KAYSERİ HABER ARŞİVİ
07.12.2015–13.12.2015
Kafkas: "iyi oynadığımız maçı kaybettik"
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Kayserispor’da
teknik direktör Tolunay Kafkas, "İyi oynadığımız maçı 2-1 kaybettik" dedi.
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Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas,
oyunun büyük bölümünde iyi mücadele ettiklerini ifade ederek, "Beşiktaş hızlı oynayan bir
takım, biz de karşılık vermeye çalıştık. Oyunun büyük bölümünde de başarılı olduk. İyi
oyunculara sahip Beşiktaş takımı. Biz gücümüz doğrultusunda elimizden gelen her şeyi
yaptık. İyi oynadığımız maçı 2-1 kaybettik" dedi.
Hakem Bülent Yıldırım’a tepki gösteren Kafkas, "Beşiktaş'ın galibiyetine bir şey
söylemiyorum ama bugün Bülent Yıldırım bize hiç iyi şeyler hissettirmedi" diye konuştu.
Beşiktaş karşısında geriye düşmelerine rağmen beraberliği yakaladıklarını kaydeden Kafkas,
"Maçın kırılma noktası ilk goldü. Beşiktaş takımına karşı geriye düştüğünüz zaman geri
dönmesi kolay olmuyor. Buna rağmen beraberliği yakaladık ama maalesef kötü bir gol yedik"
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15884.html
Erişim Tarihi: 08.12.2015

Kayseri'de karbonmonoksit gazı can aldı: 1 ölü
Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 11 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahalle Dere Sokak'ta meydana gelen
olayda, ailesiyle beraber oturduktan sonra yatmak için odasına geçen A.K. (11), burada soba
borusundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ailesinin fark etmesi üzerine

ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan A.K., yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çocuklarının ölüm haberini alan A.K.'nin anne ve babası hastanede sinir krizi geçirdi.
A.K.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15885.html
Erişim Tarihi: 08.12.2015

Aydın Doğan’dan Hacı Yakışıklı’ya 20 Bin
TL’lik dava..!
Doğan Holding’in patronu ve Hürriyet Gazetesi’nin sahibi Aydın Doğan ile aynı gazetenin
yazarı Ahmet Hakan Coşkun tarafından Yeni Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı’ya yazdığı
köşe yazılarından dolayı hapis ve tazminat istemiyle dava açıldı. Hacı Yakışıklı, gazetemizde
de haftanın muhtelif günlerinde köşe yazıları yazıyor.
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Sabah ve Takvim gazetelerinin haberine göre Aydın Doğan ve yazarı Ahmet Hakan Coşkun
gazetecileri dava yağmuruna tuttu. Aralarında Hacı Yakışıklı’nın da bulunduğu gazetecilere
çeşitli yazıları sebebiyle davalar açıldı.
Yeni Akit Gazetesi yazarı ve hukukçu Ali İhsan Karahasanoğlu “Özgürlük isteyenlerin,
Akit’e açtıkları davalara bakın” isimli köşe yazısında konuyla ilgili şunları yazdı:
“Aydın Doğan, yazarımız Hacı Yakışıklı’nın “Kelkitli mi, Telavivli mi?” başlıklı yazısı
sebebi ile mahkemeye koşmuş. O da, 20 bin lira tazminat talep ediyor.. Onun rahatsız olduğu
ve davaya dayanak aldığı eleştiri ne? Şu cümle: ‘1993’te kurduğu KanalD ile diziler
üzerinden Türkiye gençliğine yön vermeye çalışmış, tecavüzü meşru ve sevimli göstermiş,
baldırı çıplak gezmeyi medeniyet çıtası, alkolü cici avutucu, sapkınlığı komedi olarak
sunmuştur.’
Eeee? Yalan mı bunlar? ‘Ben KanalD’nin yayınlarından sorumlu değilim’ dese... Belki
anlarım... Ama KanalD’nin yayınları orda... Bir gecelik ilişkilerden tutun.. Evli erkeklerin,
evli kadınların, eşleri dışındaki kişilerle ilişkilerini güzel gösteren filmleriniz, yalan mı?
Aydın Bey’in de davasından bir şey çıkacak değil ama... Saflarını belli etmek için, açıyorlar
işte.”
Sabah ve Takvim gazetesinin haberlerine göre Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan
Coşkun; Akit Gazetesi’ndeki yazıları sebebiyle Hacı Yakışıklı’ya 2,5 sene hapis cezası
istemiyle dava açtı.
Aydın Doğan ve kendisine bağlı yayın grupları başta Sabah gazetesi olmak üzere aralarında
Yeni Şafak, Akşam, Star, Yeni Akit gibi birçok gazete ve çalışanına sadece işlerini yaptığı
için çok sayıda tazminat ve ceza davası açtı. Doğan'ın şikâyetiyle açılan ceza davalarında
birçok yazar ve gazete yöneticisine 1 yıldan 6 buçuk yıla kadar varan hapis cezaları istendi.

