimdi bize taş atıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17652.html
Erişim Tarihi: 07.06.2016

Talas’ta restorasyon faciası
Talas’ta 117 yıllık Han Camisi eski günlerini arıyor. Restore edilmesine rağmen duvarları
bakımsızlıktan otlar içinde kalırken, yağışlı havalarda su damlatan caminin içinde ibadet
etmek neredeyse imkânsız hale geldi. Üst katı restore çalışmalarındaki faciadan dolayı
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kapatılan tarihi cami mahkemelik oldu. Vakıflar Bölge
müdürlüğü camiyi yanlış restore eden firmadan mahkeme yoluyla kurtularak tarihi camiyi
bakımsız görüntüsünden kurtarmak için yeniden restore ettirecek.
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Talas Harman Mahallesinde adı gibi asil ve ihtişamlı duran Han Cami, bu günlerde
görüntüsüyle ”virane Cami” olarak anılmaya başlandı. II. Abdülhamid zamanında Meşihad
Müsteşarı Derviş Efendi tarafından yaptırılan cami 4 yıl önce yenileme çalışmaları yapılması
için taşeron bir firmaya verildi. Firmanın ucuz ve anlaşmaya uygun olmayan yenileme
çalışmaları sonucunda Han Cami ibadete kapanma noktasına geldi. Caminin kubbe ve
duvarları usulüne uygun yapılmadığı için yeniden büyüyen otların kökleri suyu içine almaya
başladı. Bu nedenle caminin üst kat ibadet yerlerine yağ ve kar suları giriyor. Cemaatin
ibadethane içine koyduğu leğenlerle önlem almaya çalıştığı Han Camisinin üst katı bu sorun
yüzünden Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Firma mahkemelik oldu
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Han Cami cemaatinin şikâyetleri üzerine restore yapan firma
hakkında soruşturma başlattı. Firmayı mahkemeye veren yetkililer mahkeme sonucuna göre
Han caminin usulüne uygun olarak yenilenmesi için yeniden ihale açacak.
Leğenli cami oldu
Tarihi Han Cami kubbe ve duvarlarında taş arasında büyüyen otların köklerinde biriken
yağmur ve kar suyu zamanla ibadethane içerisine akmaya başladı. Cemaat akan sulara çözüm
olarak leğen kullandı. Han Camisi üst katında leğen sayısı artınca cemaate yer kalmadı. Bir
süre önce cami görevlileri tarafından ibadet yapılamadığı için kilitlenen Han Camisi’nin üst
katına Vakıflar Bölge Müdürlüğü el koydu. Yıllarca ibadet yapılan tarihi Han Camisi 117 yıl
aradan sonra ibadet yapılamaz hale geldi. Cemaat bir an önce camilerinin yenilenerek eski
görünümüne kazandırılmasını istiyor.
Haber ve Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17653.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Halaçoğlu’nun acı kaybı
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu halasının oğlunu
kaybetti. Halaçoğlu vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Halaçoğlu Facebook sayfasından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:
“Halam oğlu emekli öğretmen Bayezid Turan vefat etti. Cenazesi bugün (dün) öğle namazını
müteakip Kozanda defnedilecektir. Dualarınızı bekler.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17654.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Ahmet Taş’ın acı günü
Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkürleri Platformu Başkanı ve gazetemiz yazarı Ahmet Taş’ın
kayınvalidesi Münevver Kahveci 75 yaşında kaybetti.
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Mazlumder Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkürleri Platformu
Başkanı Ahmet Taş’ın kayınvalidesi Münevver Kahveci 75 yaşında hayatını kaybetti. Kronik
kalp rahatsızlığı olan Kahveci’nin aniden rahatsızlanarak hakkın rahmetine kavuştuğu
öğrenildi.
Merhumenin cenazesi dün Adana’da öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının
ardından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Biz de Kayseri Gündem gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, değerli yazarımız
Ahmet Taş’a ve yakınlarına Allah’tan sabır diliyoruz.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17655.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Ramazan geldi hurma tezgahları
hareketlendi
Ramazan ayına girilmesiyle Kayseri’de bu ayın simge yiyeceği haline gelen hurma
satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor.
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Ramazan ayı ile birlikte hurma satışlarında artış yaşanırken, aktarlar ise iftar sofralarının
vazgeçilmez yiyeceği hurmanın sağlık açısından oldukça faydalı olduğunu belirtiyor.
Orucun hurma ile açılmasının insanlar üzerinde oluşan halsizliğin giderilmesinde fayda
sağlayacağını belirten uzmanlar, oldukça zengin bir besin maddesi olduğu için her öğün
yenilebileceğini ifade ediyor.
Kentimizde Hurma fiyatları 8 TL ile 40 TL arasında değişiyor.
Hurmanın faydalarından bazıları şu şekilde:

Kabızlık başta olmak üzere, hazımsızlık, sindirim sistemi problemleri, mide bulantısı,
iştahsızlık, zayıflık, kalp problemleri ve kansere karşı koruyucudur. Anne adayları için
doğumu kolaylaştıran, emziren kadınların ise süt miktarını arttıran etkisi vardır. Düzenli
tüketilen hurma göz sağlığını korurken, özellikle gece körlüğünü iyileştirici özellik
göstermektedir. Lif oranının yüksek olması dolayısıyla kabızlığa karşı iyi geldiğinden de söz
etmek gerekmektedir. Kötü huylu kolesterolü düşürür. Karaciğer yağlanmasını önler ve toksik
maddelerin atılımını kolaylaştırır.
Hücre yaşlanmasından koruyucu etkisi vardır. Gençlik iksiri olarak değerlendirilebilen hurma,
bu özelliği ile antioksidan etki göstermektedir. Aç karnına tüketilen hurmanın bağırsak
parazitlerini öldürdüğü bilinmektedir.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17656.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Çınar altı huzur
Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camii önündeki çınar ağacı Kayserileri hem dinlendiriyor,
hem de huzur veriyor.
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Bürüngüz Camii önünde yer alan ve heybetli görüntüsüyle insanın içini ferahlatan dev çınar
ağacı özellikle sıcaktan bunalan yaşlıların imdadına yetişiyor. Serinlemek için tercih edilen
çınar ağacının altında farklı farklı hayat hikâyeleri de konuşuluyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17657.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Sağlık turizmi için sigorta anlaşmaları
yapılmalı
Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (ASTUDER) Başkanı İlhan Karacalar, sağlık turizmindeki
potansiyeli organize etmek ve yurtdışından buraya hasta getirmek istediklerini söyleyerek,
Türkiye’nin diğer ülkelerle bir araya gelip, sigortalar arasında mutlaka bir anlaşma
imzalaması gerektiğini söyledi.
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Kısa adı ASTUDER olan Anadolu Sağlık Turizmi Derneği Başkanı İlhan Karacalar, sağlık
turizminin gün geçtikçe büyüyen bir pazar olduğunu söyleyerek, “Birçok ülke bu sektörün
farkına vardı ve bütçe açığını bununla kapatıyor. Sektörün pazardaki payı yaklaşık 100 milyar
dolar. Burada Türkiye’nin payı çok küçük. Ama son zamanlarda Türkiye’de de bir
bilinçlenme var. Mevcut hükümet bu konuda çok ciddi teşvikler veriyor” dedi.
Kayseri Türkiye ortalamasının üzerinde
Cezayir’in sadece kalp ameliyatı için Fransa’ya 2 buçuk milyar Euro para ödediğini aktaran
Karacalar, “Bu çok ciddi bir rakam. Birçok ülkede sağlık hizmetleri yetersiz. İnsanlar bu
hizmeti daha kaliteli almak için başka ülkelere yöneliyorlar. Amerika’da yaşanan 11 Eylül
olayından sonra Batı’da Müslümanlara karşı olumsuz bir tavır gerçekleşti. Ben bile Avrupa
veya Amerika’ya giderken tedirgin oluyorum. Bu nedenle Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu
ülkeleri ve Afrika ülkeleri Türkiye’yi tercih ediyorlar. Yeme, içme ve anlaşma konusunda
ciddi kültürel farklılıklar olmadığı için ben de bir Türk Cumhuriyetine veya Müslüman bir
ülkeye gittiğimde kendimi daha rahat hissediyorum. Hassasiyeti olan insanlar için yeme içme
çok önemli bir konu” İfadelerini kullandı.
Kayseri’nin de altyapı olarak önemli yatırımları olduğunu kaydeden Karacalar, “Birçok branş
ve hastane bakımından çevre illerimize göre çok iyi durumdayız. Yatak kapasitesi, doktor
sayısı ve altyapı olarak Türkiye ortalamasının üzerindeyiz” şeklinde konuştu.
Direkt ulaşımda sıkıntılarımız var
“Sağlık turizmi dediğimizde bunun içerisine konaklama da giriyor” diyen Karacalar, “Aynı
zamanda gelen turist gezmek isterse Kayseri’nin bu manada da ciddi bir potansiyeli var.
Bulunduğu konum olarak şehrimizde Kapadokya, Erciyes ve Kozaklı’nın olması gibi büyük
bir avantaja sahibiz.
Tedavi için gelen insanlar yöre esnafı ile alışveriş ederek bölgeye bir hareketlilik getiriyor.
Bugün hastaneler bölgesine baktığımız zaman birçok yabancı plakalı aracı görebiliyorsunuz.
Civar illerden gelen insanlar da çok ciddi katkı sağlıyor. Bugün Kayseri sağlık konusunda
Orta Anadolu’da pilot bir bölge.
Bizim hedefimiz Türkiye dışından turist getirmek. Bunun en önemli ayağı ise ulaşım. Kayseri
direkt ulaşım noktasında sıkıntılı. Yabancı turistler İstanbul bağlantılı gelebiliyor. Bu da
sağlık için gelen turistin pek sevmediği bir şey. İn-bini sevmez bizim yolcularımız”
açıklamasında bulundu.
Diğer ülkelerle sigorta anlaşması yapmalıyız

Karacalar diş, göz, estetik, termal, fizik tedavi gibi konularda çok tercih edilen bir ülke
olduğumuzu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü, “Yurtdışına resmi rakamlara göre 5 milyon
gurbetçimiz var. 5 milyon insanın yurtdışında çeşitli ülkelerde kendi sosyal güvenlik
kurumlarını, kendi sigorta şirketlerine orada prim ödüyor. Bunlar Türkiye’de hizmet almak
istiyorlar.
Türkiye sağlık hizmetlerinde ucuz. Türkiye Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika ile oturup
anlaşma yoluna gitmeli.
Yabancı sigortalar bunu bir şekilde ödüyor. Türkiye’ye ödemeleri yabancı sigortalar için
maliyet açısından da daha ekonomik. Çünkü kendi ülkelerinde tedavinin masrafı daha fazla.
Ama Türkiye’de ödediği zaman daha düşük bir ödeme yapacak. Türkiye’nin bunu kendine
dert edinmeli, bu problemi çözmek için diğer ülkelerle bir araya gelip, sigortalar arasında
mutlaka bir anlaşma imzalaması gerekiyor. Yurtdışındaki gurbetçilerimizin sigortaları
Türkiye’de ödenmeli. Ama güncel rakamlarla…
Türkiye orada bir hata yapmış süt üzerinden bir anlaşma yapmış. Rakamları güncelleyip bu işi
çözerlerse bunların hepsi bizim gönüllümüz olur. 5 milyon gurbetçinin 1’er Avrupalı arkadaşı
olsa 5 milyon da Avrupalı demek.”
Haber: Ufuk Çamdal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17658.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Binlerce şehit verdiğimiz Galiçya neresi?
Gazetemiz yazarı Orhan Cebeci Çanakkale’de de savaşmış olan askerlerimizin Galiçya
cephesinde nasıl şehit düştüklerini yazdı.
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Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi İstişare Kurulu Üyesi Sayın Tuncay Sergen’i
Kozyatağı Perdemsaç Plazadaki ofisinde ziyarete gittiğimizde bize bir soru sordu. Galiçya
neresi? diye.
İnanın hiçbirimiz buna cevap veremedik. Bunun üzerine Galiçya ile ilgili bir araştırma
yaparak bu konuyu öğrendim ve benim gibi bilmeyenlerde öğrensin diye yazmaya karar
verdim.
Çünkü; Çanakkale Savaşı’nı kazanıp gazi olan seçilmiş, deneyimli askerlerimizin çoğu
“Galiçya Cephesi’nde” şehit olmuştur. 30 bin civarında askerimiz Galiçya’ya gitmiş. Ononbeş bin vatan evladı nereye gittiklerini bilmeden Galiçya’da şahadet şerbetini içmişler.
Üstelik çoğunun mezarları bile belli değildir. Sembolik olarak o zaman yapılan 7 şehitlikte
Türk askeri Galiçya’da yatıyor.
Galiçya: Birinci Dünya Savaşı’nda İttifak ve İtilaf Devletleri’nin karşı karşıya geldiği
cephelerden biri olan Galiçya; bugünkü Ukrayna ile Polonya sınırlarının birleştiği coğrafi bir
bölgenin adıdır.
Kayseri’den bir işadamının Galiçya’yı ziyareti

Galiçya şehitliğini bulmak için giden Kayserili işadamı H.Tuncay Sergen anlatıyor:
Ukrayna
üzerinden
Galiçya’daki
şehitliğe gitmek istedim.
Şehitliği
bilen
bulamadım. Lviv mezarlık müdürlüğü çalışanlarının, hatta mahalli rehberin, böyle bir
mezarlığın varlığından haberleri bile yoktu. Belki mezarlık müdürü bilir dediler. Lviv
mezarlık (müze) müdürüne gittim. Müdür, 120 kilometre uzakta bir şehitlikler var dedi. Özel
bir araç kiralayarak yola koyuldum. Şehitliğin bulunduğu köye on kilometre vardı yine
sordum. Türk şehitliğini kimse duymamış ve bilmiyordu. Köye varıncaya kadar burada bir
Türk şehitliği olduğunu bilen çıkmadı.
Çanakkale’de Anzakların, Fransızların, İngilizlerin mezarlıkları ile mukayese edince yüreğim
cız etti.
Sonunda isimsiz, kitabesiz şehitliği bir köyün yamacında buldum. O bölgede yedi yerde
unutulmuş Türk şehitliği varmış. İkisini ziyaret edebildim. Orijinalinde, Osmanlı askeri
şapkası şeklindeki beton kalıpla yapılmış, mezar taşları yandaki tarlaya atılmıştı. O şapkaların
yerine mermer üzerine ay yıldız figürlü küçük mermer parçaları koymuşlardı. Ukraynalılar,
bir mezarlıkta bakım yapıyorlardı. Bu yıl çevresine duvar öreceklermiş. Diğerlerinde de
bakım yapılacak diyorlar.
Ancak şehitliğin kime ait olduğu, neden olduğunu anlatan bir tabela bile yok. Oradaki insanlar
için şehit düşen askerlerimizden oradakilerin bile haberi yoktu.
Şehitlik dışında tarlaya atılan orijinal beton şapkalardan bir tanesini aldım hatıra için
Türkiye’ye getirdim.
Lviv’e dönünce, orada çalışan bir Türk inşaat firması yetkilileriyle görüştüm. Formalitesini
siz halledin, finansmanını ben yapayım. Bu şehitlikleri ihya edelim dedim. Henüz bir cevap
gelmedi.
Çanakkalede savaşan kahraman askerlerimiz Galiçya’da
Onlar Çanakkale Cephesi´nden sonra yine ateşe atılmak için sekiz haftalık bir yolculuğun
ardından Galiçya´ya gittiler. Vatanlarından uzakta, savaşmaya mecburdular. Görevlerini
hakkıyla yerine getirdiler. Bu görev esnasında Türk ordusu tam 10- 15 bin şehit verdi.
Bunlardan 95´i subay, 7 bini er idi. Diğerleri ise “kayıp” diye tarihe geçtiler.
EN TALİHSİZ CEPHE GALİÇYA’YA NEDEN KATILDIK?
Birinci Dünya savaşındaki en talihsiz cephemiz Galiçya’dır. Mehmetçik Çanakkale,
Sarıkamış, Yemen, Filistin gibi cephelerde vatan toprağını savunmak için can verirken
Almanların taktik icabı askerimizi çektiği ve hiçbir zaman toprağımız olmayan Polonya'daki
bu bölgede binlerce vatan evladını şehit verdik.
1916'yı 1917'ye bağlayan aylarda Galiçya'da müttefiklerine yardım etmek için Rus'a karşı
savaşan Mehmetçikten kimsenin haberi yoktu. Galiçya'nın neresi olduğunu bilmeden canını
Galiçya'da bırakan Mehmetlerin yazılmamış destanını yeniden hatırlamak, yaban elde açılan
bir cephede, gurbet topraklarında şehit mertebesine eren yiğitleri yad etmek için kitaplar
yazılmıştır.
Çanakkale'de Savaştılar Galiçya'da şehit düştüler
“Hedefi Meçhul Cephe Galiçya” kitabının yazarı Muzaffer Taşyürek anlatıyor:
Eski Galiçya topraklarının bugünkü Güney-Doğu Polonya ve Batı Ukrayna Cumhuriyetleri
sınırlarında bulunduğunu dile getiren Muzaffer Taşyürek, Enver Paşa'nın Birinci Dünya
Savaşı'nın kesin sonucunun Avrupa'da alınacağına inandığını ve bu yönde savaş stratejilerini
uyguladığını açıkladığını anlatıyor.
Osmanlı'nın müttefiki Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın zorlandığı cepheye Türk
askerlerinin sevk edildiğini anlatan yazar Taşyürek, "Müttefiklerimiz Almanya ile AvusturyaMacaristan devletlerinin Ruslara karşı açtığı cephe olan Galiçya'da Alman Güney ordusu
bulunuyordu. Rus ordusu saldırılarını yoğunlaştırarak Galiçya'yı işgal edip Karpatlar'a kadar
geldi. Alman, Avusturya-Macaristan orduları bir yere kadar Rusları durdurabilmişti.Enver
Paşa Çanakkale'de savaşmış en muharip, en gösterişli askerlerden yeniden oluşturularak

Yakup
Şevki
Paşa
komutasında
3.
kolorduyu
Galiçya'ya
sevketti."
Türk askerlerinin Almanları ve Avusturyalıları korumak için zor şartlarda Ruslara karşı
mücadele verdiğinin altını çizen Taşyürek, Rusların ağır zayiatlar verdiği Galiçya cephesinde
sadece 16-17 Eylül 1916'da 95 subay 7 bin Türk askeri, 5-6 Ekim 1916'da ise 15 subay ve 3
bin Türk askerinin şehit düştüğünü anlatıyor.
Yazar Muzaffer Taşyürek, "Galiçya neresi? Ne işimiz vardı oralarda diye soruyorlar.?
Onlara şunları söylemek isterim; Osmanlı büyük bir devletti, son zamanlarını yaşarken bile bu
büyüklüğüne yakışır işler yaptı. Yeri geldiğinde dost için ateşe atılmayı becerebilmek
büyüklüğün alametidir. Milletimiz, bugün çok farklı bir konjonktürde de
olsa Afganistan'da, Bosna'da, Sudan'da, Kosova'da, yardımına koştuğu insanlara, dün
Galiçya'da, Trablusgarp’ta, Balkanlar'da el uzatmıştı"diye yazıyor. “Hedefi Meçhul Cephe
Galiçya” adlı kitabında.
Yurt dışında kültür mirasımıza sahip çıkan ve ihya eden TİKA yetkililerine buradan
duyuruyorum. Galiçya’daki şehitliklerimize sahip çıkalım.
Benim bu konuda yorumum:
Bosna’da, Kosova’da, Suriye’de, Irak’ta, Tibet’te, Filistin’de,
Afganistan’daki, soydaşlarımızın yardımına koşmaya evet. Yemen, Filistin, o zaman Osmanlı
toprağı olduğu için evet. Ama Kore’de, Galiçya’da kimler için, neden savaştık? Galiçya halkı
Türklerin buraya neden geldiğini niçin savaştığını dahi bilmiyorlar. Sadece nam olsun diye mi
gittik? Bizi Avrupa Birliğine almayan, PKK’ya destek olan Almanya için on beş bin askerin
şehit olmasına değer miydi? Tarihçi değilim. Bu yorumu yapmak için tarihçi de olmak
gerekmez. Benim insani yorumum. Vatanıma el uzatmadıkça ve canıma kaydetmedikçe
Savaşa hayır diyorum. Ekmeğimi bölüşürüm ama vatanımı asla böldürmem. Sakarya’da ve
Çanakkale’de ecdadımın yaptığı gibi. Vatan için, bayrak için; “atlarımızın ayağının altındaki
nalları düşünürüz de ölümü bir an bile hatırımıza getirmeyiz” diyen şehitlerimize Allahtan
rahmet diliyorum.
Hazırlayan: M. Orhan Cebeci
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17659.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Elitaş, yılın ‘Türkmen Ağası’ seçildi
Akkışla'da düzenlenen Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali'nde bu yılın Türkmen Ağası
seçilen AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’a özel kıyafet giydirildi.
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Akkışla Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali'ne Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'in yanı sıra Ekonomi eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş,
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye
başkanları, bürokratlar ve ilçe halkı katıldı.

Dualarla başlayan festivalde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
ilçelerde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini
de ifade eden Başkan Çelik, "Göreve geldiğimizde şehir merkezinde ne varsa ilçelerimizde de
aynısını yapmaya gayret edeceğiz dedik. Şükürler olsun ki, özellikle son 20 yıldır yapılan
çalışmalarla Avrupa'da ne varsa Kayseri'de çok daha iyisiyle var. Ne var ki ilçelerimizde
durum aynı değil. İlçelerimizdeki gelişmişlik seviyesi ile şehir merkezinin gelişmişlik seviyesi
arasındaki farkı hepimizi görüyorduk ve biliyorduk; ama bir şey yapamıyorduk. Çünkü
yasalar müsaade etmiyordu. 2014 yılı başında Büyükşehir Yasası çıkıp Kayseri'nin tamamı
Büyükşehir hizmet sınırı içine girince yatırımlar yapmaya başladık.
Alt ve üst yapıda ciddi çalışmalar yaptık. Geçen sene yapılan kilit parke miktarı 25 bin
metrekareyi buldu. Akkışla'da yaptığımız yol 70 kilometreyi geçti. Sadece alt ve üst yapı
yatırımı elbette yetmiyor. Sosyal ve kültürel yönden de yapılar yapmak gerekiyor. Bu
anlayışla Kadın ve Gençlik Merkezi yaptık ve yakında gelip açacağız. Burada KAYMEK
kursları verilecek, spor yapılabilecek ve farklı etkinlikler gerçekleştirilebilecek" dedi.
Büyükşehir Belediyesi olarak yatırım yapmaya devam ettiklerini de ifade eden Başkan Çelik,
Akkışla Pazaryeri ihalesinin yapıldığını ve bu yıl yapımına başlanacağını, spor alanları
yapılacağını ve Kesdoğan Mesire Alanının yapımına da başlayacaklarını kaydetti.
Festivalde daha sonra bu yılın Festival Türkmen Ağası seçildi. Türkmen Ağası seçilen AK
Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a özel kıyafeti giydirildi.
Festivalde konuşmaların ardından folklor gösterileri sunuldu. Yüzlerce çadırın kurulduğu
yaylada gerçekleştirilen festivalin sonunda Ünlü Sanatçı Oğuz Yılmaz bir konser verdi.
Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül de, katılımcıları Türkmen Çadırı'na davet ederek
Türkmen kültürüne ilişkin bilgiler verdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17660.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Maliye Bakanından Şeker’e teşekkür
Kayseri’de vergi rekortmenliğini son iki yıldan beri elinde bulunduran Kayseri Şeker’e
Kurumlar Vergi rekortmenliği belgesi, Maliye Bakanı Naci Ağbal adına Mimar Sinan Vergi
Dairesi Müdürü Mustafa Bağsız tarafından verildi.
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Maliye Bakanı Naci Ağbal adına Kayseri Şeker’e takdim edilen Teşekkür belgesinde, “2015
yılında İlinizde Kurumlar Vergisinde en yüksek beyanda bulunan mükellef olmanız
dolayısıyla kutlar, ülke ekonomisine yaptığınız değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder,
çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerine yer verildi.

Kampanya dönemi Mayıs ayında sona eren Kayseri Şeker’in vergi rekortmenliği belge takdim
töreninde konuşan Mimar Sinan Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Bağsız, “Bugün burada
bulunmamızın nedeni mükellefimiz olan Kayseri Şeker’in 2014 yılında Kayserinin binlerce
mükellefi arasında vergi rekortmeni olmasıdır. Bu vesile ile Maliye Bakanımız Sayın Naci
Ağbal adına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a sunduk.
Başarılarının devamını temenni ediyor ve teşekkür ediyorum” dedi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Kayseri
Vergi Dairesi Başkanlığı adına takdim edilen belgeyi tüm Kayseri Şeker çiftçileri ve
çalışanları adına almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi
Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü:
“Maliye Bakanımız adına Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığından aldığımız belge çok
önemlidir. Biz Kayseri’deki bütün kurumlara saygı duyuyoruz. Bütün kurumların
çalışmalarının anlamlı ve değerli olduğuna inanıyoruz. Herkesin Allah işini rast getirsin.
Kayseri Şeker, Kayseri’deki en büyük kuruluşlardan bir tanesidir. Kayseri Şeker artık kendi
misyonuna, büyüklüğüne ve şanına yakışan noktaya gelerek, Kayseri‘de ilk defa Kurumlar
Vergisi rekortmeni oldu. Bundan sonra bu birinciliği Kayseri Şeker’in elinden kimse
alamayacak iddiasına en yüksek seviyede sahip çıkmak için çalışan ve çiftçilerimizin de buna
bütün güçleri ile destek vereceklerine inanıyorum. Bu iddiayı sürdürmenin de anlamlı
olduğunu düşünüyorum. Bu daha fazla kazanç elde etmek, rastgele yapılan masrafların
kısılması, verimliliğe ve tasarrufa dikkat etmek demektir.”
Öte yandan; 2015 Bilanço dönemini başarı ile kapatıp vergi rekortmeni olunmasındaki üstün
gayretlerinden dolayı, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Başkan Vekili Atilla
Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Halis
Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli ve diğer yetkililer
Muhasebeden sorumlu Genel Müdür yardımcısı İsmail Gedik ve muhasebe birimi
çalışanlarını ofis binasında ziyaret ederek başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiler.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17661.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Solucan gübresi üreticileri tek çatı altında
toplanacak
Türkiye'de faaliyet gösteren solucan gübresi üreticilerini tek çatı altında toplamak üzere
kurulan Vermi Kültür Derneği’nin tanıtım toplantısı Kayseri’de gerçekleştirdi.
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Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Arı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan
Kayacan, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimleri ve Bitki Besleme Bölümü
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şüheda Hepşen Türkay, Dernek Başkanı Ayşe Coşkun,
Müdürlük vermikompost proje koordinatörleri ve vermikompost üreticileri katıldı.
Solucan, solucan gübresi ve sektörün koşulları hakkında bilgi verilen toplantıda, özellikle
solucan gübresinin faydalarından bahsedilerek dünyada çok yaygın olarak kullanılan solucan
gübresinin ülkemizde henüz yeni yeni tanınmaya başlandığı ancak faydalarını gören
tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Ayrıca sektörde henüz standartlaşma
sağlanamadığı için suiistimallerin olduğu ve tüketicilerin dikkatli davranması gerektiği
belirtilerek, derneğin en önemli amaçlarından birisinin standartlaşmayı sağlayarak hem
tüketicinin hem de dürüst üreticinin korunmasını sağlamak olduğu ifade edildi.
Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Arı, köylerden şehirlere hızlı bir akının
olduğunu belirterek, “Solucan gübresi üretimi gibi milli nitelik taşıyan projelerin bu akınların
önüne geçilebileceğini ifade etti. Bilinçsiz kullanım neticesinde topraklarımızın kirlendiğini
ve solucan gübresiyle topraklarımızın yeniden canlandırılabileceğine inandığını söyleyen
Arı, her zaman üreticilerin yanında olmaya gayret ettiklerini belirtti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ise solucan gübresi sektörünün yeni bir
sektör olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Kayseri'de yaklaşık 3 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Gerek kurumumuz gerekse üreticilerimiz
olarak sizler bu işe başladığımızda 'Solucan gübresinden ne olur ki' şeklinde eleştiriler
aldığımız bu sektör bugün dernekleşti. Kurum olarak her daim yanınızda olduğumuzu
bilmenizi istiyorum. Ülkemize kimyevi gübrenin girmesiyle birlikte topraklarımızda müthiş
derecede kirlenme meydana geldi. Son 10 yılda bilinçli tarım, organik tarım ve iyi tarım
uygulamalarının artmasıyla birlikte gübre kullanımı analizlerle yapılmaya başlandı. Bu
sevindirici bir olay."
Solucan gübresi konusunda pilot bölge seçilen Kayseri'de kurulan derneğin, diğer illerde de
şubeleşerek Türkiye'deki tüm solucan gübresi üreticilerini tek çatı altında toplamayı
hedefliyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17662.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden

07 Haziran 2016 Salı 11:16

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17663.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Mustafa Çelik Belediye Başkanları arasında
16. sırada
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanları Başarı
performans ölçümü anketinde on altıncı sırada yer aldı.
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ORC Araştırma, 30 büyükşehirde belediye başkanları üzerine bir anket yaptı. ORC'nin yerel
yönetimler düzeyinde yaptığı ankete göre Melih Gökçek Türkiye geneli 61,8 oy oranıyla en
başarılı belediye başkanı oldu.
İkinci sırada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel üçüncü sırada Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek yer aldı. Anketteki sürprizlerden biri de Ege
Bölgesi'nde yer alan Aydın'dan geldi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise yüzde 50.9’luk oranla on altıncı
oldu.
Sıralamada son üç sırayı ise Ahmet Türk (Mardin), Gültan Kışanak (Diyarbakır), Bekir Kaya
(Van) yer alıyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17664.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Melikgazi’de jet meclis
Melikgazi Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısını yaptı. Meclis, gündemindeki 13’ü ek
olmak üzere toplam 38 gündem maddesi görüşüldü. Maddeleri kısa sürede karara bağlanan
meclis toplantısı 11 dakika sürdü.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başkanlığında toplanan haziran ayı olağan
meclis toplantısında yer alan 38 gündem maddesinin; 5 maddesi idari, 33 maddesi ise imar
planlama ve tadilatı ile ilgili konular görüşülerek karara bağlandı. Gündemdeki 25 madde
oylanırken, 13 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Başkan Memduh Büyükkılıç “Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar
hareketliğine hız kazandıran gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Söz konusu,
vatandaşa hizmet ve yatırım olunca meclis kararları hızlı bir şekilde değerlendirilmekte ve
oylanmaktadır. Bugün alınan karar ile kesintisiz enerji için trafolara alan tahsisi yapıldı” dedi.
Meclis ayrıca bir sonraki toplanma tarihini 11 Temmuz saat 14.00 olarak belirledi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17665.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Şehit haberi ile sarsıldık
İstanbul Vezneciler’de meydana gelen terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Ramazan
Kırboğa’nın şehadet haberi Kayseri’deki baba evine ulaştı.
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İstanbul Vezneciler'de polis araçlarının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda
7'si polis 12 kişi şehit oldu; 35 kişi de yaralandı.
Dün sabah meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın,
Kayseri'deki baba ocağında yas var.
Şehit Kırboğa'nın Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan babası Süleyman ve annesi Makbule
Kırboğa'ya acı haberi, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri verdi.
Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin baba evine
Türk bayrakları asıldı. Kocasinan Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.
Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kırboğa'nın, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü'nden mezun olduğu ve bir dershanede kısa süre öğretmenlik yaptıktan sonra
ataması olmadığı için polisliğe başvurduğu öğrenildi.
Yaklaşık 3 yıldır görev yapan Kırboğa'nın, 9 kardeşinin olduğu belirtildi.
Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Ramazan Kırboğa'nın naaşı, yarınHunat Camisi'nde öğle
vakti kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliği’ne defnedilecek.
Hain saldırının ardından Kayseri’deki sivil toplum kuruluşları kınama mesajları yayımladı.
“Türkiye teröre boyun eğmeyecek”
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, konuyla ilgili
yazılı açıklamasında, saldırıyı lanetlediklerini dile getiren OSB Yönetim Kurulu Başkanı
Tahir
Nursaçan,
açıklamasında
şu
ifadelere
yer
verdi:
“Türkiye’nin yürüyüşüne, birlik ve beraberliğine kasteden, huzur ve güvenliğini hedef alan bu
tür saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır. Türkiye teröre boyun eğmeyecektir.
Bizlere düşen görev, birlik olmak, devletimizin yanında dimdik ayakta durmak olmalıdır.
Saldırıda hayatını kaybeden emniyet mensuplarımıza ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.”
“Milletimizin başı sağ olsun”
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, terörün ve destekçisi dış
ve iç mihrakların, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin iradesini asla

sarsamayacaklarını ve hain emellerine ulaşamayacaklarını belirten Hiçyılmaz, mesajında şu
ifadelere yer verdi:
“İstanbul’da yapılan saldırı bizleri derinden yaraladı. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre,
7’si polis olmak üzere 11 kişinin şehit olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenlere Yüce
Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Birlik ve
beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemizdeki birlik ve beraberliği
hedef alan bu alçak saldırganlar amaçlarına ulaşamayacak, bizleri yıldıramayacaktır. Terörün
ülkemizin her yerinden; doğusundan batısından, kırsalından büyük şehirlerinden temizlenmesi
için gereken ne varsa yapılmasını istiyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Alçaklar hesap verecek
Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, de “Yapılan alçakça ve
haince saldırı hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır” dedi.
Terörün ve terörü destekleyenlerin Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletin inancını hiçbir
zaman sarsamayacağına dikkat çeken Başkan Şaban Ünlü, mesajını şöyle sürdürdü:
“İstanbul’da polislerimizi taşıyan servis aracına yapılan saldırı bizi derinden yaraladı.
Saldırıda 7’si polis olmak üzere 11 kişinin şehit olduğu açıklandı. Hayatını kaybedenlere
Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
Devletimizin teröre karşı azimli ve kararlı duruşunu böyle alçakça saldırılarla bertaraf etmeye
çalışan hainler mutlaka hesap verecek ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Ülkemizin birlik
ve beraberliğini ve huzurunu bozmaya Allah’ın izniyle kimsenin gücü yetmeyecektir.
Hükümetimizin terörle mücadelesinde sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğiz.
Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Ünlü, “İstanbul ve diğer
şehirlerimizde terör sebebiyle hayatını kaybedenlere, Emniyet ve TSK personelinden şehit
düşenlere de Allah’tan rahmet dilerken, yakınlarının ve Milletimizin başı sağ olsun”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17666.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Vali Düzgün cuma günü veda edecek
Valiler Kararnamesi ile merkez valiliği görevine çekilen Vali Orhan Düzgün, cuma günü
yapılacak olan devir teslim töreninden sonra kente veda edecek.

08 Haziran 2016 Çarşamba 10:42

Vali Orhan Düzgün, Perşembe akşamı kentteki bir otelde verilecek veda iftarında kentin ileri
gelenleri ile son kez görüşecek. Ardından, Cuma günü gerçekleştirilecek olan devir teslim
töreni ile Malatya Valiliği’nden Kayseri Valiliği’ne atanan Süleyman Kamçı’ya görevini
teslim edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17667.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

ilk 500'de Kayseri'den 15 firma
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl hazırlanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu" araştırma sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre 2015 İSO ilk 500 listesinde
Kayseri’den 15 firma yer aldı.
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İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2015 Yılı
Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre kentimizden 15 firma ilk 500 listesinde yer
alma başarısı gösterdi.
HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş., Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ve Boytaş Mobilya San.
ve Tic. A.Ş. geçen yıl olduğu gibi bu sene de Kayseri sıralamasında ilk üç sırayı paylaştı.
İSO ilk 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Boydak, “Bu yıl 15 firmamız bu listede yer aldı. 2015 yılı İSO ilk 500 listesinde firma ve adet
bakımından geçen seneye göre bir firmamızın eksik olduğunu görmekteyiz. Benimde
mensubu olduğum HES Kablo yine Kayseri sıralamasında birinci gelerek gururumuz oldu.
Geçen yıl listemizde yer alan firmaların bu yılda İSO ilk 500 içerisinde yerlerini koruduklarını
görmekteyiz. Her zaman söylediğimiz gibi bu listelere girmek önemli ama kar edip ayakta
kalabilmek, faaliyetlerini sürdürüyor olabilmek çok daha önemli. Bu listelere giren firma
sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle sıralamaya
giren tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.
2015’te ilk 500’e giren firmalar şu şekilde:
2015’te ilk 500’e giren firmalar şu şekilde:
SIRA NO: FİRMA ADI
ÜRETİMDEN SATIŞ
(NET)
69. HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
1.202.602.512
101.Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
907.915.930
120.Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
800.744.114
177. Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş.
592.489.906
179. Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
570.149.888
195. Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş.
539.448.698
212.Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.
505.453.697
338.Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş.
339.069.261
340 Mega Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.
335.207.607
366.Kumtel Dayanıklı Tüketim Malları Plastik San. ve Tic. A.Ş.
320.108.124
368.İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.
317.925.287
370.YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.
317.431.934
454.Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti.
253.315.486
456. ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.
252.393.32
465. Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.
247.748.794

Türkiye sıralamasında ise listenin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 35 milyar 437
milyon TL ile Tüpraş yer aldı. İkinci sırada 14.7 milyar TL net satış ile Ford Otomotiv,
üçüncü sırada ise 9.9 milyar TL ile Arçelik yer aldı.
İSO 500 Büyük şirketin üretimden net satışları yüzde 7 artarak 450,5 milyar TL oldu. İSO 500
sıralamasındaki şirketlerin toplam üretimden net satışları 2015'te bir önceki yıla göre yüzde 7
artışla 450.5 milyar TL oldu. İlk 500'ün faaliyet karının net satışlara oranı yüzde 8.7'ye
çıktı.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17668.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Kur'an Kursu yöneticilerine seminer
Kayseri İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından "04-06 Yaş Grubu Kur'an
Kursu öğreticileri"ne yönelik seminer düzenlendi.
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Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ. (KCETAŞ)
Konferans Salonu'ndaki seminere, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi
(ERÜ), İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Aydın, İl Müftü Yardımcısı Salih
Sezik ve öğreticiler katıldı.
Tören, Kocasinan Ahmet İnciler Cami Müezzin Kayyımı Zafer Akçakoca'nın Kur'an- Kerim
tilaveti ile başladı. Burada konuşan İl Müftüsü Güven, 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik
değerler eğitimi, ahlak eğitimi, edep eğitimi verdiklerini belirtti.
Bunun daha sistemli, daha düzenli olması için böyle bir seminer düzenlediklerini ifade eden
Güven, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda çocuklarımızın şahsiyetini inşa edici bir yapıya kavuşabilmesi için uzun
zamandır böylesi bir hizmet içi eğitimine ihtiyacın olduğunu sizler bizlere söylüyordunuz.
Ancak eğitim öğretim döneminde bu mümkün olamadı. Şimdi önünüzde 2 haftalık bir süre
içerisinde sizler özellikle tatilinizden fedakarlık yaparak bu süre içerisinde bu eğitimi almayı
arzu ettiniz. Bizler de bunu planladık. Bu eğitim seminerinizin hazırlanmasında emeği geçen
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu personeline teşekkür ediyorum. Programın oluşturma
aşamasında katkılarından dolayı Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi bölümü
hocalarımıza da burada teşekkür ediyorum."
Seminerin ilk gününde ERÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın tarafından "Din
Eğitimi Öğretmenliği Anlayışımız" konusu işlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17669.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Oruç ayı Ramazan hoş geldin
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Müminlerin Özellikleri -1
Elif, Lam, Mim.
Bu, doğruluğu şüphe götürmeyen ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yol gösteren
Kitap’tır.
Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf
ederler.
Onlar, sana indirilen Kitap'a da, senden önce indirilenlere de inanırlar; ahirete de yalnız onlar
kesinlikle inanırlar.
İşte Rablerinin yolunda olanlar ve saadete erişenler bunlardır. Bakara 1-5
İslami bir hayat, sağlam bir tevhid inancı ile başlar ve namaz ile infakta bu yaşantının
dinamiklerinden önemli iki eylemidir.
Müminlerin Özellikleri -2
Müminler saadete ermişlerdir.
Onlar namazda huşu içindedirler.
Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.
Onlar zekâtlarını verirler.
Onlar, eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar. Doğrusu bunlar
yerilemezler.
Bu sınırları aşmak isteyenler, işte bunlar aşırı gidenlerdir.
Onlar emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.
Namazlarına riayet ederler.
İşte onlar, temelli kalacakları Firdevs cennetine varis olanlardır. Müminun 1-11
Kurtuluş reçetemiz vahye tabi olmak ve gevşeklik göstermeden istikamet üzere hayata devam
etmektir.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Enes b. Mâlik (r.a)'tan rivayet edilmiştir:
Peygamber (s.a.v), bir attan düşüp vücudunun sağ tarafı zedelenmişti. Bunun üzerine biz,
ziyaret için onuna yanma girdik. Derken namaz vakti geldi. Peygamber (s.a.v), bize oturarak
namaz kıldırdı. Biz de arkasında oturarak namazı kıldık. Namazı bitirince:
İmam ancak kendisine uyulmak için (imam olmuş)tur. O tekbir alığı zaman sizde tekbir alın.
Secde ettiği zaman siz de secde edin. (Başını secdeden) kaldırdığında siz de kaldırın. İmam,
'Semiallahu limen hamideh1 (Allah, kendisine hamd eden kimseyi işitir) dediği zaman siz de,
'Rabbena ve Ieke'1-hamd1 (Rabbimiz! Hamd yalnızca sanadır) deyin. İmam oturarak namaz
kıldığında sîz de toptan oturarak namaz kılın' buyurdu.
(Buhârî, Salât 18, Ezan 51, Taksiru's-Salât 17; Müslim, Salât 77-81 (411); Ebu Dâvud, Saİât
68 (601); Tirmizî, Salât 150 (361); Nesâî, İmame 16, 40, İbn Mâce, İkâme 144 (1238);
Ahmed b. Hanbel, 3/162)
Abdullah ibn Abbâs (r.anh)dan rivayet edilmiştir:

"Peygamber (s.a.v): Yedi organ; alın, iki avuç, dizler ile ayaklar üzerine secde etmekle ve
saçlar ile elbiseleri toplamamakla emrolunduk.
(Buhârî, Ezan 133, 134, 137, 138; Müslim, Salât 227-231 (490); Ebu Dâvud, Salât 150-151
(889, 890); Tirmizî, Salât (273); Nesâî, İftİtâh 40; İbn Mâce, İkâmet 19 (883, 884); Ahmed b.
Hanbel, 1/285, 286)
ESMA ÜL HÜSNA
EL-VEHHAB (celle celâluhu): Kullarına karşılıksız nimet veren, ihsan eden. Karşılıksız
nimet veren Rabbimize sebepsiz hamd etmemiz gerekir.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
Orucun Şartları
Bir insana orucun farz olması için onda üç şartın bulunması gerekir.
Birincisi; İslâm'dır. Bilindiği gibi, bir ibadetin sahih olabilmesi için mükellefin ihlâsla tevhid
akidesine bağlanması şarttır.
İkincisi; akıldır. Delilere ve ehliyet arızası bulunan kimselere oruç farz değildir. Zira teklifin
mahiyetini bilmesi gerekir.
Üçüncüsü; bulûğa ermiş olması lazımdır (Fetavay-ı Hindiyye, Beyrut 1400, I, 195)
Orucun edasının farz olması için gerekli şartlar:
Birincisi: Sıhhatli olmaktır. Ramazan ayına hasta olarak giren bir kimse, mümin ve
mütehassıs bir doktora müracaat ederek, orucun kendisine zarar verip vermeyeceğini
öğrenmelidir. Eğer orucun edası mümkün olmazsa, sıhhat bulduğu zamanda kaza eder veya o
hastalık sebebiyle ölürse, yakınları durumu araştırırlar. Hastalıktan kurtulmuş ve nefsine
mağlup olarak tutmamışsa fidye vermeleri müntahaptır.
İkincisi: Mukim olmaktır, yani seferî halde bulunmamaktır. Hanefi fukahası; "Sefer halinde
bulunan kimseye oruç zarar vermeyecekse, tutması menduptur. Çünkü Allahu Teâlâ (c.c):
"Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır" (el-Bakara, 2/184) buyurmuştur. Resul-u Ekrem
(s.a.s)'in: "Sefer halinde iken oruç tutmak bir (itaat ve iyilik) değildir" hadisi, "güçlük
durumuna hamledilir" hükmünde görüş birliğindeler. Bilindiği gibi ruhsat; kulların özürlerine
binaen meşru kılınmış hükümleri içine alır. Seferî halde bulunmak güçlükten uzak olmaz.
Ancak Ramazan ayında tutulan oruçla, diğer zamanlarda tutulan oruç aynı değildir.
Oruç'un edâsının sahih olmasının şartları:
Bu hususta da iki şartın bulunması gerekir. Birincisi, niyet etmek; ikincisi, kadınlar için
hayızdan ve nifastan temizlenmektir. Bilindiği gibi niyet; kalbe ait olan kat'i bir azimdir.
Mükellefin oruç tutacağını kalbi ile bilmesi ve azmetmesi niyet hükmündedir. Bunu dili ile
söylemesi ise sünnettir.
Oruçla ilgili konuları paylaşmaya RAMAZAN SÖZLÜĞÜ bölümümüzde devam edeceğiz.
ASRI SAADETTEN İZLER
Baş tarafı dünkü Ramazan sayfamızda.
Abdullah İbn-i Mes'ud sadece Kur'an okuyucusu, ilimle uğraşan ve çok ibadet eden birisi
değildi. O bunların yanında güçlü, sağduyulu, gayretli ve ciddi meselelerde çok atılgan
birisiydi.
Bütün bunlara, yeryüzünde Rasûlüllah'tan (s.a.v.) sonra Kur'ân'ı yüksek sesle okuyan ilk
Müslüman oluşu ona yeter.
Bir gün Rasûlüllah'ın ashabı Mekke'de toplanmıştı. Sayılan çok azdı. Aralarında şöyle
konuştular:
Kureyşliler Kur'ân'ın, şu ana kadar kendilerine yüksek sesle okunduğunu duymadılar.
Kur'ân'ı onlara duyuracak birisi yok mu?
Abdullah İbn-i Mes’ud: Onlara Kur'ân'ı ben duyuracağım» dedi.
Onlar: Biz, Kureyşlilerin sana eziyet etmelerinden korkuyoruz. Ancak akrabası çok olan
birisini istiyoruz, eğer ona bir kötülük yapmak isterlerse, akrabaları onu korur ve onların
kötülük yapmalarına mani olurlar.