Böylece gazetecileri baskı altına almaya çalışan Doğan'ın tavrı "Bu nasıl basın özgürlüğü
anlayışı" dedirtti.
Aydın Doğan, Yeni Akit Gazetesi’nden Hasan Karakaya için 2 ayrı davada 2,5 ve 6,5 yıl
hapis; Ali İhsan Karahasanoğlu için de yine 2 ayrı davada 2,5 ve 6,5 yıl hapis istemiyle
davalar açtı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15886.html
Erişim Tarihi: 09.12.2015

Yasin Börü davasında itirafçıya baskı
Yasin Börü ve arkadaşlarının katledildiği davaya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan
davanın müşteki avukatlarından Hasan Bozdaş, “İtirafçı sanıklardan birinin kimliği ve
teşhisleri basına yansıtıldığı için, sanık geçen celse tüm teşhislerini reddetmişti. İtirafçıyı
duruşmada çapraz sorguya aldık. Ailesinin, diğer sanıkların ailesi tarafından ziyaret edildiğini
açıkladı” dedi.
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Diyarbakır’da 6-7 Ekim tarihlerinde Yasin Börü ve arkadaşlarının katledildiği olaya ilişkin
davanın müşteki avukatlarından Kayseri Barosu avukatı Hasan Bozdaş, gazetemize dava ile
ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 4 aydır davayı takip ettiğini kaydeden Bozdaş,
davanın sağlıklı yürümediği söyleyerek, “Davada sona gelindi. İkinci duruşmayı yaptık” dedi.
İtirafçıya baskı yaptılar
Soruşturma aşamasının sağlıklı yapılmadığını kaydeden Bozdaş, “Delillerin toplanmasına
yönelik sağlıklı bir çaba gözlemlemedik. Öncelikle olayla ilgili ilk gözaltılar, olayın yaşandığı
tarihten tam 2 ay sonra gerçekleştirildi. Bu süre zarfında sağlıklı delillere ulaşmak mümkün
değil, delillerin ortadan kaldırılması için yeterli bir süre bu. Dosyada MOBESE görüntüleri,
güvenlik kamerası görüntüleri yok, otopsiler aceleye getirilmiş. Yasin Börü’nün otopsisinde
yaşı 25-30 olarak belirtilmiş. Olayın yaşandığı ana ilişkin görüntülerde eksikler var. Birçok
sanığın cep telefonuna ilişkin HTS kayıtları yok, özellikle itirafçı sanıklardan birinin kimliği
ve teşhisleri basına yansıtıldığı için, sanık geçen celse tüm teşhislerini reddetmişti. İtirafçıyı
duruşmada çapraz sorguya aldık. Ailesinin, diğer sanıkların ailesi tarafından ziyaret edildiğini
açıkladı. Bu da soruşturmanın ne kadar özensizce yapıldığının göstergesi” şeklinde konuştu.
Avukatlar mahkeme salonunu terk etti
Davanın görüldüğü mahkemenin fiziki koşullarının da yetersiz olduğunu belirten Bozdaş,
“Normalde duruşma salonumuz 11. Ağır ceza mahkemesinin birleştirilmiş salonuydu.
Büyükçe bir salondu. Ama gizli tanıkların 12. Ağır ceza mahkemesinde dinlenmesinden
dolayı duruşmayı buaraya aldılar. Salon gerçekten çok küçüktü. 120’nin üzerinde avukat
davayı takip ediyoruz. 60-70 tanesi duruşmaya fiilen katılıyor. Ama salon 100 kişilik bile
değildi. Salon tıkış tıkıştı. Biz de avukatlar olarak bir karar aldık. Duruşmanın fiziki şartlardan
dolayı ertelenmesi aksi taktirde duruşma salonunu terk edeceğimizi beyan ettik. Mahkeme

bunu kabul etmedi. Fiziki koşulların elverişli olduğunu söyledi. Biz de avukatlar olarak
duruşma salonunu terk ettik. Mahkeme biz olmadan karar aldı” ifadelerini kullandı.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15887.html
Erişim Tarihi: 09.12.2015