O da şöyle dedi: Beni bırakınız, şüphesiz Allah beni korur ve savunur.
Abdullah ertesi gün mescide gidip, kuşluk vakti Makam-ı İbrahim'e geldi. Kureyşliler,
Kâbe’nin etrafında oturmuşlardı. O, makamın yanında durup şunu okudu: Rahman ve Rahim
olan Allah'ın adıyla. Sesini yükselterek:
Kur'ân'ı o çok esirgeyici Allah öğretti. İnsanı o yarattı. Ona konuşmayı öğretti. (Rahman:1-4)
Okumaya devam etti. Kureyşliler farkına varıp: İbn-i Ummi Abd ne dedi? diye sordular.
«Allah kahretsin! Muhammed'in getirdiği bazı şeyleri okuyor.
Ayağa kalktılar, okumakta olan Abdullah'ın yüzüne gözüne vurmaya başladılar. O da bir
miktar okumuştu. Daha sonra kanlar içinde arkadaşlarının yanına gitti.
Onlar:İşte biz bundan korkuyorduk dediler.
O da şöyle dedi:Vallahi, Allah'ın düşmanları hiçbir zaman yanımda şu andaki durumlarından
daha zayıf olmamışlardır. Eğer isterseniz, yarın aynı şekilde onların yanına gideyim.
Onlar şöyle cevap verdiler: Hayır, bu kadarı yeter, sen onlara sevmediklerini duyurdun
Abdullah îbn-i Mes'ud, Hz. Osman'ın halifeliğine kadar yaşamıştır. Ölüm döşeğindeyken, Hz.
Osman ziyaretine geldi ve aralarında şöyle bir konuşma geçti.
a Şikâyetin nedir? Günahlarım,
Canın ne istiyor? Rabbimin rahmetini.
Senelerden beri almaktan çekindiğin maaşının verilmesini emredeyim mi? Artık ona
ihtiyacım yok.
Hiç olmazsa, senden sonra kızlarına kalır? Kızlarımın fakir düşmesinden mi korkuyorsun?
Ben onlara her gece Vakıa suresini okumalarını tavsiye ettim. Rasûlüllah'ın şöyle dediğini
duymuştum: Kim her gece Vakıa suresini okursa, o asla darlık görmez.
Gece olunca Abdullah İbn-i Mes'ûd Allah'ın adım zikrede zikrede ve ayetleri okuya okuya
Rabbine kavuştu.
Rabbim ondan ebeden razı olsun. Bizlere de O’ mübarek (Abdullah bin Mesud) efendimiz
gibi bir hayat yaşamayı nasip etsin.
Hazırlayan: Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17670.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Memur emeklilerine ikramiye müjdesi
Hükümet emeklilerin merakla beklediği tasarıyı meclise sevk etti. Tasarı, ikramiyesini "30
yıllık hizmet süresi" kısıtlamasıyla alanlara ek ödeme yapılmasını öngörüyor. 7 bin 500 liraya
kadar olan ödemeler 3 ay içinde yapılacak.
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Yasa tasarısı, memurların emekli ikramiyesinde esas alınan hizmet süresi hesabındaki 30
yıllık üst sınır nedeniyle hak kaybı olanlara yeni imkan getiriyor. Tasarıya göre, 7 Ocak
2015'ten önce emekli olan memurlara ve emekli ikramiyesi almadan hayatını kaybedenlerin
dul ve yetimlerine ek ödeme yapılacak.

Yasa yürürlüğe girdiğinden 1 yıl sonra başvurulacak
Bu kapsamda olup çalışma süresi 30 yıldan fazla olanlar, fazladan çalıştıkları her yıl için ilave
ikramiye alacak. Emekli ikramiyesinde esas alınan hizmet süresinde 30 yıllık üst sınırın
kaldırılmasıyla yeni hak sahibi olanlar, yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıl içinde
başvuracak.
İlk aşamada 7 bin 500 lira
Hak sahibi olan memur emeklisi ve yakınlarına, 7 bin 500 liraya kadar olan ödemeler 3 ay
içinde yapılacak. İkramiyenin 7 bin 500 lira üstündeki kısmı ise yasal faiziyle birlikte bir
sonraki yılın aynı ayında ödenecek.
Mesleki yeterlilik belgesine erteleme
Tasarı, inşaat başta olmak üzere birçok sektörde çalışanlara getirilen "mesleki yeterlilik
belgesi" zorunluluğunu da erteliyor. Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalışmasını
engelleyen düzenleme, 31 Aralık 2016'ya kadar erteleniyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17671.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Oruçluyken kredi kartını evde bırakın
Ramazan ayında gereksiz gıda harcamalarının yapılmaması için özellikle iftar saatine yakın
alışveriş merkezlerine gidildiğinde, kredi kartlarının evde bırakılması önerildi.
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Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı
açıklamada, çalışanların genel olarak alışverişlerini iş çıkışı eve giderken yaptığını söyledi.
Ağaoğlu, akşam saatlerinde yapılan alışverişlerde tüketicilerin günün yorgunluğu ve açlık
hissinin artmasıyla gereksiz harcamalar yapabildiğini belirterek, "Özellikle Ramazan ayında
uzun süren oruç saatlerinin sonlarına doğru iştah ve ihtiyaç duygusu artıyor. Bu nedenle
tüketiciler, iftara kadar zaman geçirmek adına akşam saati marketlere gidiyor. Burada da
gereksiz harcamalar yapılabiliyor" dedi.
Tüketicilere, oruçlu oldukları Ramazan günlerinde yanlarına kredi kartlarını almamalarını,
alışverişlerini sabah saatlerinde zindeyken, açlık hissetmeden yapmalarını öneren Ağaoğlu,
bir listeyle markete gidilmesini tavsiye etti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17672.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Kayseri organik beslenecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez Doğal Bahçe Ürünleri Üretim ve Satış Yeri
kuracak. İlki Harikalar Diyarı yanında kurulacak olan Organik Bahçe'nin ihalesi yapıldı.
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Cırgalan Mahallesi'ne yapılacak olan Organik Tarım Ürünleri Bahçesi ihalesine 9 firma
katıldı. Yaklaşık maliyeti 4 milyon 258 bin TL olarak belirlenen organik bahçe yapım işi
ihalesine katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
"Gökışığı İnşaat 3 milyon 129 bin TL, Sinan İnşaat 3 milyon 145 bin TL, Bozdağ İnşaat 3
milyon 162 bin TL, Alp İnşaat 3 milyon 323 bin TL, Öner Proje 3 milyon 332 bin TL, Ganem
İnşaat 3 milyon 385 bin TL, Adnan Erkek 3 milyon 388 bin TL, Şaban Yavuz Özkeşkek 3
milyon 547 bin TL, Mustafa Dadaloğlu 4 milyon 160 bin TL."
İhale, verilen tekliflerin komisyon tarafından incelenmesinin ardından neticelenecek.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17673.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Şehidimizi ağıtlarla uğurladık
İstanbul Vezneciler ‘deki patlamada şehit düşen 31 yaşındaki Ağrı’lı polis memuru Ramazan
Kırboğa Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tören ve Hunat Camisinde kılınan
cenaze namazının ardından Polis Şehitliği’nde toprağa verildi. Türkçe ve Kürtçe ağıtların
yakıldığı törende polis üniforması giydirilen şehidin 1 yaşındaki oğlu Yusuf, babasını
fotoğrafını öperek ve selamlayarak uğurladı.
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Ağıtlar Kürtçe yakıldı
Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia ederek eşkıyalık yapan PKK terör örgütünün İstanbul
Vezneciler’deki kalleş saldırısında şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa’nın
cenazesinde şehidin arkasından ağıt yakan yakınları teröristlere Kürtçe beddua etti. Aslen
Ağrılı olan Şehit Kırboğa’nın Kayseri’de yaşayan eşi ve ailesi cenaze töreninde gözyaşı
döktü. Şehidin 1 yaşındaki oğlu Yusuf da polis üniforması giydirerek cenazeye getirildi.
Şehidin eşi Ceylan Kırboğa ile kardeşleri tören alanına getirilen şehidin tabutuna sarılarak,

Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehitle yakınlığı olan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Metin Kösedağ da şehit cenazesine katılarak ailesine başsağlığı diledi.
Şehit babaya son dokunuş
Ceylan Kırboğa, polis üniforması giydirdiği 1 yaşındaki oğlu Yusuf'a babasının fotoğrafını
öptürdü. Olup bitenden habersiz minik Yusuf, babasının fotoğrafına bakarak son kez
dokundu. Tabutun geçişi sırasında annesinin yardımıyla selam duruşu yapan Yusuf şehit
babasını uğurladı. Ceylan Kırboğa, şehit eşinin tabutu başında Türkçe ve Kürtçe ağıtlar
yaktı. “Oğluma yazık ettiler. Daha o bir yaşında babasız kaldı. Oğlum büyüsün, babasının
öcünü alsın" diyerek ağladı. Terör örgütüne bela okuyan şehidin kardeşleri ise ; “Polisten ne
istediniz. Bizden ne istediniz de bunlar geldi başımıza" diye ağıt yaktı. Şehit Kırboğa’nın
cenazesi Hunat Camisinde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Polis
Şehitliği’nde toprağa verildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17674.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Vali Düzgün’e ziyaretçi akını
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’e toplumun her kesiminden ziyaretçi akını devam ediyor.
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16 Mayıs 2013 tarihinde Kayseri Valiliği görevine başlayan ve 30.05.2016 tarihli ve
2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu görevi sona eren Vali Düzgün, görev yaptığı 3
yıl boyunca Kayseri’de güzel dostluklar ve anılar biriktirdiğini belirterek, kendisine veda
ziyaretinde bulunan herkese teşekkür etti.
Vali Düzgün’ün önceki günki misafirleri arasında Kaymakamlar, Belediye Başkanları, İl
Müdürleri, gaziler ve şehit aileleri, KAYMOS Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, turizmciler,
dernek ve oda temsilcileri, öğrenciler, esnaflar ve toplumun her kesiminden vatandaşlar vardı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17675.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Sinan Oğan da geliyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, 12 Haziran’da
Kayseri’ye geliyor. Oğan’ın gelişiyle birlikte MHP genel başkan adaylarının tamamı büyük
kongre öncesinde Kayseri’deki partililerle buluşmuş olacak.
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MHP Genel Başkan adayları Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Meral Akşener Kayseri’de
partililerle buluşmuştu. Adaylardan Sinan Oğan da büyük kongreye az bir süre kala
Kayseri’de konuşma yaparak partililerden destek arayacak. Oğan’ın, 12 Haziran Pazar günü
Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 21.30’da konuşacağı bildirildi.
Oğan’ın ziyaretinin de diğer adaylar gibi Kayseri MHP’deki Değişim Hareketi Tertip
Komitesi tarafından organize edileceği belirtildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17676.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

"Ramazan arınma ayıdır"
Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı'nda kurulan ve ilk gününden itibaren
büyük ilgi gören Ramazan Sokağı'nın üçüncü gününün konuğu İl Müftüsü Şahin Güven oldu.
Müftü Güven'in sohbetiyle katıldığı gecede Uluslararası Mustafa Germirli İmam Hatip Lisesi
öğrencileri de ilahiler okudu.
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Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayının ruhuna uygun yaşanabilmesi için oluşturduğu
Ramazan Sokağı Kayserililerin en önemli uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Her gün saat
16.00'dan itibaren yoğunlaşmaya başlayan Ramazan Sokağı, iftar sonrasında binlerce insanı
bir araya getiriyor. Ramazan'a özgü değerlerin birlikte yer aldığı ve Ramazan'a özgü
lezzetlerin birlikte sunulduğu sokak her gün farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.
Ramazan Sokağı'nın üçüncü gününde de teravih namazı öncesi çocuklar için çeşitli gösteriler
yapıldı. Teravih namazı sonrasındaki etkinlikler ise Hafız Fatih Demir'in okuduğu Kuran-ı
Kerim ile başladı. Sahneye daha sonra Uluslararası Mustafa Germirli İmam Hatip Lisesi
öğrencileri ile birlikte İl Müftüsü Şahin Güven davet edildi.

Denizhan Burhan'ın sunduğu söyleşide öncelikle İstanbul'da yaşanan hain terör saldırına
değinen İl Müftüsü Güven, şehitlerimize rahmet temennisinde bulundu. Şehitlerimizin
ölmediğini ve ebedi kurtuluşu kazandıklarını ifade eden ve bunu başta şehit yakınlarımız
olmak üzere tüm halkımızın bilmesi gerektiğini vurgulayan Güven, "Biz huzur içinde
Ramazan ayını geçirelim diye ülkemizin dört bir yanında hizmet veren güvenlik güçlerimiz
var. Onları Mevla'm başarılı eylesin ve tehlikelerden korusun" dedi.
Konuşmasında Ramazan'ın anlamı üzerinde de duran İl Müftüsü Güven, "Ramazan ayının iki
anlamı vardır. Ramazan kelimesi Arapça’da sonbaharda yağan yağmur, yani yaz ayının
tozunu toprağını, kirini pasağını temizleyen sonbahar yağmuru anlamındadır. İşte bu anlamda
Ramazan ayı müminler için arınma ayıdır. İkinci anlamı da yanmak pişmek anlamındadır.
Ramazan bizi olgunlaştırır. Bizim daha erdemli ve daha ahlaklı bir insan olmamıza vesile
olur" diye konuştu.
Gecede farklı ülkelerden gelerek ilimizde eğitim gören Uluslararası Mustafa Germirli İmam
Hatip Lisesi öğrencileri de ilahiler okudu. Gecenin sonunda ise her akşam olduğu gibi
çekilişler yapıldı ve talihli izleyicilere hediyeler verildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17677.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

‘Gül’sün diye" okulu ayağına götürüyor
Sivas'ta bir öğretmen, hafta sonları kendi aracıyla yaklaşık 40 kilometre yol katederek
Yıldızeli ilçesine bağlı İğdecikler köyünde yaşayan lösemi hastası Şehriban Gül Mat'a evinde
ders veriyor.
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Yıldızeli ilçesine bağlı Karacaören köyünde görev yapan 9 yıllık sınıf öğretmeni Alper Acar
(31), İğdecikler köyünde yaşayan ve hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 11 yaşındaki lösemi
hastası Gül'e evinde haftada 10 saat ders vererek fedakârlık örneği gösteriyor.
Kent merkezinde kalan ve hafta sonları kendi aracıyla yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki
İğdecikler köyüne giden Acar, 4. sınıf öğrencisi Gül'e müfredattaki dersleri anlatıyor. Acar'ın
ders vermeye başlamasıyla morali yükselen Gül ise artık hastalığını yeneceğine daha fazla
inanıyor.
Öğretmen Alper Acar, Gül'ün babasının İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talebi üzerine evinde
eğitim vermeye başladıklarını belirtti.
Gül'e sağlığına kavuşup okula başlayana kadar evde eğitimle destek olmaya çalışacaklarını
ifade eden Acar, "İnşallah, sınıfına, okuluna ve öğretmenine kavuşacak. Hafta sonları gelip
yardımcı oluyoruz. Hem ders hem de moral açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Müfredattaki derslerin dışında şarkı söylediklerini, resim yaptıklarını ve öğrencisiyle güzel
vakit geçirmeye çalıştıklarını dile getiren Acar, "Kolay şartlarda gelmiyoruz, hem yolumuz

uzak hem de kendi aracımızla gelmek durumundayız ama vazifemiz. Öğretmenlik 'fedakârlık
mesleği' denir, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuğumuz hastalığı nedeniyle evinden
dışarı çıkamıyor. Sağlığının iyiye gitmesine bir faydamız olduysa ne güzel ne mutlu bize.
Büyüyünce yazar olmak istiyor, inşallah yazar olunca bunları da yazar." diye konuştu.
Gül'ün babası Hasan Mat da Aralık 2014'te Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinde lösemi teşhisi konan kızının, enfeksiyon kapma riski nedeniyle 4. sınıftan
itibaren okulunu yarıda bıraktığını anlattı.
Daha sonra evde eğitim için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurduklarını ve
Alper öğretmenin bu görevi kabul ettiğini aktaran Mat, şunları kaydetti:
"Öğretmenimizden Allah razı olsun, ne muradı varsa versin. Benim çocuğuma moral oldu.
Çocuk memnun, çok iyi oldu. Öğretmen geldikten sonra tahlilleri dört dörtlük çıkıyor.
Öğretmen gelmeden önce dalgalı çıkıyordu. Kardeşleri okula gidiyor, Gül gidemiyordu.
Küçük kardeşi geliyor 'Şehriban Gül ben seni çok geçtim, sen geride kaldın' diyordu. Bu
duruma çok üzülüyordu."
"Acı çektiğim de dua ediyorum"
Lösemi hastası Şehriban Gül de dersler başladıktan sonra kendisini çok mutlu hissettiğini
söyledi.
Ders almaya başladıktan sonra moralinin çok daha iyi olduğunu dile getiren Gül, "Bazen acı
çekiyorum ama acıyı göstermemeye çalışıyorum çünkü hastalığı yeneceğime inanıyorum. Acı
çektiğim de dua ediyorum. Allah bana zaten çok güç veriyor" ifadelerini kullandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17678.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Kayseri Şeker karlılıkta sektörün lideri
Kayseri Şeker 2015 yılında Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında üretimden
satışa göre 101. sırada yer alırken, öz kaynakta 54.ncü, karlılıkta ise sektörünün lideri oldu.
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Sanayi Kuruluşlarının mali bilançolarının yayınlanması neticesinde her yıl İstanbul Sanayi
Odası (İSO) tarafından belirlenen, Türkiye’deki ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında
üretimden satışa göre Kayseri Şeker’in 101’inci sırada olduğu açıklandı.
2014 yılı sonunda üretimden net satışı 888.717.267 TL olan Kayseri Şeker, 2015 yılı sonunda
üretimden net satışını 907.915.930 TL ye yükseltmesine rağmen büyüyen ve gelişen
ülkemizin sanayi devleri arasında 101. sırada yerini almayı başardı. 500 büyük sanayi
kuruluşu içine giren 15 Kayseri firması arasında ise ikinci sırada yerini aldı.
Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay; "2011 yılında kapısına kilit vurulmak üzere olan Kayseri Şeker, son beş yılda
uygulanan mali disiplin ve kurumsal yönetim anlayışı sayesinde, öz kaynaklarını iyi
kullanarak Türkiye’nin sanayi devleri arasında 2013 yılında 101. Sırada 2014 yılında 97.
Sırada 2015 yılında 101. Sırada yerini almıştır. İlk 100 kuruluş arasında bulunan 6 kamu

kurumu dışında yapılacak sıralamada 95. sırada olan Kayseri Şeker Öz kaynakta 54.sırada yer
alırken, karlılık değerlendirmesine göre ise ülke genelinde 26’ncı ve sektöründe lider
konumuna gelmeyi başarmıştır” dedi.
Çiftçinin itibarı yükseldi
Başkan Akay, Sanayi sektöründe 500 büyük sanayi kuruluşu arasında dikkat çeken en önemli
hususlardan birinin Kayseri Şeker’in öz kaynak yapısının her sene daha fazla yükseldiğini
belirterek, “Bu durum aynı zamanda faiz yükünden kurtulmak ve karlılığın daha fazla artması
anlamına gelmektedir. Ciroyu artırmak, yani üretimden satışı artırmak Şeker Fabrikalarında
kotaya göredir ve kotalar sınırlı olduğu için şirket yönetiminin doğrudan elinde olan bir
durum değildir. Ancak karlılığı artırmak ve öz kaynak yapısını güçlendirmek çok önemli bir
yönetim başarısıdır. Kayseri Şeker bu başarıyı Türkiye’de en iyi şekilde başaran şirketler
içerisinde ön sıralarda yer almaktadır. Kayseri Şeker bu listelerde üst sıralarda yerini almakla
kurumun ticari kredisini yükseltmenin yanı sıra çiftçisinin de itibarını yükseltmiştir.
Yapılan araştırmalarda İlk 500’e giren şirketlerin yabancı sermayeli olanlar dışında Kendi öz
sermayesi ile çarklarını döndüren ve Milli bir Kuruluş olan Kayseri Şeker’in, borçlarını bitirip
2016 yılında yatırımlarını artırarak devam ettirmesi şeker sektörü ve Kayseri sanayisi
bakımından önemini bir kez daha tescil etmektedir. Anadolu’da şeker pancarı tarımını teşvik
ederek üretim yapan çiftçisinin alın teri ile elde ettiği satışlar ile İlk 500’e girmek önemli ama
daha da önemlisi, kar edip ayakta kalabilmek, faaliyetlerini sürdürmek ve yeni yatırımlarla
yükselişe geçmektir. Bu yükselişte emeği geçen başta pancar çiftçilerimiz, çalışanlarımız,
Yönetim Kurullarımızın değerli üyeleri ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Öte yandan; Ülke genelinde ilk 500 sanayi devi arasındaki şirketlerin 100 tanesinin 2015
yılını zararla kapattığı, faiz ile borçlanma kriterleri ele alındığında ise çiftçisini ve kurumunu
borç yükü ve faizden kurtararak öz kaynağı ön plana çıkartan Kayseri Şeker ilk 50’ler
içerisinde yer almayı başardığı belirtildi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17679.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Mahallemde iftar var
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı içerisinde Melikgazi
Belediyesince başlatılan “Mahallemde İftar Var” etkinliğinin Eskişehirbağları bölgesi,
Osmanlı Mahallesi’nde gerçekleştirildiğini bildirdi.
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Melikgazi Belediyesi olarak çeşitli vesilelerle mahalle halkını bir araya getirdiklerini
hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı olması münasebeti ile bu sosyal
çalışmayı “Mahallemde İftar Var” etkinliği ile sosyal belediye hizmetini yerine getirdiklerini
belirtti.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, belediye başkan yardımcıları, daire
müdürleri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle halkının iştirak ettiği iftar
sofrasında Başkan Memduh Büyükkılıç, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
Başkan Memduh Büyükkılıç, semt halkına yaptığı konuşmada konu ile ilgili olarak şunları
söyledi:
”Ramazan Ayı’nda paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemek istiyoruz.
‘Sosyal Belediyecilik’ anlayışımız ile mahallelerde kültürel, sportif, eğitimsel ve geleneksel
pilav günleri ve etkinlikler düzenliyoruz. Amaç; birlik, beraberlik içinde insanlarda dostluk
duygularını geliştirmek ve pekiştirmektir. Çünkü Anadolu’da komşuluk önemlidir.
İnancımızda ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerifi, komşuluk
ilişkilerinin önemini vurgulamaktadır. İşte Ramazan’ın güzelliği burada, pişirilen bir kap
çorba komşu ile paylaşılır. Özellikle bu tür mahalle ve toplu iftarlarda vatandaşlar bir araya
gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar” dedi.
Her karışı yeşil alan yapacağız
Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, Osmanlı Mahalle halkına, bölgede her
karışı yeşil alan haline getirileceğini ve sabah sporları için yürüyüş alanları oluşturulacağını
sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17680.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17681.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Karadeniz, şehirler denizi!
Bayrağım kadar onurlu, denizim kadar coşkulu, dağlarım kadar dik başlı Kara-denizliye selam
olsun. Karadeniz’i görünce, kuzey hattımızdan herhangi bir tehlike ve tehdidin söz konusu
olmayacağına inandım. Ne dağlarım, ne de insanım bu tür tehditlere izin vermeyecektir! Belki
de Karadeniz’in gizli güzelliği bundadır. Onun için ben ‘Karadeniz’e ‘Şehirler Denizi’
demeyi düşündüm. Kıyı boyunca her metresinde bir pen-cerenin denizi gözetlemesi bu isme
haklılık çıkarmaz mı, ne dersiniz?
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Ülkemizin büyük illerinin hemen hepsini gezip gördüm. Bende şehir kültürünü geliştiren ve
‘Şehirname’yi yazmama bu geziler sebep olmuştur. Çünkü toplu yaşama içgüdüsü şehirde
şekillenir. İnsanlar, tarih boyunca güvenlik ve gelişmeyi hep şehirlerde aramışlardır. Gittiğim
şehirleri sadece bir turist merakıyla gezmedim. Şehirlerin sosyal yapıları, tarihi mirası,
kültürel özellikleri, şehirleşme pozisyonları hep ilgimi çekmiştir.
Böyle bir dikkat çerçevesinde Mayıs’ın son haftasını Karadeniz sahil şeridinde geçirdim.
Muhteşem falezlerle çevrili, zaman zaman vadilerle İç Anadolu’ya açılan kıyı şeridi, bir altın
kolye gibi kuşatılmış sahil yollarıyla hem güven, hem de güçlü devlet olmanın hazzını yaşattı
bana. Her girdiğim tünelde, ‘ah keşke bunu bir asır önce başarabilseydik’, gibi bir temenniyle
gururlanmamak mümkün değildi. Sıkça denize dökülen ırmaklar, yeşil örtüleriyle dağlar
silsilesinin sanki gözyaşları gibi geldi bana. Hele hele 1355 km’lik macerasıyla Anadolu’yu
kucaklayarak Bafra Burnundan Karadeniz’e dökülen Kızılırmak, sanki Anadolu insanının alın
terini ve sevgisini taşıyordu buralara. Burada gecelerin tadı bir başka güzelliği seriyor
gözlerinizin önüne. Kaçkar dağlarının zirvesinden göz kırpan yıldızlar denize dökülecek birer
bilye gibi sularda dans ediyor.
Ancak denizin keyfi, güzelliği ve verimi buralarda İstanbul kadar değil. Samsun ve Trabzon
gibi büyük şehirlerde, bazı yük gemileri limanlarda görünse de, mesela tur gemileri yoktu.
Kayıklarla denizde dolaşan insanlar yok denecek kadar azdı. Karadeniz’in haşin dalgaları
buna izin vermeyebilir. Buna rağmen, sakin günlerde denizden faydalanmayı düşünmek kötü
mü olurdu? Bunu yerli halkın keyif çıkarması anlamında düşünmüyorum elbette. Sokaklara
dikkat ettim, çok daha fazla Arap turist buralara ilgi gösteriyor. Birkaçıyla sohbet ettim, ‘haza
cennet’ül baki (işte yeryüzü cenneti)’ tabirini kullanıyorlar. Çöle ve sıcağa mahkûm bir
toplum, böyle yerleri gerçekten tatil için kurtuluş simidi gibi görüyor. Ancak, Karadeniz’i
çevreleyen şehirlerin bu ilgiye hitap edecek turistik altyapısı pek görünmemektedir.
Samsun’dan Rize’ye kadar sahil şeridinde, denize cepheli evler yeşillikler arasından kendisini
gösteriyor. Samsun’da, özellikle Trabzon’da, falezleri tıraşlayarak yeni yerleşim yerlerinin
açılmasına başlanılmış. Keşke bunlar, göründüğü gibi oyla sık ve çok katlı değil de, doğanın
dokusunu bozmadan yapılacak şekilde planlanabilse. Hele, Uzungöl’ün etrafını kuşatan
oteller, gelecek için çok daha kötü bir görünüme işaret etmektedir. Betonla inşa edip ahşapla
kaplanan bu binaların, burasının sert iklim şartlarına ne kadar dayanacağı belli değildir. Bu
doğal gölü, büyük bir kültürpark halinde görmeyi ne kadar isterdim. Mesela bir kongre
merkezi olmalı burada. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin önemli eğitim

kurumlarından birisidir. Uzungöl’de onun bir sosyal tesisinin olması gerekmez mi? Kültürel
etkinliklerin, sanat faaliyetlerinin, edebiyatın, şiirin yaşayan temsilcileriyle burada sık sık
kongreler yapılmalıdır. Şehrin ruhunu anlamadan, gelip sadece gezerek giden insanlarla
burasını dünyaya tanıtamayız.
Şunu samimi olarak ifade edeyim, Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize,
Yüce Yaratıcının bizlere bahşetmiş olduğu muhteşem bir tabiat dokunuşuna sahip. Doğal
olarak gelir kaynakları, fındık, çay, kivi gibi belirli türlerde sınırlı kalsa da, Karadeniz
insanının keşfedici kabiliyeti, buradaki insanları fakirliğe mahkûm etmemiştir. Çok dağınık
yerleşim alanlarına rağmen, her tepeye, ya da her yamaca bir cami inşa etmiş olmaları, kimlik
güvenliğinin teşhiri açısından çok önemli bir dikkat noktasıdır. Bir şeyi daha gördüm burada,
tabiatın insan karakterinin oluşumundaki etkisi! Bu sert yamaçlarda yaşayan insanın tavrıyla
ovada yaşayan insanınki aynı olmuyor. Kimlik krizine uğramış az sayıda insanın kendini
vareden değerlerden kopmuş olanlarını dışarda tutarsak, yöre halkının kararlı duruşları, güven
veren davranışları, şehirleşmenin erozyonuna rağmen, bozulmadan devam ediyor.
Bu gezinin sonucunda gördüklerimi eleştirel mantıkla ele alırken, oraların daha mükemmeline
layık olduklarını anlatmak içindir. Değilse, Samsun başlı başına bir kültür şehridir; tarihiyle,
bugünüyle ve geleceğiyle ülkemizin yüz akı bir şehridir. 1.Bayezid’in 1398’de şehri
fethetmesiyle Türkleşen Samsun, Kurtuluş savaşımızın ‘ilk adım’ının burada atılmış olması
yanında, geçmiş medeniyetlerin izlerini koruması, onları gelecek nesillere tarihin emaneti
olarak sunması göz ardı edilecek bir farklılıktır! Caddelerinde gezerken, mutluluk duymamak
mümkün değil. Şehrin siluetini renklendiren sahil, eğlence yeri gibi görülmüyor burada.
Tarihiyle bütünleştirilip öyle donatılmış. Dağla denizin kucaklaştığı, kanyonlarıyla
taçlandırılmış bir Samsun, göç veren değil, göç alan bir şehre doğru koşuyor artık. Altınkaya
barajına ev sahipliği yapan Şahinkaya kanyonu suyun insanoğlunun eliyle yönlendirilmesinin
en güzel örneklerinden birisi. Sözün kısası, Samsun gezilmez, orada yaşanılır! Samsun’dan
ayrılırken kendi kendime mırıldanmadan edemedim:
“Çarşambayı sel aldı,
Bir yar sevim el aldı.
Keşke sevmez olaydım,
Elim koynumda kaldı.”
Daha sakin ve yaşanacak bir yer istiyorsanız, buyurun, Ordu’ya davet edelim sizi.
Üstelik burasının da hoş bir türküsü var, sizi de onunla karşılayabiliriz:
“Ordunun dereleri,
Aksa yukarı aksa.
Vermem seni ellere,
Ordu üstüme kalksa!”
Âşık sevdiğini vermesin elbette. O doyumsuz güzelliğiyle, deniziyle, dağlarıyla, sevimli
insanlarıyla biz Ordu’yu Ordululara bırakarak yolumuza devam edelim. Şimdi Giresun
karşılayacak bizi. Küçük, ama şirin bir şehir! Horonu, kemençesi, tulumu ve uşaklarıyla
ritmik bir halayın gölgesindeyiz gibi geldi bana. Ordu ve Giresun insanı, doğal olarak
kendilerini çeken iki büyük şehrin; Samsun ve Trabzon’un cazibesinden
kurtaramamaktadırlar. Bu iki güzel ilimizin ortasında denizi doldurarak açılan hava alanına
rağmen, bu kuşatma sanırım devam edecektir. Buna rağmen, buralar yaşanacak güzel kıyı
şehirleri olarak varlıklarını hep bu çerçevede sürdürecekler gibi geliyor bize.
Trabzon’a gelince, Karadeniz turları, hep Trabzon odaklıdır. Çünkü orada, bizim tarihimizin
önemli ayak izleri bulunmaktadır. Mesela, Yavuz Sultan Selim’in şehzadelik dönemi burada

geçmiş, oğlu Kanuni Sultan Süleyman burada dünyaya gelmiştir. Tarihin ve tabiatın bize
sunduğu elbette bunlarla sınırlı değildir; Sümela Manastırı, Uzungöl ve Ayder yaylası da
Trabzon’un ön plana çıkan zenginlikleridir. Gerçekten de, bu üç yer görülmeye değer
niteliklere sahip. Uzungöl ve Ayder’e güzel çift şeritli kıyı şeridindeki yoldan her ikisinde de
100 km.’den daha fazla bir koşuşturmayla içeriye geçiyorsunuz; bir nevi Anadolu’nun kalbine
doğru bir yürüyüş. Ancak sahildeki falezler, aynı özellikleri burada birbiriyle tokalaşacak
kadar iki yamaç haline gelmiş ve yeşil örtüleriyle sizi kucaklayan, kendisine bağlayan bir
manzara sunuyor. Bunu yamaçlara, dağ tepelerine serpiştirilmiş binalar ve onların hemen yanı
başında uzunca minareleriyle camiler kucaklıyor. Her adımda farklı bir tablonun cazibesine
kapılıyorsunuz. Teleferik inşası için ziyarete kapatılan Sümela manastırı, Hıristiyan
azizlerinin mahremiyetini duvarlarında saklamaya sanırım devam edecektir.
Yahya Kemal, İstanbul’da değil de, bu bölgede yaşasaydı, herhalde aşağıdaki şiire eşdeğerde
bir şiiri de burası için yazardı.
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
Böyle ömre değer şehirlerden birisi, Karadenizli için kuşkusuz Trabzon’dur. Ne var ki,
böylesi şehrin üstüne yazılmış doğru dürüst güzel bir şiir bulmada zorlandım. Bedri Rahmi
Eyuboğlu buralıdır, ama buradan kopmuş gibi geldi bana. Kendi şehrine özlem duyduğunu
anlatacak Beyatlı’nın kalitesinde bir şiirini göremedim. Yazılanlar yok mu? Dolu! Ancak,
Trabzon’u edebiyat camiasında temsil edecek güçte şiir pek yoktur sanırım.
Belki Karadenizli şairlerin işini zorlaştıran her yörenin bir güzellik alyansı halinde olmasıdır.
Şair, bunlardan hangisini anlatsa, öbürü önüne çıkacak ve ‘ben ondan geri mi kalırım?’
diyecektir. Haklıdır da, buradaki denizin hırçın dalgalarıyla dağların yeşil dorukları, damar
damar süzülüp akan nehirleri haksız rekabete izin vermeyecek kadar birbiriyle iç içe girerek
bir tabiat muştusu şeklinde çıkmaktadır karşımıza.
Kuşkusuz Trabzonlunun gururu, Çaykara doğumlu Osman Turan’dı. Onu da yâd etmeden
geçmek istemiyorum. Benim gençlik dönemimin, şuurlanma mayasında bu büyük insanın
payı oldukça büyüktür. ‘Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi’ ve ‘Selçuklular Zamanında
Türkiye’, ‘Türkiye’nin Manevi Buhranı Din ve Laiklik’, ‘Türkiye’de Siyasi Buhranın
Kaynakları’, Selçuklular ve İslamiyet’ isimli kitaplarını ilk yayınladığı yılda almış ve büyük
bir dikkatle okumuştum. Bununla da yetinmeyerek o yıllarda İstanbul’da kendisini ziyaret
edip tavsiyelerini almıştım. Şimdi onun isminin burada, “Osman Turan Kültür ve Kongre
Merkezi” adıyla üniversitede yaşatıyor olmasından memnuniyet duydum. Bir kültür
kadirşinaslığı olarak bu vefayı umarım diğer şehirlerimizde de görürüz.
Gözüm arkada kalarak evime dönerken, Karadeniz’i ilk gördüğümde fısıldadığım Ahmet
Cevat’ın ‘Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü yeniden dillendirmeden edemedim:
Çırpınırdı Karadeniz,
Bakıp Türk’ün bayrağına.
Ah ölmeden bir görseydim,
Düşebilsem toprağına.
Sırmalar sarsam koluna,
İnciler dizsem yoluna.
Fırtınalar dursun yana,
Yol ver Türk’ün bayrağına!

Bayrağım kadar onurlu, denizim kadar coşkulu, dağlarım kadar dik başlı Karadenizliye selam
olsun. Karadeniz’i görünce, kuzey hattımızdan herhangi bir tehlike ve tehdidin söz konusu
olmayacağına inandım. Ne dağlarım, ne de insanım bu tür tehditlere izin vermeyecektir! Belki
de Karadeniz’in gizli güzelliği bundadır. Onun için ben ‘Karadeniz’e ‘Şehirler Denizi’
demeyi düşündüm. Kıyı boyunca her metresinde bir pencerenin denizi gözetlemesi bu isme
haklılık çıkarmaz mı, ne dersiniz?
Yazan: Muhsin İlyas Subaşı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17682.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

İyi dersler Kayseri
İyi Dersler Etüt Merkezi deneyimli eğitmenleri ile Kayseri’de hizmet vermeye başladı.
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Öğrenciler için rehber olacak
Kayseri Sinema onay karşısında açılan İyi Dersler Etüt Merkezi 2016-2017 eğitim öğretim
yılına deneyimli eğitimcileri ile öğrencilerini bekliyor. Etüt merkezinde Türkçe Öğretmeni
olan Seçkin Karakuzu, “İyi Dersler Etüt Merkezi 5., 6., 7. ve 8. Sınıflara hizmet vermektedir.
Derslerimizi genel itibariyle hafta içi ve hafta sonu vereceğiz. 8. Sınıf öğrencilerimize hafta
sonu ve hafta içi 2 gün olmak üzere toplamda 16 saat eğitim vereceğiz. TEOG konusunda da
elimizden geldiğince onlara ışık tutacağız ve onlara iyi birer rehber olarak yönlendirmeye
çalışacağız” şeklinde konuştu.
Kayseri’ye ilaç gibi gelecek
“Biz özverili, disiplinli ve aynı zamanda planlı ve programlı ilerlemeyi kendimize ilke
edinmiş bir kurum olarak karşınızdayız” diyen Karakuzu, “İstanbul merkezli bir kurumuz. İyi
Dersler’in Kayseri’ye ilaç gibi geleceğini düşünerek hareket ettik ve alanında tamamen uzman
hocalarla eğitimimizi vermekteyiz” ifadelerini kullandı.
Merkez, 2016-2017 eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak.
Haber/Fotoğraf: Fatma Ural/Ufuk Çamdal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17683.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

İcat çıkaran çocuklar!
Kayseri il Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Türkiye’de ilk ve tek olarak yürütülen
STEM projesi kapsamında özgün STEM materyalleri yarışmasının ikincisi düzenlendi. İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu serginin önemine değinerek “Bize çocukken
‘icat çıkarmayın’ derlerdi, ama biz artık icat çıkaran gençler istiyoruz” dedi.
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Kayseri Öğretmenevi’nde yapılan gerçekleşen yarışmada serginin açılışını İl Milli eğitim
Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu yaptı. Çandıroğlu, serginin önemine değinerek “Bize
çocukken icat çıkarmayın derlerdi, ama biz artık icat çıkaran gençler, icat çıkaran çocuklar
olsun istiyoruz. Bizim bu projedeki yaklaşımımız da budur biz icat çıkarmak istedik. Bu tür
organizasyonlar bizi millet olarak sevindiriyor ve geleceğe daha sağlam daha güvenli
bakmamıza sebep oluyor “ dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu daha sonra stantları
gezerek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.
Bu proje STEM disiplinlerinde çalışma yapan yetenekli öğrencileri tespit ederek araştırma ve
geliştirme sonuçlarına dayalı, çözüme yönelik icraat yapabilen tutarlı düşünen bireyler
yetişmesine zemin hazırlanması amaçlanıyor. Yarışma çerçevesinde daha önce herhangi bir
yerde örnekleri olmayan materyaller oluşturulması istendi. Yarışmaya 9 okul öncesi, 26
ortaokul ve 7 lise kategorisinde olmak üzere 42 çalışma katılmaya hak kazandı.
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. Kasım Karaman, Doç. Dr.
Fatih Duman, Doç. Dr. Cemalettin Işık ve EDUPLAY yetkilisi Serdar Arslan’ın jüriliğini
yaptığı yarışmada Beyazşehir İMKB Ortaokulundan Bengisu Şenbaş Günebakan Ev projesi
ile ortaokul kategorisinde, Behice Yazgan Kız Anadolu lisesi 9. Sınıf öğrencisi Şerife Zobu
“Hidro transport “ projesi ile lise kategorisinde, Şehit İsmail Uygun Anaokulundan Öğretmen
Yasemin Gürür yılmaz “çevre dostu akıllı ev projesi” ve Tatar Fatma Muhittin Tatar
Anaokulu Öğretmeni Nesrin Arslan okul öncesi kategorisinde birinci oldu. Ortaokul ve lise
projelerinin birincileri danışman öğretmenleri ile birlikte Avrupa Bilim Müzeleri gezisi,
okulöncesi öğretmenleri de okul müdürü ile birlikte Avrupa gezisi kazandı.
Haber/Fotoğraf: Tuba Köksal (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17684.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