Bünyan Belediyesi’nin 2016 Yılı Mali Bütçesi 26
Milyon Lira
Bünyan Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden 2015 yılı
Aralık ayı meclis toplantısını yaptı. Mecliste biri ek olmak üzere 6 gündem maddesi
görüşüldü.
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Bünyan Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden 2015 yılı
Aralık ayı meclis toplantısını yaptı. Mecliste biri ek olmak üzere 6 gündem maddesi
görüşüldü.
Bünyan Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında yer alan maddeler tek tek
görüşülerek karara bağlandı. Belediyeye yeni araç ve ekipmanların alınması, yeni imar
planları gibi maddelerin oy birliği ile kabul edildiği mecliste Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu; Bünyan Belediyesi’nin 2016 yılı mali bütçesinin 26 milyon lira olarak
planlandığını hatırlattı. Başkan Şinasi Gülcüoğlu; “Bünyan Belediyesi’nin 2016 yılı
performans bütçesi kabul edilmiştir. 2016 yılı bütçemiz, geleceğin Bünyan’ını hazırlarken
atılacak adımlar ve yapılacak yatırımlar göz önüne alınarak belirlenmiştir” dedi. 2016 yılı
bütçesinin Bünyan’ı daha da ileri götürecek, vizyonu olan bir bütçe olarak tanımlayan Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, “Gerçekçi bir bütçe hazırladık. Bu bütçe tabi ki Bünyan’a
yeterli değil. Bütçemizi artırabilmek adına meclis üyelerimiz ile birlikte çalışmalar yapacağız.
2016 yılı bütçemiz Bünyan’a hayırlı olsun” dedi. Belirlenen Bütçenin büyük bir kısmının
yapılacak olan yeni yatırımlara ayrıldığını belirten Başkan Gülcüoğlu: “Bilimsel araştırmalar
gösteriyor ki ilçemiz önümüzdeki birkaç yılda önemli bir nüfus artışı yaşayacak. Bu nedenle
ilerleyen yıllarda yeni sorunların ortaya çıkmaması için gerekli alt ve üst yapı çalışmalarının
yapılarak eksiklerin biran önce giderilmesi gerekiyor. Bizden beklenen hizmetler var.
Hemşehrilerimizin beklentilerine yerinde ve zamanında cevap vermek, ilçemizi geleceğe
hazırlamak adına 2016 yılı için planladığımız bazı yatırım ve projeler var. 2016 yılı bütçemizi
bu doğrultuda hazırladık. Belirlenen bütçenin büyük bir kısmını ise ilçemize yeni bir vizyon
kazandıracak bu yatırım ve projeler için ayırdık” şeklinde konuştu.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu; belirlenen bütçenin Bünyan için hayırlı olmasını
dileyerek, 2016 yılı içinde Bünyan’ın çehresini değiştirecek projelerin hayata geçirileceğini
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15888.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Yazar Ali Özkanlı için ‘Vefa Gecesi’ düzenlendi
Türkiye yazarlar birliği Kayseri Şubesi tarafından şair- yazar Ali Özkanlı için ‘vefa gecesi’
düzenlendi.
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Yoğunburç kültür evinde düzenlenen programa Eğitim-Bir-Sen il temsilcisi Aydın Kalkan,
Türkiye yazarlar birliği başkanı Vedat sağlam ve Yazarlar birliği eski başkanı Ahmet ilhan ve
birçok Kayserili şair-yazar katıldı.
Etkinlikte konuşan Aydın Kalkan ''Ali Özkanlı, sendikacılık faaliyetlerine ilk andan itibaren
destek veren vefalı bir dostumdur ayrıca hayatım boyunca iyi bir insan iyi bir öğretmen olarak
her zaman hatırlayacağım'' ifadelerini kullandı.
TYB Kayseri Şube Başkanı Vedat sağlam ‘da ''Ali hocam Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın
'Müslüman mezarda emekli olur' düsturundan hareketle hayatının bütün safhasında bu ilkeye
bağlı kalarak hareket ediyor. Ayrıca, sendikacı, vakıfçı, eğitimci sıfatlarına hakkıyla layık bir
arkadaşımızdır. O emekli olduktan sonra dahi elini mezun olmuş öğrencileri üzerinden
çekmeyen eğitimleri konusunda onları her an takip eden bir eğitimcidir. Düşmanlarına dahi
iyi niyet besleyen bir dostumuzdur şeklinde konuştu.
Ahmet İlhan ise ''Bizim tanışma sürecimiz 20 yıllık bir maziye sahip ama Ali benim eski değil
eskimeyen bir arkadaşım. O bir eğitimci olarak sadece öğrenci sorunları ile değil velilerin
sorunları ile de ilgilenerek hayatının bütün kesitlerinde örnek davranışlar içerinde hareket
eden birisi olmuştur'' açıklamasında bulundu.
Haber - Fotoğraf: Veli Göğebakan - Erdal Ceylan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15889.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Suç Makinesi Polisten Kaçamadı
Kayseri’de 8 farklı dosyadan kesinleşmiş 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 6 farklı
dosyadan aranan bir kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından
yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Adana’da ‘İftira’ suçundan 10 ay, ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan
1 yıl 8 ay, Alanya’da ‘Suç işlemek maksadıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçundan 2 yıl,
‘Banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlama’ suçundan 12 bin
TL para cezası, ‘Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ suçundan 13 yıl, ‘Banka veya
kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlama’ suçundan 3 yıl, ‘Resmi
belgede sahtecilik’ suçundan 5 yıl, ‘Birden fazla kişi tarafından yağma’ suçundan 12 yıl
olmak üzere toplamda 8 dosyadan 37 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, bir evraktan da 12 bin TL
para cezası olan ve çeşitli mahkemede 6 farklı dosya ile aranan M. M. (41) İl Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Yavuz Selim
Mahallesi’nde yakalandı. Yakalanan M. M.’nin sahte kimlik kullandığı tespit edilirken
ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.
M. M., yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15890.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