TÜMİŞAD’dan Budapeşte’de iftar
Türk-Macar İşadamları Derneği (TÜMİŞAD ) geleneksel iftarını Budapeşte’de
gerçekleştirecek. 11 Haziran Cumartesi akşamı The Aquincum Hotel Budapest - Apicius
Suite Salonu’nda verilecek geleneksel 20. TÜMİŞAD iftar yemeğine çok sayıda Türk ve
Macar işadamı ile Budapeşte protokolü katılacak.
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Şahbaz’ın Ramazan mesajı
Program hakkında bilgi veren Türk - Macar İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve
Macaristan’ın Kayseri fahri konsolosu Osman Şahbaz, saat 20:52’de başlayacak iftar
yemeğinin artık gelenekselleştiğini kaydederek “Ramazan iftarlarımızda 20. yıla ulaşmanın
haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Kayserili hemşehrilerim olmak
üzere Macaristan’daki Müslümanların ve bütün Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan
aylarını tebrik ediyor, sağlık ve huzur içinde bizleri Ramazan Bayramına kavuşturmasını
Rabbimizden niyaz ediyorum” dedi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17685.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Abdullah Gül'ün eski koruması şehit oldu
Mardin'in Midyat'ta teröristlerce yapılan hain saldırıda Abdullah Gül'ün koruma
memurluğunu yapmış olan Şerife Özden Kalmış şehit oldu.
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8 yıllık polis memuru olan şehit Şerife Özden Kalmış’ın, 2 yıldır Mardin’de görev yaptığı, iki
yıllık evli olduğu ve 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Yakın korumalığını yapmış olan Şerife Özden'in şehit düştüğü haberini alan Abdullah Gül,
sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Gül, "Uzun yıllar koruma ekibimde fedakarca görev yapmış olan Şerife'nin Midyat'taki hain
saldırıda şehit düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Karnındaki bebeğiyle şehit olan
kahraman Şerife ile diğer şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve tüm milletimize

başsağlığı diliyorum. Bu mübarek günleri terör eylemleriyle kana bulayanlar amaçlarına asla
ulaşamayacaklar." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17687.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

“Ne hocaefendisi? Bal gibi de örgüt lideri”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İmam Hatip Buluşması'na katıldı ve iftarını
Kayseri'deki farklı İmam Hatip Ortaokullarında eğitimlerini sürdüren başarılı öğrencilerle
yaptı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Çelik, Paralel Yapı’ya yüklenerek, “Son yıllarda
İslami değerlerimizi kullanarak bizi vuranları görüyorsunuz. Hocaefendi, cemaat, imam gibi
tabirlerle kendilerini rezil ettiler. Ne hocaefendisi? Bal gibi de örgüt lideri. Ne cemaati? Bal
gibi de terör örgütü. Milli eğitim imamı, adliye imamı dedikleri de resmen terörist” dedi.
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Anadolu Harikalar Diyarı’nda İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle birlikte yapılan iftara
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, İl Müftüsü Şahin Güven, İmam Hatip okulları öğretmenleri ile imam hatip
ortaokullarında öğrenim gören başarılı öğrenciler katıldı. İftar saatinde ezanı İmam Hatipli bir
öğrenci okudu ve duayı da yine bir öğrenci yaptırdı.
İl Müftüsü Şahin Güven iftar sonrası yaptığı konuşmada öğrenciler arasından Kayseri'nin,
ülkemizin, İslam aleminin kurtuluşuna vesile olacak alim ve alimeler yetişmesini arzu ettiğini
söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında öğrencilere önemli
tavsiyelerde bulundu. Başkan Çelik, öğrencilerden bir hedef belirlemelerini ve bu hedefe
ulaşmak için çalışmalarını istedi. Öğrencilerden inandığı değerlere bağlı olmalarını da isteyen
Başkan Çelik, bununla birlikte insanları bu değerlere götürme vaadindeki sapkın akımlara
kapılmamaları uyarsında da bulundu. İnsanların manevi olarak bir yere bağlanmalarının doğal
olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, "Manevi olarak da siyaseten de bir yere bağlanabilirsiniz.
Ama aklınızı kiraya vermeyin. Son yıllarda İslami değerlerimizi kullanarak bizi vuranları
görüyorsunuz. Hocaefendi, cemaat, imam gibi tabirlerle kendilerini rezil ettiler. Ne
hocaefendisi? Bal gibi de örgüt lideri. Ne cemaati? Bal gibi de terör örgütü. Milli eğitim
imamı, adliye imamı dedikleri de resmen terörist. Ne yazık ki hala körü körüne bunlara
inanan kişiler var. İnandığınız değerler sadece ve sadece kitap ve sünnet olsun. Sizi bu yoldan
saptıracak grupların içinde olmayın" diye konuştu.
“İnisiyatif kullanın”
Öğrencilerden bilginin hamalı olmamalarını da isteyen Başkan Çelik, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Her konu hakkında fikir edinin ve bir şeyler bilin ama bir konuda otorite olun.
Kendinizi yetiştirin ama bilginin de hamalı olmayın. Öğrendiğiniz bilgileri insanların
faydasına olacak şekilde kullanın. O bilgilerden herkes istifade etsin."

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerinin sonunda öğrencilerin hayatları boyunca
inisiyatif kullanıp risk almalarını da isteyerek inisiyatif kullanan ve risk almayı beceren
insanların lider olduklarını belirtti.
Başkan Mustafa Çelik iftar sonrası da gruplar halinde öğrencilerle sohbet etti ve onlarla
fotoğraf çektirdi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17688.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Seyyid Burhaneddin Türbesi’ne ziyaretçi
akını
Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesi, özellikle Ramazan ayını idrak
ettiğimiz şu günlerde ziyaretçi akınına uğruyor.
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Kayseri’de Müslümanların Ramazan ayında ziyaret ettikleri yerlerin en başında Mevlânâ
Celâleddîn-î Rûmî‘nin hocası olarak bilinen Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin türbesi ve
türbenin içinde bulunduğu tarihi mezarlık geliyor.
Genci yaşlısı, kadını çocuğu herkes, Ramazan’da türbe ziyaretinde bulunuyor. Ramazan’ın
ruhuna uygun olarak düzenlenen mekanda oruç açmak, tarihi Kalem Kırdı Camii'nde akşam,
yatsı ve teravih namazlarını kılmak, ziyaretçilere ayrı bir manevi haz yaşama imkanı sunuyor.
Akşam ezanıyla birlikte aynı mekanda iki vakıf tarafından kurulan iftar sofrası, zengin-fakir
herkesi buluşturuyor. Her gün bir hayırsever, bu sofranın kurulmasını sağlıyor. Akşam namazı
sonrası açık havada kılınan teravih namazı da vatandaşlara sıcaktan etkilenmeden Allah'ın
huzuruna varmanın mutluluğunu yaşatıyor.
Seyyid Burhanettin hazretleri kimdir?
Seyyid Burhaneddin, bugünkü Özbekistan’ın güneyinde, Afganistan sınırı üzerindeki eski
Tirmiz şehrinde 1165 senesinde doğdu. Sultanü'l Ulema Bahaeddin Veled'den ilim tahsil
eden önemli bir şahsiyettir. Seyyid Burhanettin, hocasının vefatı üzerine Konya'ya gelerek 9
yıl Hz. Mevlana'ya hocalık yaptı. Ardından Kayseri'ye döndü ve 1244 yılında burada vefat
etti. Şehir merkezine yürüyerek 10 dakika mesafede bulunan ve kendi adını taşıyan mezarlık
içindeki türbeye defnedildi. Seyyid Burhaneddin’den kalan en önemli eser, sözlerinin ve
müritleri ile sohbetlerinin yer aldığı “Maarif” isimli kitabıdır.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17689.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17690.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Kılıçdaroğlu’na “keskin” destek
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde boş mermi fırlatılmasına tepki gösteren partinin
Kayseri teşkilatı olaya tepki olarak yürüyüş yaptı. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin yaptığı
açıklamada hükümetin CHP’yi terör destekçisi gibi gösteren ters algı yaptığını belirterek,
“Her şehit cenazesine katılıp, üniter yapımızı bozmaya çalışanların karşısında olacağız. Ölüm
dahil, korkmayız, geri adım atmayacağız” dedi. Açıklama sırasında bir vatandaşın laf attığı
CHP grubunda gerginlik yaşandı.
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CHP Kayseri İl teşkilatı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan
saldırıya tepki olarak il binasından Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej halinde yürüdü.
Yaklaşık 200 kişilik CHP gurubu daha sonra Atatürk Heykeli yanında açıklama yaptı. Grup
adına açıklama yapan İl Başkanı Feyzullah Keskin, hükümete yüklendi. Kılıçdaroğlu’na şehit
cenazesinde boş mermi fırlatılmasının hükümetin bir algısı sonucu ortaya çıkan bir saldırı
olduğunu belirten Feyzullah Keskin, “Son yaratmak istedikleri algı ile CHP’yi teröre destek
veren bir parti konumuna düşürmeye çalışıyorlar. Yıllardır terör örgütüyle yaptıkları
görüşmeleri ve yanlış terör politikalarını CHP‘nin üzerine atmaya çalışıyorlar.
Biz ölüm dahil hiçbir şeyden korkmayız. Bu vatan için kanlarımız topraklara dökülecekse bu
bizim onurumuzdur. Bundan sonra bizlere saldıranlara karşı sessiz olmayacağız. Genel
başkanımıza yapılan her türlü saldırı CHP’ye yapılmıştır. Ve bu da karşılıksız kalmayacaktır.
Genel başkanımızın açıklamaları saptırılarak kamuoyuna yansıtıyorlar. Bu satılmışlara
sesleniyorum: Her şehit cenazesinde olacağız. Üniter yapımızı bozmaya çalışanların
karşısında olacağız. Korkan sizden daha şerefsiz olsun. Geri adım atan sizden onursuz olsun.
Yüreğimizde cesaretimizde sizlere yeter” açıklamasında bulundu.

Feyzullah Keskin’in parti seçim otobüsünün mikrofonundan yaptığı açıklama sırasında
Cumhuriyet Meydanı’ndan geçen kimliği açıklanmayan bir vatandaşın sözlü sataşması
sırasında gerginlik yaşandı. Açıklamayı sabote girişimlerine karşı Keskin, laf atan vatandaşın
üzerine yürüyen partililere sağduyu çağrısında bulundu. Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet
Polisi yeni bir provokasyona karşı CHP’li grup etrafında çember halinde dizilerek güvenlik
tedbiri aldı. Açıklama sonrasında dağılan CHP’li grup parti binasına yürüyerek gitti.
Haber ve foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17691.html
Erişim Tarihi: 10.06.2016

Büyükkılıç, Ağırnas ve Turan halkı ile
kucaklaştı
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas Mimarsinan Camii’nde kıldığı
teravih namazı sonrasında mahalle sakinleri ile sohbet etti.
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Ağırnas Bölgesine son iki yıldır yapılan yatırımlar ile adeta ikinci bir şehir inşa ettiklerini
belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ağırnas Bölgemiz 2014 yılında belediyemiz sınırları
içerisinde yer aldı. 2 yıldır yapılan çalışma ve yatırımlar ile bölge halkı Melikgazili olmanın
farklılığını yaşamaktadırlar. Asfaltsız yol kalmadığı gibi kaldırım ve park çalışmaları ile
Ağırnaslılar bu farklılığı hissetmektedirler. Şimdi de Ağırnas’ta Meslek yüksek okulunun
açılmasına öncülük ediyor, katkı sağlıyor ve destekliyoruz. Ağırnas Türkiye’nin taş ustalığı
eğitimin merkezi olacaktır.” dedi.
Ağırnas halkı da Başkan Büyükkılıç’a Ağırnas’a yapılan yatırım ve hizmetlerden dolayı
teşekkür etti.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ağırnas’tan sonra Turan Mahallesi’ne
geçerek, mahalle kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti. Belediye tarafından yapılan çalışmalar
hakkında halkı bilgilendiren ve halkın sorularını yanıtlayan Başkan Büyükkılıç, vatandaşla
hatıra fotoğrafı çektirerek iftar sonrası gezisine son verdi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17692.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Ramazan’ın vazgeçilmezi üzüm ve kayısı
hoşafı
Ramazan ayına girilmesiyle birlikte çarşı ve pazarda hoşaflık kuru üzüm ile kuru kayısı
satışlarında artış yaşandı. Esnaf, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan
hoşaf için kayısı ve üzüme gösterilen ilgiden memnun kalırken ürün yetiştirebilme telaşına
girdi.
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Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen yiyeceklerin listesini yapan vatandaş
piyasayı canlandırdı. Ramazan ayı için en çok satışı yapılan yiyeceklerin başında hoşaflık
kuru üzüm ve kayısı geldi. Bamya ve hurma da yine vazgeçilmezler listesinde.
Esnaf memnun
Uzun zamandır satış yapmakta zorlanan esnafın Ramazan ayı bereketiyle yüzü gülmeye
başladı. Esnaf, talepler fazla olunca hoşaflık kuru üzüm ve kuru kayısı ile bamya, hurma
yetiştirmekte zorlanıyor.
Görüştüğümüz esnaf İzzet Kepez, Ramazan ayının yaz günlerine denk gelmesi nedeniyle
hoşaf tüketiminin arttığını ifade ederek, hoşaflık için kuru kaysı, kuru siyah üzüm, kuru siyah
çekirdeksiz üzüm ve kuru sarı çekirdeksiz üzüm satışlarının çok fazla olduğunu, talepleri
yetiştirmekte zorlandıklarını anlattı.
Müşterilerin daha çok kendilerinden iftar sofralarının ve sahurlarının vazgeçilmezi olan
hoşaflık kuru kayısı ve kuru üzüm aldıklarını belirten Kepez, kuru sarı üzümün kg fiyatının 610 TL arası, siyah üzümün 15-20 TL, kuru kayısının 20-25 TL, bamyanın ise 85-95 TL’den
satışa sunulduğunu söyledi.
Kepez, hurma satışlarının da önemli oranda arttığını belirterek İran hurmasını 5-10 TL,
Medine hurmasını ise 35-45 TL aralığında sattıklarını belirtti.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17693.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Vali Düzgün bugün kente veda edecek
Valiler Kararnamesi ile merkez valiliği görevine çekilen Vali Orhan Düzgün, bugün yapılacak
olan devir teslim töreninden sonra kente veda ederek görevi Vali Süleyman Kamçı’ya
bırakacak.
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Dün akşam Radisson Blue Otel’de düzenlenen veda iftarına katılarak kentin ileri gelenleri ile
son kez bir araya gelen Vali Orhan Düzgün, Malatya Valiliği'nden Kayseri Valiliği'ne atanan
Süleyman Kamçı'ya görevini teslim edecek.
Bugün kentten ayrılacak olan Vali Orhan Düzgün, yazılı bir veda mesajı yayımlayarak şu
ifadelere yer verdi:
“Meslek hayatımın en güzel 3 yılını geçirmiş olduğum Kayseri Valiliği görevimden
30.05.2016 tarihli ve 2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ayrılıyorum. Kayseri’de
geçirmiş olduğum 3 yıl boyunca acı, tatlı pek çok hatıra biriktirdim. Göreve başladığım ilk
günden itibaren Kayserililerin sıcak, içten ve samimi duygularını hep en derinden hissettim.
Bu durum benim ömrüm boyunca hafızamdan silemeyeceğim güzellikler arasında yerini
alacaktır.”
Kayseri Valiliğine atanan Malatya Valisi Süleyman Kamçı ise bugün saat 11.00
sularında Valilik konutunda Malatya halkıyla vedalaşarak, karayoluyla Kayseri’ye hareket
edecek.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17694.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

ERÜ ‘tiroid kanseri’ iddiasını yalanladı
Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümünde
görevli, 12 röntgen teknisyeninin tiroid kanserine yakalandığı haberlerinin ülke genelinde
yayılmasının ardından fakülte yönetiminden yalanlama geldi.
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Prof. Dr. Doğru, ERÜ Gevher Nesibe Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bugün
bazı internet haber sitelerinde yer alan "12 radyoloji teknisyeninin kanser olduğuna" ilişkin
haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Hastanelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin 2015'den itibaren aktif olarak çalıştığını
belirten Doğru, "Kamuda iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yaklaşık 3 bin sağlık çalışanımızı
kontroller yapıyoruz. Bu kişilerin 150 kadarı radyasyonlu ortamda çalışan personele ilave
tetkikler yapıldı. Bu kişilere radyasyon koruyucu gözlük, kurşun önlükler gibi çalışma
alanında kullanılması gereken bir takım ekipmanlar temin etmenin yanında yıllık rutin
muayenelerine ilave göz ve tiroit muayenesi de yaptık. Yapılan rutin muayenelerde şu ana
kadar 12 kişide tiroit nodülü tespit ettik. Bunlardan 2'sini de kanser şüphesiyle ameliyat
ettirdik. Şu an sağlıklarına kavuştular ve hastanemizde çalışmaya devam ediyorlar."
"Görev yerleri değiştirildi"
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi sorumlusu Doç. Dr. Elçin Balcı da yaklaşık 3 bin personelin
periyodik muayenelerinin 3 ay sürdüğünü kaydetti.
Periyodik muayenelerin ardından, personelin çalıştıkları birimlere ait riskler göz önünde
bulundurularak, radyasyonlu alanda çalışanlara ultrason muayenesi gibi ilave tetkikler de
yapıldığını aktaran Balcı, "Kişilerde eğer bir hastalık tespit edilirse tedavileri yapılıyor ve İş
Sağlığı ve Güvenliği Kurulunca gerekli görülürse iş değişikliğine gidiliyor. Kanser teşhisi
konulan 2 personelimizin de görev yerleri değiştirilmiştir. Bu iş değişiklikleri de personelin
talebi olmadan yapılmıştır. Aslında erken kanser teşhisi, İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin
işini yaptığını göstermiştir. Çünkü 3 bin kişide 2 kişi bile olsa kanser teşhis ettiyseniz bu çok
önemlidir" değerlendirmesinde bulundu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17695.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
Son yağışlar barajlardaki doluluğu artırarak pancar çiftçisinin ve Sulama Birliklerinin yüzünü
güldürdü. Boğazlıyan Sulama Birliğine ait sulanan alanın %95'ini Kayseri Şeker ile
sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin arazisinin teşkil ettiği belirtildi.
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Pancar arazilerinin sulama hizmetlerinden sorumlu olan Boğazlıyan Sulama Birliğini ziyaret
eden Kayseri Şeker yöneticileri Birlik Başkan Avni Hokkaömeroğlu’ndan pancar tarımına
etki eden sulama sahaları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.
Ziyarete Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker
Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Yönetim Kurulu Üyeleri Harun Halıcı,
Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyelerinden Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerinden Hurşit Dede,

Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli, Genel Müdür yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.
Boğazlıyan Sulama Birlik Başkanı Avni Hokkaömeroğlu; Genellikle Şeker Pancarı tarımı
yapılan bölgede sulama sahası 7 bin 222 Ha (Hektar) olan “Uzunlu Barajı"nın geçen yıl
doluluk oranının 17 Milyon metreküp olduğunu, bu sene ise doluluk oranının 26 Milyon
metreküpe ulaştığını belirtti.
Hokkaömeroğlu, Bölge tarımına hayat veren Devlet Su İşleri (DSİ), Uzunlu Barajı'nın bu
seneki doluluğu ile Boğazlıyan Merkez, Çalapverdi, Göveçli, Bahariye, Başhoroz köyleri ve
Uzunlu kasabasında 30 bin dekar şeker pancarı arazisinin 53 Km. açık kanal sistemi aracılığı
ile sulanabileceğini söyledi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise son yağışların
ardından barajların doluluğunun memnuniyet verici olduğunu belirterek Uzunlu Barajı’nın
bölgedeki Şeker Pancarı tarımı açısından önemine dikkat çekti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17696.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Bayram tatili 9 gün olacak
Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkaran genelgeyi imzaladı.
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Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 4 Temmuz
Pazartesi günü yarım gün ve 8 Temmuz Cuma günü tam gün idari izinli sayılmasına ilişkin
genelgenin Yıldırım tarafından imzalandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17697.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Bir milyon Memur-Sen’li
Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı sendikaların üyeleri gün geçtikçe artıyor. Mayıs ayı
sonu itibarıyla 955 bin 989 üye sayısına ulaşan MEMUR-SEN yıl sonuna kadar 1 milyonu
geçmeyi hedefliyor.
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Memur-Sen bu günlerde 21. kuruluş yılını kutluyor. 21 yıl önce "İnsanı ilgilendiren her şey
bizi ilgilendirir" anlayışıyla yolculuğuna başlayan Memur-Sen ailesi, üyelerinin, kamu
görevlilerinin, milletin, ümmetin, mazlumların ve insanlığın sorunlarına çözüm üretme ve
onların umudu olma tavrını sürdürmeye çalışıyor.
Memur Sendikaları (MEMUR-SEN) Genel Başkanı Ali Yalçın, Mayıs 2016 tutanaklarına
göre, 955 bin 989 üyeye ulaşarak güçlerine güç kattıklarını söyledi. “Memur-Sen olarak,
zirveden zirveye koşuyoruz” diyen Yalçın, “Temmuz 2015'te 836 bin 505 olan üye sayımızı
119 bin 484 artırarak başarılar tarihine yenilerini ekledik. Yüzde 14.2 büyürken, diğer iki
konfederasyonun üye sayıları toplamına fark attık.” dedi.
Büyümek kolay olmadı
Yalçın MEMUR-SEN’in bu günlere kolay gelmediğini ifade ederek, “Bu başarı hikayesi
kolay yazılmadı, rekorlar kendiliğinden gelmedi. Bu başarının arkasında toplu görüşme
kazanımlarımız, toplu sözleşme zaferlerimiz var. Her maddesi alın terinin eseri olan kazanım
destanlarımız var. Nicelikle güçlenen, nitelikle derinleşen teşkilatlarımızın yoğun gayretleri
var. Terörle mücadelede dik duruşumuz, milletin yanında yer alışımız var. Ortaya çıkan bu
devasa sonuç ve rakam, aynı zamanda değerler sendikacılığımızın eseridir. Medeniyet ve
kültür değerlerimize sahip çıkmanın eseridir. Dünya sendikacılığı ile işbirliği ve dayanışma
eksenli emek diplomasimizin eseridir. Her türlü kötülüğe ve olumsuzluğa muhalif
duruşumuzdan vazgeçmeden, kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, düşmanlaştırmadan
çözüm ortağı olmamızın eseridir. Yola çıkış ahdimizden dönmeyişimizin, yola ve yolculara
hizmet edenlere vefadan vazgeçmeyişimizin eseridir” diye konuştu.
Terörle mücadeleye katkı sağlayacağız
Başta Ortadoğu olmak üzere dünyayı yeniden paylaşmak için kan döken, gözyaşı akıtan,
coğrafyaları böldükleri gibi toplumları da bölen emperyalistlere karşı mücadelelerini
kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Yalçın şunları söyledi:
“Yola çıkarken söz verenler gibi biz de sözümüze sadık kalacağız. Bu büyük gücü, güçlü
MEMUR-SEN ailesini sadece sendikal kulvara hapsetmeyeceğiz. Emeğin hakkını korumada,
ekmeği büyütmede gösterdiğimiz başarıyı, mazluma sahip çıkmada, mağdura destek olmada,
terörün kaynağını kurutmada, Türkiye'yi yeni anayasa ile buluşturmada, medeniyet
değerlerimize dayalı adalet anlayışımızla adil bir dünyanın inşasına katkı sunma konusunda
da yakalayacağız. Asli ve ulvi görevlerimiz gereği, her zaman öncü olacağız, önde olacağız ve
başaracağız.”
MEMUR-SEN Konfederasyonu’na bağlı sendikalardan Eğitim-Bir-Sen’in 402 bin 165,
Sağlık-Sen’in 233 bin 650, Diyanet-Sen’in 77 bin 554, Büro Memur-Sen’in 69 bin 952, BemBir-Sen’in 65 bin 893, Toç-Bir-Sen’in 41 bin 542, Enerji Bir-Sen’in 17 bin 130, Bayındır

Memur-Sen’in 16 bin 984, Birlik Haber-Sen’in 15 bin 976, Ulaştırma Memur-Sen’in 9 bin
923, Kültür Memur-Sen’in ise 5 bin 220 üyesi bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17698.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Koza Altın'ın faaliyetleri durduruldu
Koza Altın İşletmeleri AŞ, Himmetdede İşletmelerindeki faaliyetlerinin durdurulduğunu
açıkladı.
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Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan
açıklamasında, 9 Nisan 2016 tarihinde Kayseri 2. İdare Mahkemesi'nin kararı ile Himmetdede
"ÇED Olumlu kararı"nın iptal edildiği bilgisinin kamuoyu ile paylaşıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Himmetdede
İşletmemizin faaliyetleri bugün itibariyle durdurulmuştur" ifadelerine de yer verildi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17699.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Surre geleneği kitaplaştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, Osmanlı’da Hicaz ile İstanbul arasında beş yüz
yıl köprü kurmuş Surre geleneğini ortaya koyan “Surre-i Hümâyûn” isimli bir kitap
yayımladı.
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Osmanlı Devleti'nin ve halkının Hz. Muhammed'e (s.a.v) bağlılığını, mukaddes topraklara
olan saygısını gösteren Surre-i Hümâyûn ve Surre Alayı'nı tüm yönleriyle ele alan çalışma,
Dr. Seyit Ali Kahraman tarafından hazırlandı.