12 Parmaklı Adam: Mustafa Kökmen
İlk bakışta normal gibi gözüken parmaklar yakından bakıldığında insanları hayretler içinde
bırakıyor. 12 parmaklı Mustafa Kökmen’i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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İki elinde 12 parmak ile doğan Mustafa Kökmen’in durumu dikkat çekiyor. İncesu’nun
Karahöyük köyünde yaşayan Kökmen hayata 12 parmakla tutunuyor. 18 yıllık emekli olan
“12 Parmaklı Adam” ailesinde daha önce böyle bir şeyin görülmediğini söylüyor. Ayak
parmaklarında da böyle bir durumun olmadığına dikkat çeken Kökmen: “Bir firmada bekçilik
yaptım. 18 senedir emekliyim ve 6 çocuk sahibiyim. Böyle bir durum ne ailemde ne de

çevremdeki insanlarda var. Hayatımdan memnunum. Görenler şaşırıyor ama ben onlara
onlarda bana alıştı. Şimdiye kadar doktora da gitmedim. Halimden memnun olduğum için
aklıma dahi gelmedi. Bazen zorlanıyorum ama parmaklarımın sayesinde hiç bir şey
kaybetmedim” diye konuşuyor.
“Benim için bu parmaklar yedek” ifadesini kullanan Mustafa Kökmen hayata bu sayede 12
parmakla sarıldığını söylüyor.
Haber/Fotoğraf: Süleyman Kaçmaz, Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15891.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