Kitapta, sürrenin tanımı, surre geleneğinin ortaya çıkışı, İstanbul'daki ve Mısır'daki surre
törenleri, hac yollarının emniyeti ile ilgili tarihi belgeler, surre defterleri, İstanbul'daki surre
alayı teşrifatı ve Haremeyn'e gönderilen örtüler ele alınıyor.
İstanbul'dan Hicaz'a Bir Gönül Köprüsü
Osmanlı Devleti'nin İstanbul ve Hicaz arasında kurmuş olduğu gönül köprüsünü Topkapı
Sarayı'nda bulunan hediyelerle açıklayan kitapta yer alan bilgilere göre: Osmanlı
padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn ahalisine ve hac yollarının emniyetini
sağlayan Mekke şeriflerine gönderdikleri para ve değerli eşyalara surre, bunları götüren
topluluklara da surre alayı deniliyordu.
İlk surre’yi Çelebi Mehmed gönderdi
Osmanlı Devleti'nde ilk defa surre gönderen padişah, çelebi Sultan Mehmed Han'dı. Ondan
sonra gelen padişahlar da seferde bulunmadıkları zamanlarda surre gönderdiler. Her sene
düzenli surre gönderme adeti ise, Yavuz Sultan Selim Han zamanında başladı.
Surre-i Hümâyûnla neler gönderilirdi?
Surre-i Hümâyûn'la gönderilen paralar, Haremeyn'in idaresinde kullanılırdı. Para dışında
nadir bulunan kıymetli halılar, seccadeler, murassa avizeler, şamdanlar, paha biçilmez
mushaf- şerifler, levhalar, örtüler, sırma işlemeli kaftanlar, mücevherli kılıçlar ve inciden
tesbihler de gönderilirdi.
Surre Alayı'nın ihtişamı
Hediyelerin yükleneceği surre develer süslenmiş, donatılmış bir vaziyette ahır kethüdası
tarafından, yedek deve de sekban başı tarafından padişahın oturduğu kubbe-i hümâyûn
önünden geçirilirdi. Bundan sonra develer sıra ile Bâb-ı Hümâyûn'dan çıkarılıp Alay köşkü
altından Hocapaşa'ya, oradan Bahçekapısı yoluyla Kireç iskelesine götürülürdü. Bu iskelede
tekrar dua edilir, Receb ayının on ikisinde Üsküdar'a geçirilirken 41 pare top atılarak
uğurlanırdı. Üsküdar'da da devlet erkanının merasimle karşıladığı alay, halkın coşku dolu
gösterileri arasında Hicaz'a doğru yoluna devam ederdi. Yol üzerinde bulunan beylerbeyiler,
surrenin emniyetini sağlamakla mükellefti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17700.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Semerkand TV’den Ramazan’ın ruhuna
uygun dizi
1890 yılı İstanbul'unda, sur içindeki bir Osmanlı sokağında yaşanan Ramazan ayı
maceralarını ekranlara taşıyan Semerkand TV, her akşam iftar saatinde evinize konuk oluyor.
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Hem tarihî, hem mizahî, hem de mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun içeriğiyle dikkat
çeken Ramazan Sokağı dizisi bu akşam saat 19:30'da 6. bölümü ile ekranlara geliyor.
Ramazan Sokağı'nın bu bölümünde Kıraathaneci Duz Müdür Haydar annesinin vasiyeti ile
babasının istekleri arasında bocalarken Hamal Hasan, Manav İsmet ve Dirhem Süleyman,
Haydar'ın sıkıntılarını birbirinden komik olaylar serisine çevirmeyi başarıyor.
İlk bölümü 5 Haziran Pazar günü yayınlanan dizinin her bölümünde farklı bir konu ve farklı
hikâyeler iftar sofralarını neşelendirecek. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı dizide;
Aşçı Dirhem Süleyman (Metin Yıldırım), Aşçı Yamağı Sakar Numan ( M.Ali Er) , Manav
Pehlivan İsmet (İsmail Kavrakoğlu), İmam Şamil (Hakkı Mercan), Hezarfen Sami Efendi,
Hayali (Yusuf Duru), Kıraathaneci Duz Müdürü Haydar ( Hasan Nihat Sütçü) ve Çırak
Hüseyin ( Ömer Acar) eski Ramazanları evimize getiriyor. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17701.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

İnfak Ayı Ramazan Hoş Geldin
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Müminlerin özellikleri 4
Elif. Lâm. Mîm.
İşte bu ayetler, hikmet dolu Kitabın ayetleridir.
Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiştir).
O kimseler, namazı kılarlar, zekâtı verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler.
İşte onlar, Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerdir.
İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve
sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.
Bu ayetin, Nadr. b. Haris’in davranışı üzerine nazil olduğu nakledilir. Rivayete göre, bu şahıs,
Acem masalları ihtiva eden kitaplar satın alıp getirir ve Mekkelilere şöyle derdi: “Muhammed
size Ad ve Semud kavimlerinin masallarını anlatıyor; ben de size Rum ve Acem masallarını
söyleyeceğim.” Böylece bunları okur, müşrikleri eğlendirir ve insanları Kur’an dinlemekten
alıkoymaya çalışırdı.
Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış
gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acıklı bir azabın müjdesini ver!
Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardır.
Orada ebedi kalacaklardır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet
sahibidir.
(Lokman suresi 1-9)
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

Rasulullah (s.a.v), şehirlinin, (köylünün malını) köylü adına satmayı yasakladı... (Müşteriyi
aldatmak İçin pazarlık sırasında yalan yere) fiyat artırmayın. Bir kimse, (din) kardeşinin satışı
üzen ne satış yapmasın. (Din) kardeşinin dünürlüğü üzerine dünürlükte bulunmasın. (Bir rivayette:) bir kimse, (din) kardeşinin satışı üzerine artırma yapmasın. (Bir rivayette ise:) Bir
kimse, (din) kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın.
Konu ile ilgili başka bir rivayet ise şu şekildedir:
Rasulullah (s.a.v), şehre mal getiren kimseleri karşılamayı, [1] (şehirde oturan) muhacirin
bedevi adına bedevinin malını alıp satmasını, kadının (nikah sırasında din) kardeşi olan
(diğer bir kadını) boşamayı şart kılmasını, bir kimsenin (din) kardeşinin pazarlığı üzerine
pazarlık etmesini, (pazarlık sırasında) fiyat artırmayı ve (alıcıları aldatmak için hayvanı
sağmadan) sütü memede biriktirmeyi yasakladı.
Bu hadisfin bu şekildeki metinlerin)i, Buhârî ile Müslim rivayet etmiştir. Yalnız Müslim'in,
bir rivayetinde şu ifade yer almaktadır:
Resulullah (s.a.v), (alıcıları aldatmak için hayvanı sağmadan) sütü memede biriktirmeyi ve
şehirlinin,
(köylünün malını) köylü adına satmayı yasakladı.
(Buhârî, Şurût 11 Müslim, Büyü' 12 1515)
ESMA ÜL HÜSNA
ER-RÂFî (celle celâluhu): Yükselten, kulları kendine yaklaştıran. Rabbim, bizleri Ramazan
ayına ulaştırdığın gibi, Ramazan ayı gibi bizleri de mübarek eyle. Bizleri Ramazan ayını
yücelttiğin ve yükselttiğin ibi bizlerin de derecelerimizi yüce eyle.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
Orucu Bozan ve Kefareti Gerektiren Haller: Resul-u Ekrem (s.a.s)'in: "Oruç, vücuda girenden
dolayı bozulur" (İbnül-Hümâm, II, 72) buyurduğu bilinmektedir. İnsan, fıtratının gereği
olarak gıda maddelerini boğaz vasıtasıyla vücuduna ulaştırır. Malum olduğu gibi en tabii yol
budur. Bunun dışında kulak, burun, ön ve arka menfezler gibi, arızî yollarla da vücuda ilâç vs.
gibi şeylerin girmesi mümkündür: Kur'an-ı Kerim'de "Amellerinizi iptal etmeyiniz"
(Muhammed, 47/33) hükmü beyan buyurulmuştur. Farz olan Ramazan-ı Şerif orucunu kasten
ve taammüden bozmak büyük bir cinayettir. İhlâsla niyet ettiği bir ameli meşru bir sebep
yokken bozmak "Ameli iptal etmek" hükmündedir. Fukaha, Rasulullah (s.a.s)'ın "Kim
Ramazan ayında orucunu bozarsa; onun üzerine zıhar yapan kimsenin üzerine lâzım gelen şey
(keffaret) gerekir" hadisini esas alarak, "Kasten orucunu bozan mükellef; arka arkaya olmak
şartı ile altmış gün oruç tutmak mecburiyetindedir. Bu, o mükellef üzerine farzdır. Ayrıca
aynı (bozduğu) orucu kaza etmesi gerekir. Bir mükellefe hem kaza, hem keffaretin gerekli
olması için bazı şartların tahakkuku gereklidir.
1) Kasten orucu bozmuş olmak şarttır: Oruca niyet eden mükellef hata ederek iftar ederse,
sadece kaza gerekir. Meselâ abdest alırken ağzına su verdiği anda, elinde olmayarak boğazına
su kaçarsa orucu bozulur. Ancak bu fiilde kasıt unsuru mevcut değildir. Günü gününe kaza
etmesi gerekir.
2) Kendi iradesi ile bozmuş olmalı; zorlama ve ikrah bulunmamalıdır: Kendisiyle cima edilen
kadın, bu fiile razı olmuşsa; hem kaza, hem keffaret gerekir. Ancak cima zorlama ve ikrah
sonucu olmuşsa, kadına sadece gününe gün kaza gerekir. Çünkü orucunu bozması hususunda
zorlanmıştır, ihtiyarı mevcut değildir.
3) Oruca başladıktan sonra hastalanmaması veya sefere çıkmaması esastır: Mükellef oruca
niyet ettikten sonra hastalanır veya sefere çıkarsa, muhayyerdir. İster durumuna katlanır
orucunu tamamlar; ister iftar ederek gününe gün kaza eder.
4) Mükellef Ramazan orucunu tutarken, geceden niyet etmiş olmalıdır.
5) Mükellef orucunu bozarken, tabii gıdalardan veya gıda yerine geçebilecek yiyecek ve
içeceklerden faydalanmış olmalıdır: Meselâ çakıl taşını veya demir parçasını yutan kimsenin

orucu bozulur. Ancak keffaret gerekmez. Zira bunlar gıda olmadığı gibi, gıda yerine geçecek
besleyici özelliğe de sahip değildirler (Merginanî, Hidâye, I, 124).
Orucu bozan ve sadece kazayı gerektiren hususlara gelince; Mükellefin herhangi bir kastı
olmadan, zorlama ve hata sonucu orucu bozulursa, gününe gün kaza etmesi gerekir. Meselâ
Ramazan ayında oruca niyet eden bir mümin, unutarak yeyip-içer veya cima eder, daha sonra
da sırf cehaleti sebebiyle orucunun bozulduğu zannına kapılarak iftar ederse; günü gününe
kaza eder. Keza, kustuğu için veya kan aldırdığı için orucunun bozulduğunu zanneden ve sırf
bu zan sebebiyle orucunu yiyen kimsenin durumu da aynıdır. Zorla iftar ettirilmiş olan
kimsenin veya hataen orucunu bozmuş olan mükellefin de sadece kaza etmesi esastır. Keffaret
lâzım gelmez (Fetevây-ı Hindiyye, I, 201).
Bu durumlarda şu kaide uygulanır: Kasten ve kendi ihtiyariyle herhangi bir meşru özrü
bulunmadan Ramazan orucunu bozan mükellefe hem kaza, hem keffaret gerekir. Bunun
dışında, kendi ihtiyarı olmaksızın ve meşru bir özür sebebiyle orucunu bozan kimseye, sadece
gününe gün kaza gerekir.
(Yusuf Kerimoğlu)
ASRI SAADETTEN İZLER
İlim ve Alim Abdullah b Abbas ra
Genç Abdullah İbn Abbas, ilim elde etmek için her yolu deneyip her türlü gayreti sarf
etmiştir. Rasûlüllah'ın (s.a.v.) hayatında, onun çağlayanından içiyordu. O Rabbine kavuşunca
âlim sahabenin hayatta kalanlarına koştu, onların ilimlerinden faydalanmaya başladı.
Abdullah kendisi şöyle anlatmıştır:
Rasûlüllah'ın [s.a.v.) ashabından birinde hadis olduğunu duyarsam, o öğle uykusuna yattığı
sırada evinin kapısına gelir, eşikte elbisemi başımın altına yastık yaparak beklerdim. Rüzgâr
da üzerime savurabildiği kadar toz savururdu. Hâlbuki ondan izin istemiş olsaydım, bana izin
verirdi.
Ama ben bunu, onun değerini yükseltmek için yapıyordum. Evinden çıktığında beni bu halde
görünce şöyle derdi:
Ey Rasûlüllah'ın (s.a.v.) amcaoğlu! Niçin geldin, haber verseydin ben sana gelirdim. Ben de
şöyle cevap verirdim:
Benim sana gelmem daha münasiptir. İlmin ayağına gidilir. İlim ayağa gelmez. Bundan sonra
öğrenmek istediğim hadisi sorardım.
İbn Abbas, ilim elde etmek için nefsini ayaklar altına aldığı gibi, âlimlerin değerini yüceltirdi.
İşte, vahiy kâtibi olan, hüküm vermede, fıkıhta, kıraatta ve feraizde Medine halkının başı
Zeyd İbn Sabit hayvanına binmek istiyor, Haşim oğullarına mensup genç Abdullah İbn Abbas
onun huzurunda, kölenin efendisinin huzurunda durduğu gibi duruyor, üzengisini ve hayvanın
yularını tutuyor.
Zeyd ona:
Vazgeç Rasûlüllah’ın (s.a.v.) amcaoğlu diyor. İbn Abbas cevap veriyor:
Biz âlimlerimize böyle davranmakla emrolunduk,
Zeyd: Elini göster bana, dedi. İbn Abbas elini çıkardı. Zeyd onun elinin üzerine eğilip öptü ve
şöyle dedi:
Biz de, Peygamberimizin Ehl-i Beytine böyle davranmakla emrolunduk.
Onun hakkında Tabiin büyüklerinden Mesruk ibnu'1-Ecda' şöyle demiştir:

İbn Abbas'ı gördüğümde; insanların en güzeli,
Konuştuğunda; insanların en güzel konuşanı,
Sohbet ettiğinde, insanların en âlimi demiştim.
İbn Abbas'in elde etmek istediği ilim tamam olunca, kendisi halka Mim öğreten bir öğretmen,
Evi de Müslümanların medresesi olmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17702.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

“Halkın Valisi Olacağım”
Valiler kararnamesiyle Kayseri’ye atanan Vali Süleyman Kamçı görevini Vali Orhan
Düzgün’den teslim aldı. Valilik binası önünde karşılanan Kamçı, törenin ardından kendisini
bekleyen halkın yanına gitti. Halka hizmet için geldiklerini belirten Vali Kamçı, “Ben ve eşim
sürekli halkın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Valiler kararnamesi ile Malatya Valiliğinden Kayseri Valiliği görevine atanan Süleyman
Kamçı için valilik binasında karşılama töreni hazırlandı. Yeni valiyi AK Parti Kayseri
Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis Atçı, belediye başkanları, daire müdürleri ve halk
karşıladı. Resmi protokol karşılamasından sonra vatandaşların yanına giderek dertlerini
dinleyen Vali Süleyman Kamçı, halkın yanında bir görev anlayışı içinde olduğunu söyledi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17703.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Ülkücü camiada “Oğan” heyecanı
MHP Değişim Hareketi Tertip Komitesi Kayseri Sözcüsü Mustafa Öztürk, MHP Genel
Başkan Adayı Sinan Oğan'ın yarın Kayseri'ye gelerek konferans vereceğini duyurdu. MHP
Kurultayının 19 Haziran’da toplanacağını belirten Öztürk, Kayseri’de 20 kadar parti
delegesinin kurultayın yapılmasına destek verdiğini söyledi.
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MHP Değişim Hareketi Kayseri Sözcüsü Mustafa Öztürk, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde
basın toplantısı düzenledi. Öztürk, "19 Haziran 2016 Pazar günü saat 10.00 da Ankara’da
MHP Olağanüstü Kurultayı toplanacaktır. Kurultaya hazırlık kapsamında, Genel Başkan
Adayı Sinan Oğan Pazar günü (yarın) şehrimize gelecek ve fuar alanındaki Kadir Has Kongre
Merkezi Konferans Salonunda saat 21:45 de halkımıza hitap edeceklerdir. Tüm ülkücüleri ve
halkımızı bu toplantımıza davet ediyoruz. Halkımız, Sinan Oğan’ı televizyonlardan tanır.
Ülkemize büyük hizmetler vereceğine inandığımız bu genç politikacıyı Kayseri halkı daha
yakından tanımalıdır" dedi.
“Büyük Kurultay meşrudur”
Yargıtay’ın yetkilendirdiği Çağrı Heyetinin 19 Haziran 2016 Pazar günü Olağanüstü
Kurultayın yapılması kararı aldığını belirten Mustafa Öztürk, "19 Haziranda yapılacak
kurultay meşrudur. Kurultayda alınan kararlar da hukuki ve meşru olacaktır. Kurultayda MHP
tüzüğündeki antidemokratik maddeler değiştirilecek ve seçimli kurultayın önü açılacaktır.
Bugün MHP’deki durum, sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü günden güne milliyetçilerin
iktidar olma umudu söndürülüyor. Hâlbuki Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır sorunlar, Türk
milliyetçiliğinin iktidar olmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla MHP’nin iktidara gelme
hedefiyle yeniden yapılanması gerekmektedir. Bu nedenle bizler, MHP’deki değişim
hareketini savunuyor ve destekliyoruz" diye konuştu.
“Milliyetçi-paralel birlik olamaz”
Bir soru üzerine geçtiğimiz hafta Kayseri’de konferans veren MHP Genel Başkan Adayı
Meral Akşener’in ziyareti sırasında paralel yapı ile adı geçen bir kurumun imzası kullanılarak
davet mesajlarının atıldığı söylentilerinin asılsız olduğunu belirten Mustafa Öztürk, iyi bir
milliyetçinin paralel yapı ile birlikte hareket etmeyeceğini söyledi. Öztürk,” Meral Akşener
uzun yıllardır MHP’de üst düzey görevler aldı. Eğer böyle bir yapı içerisinde olmuş olsaydı,
Devlet Bahçeli bu görevlere getirmezdi. Kayseri’deki konferansında Akşener’in yanında
herhangi bir paralel yapı elemanı görülmemiştir. Bu iftiralar ile kurultayın ve adayların
durumuna gölge düşürülmek isteniyor. Böyle oyunlara izin vermeyiz” diye konuştu.
Haber ve Foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17704.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

"Terörle mücadelede geri adım
atmayacağız"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütünün insafı, kuralı ve kutsalı
olmadığını belirterek, terörle mücadeleden asla geri adım atılmayacağını vurguladı.
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Kocaeli programı kapsamında Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret eden Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir tek gün dönseler Kandil'e 'Sizin yaptığınız da

yanlış deseler.' Belki işler yoluna girecek. Fakat demeye cesaretleri de yok çünkü oradan
örgütlü olarak gönderiliyorlar" dedi.
Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, terörle mücadelede şehit olanlara Allah'tan
rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Terör örgütünün insafı, kuralı ve kutsalı olmadığını
söyleyen Bakan Özhaseki, terörle mücadeleden geri adım atmayacaklarını vurguladı.
Terör örgütünü kullanan ülkelerin başlarına bela alacağını söyleyen Özhaseki, "Zaten sona
doğru yaklaşıldı. Ülkenin doğusunda, güneydoğusunda bir takım yerlerde zaman içinde
yaptıkları şımarıklıklarla kurmuş oldukları o kendilerine has egemenlikleri tamamen kırıldı.
Silahlı güçleri de yok edildi. Ancak bireysel hareketlerle milleti yıldıracaklarını
zannediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.
" Meclis'teki uzantıları hesap verecek"
"Bunların Meclis'teki uzantıları da bir tek gün olsun dönüp, bunlara bir cümle bile
söyleyemiyor." diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dışarıda güvenlik güçlerimizi suçlayan, askerlerimizi, polislerimizi suçlayan tavır içindeler.
Bir tek gün dönseler Kandil'e 'Sizin yaptığınız da yanlış deseler.' Belki işler yoluna girecek.
Fakat demeye cesaretleri de yok çünkü oradan örgütlü olarak gönderiliyorlar. Onların uşakları
zaten bunlar. Meclis'teki bunların uzantıları da hesaplarını verecekler bu yaptıklarının. O yol
da açıldı. Yıllarca dönüp miting meydanlarında 'Dokunulmazlıklar kalksın, korkumuz mu
var?' diyenler, gösteri yaparak gelip dilekçe verenler, affedersiniz artistik hareketlerde
bulunanlar şimdi dokunulmazlıklar kalktığında daha değişik söylemler içerisine girmeye
başladılar. U dönüşleri yaparak nasıl korktuklarını da belli etmeye başladılar."
Terörle topyekun mücadele ettiklerini anlatan Özhaseki, bu mücadeleden
azgeçmeyeceklerini sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17705.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Ramazanın ilk cumasında camiler doldu
taştı
Kentimizde Ramazan ayının ilk Cuma namazında camiler dolup taştı. Vatandaşlar başta
Cami-i Kebir, Kalem Kırdı Camii ile Hunat Camileri olmak üzere birçok camide namazı
avluda veya çevredeki sokak ve caddelerde kıldı.