10 Dakikada 10 Yıl Gençleşin
İnsan vücudunun bağ dokusunda olan ve su çekme özelliği bulunan özel bir madde
kullanılarak uygulanan dolgu işlemleri adeta 12’den vuran nokta atışla sorunlu bölgelere
estetik ve genç bir görünüm kazandırırken, doğallık da korunuyor.
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Yüzün herhangi bir bölgesinde, genellikle yaşla birlikte ortaya çıkan çökme ve derin
kırışıklıklar ile son yıllarda vücudun farklı bölgelerinde uygulanmaya başlayan dolgular,
kişiyi birkaç dakika içinde geçmişteki günlerine götürebiliyor.
Memorial Kayseri Hastanesi Kozmetoloji Bölümü’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema
Karaoğlu, kişiye estetik ve doğal bir görünüm kazandıran dolgu uygulamaları hakkında bilgi
verdi.
Dolgu ile hedefe yönelik tedavi
Yüz ya da vücudun farklı bir bölgesine yapılan dolgu işlemleri, günümüzde hala geçerliliğini
korumaktadır. Vücudun hemen her hücresinde doğal olarak bulunan hyalüronik asit, en yoğun
cilt dokusunda yer alır. Hyalüronik asidin neredeyse yarısı ciltedir. Hyalüronik asit, su içinde
1000 kat ağırlığına kadar bağlanarak deriye sürekli bir nemlilik kazandırır. Cilde dışarıdan
kremlerle yada mezoterapi şeklinde uygulanan hyalüronik asit molekülleri bir top gibi cilt
içinde yuvarlanıp eksik olan yere oturur, cildin nemliliğini artırarak parlaklık kazandırır.
Dolgularda ise hyalüronik asit molekülleri adeta bir balıkçı ağının üzerine bağlanmış toplar
gibi tasvir edilebilir. Hangi bölgede dolgunluk yaratılmak isteniyorsa ağ oraya bırakılır ve
toplar bağlı olduğu için kayıp başka yere gitmez. Bu şekilde hyalüronik asit uygulanan yerde
dolgunluk meydana gelir. Sonuç olarak dolgu işlemi hedefe yönelik olarak uygulanmakta ve
12’den vuruşla adeta nokta atış yapılarak, sorunlu bölge eski görünümüne
kavuşturulmaktadır.
Birkaç dakikada genç görünüm elde etmek mümkün
Dolgu uygulamaları minimum 3 ila 5, maksimum 10 ila15 dakikada tamamlanabilen
işlemlerdir. Dolgu 1 ila 3 yıl geçerliliğini koruyabilir. Hastayı, uygulandığı bölgeye göre 1015 yıl gençleştirmektedir. Dolgu sonrasında özellikle dudak ile gözaltı gibi gevşek dokularda
3-4 gün süren bir şişlikler olağan karşılanmalıdır. Herhangi bir yaş sınırının olmadığı işlemler,

çok derin kırışıklıkların belirgin bir şekilde ortaya çıktığı ileri yaş grubunda istenilen sonucu
vermeyebilir.
Kişilik özellikleri korunarak doğal ve estetik sonuç
Dolgu uygulamasının başarılı olabilmesi için kişinin yüzündeki doğal görünümün
kaybolmaması çok önemlidir. Genellikle 1 ml’lik enjektörler halinde ya da bazı durumlarda
iki ml’lik olan dolgular ile tek bir noktanın şişirilmesi yerine ihtiyacı olan alanlara küçük
rötuşlar halinde verilerek gerekli onanım sağlanmaktadır. Yani hyalüronik asit serpme
şeklinde cilde dağıldığında cilt canlanacak ve doğal bir görünüm kazanacaktır. Derin
kırışıklık ve çökmelerde ise farklı miktarda doldurma yapılabilir. Elmacık kemikleri
belirginleştirilebilir. Ancak dolgu uygulamasında amaç; herkesin aynı görünüme sahip olması
değil kişisel özellikler korunup yaşanmışlıklara saygı duyularak, onları sadece keskin
hatlardan kurtarmak ve yumuşatmak olmalıdır.
İşlem sonrası bir haftalık takip
Dolgu uygulamaları, doğru teknikle çalışıldığı sürece komplikasyon riski yok denecek kadar
az olan işlemlerdir. Hastalar işlemin ertesi gün normal yaşamlarına dönebilir, krem
kullanabilir, makyaj ve banyo yapabilir. Ancak bazen işlemden birkaç gün sonra ortaya
çıkabilen şişlikler ve morluklar da olabilir. Bu riskler göz önüne alındığında işlem sonrası bir
haftalık süreç önemsenmeli ve hastalar kendilerini yakın takibe almalıdır. Önemli bir davet,
toplantı ya da özel bir güne çok yakın dönemleri işlem için tercih etmemek de uygun olur.
İşlem sonrası hastalar yüzlerinde travma etkisi yaratacak masaj türü uygulamalar yapmamalı
ve yaşadıkları en küçük bir sıkıntıda doktoruna danışmalıdır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15892.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Tarihçilik, anlamaya çalışmaktır
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Cemil Koçak İlim Hikmet Vakfı, kitap-yazar buluşmasında, ‘Resmi
Tarihe Meydan Oku’du.
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Resmi Tarihe Meydan Okuyorum kitabının yazarı siyaset bilimci ve yakın tarih uzmanı Prof.
Dr. Cemil Koçak, İlim Hikmet Vakfı’nda hafta sonu bir seminer verdi.
Tarihi anlamak ve anlamlandırmak konusunda önemli ipuçları veren Koçak şunları ifade
etti: ‘Her toplumun tarihinde birçok karanlık nokta ve sayfa vardır. Hiçbir toplumun, tarihi
süreç içersisinde sadece ve sadece pozitif yönleriyle tarih yazmasına imkan yoktur. Bu
bakımdan tarihi, sadece iyi yönlerimizi yazdığımız cv’lerimiz gibi bir yön olmaktan
çıkarmamız lazım. Günümüzü anlamak ve anlamlandırmak bakımından, neden böyle oluyor
ve başka türlü olmuyor sorusuna cevap verirken, bu tarihsel arka planı mutlaka düşünmemiz
ve göz önüne almamız lazım. Bu bakımdan benim için tarihin çok basit bir yöntemi var. Her
birimizin geçmişimiz hakkında duyduğumuz, okuduğumuz bir takım bilgiler vardır. En başta