11 Haziran 2016 Cumartesi 11:18

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk Cuma namazında vatandaşlar başta tarihi zenginliği
olan camiler olmak üzere kent genelindeki camilere akın etti. Ramazan ayının getirdiği
manevi ortamda ilk Cuma Namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilerin bahçesinde dahi yer
bulmakta zorlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Cuma
hutbesinde ise ’Kur’an ayı Ramazan’ konusunda cemaate bilgiler verildi.
Kepengini indiren camiye koştu
Cami Kebir’in yanı başındaki tarihi kapalı çarşı ve çevresindeki esnaflar dükkanlarının
kepenklerini kapatarak camilere akın etti. Şehrin en işlek ve kalabalık caddelerinden olan
Millet Caddesi Cuma namazı esnasında sessizliğe büründü.
Cuma namazını cemaatle birlikte kılan bazı vatandaşlar ise sonrasında bir köşeye çekilip
Kuran-ı Kerim okuyarak manevi hazzı sonuna kadar yaşama imkanı buldular.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17707.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Refik Tuzcuoğlu Müsteşar Yardımcısı oldu
Meram eski Belediye Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri eski Genel
Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu.
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AK Parti'den 25. Dönem Konya milletvekili aday adayı da olan Refik Tuzcuoğlu, Mehmet
Özhaseki’nin Kayseri’den milletvekili seçilmesinin ardından yanında danışman olarak görev
almıştı. Özhaseki bakanlığı döneminde de Tuzcuoğlu ile çalışmaya devam etti. Geçtiğimiz
günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Tuzcuoğlu, dün
göreve başladı.
Makamlar geçici
Tuzcuoğlu, kişisel sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu mesajı paylaştı, “Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı'nda üstlendiğim yeni sorumluluk nedeniyle muhtelif yollarla tebriklerini
ileten büyüklerimize, dostlarımıza ve kardeşlerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Makam
diye bildiklerimizin geçici işler olduğunu pek çok tecrübe ile yaşamış birisiyim. Hayat, kayıp
gibi görünenlerle kazanç gibi görünenleri harmanlayarak sunuyor insana. Hepsi bir sınanma,
hepsi bir denenme. "Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz." (Enbiya 35)
buyuruyor Kainatın Sahibi. Önemli olan, ömür takviminde karşılaşacağımız binbir türlü
imtihandan yüz akı ile çıkabilmek. Cenab-ı Hakk, Ramazan-ı Şerif'in rahmet dolu ikliminde
yüz akı ile çıkmayı tüm mü'minlere nasip etsin diye dua ediyorum.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda üstlendiğimiz yeni vazife dolayısıyla, milletimize hizmet
yolunda muvaffak olmak için dualarınızı yoldaş etmenizi istirham ederim. Bir kez daha
ilgisini esirgemeyen vefalı dostlarımıza minnet, hürmet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bu
vesile ile herkese hayırlı Cumalar diliyorum.”
Tuzcuoğlu kimdir?
1967 yılında Konya’da doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde eğitim hayatını sürdürdü. Üniversiteye başladığı
yıl aktif olarak gazetecilik ve yazarlığa da başladı. Basın alanında yürüttüğü faaliyetlerin
ardından aile şirketlerini yönetmek üzere Konya’ya döndü. Konya’da da ticaret, STK’larda

eğitim ve kültür-sanat hizmetleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdü. Konya Sanayi
Odası’nda danışmanlık yaptı. Genel yayın yönetmeni olarak Lonca Dergisi’ni yayın hayatına
kazandırdı. ‘Erdemliler Hareketine’ Konya’dan destek veren kadroların içinde yer alarak AK
Parti’nin Konya’da kuruluş sürecine katkılarda bulundu. 2004-2009 döneminde Meram
Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde başkan
danışmanı, genel koordinatörlük, KASKİ yönetim kurulu üyeliği gibi görevler üstlendi. Evli
ve 3 çocuk babası olan Tuzcuoğlu, İngilizci ve Arapça bilmektedir.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17708.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Mahmut Yılmaz Mersin Orman Bölge
Müdürü
Kayseri’de bir süredir Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz’in yardımcılığı yapan Mahmut
Yılmaz Mersin’e Orman Bölge Müdürü olarak atandı.
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Bir yılı aşkın süredir Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve aslen Yozgat
Sorgun’lu olan Mahmut Yılmaz, Genel Müdürlük tarafından Mersin Orman Bölge Müdürlüğü
görevine atandı.
Yılmaz, Kayseri’den ayrılmadan önce Bölge Müdürü Adnan Diltemiz’e veda ziyaretinde
bulundu. Ziyarette Bölge Müdür Yardımcılarından Halil Yörükoğlu ve Rafet Demir de hazır
bulundu. Önce müdürlük yetkilileri ile sonrasında ise personelle tek tek vedalaşan Yılmaz,
Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca’dan devraldığı makamına dün oturdu.
1998 yılında Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Şavşat-Akdamla Orman İşletme şefi olarak
göreve başlayan Mahmut Yılmaz, sırasıyla Yozgat Çayıralan Orman İşletme Şefliği, Boyabat
Orman İşletme Müdür yardımcılığı, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu Orman
İşletme Müdürlüğü’nde görev yaptı. Son olarak Kayseri Orman İşletme Müdür Yardımcılığı
görevi yürüten Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17709.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Medeniyet Akademisi’nden Suriye’ye insani
yardım konvoyu
Bir sivil toplum hareketi olan Medeniyet Akademisi'nin (MEDAK) kısa bir süre önce
"Suriye'ye Su Götürüyoruz" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası Ramazan ayını idrak
ettiğimiz şu günlerde amacına ulaşmış görünüyor.
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“Medeniyet coğrafyamıza duyarsız kalmayacağız, medeniyet coğrafyamızı yangın yerine
çevirmek isteyenlere karşı hiçbir şey yapamasak da gönülleri ferahlatma kararlılığındayız”
diyerek yola çıkan MEDAK, beş TIR’lık yardım konvoyunu Suriye'ye, Halep'e ulaştırdı.
“Ümmet şuuru ve soydaş bilincinden hareketle soydaş ve dindaşımız Türkmenlere Hz.
İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali de olsa sularımızı ulaştırmış olma mutluluğunu
yaşıyoruz” diyen MEDAK yönetimi, özellikle de kendilerine bu yardımları ulaştırma
noktasında inanıp güvenen hayırseverlere en derin saygı ve şükranlarını sunduklarını ifade
ettiler.
Derneğin Yürütme Kurulu Başkanı Kürşat Yorgancı, kampanyayı 19 Nisan’da başlattıklarını
ve 20 Mayıs’ta bitirdiklerini söyleyerek, “Kayseri’nin de aralarında bulunduğu çeşitli illerden
yardımlar geldi. 6 Haziran Pazartesi, Ramazan’ın birinci günü Kayseri'den MEDAK Yönetim
Kurulu Üyeleri Recep Kanalga ve Mirza Fehmi Soyakla bilikte beş TIR’lık yardım konvoyu
Cilvegözü sınır kapısından Suriye’ye girdi ve Halep’e ulaştı” dedi.
Haber: Fatma Ural-Ufuk Çamdal
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17710.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Kasım Özkan'ın kaleminden

11 Haziran 2016 Cumartesi 11:29

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17711.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Uçakta 'bomba' alarmı
Kayseri’de Erkilet Havaalanı’nda kalkış hazırlığı yapan bir uçakta bomba ihbarı yapıldı.
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Akşam saatlerinde kimliği açıklanmayan bir kişi polis imdat 155’i arayarak Erkilet
Havaalanı’ndan kalkış hazırlığı yapan bir uçakta bomba olduğu ihbarı yaptı. İhbarın ardından
tüm seferler durduruldu. Havaalanına çok sayıda polis ve uzman ekip gönderildi. Alandaki
uçaklarda yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ihbarı yapan şahsın belirlenerek işlem yapılmak
üzere gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17712.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Şefkat Ayı Ramazan Hoş Geldin
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Fussilet Suresinden…
33. (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben Müslümanlardanım" diyenden kimin sözü
daha güzeldir?
Ayette vasıfları anlatılan zat, Rasulullah (s.a.)’dır. Bazılarına göre ayet müezzinler hakkında
nazil olmuştur. Allah’ın davetine uyan ve insanları da uymaya davet eden herkesin de bu
vasfın sahibi olacağı belirtilmiştir.
34. İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle
arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.
Kötülük, en güzel haslet ne ise onunla önlenir. Mesela gazaba sabır, bilgisizliğe hilim,
kötülüğe af ile karşılık verilir.
35. Buna (bu güzel davranışa) ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük
nasibi olan kimse kavuşturulur.
Şeytandan gelen kötü düşünce, şeytanın insanı güzel tutum ve davranışlardan uzaklaştırmak
için verdiği vesvesedir.

36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü
O, işiten, bilendir.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Abdullah ibn Ömer (r.anh)'dan rivayet edilmiştir: Babam Ömer'in şöyle dediğini işittim:
Rasulullah (s.a.v):
Doğrusu Allah, sizi, atalarınız/babalarınız adına yemin etmeyi yasaklıyor buyurdu.
(Buhârî, Eymân 4; Müslim, Eyman 1-4 (1646); Ebu Dâvud, Eyman 4 (3250); Tirmizî, Eyman
9 (1534); Nesâî, Eyman 5; İbn Mâce, Keffârât 2 (2094); Ahmed b. Hanbel, 2/7, 11,48)
Abdullah ibn Ömer (r.anh)'dan rivayet edilmiştir: 'Ömer:
Ben, cahiliyye döneminde Mescid-i Haramda bir gün itikâfta kalmayı adamıştım' dedi.
Peygamber (s.a.v), ona,
Adağını yerine getir buyurdu.
(Buhârî, İ'tikâf 5, 16; Müslim, Eymân 27, 28 (1656); Ebu Dâvud, Eymân 25 (3325); Tirmizî,
Eymân 12 (1539); Nesâî, Eymân 36; İbn Mâce, Keffârât 18 (2129); Ahmed b. Hanbel, 2/10)
ESMA ÜL HÜSNA
EL-LATİF (celle celâluhu): Yumuşaklıkla muamele eden. En ince işlerin bütün inceliklerini
bilen. Ey Latif olan Allahım, bizlere dünyada bir olmayı, ahirette de Efendimizle (sav)birlikte
olmayı lütfet.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
Oruçluya mekruh olan hususlar şunlardır:
Bir şeyi dilinin ucuyla gereksiz yere tatmak (sinirli bir kocanın karısı, eşinin kızacağından
korkuyorsa yemeğin tuzuna bakabilir); lüzumsuz yere bir şey çiğnemek (ufak çocuğu için bir
şeyi çiğnemesi gereken bir kadın oruç tutmayan başka birini bulamazsa kendisi çiğneyebilir);
sakız çiğnemek (sakızın evvelce çiğnenmiş" beyaz ve dağılmaması şarttır. Aksi takdirde
mekruh olmakla kalmaz, oruç bozulur; kendisinden emin olmayan bir kişinin hanımını
öpmesi, boynuna sarılması veya kucağına alması; tükürüğü ağızda biriktirip yutmak; kan
aldırmak ve kendini zayıf düşüreceğini tahmin ettiği yorucu bir işte çalışmak.
Oruçluya Mekruh Olmayan Şeyler
Misk ve gül gibi bir şey koklamak; gözüne sürme çekmek; bıyığına yağ sürmek; zayıf
düşmeyecekse, kan aldırmak; misvak kullanmak, ağzı fırça ile yıkamak; ağza su alıp gargara
yapmak; burnuna su çekmek; nefsinden emin olmak ve ileri derecede olmamak şartıyla
öpmek ve sarılmak; serinlemek ve harareti gidermek için duş almak veya ıslak beze sarınmak
(Bu görüş Ebu Yusuf'a aittir. Fetva da buna göredir).
Oruçla ilgili farklı meseleler
İftar zamanı, "Allahım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim senin
verdiğin rızıkla orucumu açtım, yarın ki Ramazan orucuna da niyet ettim. Yaptığım günahları
bağışla". Duasını yapöak sünnettir.
Ayrıca hurma ile yoksa su ile oruç açmak da sünnettir.
Oruç tutan mükellefin misvak kullanması sünnettir. Nitekim İbn-i Abidin bu hususla ilgili
olarak şunları zikreder:
"Misvak kullanmak da mekruh değildir. Bilâkis başkaları gibi oruçluya da sünnettir. Delili,
Peygamber (s.a.s)'in "Ümmetime meşakkat vereceğini bilmesem her abdest aldıkça ve her
namaz kıldıkça onlara misvakı emrederdim" hadisinin umum ifade etmesidir (İbn Âbidin, IV,
332).
Ramazan ayını baygın geçiren kimse, sıhhat bulduktan sonra oruçlarını kaza eder. Bu hususta
icma vardır. Ancak, bir deli Ramazan ayının son günü zevalden önce iyileşmiş olsa, kendisine
kaza lâzım gelmez.
Ramazan ayında, gündüz vakti bir çocuk buluğa erse veya kâfir, Müslüman olsa, o günün geri
kalan saatlerinde oruçlu gibi davranır. Yani, orucu bozan şeylerden uzak durur, ondan sonraki
günlerin orucunu edâ eder. Geçen günleri kaza etmesi gerekmez.

Sıhhat bulan hastalar ve seferleri sona eren yolcular, daha önce tutamadıkları oruçlarını kaza
ederler. Bu hususta ihtilâf yoktur. Alimlerin ekserisinin görüşü budur. Bir mükellefin, daha
önceki Ramazan ayına ait kaza borcu bulunsa, fakat bu sırada Ramazan-ı Şerif girse; o kimse
edayı kaza üzerine takdim eder. Yani önce, yeni giren Ramazan ayının orucunu tutar; daha
sonra kaza oruçlarını tamamlar. Nafile olan oruçlarda da, özürsüz olarak iftar etmek helâl
değildir.
ASRI SAADETTEN İZLER
Uhud Savaşında Şehid Olan Amr b. Cemuh’un Kıssası
- Amr b. Cemuh çok şiddetli bir şekilde topaldı. Arslan gibi dört oğlu vardı. Rasulullah ile
beraber bütün gazvelerde bulundular. Uhud gününde babalarının gelmesine taraftar olmadılar.
Ve babalarına
“Allah seni mazur kılmıştır. Sen gelme!” dediler. Amr, Hz. Peygamber’e gelerek
“Oğullarım bu savaştan beni menetmek istiyorlar. Seninle gelmeme engel oluyorlar. Allah’a
yemin ederim ki, topal ayağımla cennetin toprağına basmak istiyorum” dedi. Hz. Peygamber
“Allah seni mazur saymıştır. Sana cihad farz değildir” dedi. Ve oğullarına hitaben de “Size bir
zarar yoktur. Onu gelmekten menetmeyiniz. Umulur ki Allah ona şehadeti nasib eder”
buyurdular. Böylece Amr, Peygaınber’le beraber, topal olmasına rağmen, çıktı ve Uhud
gününde şehid oldu.
- Ebu Katade şöyle anlatıyor: Ben orada hazır bulunuyordum. Amr b. Cemuh Rasûlullah’a
geldi ve
“Ey Allah’ın Rasûlü! Haber verir misin, ben Allah yolunda ölünceye kadar savaşırsam bu
ayağımla sıhhatlı ve sağlam olarak cennette yürüyebilecek miyim?” diye sordu. Ayağı topaldı.
Hz. Peygamber
“Evet” dedi. Kafirler onu Uhud gününde yeğeniyle ve kölesiyle beraber öldürdüler. Hz.
Peygamber onun cenazesinin yanından geçerken
“Ben şu anda Ebu Amr’ı görür gibiyim, o topal ayağıyla sıhhatlı olarak cennette yürüyor!”
dedi. Ve onu da yeğeni ve kölesiyle bir kabre gömmelerini emretti.
Râfi b. Hadîc’in Kıssası
- Râfi b. Hadîc yaralandı. Ravilerden Ömer b. Mezruk demiştir ki, bana olayı nakleden adam,
Uhud günü mü, yoksa Huneyn günü mü dedi, iyice bilemiyorum- ve Hz. Peygamber’e gelerek
“Ey Allah’ın Rasûlü! Oku yaramdan çıkar” dedi. Hz. Peygamber
“Ey Râfî, eğer dilersen hem oku hem de okun ucundaki demiri çıkarayım. Eğer dilersen
yalnız oku çıkarayım, okun ucundaki demir kalsın da kıyamet gününde senin şehitliğine
şahitlik edeyim” dedi.
Râfî “Ey Allah’ın Rasûlü! Oku çek, başlık kalsın. Kıyamet gününde benim şehid olduğuma
dair bana şahitlik yap” dedi. Böylece Muaviye’nin hilafetine kadar okun ucu içerde olduğu
halde yaşadı. Sonra yarası azdı, bir gün ikindiden sonra vefat etti.
Ya Rabbi, bugünde senin yolunda cihad edenler var. Ümmetin mücahidlerine yardım et ve
muzafferiyetler ihsan eyle.
Dünya
mazlumlarına
kurtuluş,
zalimlere
de
hüsranı
ver
Allahım.
Hazırlayan:Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17713.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Yesevi’nin torunlarına Kazakça Kuran
Anadolu’nun İslamlaşmasında büyük rolü bulunan Hoca Ahmet Yesevi’nin torunlarına
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kazakça mealli 4 bin Kuran’ı Kerim hediye edildi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan ‘Hediyem Kuran
Olsun’ projesi kapsamında 4 bin Kuran’ı Kerim Kazakistan Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim
Yılmaz ve TDV yetkilileri tarafından Kazakistan Diyanet İşleri Başkanlığına teslim edildi.
Kazakistan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yılmaz, Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) Eğitim Hizmetleri Uzmanı Ali Güner ve TDV Gönüllüsü Yozgat Bozok Üniversitesi
Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz ile birlikte Kazakistan
Müslümanları Dini İdaresi'ni ziyaret ederek, Kazakistan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve
Astana Başimamı Navruzbay Taganoğlu Ötpenov’a Kazakça mealli Kuran’ı Kerimleri takdim
etti.
Yapılan görüşmelerin ardından bir açıklama yapan Kazakistan Büyükelçiliği Din Hizmetleri
Müşaviri İbrahim Yılmaz, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kazakistan Müslümanları
Dini İdaresi'nin iki kardeş kurum olduğunu söyledi.
Yılmaz, “Bu iki kurum arasında protokol gereği biz burada hizmetlerimizi sunuyoruz. Ancak
hizmetlerin özünü, Kazakistanlı kardeşlerimiz, Kazakistan diyaneti ihtiyaçlara göre belirliyor.
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda ortak hareket ediyoruz. Bu ortak hareket alanlarımızın en başında
dini yayınlar gelmektedir” dedi.
Kuran ayı Ramazan'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının başlattığı
Hediyem Kuran Olsun kampanyası kapsamında Kazakça mealli 4 bin Kuranı Kerim hediye
ettiklerini vurgulayan Yılmaz, “2014 yılından bu yana hem metin hem de meal olarak 14 bin
adet Kuran-ı Kerim dağıttık. Diyanet olarak Hediyem Kur'an Olsun kampanyası kapsamında
dağıtılan Kuranların yanı sıra çok sayıda dini eseri Kazakça'ya çevrildi. Başkanlığımızın
Kazakça'ya tercüme ettiği temel dini bilgiler eserinden 12 bin adet dağıttık. 3 yıldır Kazakça
diyanet takvimi yaptık, bu yıl 7 bin adet dağıttık. Başkanlığımızın 11 eserden ibaret olan
ailem serisini tercüme ettirdik basıma hazır. Yine İmam Maturidi’nin kitabı tevhidi,
Hanifiliğin özünü itikadını oluşturan temel eseri tercüme ettirdik basıma hazır. Ebu Hanife
Hazretlerinin, Ebu Hanife kitabını tercüme ettirdik basıma hazır. Hadislerle İslam 7 ciltlik
eserin tercümesi başlandı. İnşallah ekim ayı sonunda bitecek. Bunun yanında inanç serisini 9
adet kitabı tercüme ettirdik redakte ediliyor basılacak. Bu yıl sonuna kadar bu eserlerin
tamamını bastırıp dağıtmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Kazakistan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Navruzbay Taganoğlu Ötpenov ise Kazakistan
Müslümanları dini idaresi ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki ilişkilerin çok iyi
olduğunu belirterek, "Her türlü çalışmaları birlikte yapıyoruz. Bu sene de Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı eliyle bastırılan Kuranı kerimi Mübarek Ramazan
ayında dağıtıyoruz. Bunun dışında da birçok ekinlikleri işbirliği halin gerçekleştiriyoruz.
Türkiye Diyanet Vakfı'na desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Yılmaz ise Ramazan faaliyetleri

kapsamında ata yurdu Kazakistan'a geldiklerini belirterek Hoca Ahmet Yesevi’nin torunlarına
Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kazakça mealli Kuran’ı Kerim hediye ettiklerini söyledi.
Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak Kazakistan'a gelen Bozok Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ömer Yılmaz ve TDV Hediyem Kur'an Olsun Proje Sorumlusu Ali
Güner tarafından Hoca Ahmet Yesevi Türbesinin yer aldığı Türkistan şehrinde dağıtıldı.
Ayrıca Astana’daki hafızlık Kuran kurslarında eğitim gören öğrencilere de Kuran’ı Kerim
hediye edildi. (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17714.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Şeytan tüyü var bu şehirde…
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BARSELONA
Barcelona, Katalonya bölgesinin başkenti, İspanya’nın ikinci en büyük şehridir. Denize kıyısı
vardır. Akdeniz çevresinde en büyük limanlardan birine sahip olması nedeni ile ticari alanda
da büyük bir önem taşımaktadır.
Şehre girdiğinizde İspanyolca yazan tabelaların yanında İngilizce’den çok Katalanca olanları
dikkatinizi çekecektir. Şehrin her yerinde karşılaşacağınız İspanyolca’dan ziyade Katalanca
olan yazılar ve büyüklü küçüklü Katalonya bayrakları da Barselona halkının ne kadar
milliyetçi olduklarının kanıtıdır.
Barselona’da hem merkezde hem de uygun fiyatlı bir otelde kalmak istiyorsanız ve herhangi
bir yerde rezervasyonunuz yoksa yapabileceğiniz en güzel şey, en yakın Turist Bilgilendirme
Ofisi ile görüşmek olacaktır. Barselona bu anlamda Turist Bilgilendirme Ofisleri ile
gördüğüm şehirler arasında en iyisi.
İspanya’da kaldığım zaman zarfında üç kere gitmiş olmama rağmen gezmelere doyamadığım,
aynı yerleri görmekten hiç sıkılmadığım bir şehirdi Barselona. Bizim gibi araba ile gezenler
için seyahat rotanızı aksatacak bir şehir. Şehri gezmek için ayırdığımız iki gün en klişe turist
noktalarını bile görmemize yetmedi. Neyse ki ailem gelmeden önce Barselona’da yaşayan bir
arkadaşım vesilesi ile birkaç gün kalıp, şehri doyasıya gezme fırsatı bulmuştum. Onca
kalabalık ve trafiğe rağmen şehirdeki atmosfer -ki ben buna şeytan tüyü diyorum- sizi
kendine çekiyor bir şekilde ve defalarca gitmiş olsanız da “yeniden mi neden
olmasın?” dedirtiyor insana.
Barcelona, Katalonya bölgesinin başkenti, İspanya’nın ikinci en büyük şehridir. Denize kıyısı
vardır. Akdeniz çevresinde en büyük limanlardan birine sahip olması nedeni ile ticari alanda
da büyük bir önem taşımaktadır. Şehre girdiğinizde İspanyolca yazan tabelaların yanında
İngilizce’den çok Katalanca olanları dikkatinizi çekecektir. Şehrin her yerinde
karşılaşacağınız İspanyolca’dan ziyade Katalanca olan yazılar ve büyüklü küçüklü Katalonya
bayrakları da Barselona halkının ne kadar milliyetçi olduklarının kanıtıdır. Hatta bir
Barselonalı ile muhabbet ederken kendisinin bir İspanyol değil bir Katalan olduğunu

söylediklerine dahi rastlayabiliriniz. Ve dil problemi… Avrupa’nın en büyük ve turistlerin en
çok ziyaret ettiği şehirlerinden olmasına rağmen zannetmeyin ki İngilizce iletişim
kurabileceksiniz. Zaman zaman konuşurken İspanyolca bile yeterli olmaz, çünkü onlar
Katalan ve Katalanca konuşurlar. Barselona’ya doğru giderken yol üzerinde veya şehre
vardığımızda denk geldiğimiz herkesin ilk uyarısı “Hırsızlara dikkat!” fazlası ile kozmopolit
bir yapıya sahip olan bu şehirde hırsızlık efsaneleri daha şehre varmadan gelip buluyor sizi.
Bu sebeple şehre sağlan bir sırt çantası ile girmek şart.
Barselona’da hem merkezde hem de uygun fiyatlı bir otelde kalmak istiyorsanız ve herhangi
bir yerde rezervasyonunuz yoksa yapabileceğiniz en güzel şey, en yakın Turist Bilgilendirme
Ofisi ile görüşmek olacaktır. Barselona bu anlamda Turist Bilgilendirme Ofisleri ile
gördüğüm şehirler arasında en iyisi. Ofisin yönlendirmesi ile şehrin göbeği diyebileceğimiz
bir yerde “Plaça Catalunya” olarak bilinen Katalonya Meydanı’nda Barselona için oldukça
uygun diyebileceğimiz bir fiyatta, şahane manzarası olan güzel bir otel bulduk ve şehri en
yakın turist noktası olan büyük meydanından başladık gezmeye. “Plaça Catalunya” şehirde
bulunan diğer meydanlara rağmen şehrin merkezi olarak kabul edilir. Büyük bir yuvarlağın
etrafında bulunan heykeller ve su havuzlarıdır burayı meydanlaştıran…
Eline şehrin haritasını alıp, saatlerce yürüyerek ve fotoğraf çekerek gezmeyi sevenler için
Barselona ezber bozan bir şehir. Bütün şehri bu şekilde gezmeniz imkansız. Ya merkezde
bulunan “City Tour” otobüsleri ile ya da metroyu kullanarak gezmeniz şart. En mantıklısı
“City Tour” otobüsleri. 25-30 Euro civarında bir rakama günlük bilet alarak sadece turistlik
mekânlarda durağı olan otobüslerde istediğiniz durakta inip, tarihi mekanı doyasıya gezdikten
sonra aynı duraktan günlük biletinizi okutarak yeniden ücret ödemeden binebilirsiniz. Üç ayrı
rotası olan bu turlarla bütün şehri neredeyse eksiksiz bir şekilde gezebilirsiniz.
Plaça Catalunya’nın ardından herhangi bir araca ihtiyacınız olmadan yürüyerek
gidebileceğiniz noktalar da var elbet. Birincisi Gran Via adı verilen büyük caddeden Plaça
Espanya’ya doğru yürüdüğünüzde şehrin ikinci büyük meydanına ulaşabilirsiniz. Plaça
Espanya’ya vardığınızda uğrayabileceğiniz iki önemli mekan var, biri Sihirli Havuz. (La Font
Magica) Işık, renk, müzik ve su akrobasisinin görsel bir şölene dönüştüğü bir süs havuzudur.
Bir diğer görülesi mekan ise içersinde farklı dönemlere ait dünyaca ünlü tablo ve heykellerin
bulunduğu “Museu Nacional d’Art de Catalunya” (Katalonya Ulusal Sanat Müzesi) adındaki
müze. Sanatla ilgilenmiyorsanız dahi yüksek bir noktada inşa edilmiş bu müzeye gelip
Barselona’ya bir tık yukarıdan bakmak eminim büyük bir keyif verecektir.
Katalonya Meydanı’ndan yürüyerek gidebileceğiniz diğer bir rota is “La Ramblas”;
meydandan Colombus Heykeli’ne kadar devam eden Barselona’nın en büyük ve meşhur
caddesi. İspanyolca’da cadde anlamına gelen ‘la rambla’ 5 büyük caddenin ard arda
birleşmesi ile ‘La Ramblas’ (caddeler) adını almış, yürürken birbirinden farklı kaferestoranlara ve en orijinalinden sokak sanatçılarına denk gelebileceğiniz 1,2 km uzunluğunda
oldukça kalabalık bir caddedir. Sokak sanatçılarına hayranlığımın ilk başladığı yerdir La
Ramblas. Süper bir kostüm, her gün yeniden yapılan profesyonel bir makyaj ve saatlerce hiç
hareket etmeden oturabilmek gerçekten sanatın bir parçası olabiliyor bence. Birde öyle cansız
heykel gibi dururken önündeki kutuya para attığınızda teşekkür etmek için hareket edip
yanınıza gelmeleri veya elini uzatmaları beni benden aldı.
Bu cadde üzerinde görülmeden dönülmemesi gereken yerlerden biri de “La Boqueria” Pazarı.
Özellikle benim gibi yemeyi seven ve farklı lezzetlere tutkusu olanlar için. Sadece yerli halk
için değil, bütün dünyaya ününü duyurmuş olan bu pazar günün her saatinde kalabalık.
Rengarenk şekerlemeler, dondurmalar, Türkiye’de daha önce hiç görmediğimiz meyve ve
sebzeler ve tabii ki kıyı şehrine yakışır bir şekilde balık tezgahları. Barselona’da etkisinde
kaldığım görüntülerden “La Boqueria” rengarenk tezgahları ile aklımı başımdan aldı
diyebilirim. Neyi nasıl alacağınızı ve önce neyin tadına bakmanız gerektiğini şaşırıyorsunuz.

Ayak üstü Barselona’ya ait lezzetleri tadarken tezgahlarda Uzak Doğu esintisi olarak farklı
böcek çeşitleri de bulunuyor.
La Ramblas’da La Boqueria pazarında saatlerinizi harcadıktan sonra sahile kadar yolunuz var,
yürüyün… Sahile vardığınızda “Mirador de Colum” adı verilen Christopher Colombus’un 60
metre uzunluğundaki heykelini göreceksiniz. Amerika’nın keşfinden 400 yıl sonra Kristof
Kolomb’un İspanya sahillerinden yola çıkması anısına ve yaptığı keşifleri kutlamak amacı ile
yapılmış. Eli ile uzakları işaret eden heykel denizin ötesinde yeni bir dünya olduğunu
sembolize etmektedir. Henüz sahile ulaşmışken az gibi görünse de birçok yeri gezmişken bir
sonraki yazımda Barselona’nın mihenk taşları olan La Sagrada Familia, Park Güell ve şehre
yerine konulamaz bir dokunuşta bulunmuş ünlü mimar Antoni Gaudi’nin şehirdeki
etkilerinden bahsedeceğim.
Yazan:Huri Eloğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17715.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Özhaseki ‘Sur eylem planı’nı açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyarbakır'da düzenlenen ‘Sur Eylem Planı
Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı konuşmada çalışmalar bittikten sonra Sur'un Türkiye'nin
en önemli merkezlerinden biri olacağını söyledi.

12 Haziran 2016 Pazar 16:56

Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, 14 yıllık Ak Parti iktidarları
döneminde işkencelerin, ret ve inkâr politikalarının sona erdiğini ifade etti. "Herkes kendi
dilini konuşabiliyorken, bundan sonra silah niçin aramızda?" diyen Bakan Özhaseki,
"Cumhuriyetin ilk yıllarında ve devam eden günlerde ulus devlet fikri var. Bunu dayatarak
baskıyla bir tarafa kabul ettirmeye çalışıyorlar. 40 ve 50'li yıllarda iki tane çizgi çiziyor
sistem, herkesi burada tutmaya çalışıyor. Aşırı laikçi, katı, baskıcı, inkârcı bir politika var. Bu
sadece Kürtlere yapılmıyor emin olun. Dindarlara da Alevilere de yapılıyor" diyen Bakan
Özhaseki, ret ve tek tipleştirme politikasını eleştirdi.
Bakan Özhaseki, 80-90'lı yıllarda sadece kitap okudukları için karakollarda ifadelere
götürüldüklerini, aşevi açtıkları için bir sürü zulme uğradıklarını anımsatarak, belediye
başkanıyken de bu baskıların sürdüğünü dile getirdi.
"Ülkemizde hep barış ve birlik olsun"
Türkiye'de derin yapıların bulunduğunu, herkes bildiği halde kimsenin bunun altından
kalkamadığını aktaran Bakan Özhaseki, bu derin yapıların da istediği her şeyi yaptığını
vurguladı. Bakan Özhaseki,"Bütün bunları yaşadık ama Allah'a hamdolsun bu 14 yıllık iktidar
döneminde işkenceler, ret politikası, inkar bitti. Şimdi işkenceye uğrayan bir Allah'ın kulu var
mı? Herkes kendi dilini konuşabiliyor. Peki bundan sonra silah niçin var aramızda? Nedir bu
silah ve terör? Silahla alınacak bir şey yok ki zaten. Bu ramazan günü bir yerlerde bomba
patlatarak masum insanları öldürmenin ne anlamı var? Vahşi Arap kabileleri bile İslam'dan
önce 'haram ayları' derlerdi kimseye dokunmazlardı. Hangi dinde, imanda, insafta bomba

patlatarak insanları öldürmek var? Bunların artık bitmesi lazım. Bu tür eylemlerin kimseye
verdiği bir fayda yok. İnşallah bunlar son bulur, hiç kimse ölmez, kimsenin burnu kanamaz.
Ülkemizde hep barış ve birlik olsun" dedi.
"Sur‘da yaraları sarma zamanı"
Bakan Özhaseki, Sur ilçesinde yaraları sarma zamanı olduğunu, çalışmalar bittikten sonra
Sur'un Türkiye'nin en önemli merkezleri arasında yer alacağını söyledi.
"Her tarafın kamulaştırılacağı söylentisi var. Yok öyle bir şey. Devlet alıp ne yapsın?
Kilisenin, Ulu Cami'nin tapusunu alacaklar, dükkanları alınacak gibi söylentiler var. Bunları
ne yapalım? İyi işler olsun diye çabalıyoruz. Bunun gibi bir sürü fitne kazanı kaynatılıyor"
ifadelerini kullanan Özhaseki, ileriki günlerde bunların boş olduğunu ispatlayacaklarını dile
getirdi.
Her kesimle görüşülerek eylem planı hazırlandığını, her şeyin Koruma Amaçlı İmar Planı'na
göre yapılacağını ve öncelikle altyapıyı onaracaklarını anlatan Bakan Özhaseki, biri 26, diğeri
28 kilometrelik şebekenin hasar gördüğünü, öncelikle bunun bitirilmesi gerektiğini ifade etti.
Bakan Özhaseki, çalışmaya Ulu Cami önünde başlayacaklarını, sonra etap etap
sağlamlaştırma çalışması uygulanacağını belirtti.
"En fazla 2 katlı evler yapılacak"
Bakan Özhaseki, yapılarda ahşap ve bazalt taşı kullanılacağını kaydederek, Koruma Amaçlı
İmar Planı'nda 2 kattan fazlaya izin verilmediğini, TOKİ'nin 10 katlı evler yapmayacağını,
tarihi dokuya uygun en fazla 2 katlı evler yapılacağını söyledi. Hasar gören tarihi yapıların
elden geçirileceğini ve aslı korunarak restore edileceğini ifade eden Bakan Özhaseki,
yıkılmak zorunda kalan evlerle ilgili görüşmeye başlayacaklarını, buna ilişkin alternatifler
sunulacağını aktardı. Vatandaşların zararlarının giderileceğini, sorunlarının çözümü için
bürolar kurulacağını anlatan Bakan Özhaseki, "Zaman içerisinde adalar oluşturulacak.
Bunlara gençlik ve kadın merkezleri gibi yapılar yapılacak. Yörenin mimari özelliklerine
uygun projeler hazırlanıyor" şeklinde konuştu. Mahalle mantığı içerisinde her türlü sosyal
donatı bulunacağını bildiren Bakan Özhaseki, "Sur ilçesinde para kazanma mantığı hiç yok.
Türkiye'nin iftihar edeceği bir yer olsun, plana uygun yapalım, herkes burayı görmeye gelsin.
Bu amaçla sonuna kadar çalışacağız. Adalar boşaldıkça etap etap girerek mahalle
oluşumlarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.
"Meşhur Diyarbakır evleri canlanacak"
Vatandaşlar temiz evlere geçtikçe boşalan yerlerde yeni mahalleler oluşturacaklarını belirten
Bakan Özhaseki,"O zaman kimse bundan rahatsız olmayacak. İnsanları evinden yurdundan
etmek günahtır. Meşhur Diyarbakır evlerinden mahalle oluşturacağız. İmar planı uygun
olacak. Şimdiye kadar çok konuştuk. Şimdi böyle bir eylem planıyla yola çıkıyoruz. İnşallah
başarırız. Başarırsak sizlerin duasını alırız, başaramazsak bu hepimizin başarısızlığı olur. Ben
burada iyi niyetle çırpınırken bana yardım etmezseniz bu vebalin bir kısmı da sizin olur
haberiniz olsun. Ben iyi niyetle geleceğim. Bakanlığımın bir bürosunu burada açıp işleri
buradan bile idare edebilirim. İşlerin başında şantiye şefi gibi çalışacağım. Bu bizim için bir
şeref madalyası olacak. Siz de yardım edin, dedikodulara bakmayın, işimizi yapalım" şeklinde
konuştu.
Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekilleri
Galip Ensarioğlu, Orhan Miroğlu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Sur ilçesindeki esnaf katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17716.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

TBMM Başkanı Kayseri’ye geliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın Temmuz ayı içerisinde
Kayseri’ye geleceği öğrenildi.
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Birlik Vakfı Genel Merkezi tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen geleneksel iftar programına
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kültür ve Turizm
Bakanı Nabi Avcı, çok sayıda milletvekillerinin yanı sıra Kayseri milletvekilleri de hazırda
bulundu. Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nin yönetimiyle katıldığı iftarda TBMM Başkanı
Kahraman’ın Kayseri’ye geleceği öğrenildi. Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet
Adıgüzel yaptığı açıklamada, Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan Birlik Vakfı Hizmet
Binası Açılış Töreni’ne TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ve çok sayıda davetlinin
katılacağını belirtti.
Birlik Vakfı Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen iftar programına Kayseri’den Şube
Başkanı Mehmet Adıgüzel, yönetimde bulunan Av. Remzi Eroğlu, Abdülkadir Güneş, Cem
Atakan, Yakup Göktaş, Hasan Bayram, Ömer Deveci, Kaan Kolukısa hazırda bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17717.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Çelik’ten halef-selef valiler onuruna yemek
Valiler kararnamesi ile Kayseri'den ayrılan Vali Orhan Düzgün ile Kayseri'ye atanan Vali
Süleyman Kamçı onuruna Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından bir yemek
verildi. Başkan Çelik, yaptığı konuşmada Kayseri'de yöneticilerin uyum içinde çalıştığının
altını çizdi ve bu uyumun huzuru getirdiğini söyledi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik halef ve selef valiler onuruna verdiği yemeğe eşi
İkbal Çelik ile birlikte katıldı. Başkan Çelik, Kayseri protokolünün katıldığı yemekte
konuklarını tek tek karşıladı.
Çelik: Huzurlu bir şehre geldiniz
Yaptığı konuşmada Vali Orhan Düzgün ile uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Başkan
Mustafa Çelik, "Bundan sonra da yolu ve bahtı açık olsun. Farklı makamlarda yine bu vatan

ve millet için çalışacağından eminim" dedi. Yeni vali Süleyman Kamçı'ya da "Hoş geldiniz"
diyen Başkan Mustafa Çelik, "Huzurlu bir şehre geldiniz. Uyum içinde çalışan bir ekibiniz
olacak. Bu şehri yönetmekten zevk alacaksınız ve gurur duyacaksınız" şeklinde konuştu.
Düzgün: Herkesle uyumlu çalıştık
Başkan Çelik daha sonra Vali Orhan Düzgün'e bir halı hediye etti. Kendisi için özel bir gün
olduğunu belirten ve bunun için teşekkür eden Vali Orhan Düzgün de "Meslekte büyüğüm
olan ve örnek aldığım Valimiz Süleyman Kamçı'ya görevi devrettim. Kayseri'de başta
belediye başkanımız ve garnizon komutanımız olmak üzere herkesle uyumlu bir çalışma
ortamı geçirdik. İşbirlikleri ve vefakar davranışları için şükranlarımı arz ediyorum" dedi.
Kamçı: Kayseri’de valilik yapmayı çok istedim
Yeni Vali Süleyman Kamçı da, Kayseri'de valilik yapmayı çok arzu ettiğini belirtti ve bunun
gerçekleşmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri'yi tanıdığını, güzel ve
uyumlu bir şehir olduğunu bildiğini ifade eden Vali Kamçı, "Bizden önceki meslektaşlarımız
çok başarılı hizmetler yaptılar. İnşallah biz de bu uyumu daha ileri götürmeye çalışacağız"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17718.html
Erişim Tarihi: 13.06.2016

Erciyes Feneri’nin hayırseveri Büyükkılıç
oldu
Hayırseverlerin desteği ve katkıları ile her gün Hunat Katlı Otoparkında bin 200 kişiye iftar
yemeği veren Erciyes Feneri iftar sofrasının önceki akşam hayırseveri Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu.
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İftar yemeğine Ak Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, Melikgazi İlçe Başkanı Sami
Kadıoğlu, Kadın Kolları İl Başkanı Sevilay İlkentapar, Melikgazi Kadın Kolları Başkanı
Selma Kocaoğlu, meclis üyeleri ve gençlik kolları üyeleri katıldı.
Büyükkılıç yemek dağıttı
İftarını açmak için Hunat Katlı Otoparkına gelen vatandaşlara kendi elleri ile yemek dağıtan
Başkan Memduh Büyükkılıç, “Ramazan ayı toplumda bireylerin birbirleri ile paylaşmanın ve
yardımlaşmanın hazını yaşadığı mübarek bir aydır. Bu ayda birlik ve beraberliğin korunması
ve devam ettirilmesi için büyük bir çalışma sergilenmektedir. Kısacası ramazan ayı bireylerin
kendi kendileri ile bir bakıma nefis muhasebesi yapması yanında, toplum olarak da paylaşma
ve yardımlaşma yapmasına imkân tanımaktadır.” dedi.
Erciyes Feneri’nin hayırseverleri hem teşvik ettiğini ve yönlendirdiğini belirten Başkan
Memduh Büyükkılıç, İftar sofrasının şehrin merkezinde olmasından dolayı, her kesimden
vatandaşın buluştuğu, kaynaştığı bir sofra olma özelliğini de taşıdığını ve bu anlamlı
hizmetlerinden dolayı kendilerini tebrik ettiğini kaydetti.

Ezanın okunması ile birlikte iftarını açan Başkan Memduh Büyükkılıç, yemeğin ardından
vatandaşlarla sohbet ederek, dilek ve temennilerini dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17719.html
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