okul ders kitaplarından başlayarak bu yapılır. Tarihçilik yapılırken ve tarih aktarılırken, bunun
mesleki disipline ait bir takım yöntemleri vardır. Bir konuyu araştırmadan önce o konu
hakkında olumlu ya da olumsuz bir takım yargılarımız olabilir. Bu son derece doğal ve sosyal
bilimlerin kaçınılmaz bir sonucudur. Yakın tarihle ilgili söylediğimiz şeyler politik zeminde
tartışılmaya müsait şeyler. Bir çok tarihi olayı, insanlar sanki dün olmuş gibi insanlar şiddetle
tartışmaya devam ediyorlar. Neden böyle oluyor? Benim için tarihçilik, tartışmaktan çok
anlamaya çalışmakla ilgili bir uğraş. Aslında biz tarihçiler de tam olarak ne olmuş olduğunu
da bilemeyebiliriz. Genellikle de bilemeyiz. Tarihçilerin geçmişte olmuş bitmiş tüm olayları
bildiklerine inanmak da çok yanıltıcı bir şey. Bazı konuları hiç bilemeyebiliriz.
Televizyonlarda yayınlanan parlak ve reytingi yüksek, dizilerle ilgili bazen, bunların gerçek
olup olmadığını soruyorlar. Ben de cevap olarak diyorum ki: Tanrı bilir. Mesela tarihçilerin
kesinlikle bilemiyecekleri ve en çok hakkında konuşulan ve yazılan bir alan: Harem
hikayeleri. Yazanların hayal gücüne göre kurguladıkları bir alan. Ne orada yaşayanlar bize
yazılı veya sözlü olarak herhangi bir şey aktardılar. Ne de oradaki hayat hakkında herhangi bir
bilgi sahibiyiz. Hiçbir şey bilmiyoruz.’
RUSYA KRİZİ KONJONKTÜRELDİR
Son günlerde yaşanan Rusya kriziyle ilgili de konuşan Prof. Koçak olayın konjonktürel olarak
değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: ‘İç ve dış politikayı bir birinden
ayırmamak lazım. Bugün Türkiye’nin içerde olan ve olmayan her olayı dış politikayla
yakından alakalıdır. Bugün Rusya’yla problem var, üç gün sonra başkasıyla problem olabilir.
Üç gün sonra yine Ruslarla kuzu sarması oluruz. Politika böyle bir şeydir. Ege kıta
sahanlığına, adalara ne oldu, nasıl oldu da problemsiz hale geldik de Yunanistanla
problemlerimiz ortadan kalktı? Dolayısıyla politikada meseleye konkjonktürel olarak
bakmakta fayda var. Rusya bizim için önemli bir pazardır. Rusya zenginleştiği oranda biz o
pazara daha çok mal satarız. 250 milyonluk bir nüfus zenginleşirse, Antalya esnafı bayram
eder. Çünkü çok turist gelir.’
TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL ANLAMDA FİKİRLERİNİ İFADE ETMEYE ÇALIŞIYOR
Dış politik arenada Türkiye’nin ilk defa söz eder konuma geldiğini hatırlatan Koçak şunları
söyledi: ‘Türkiye 250 yıllık tarihinde ilk defa kafasını suyun içinden çıkarıp acaba nefes
alabilir miyim diye denemeye başladı. Bundan önce böyle bir imkanımız ve gücümüz yoktu.
Şimdi eskiye göre kendimizi daha güçlü görüyoruz, haklı olarak. Ve ilk defa suyun üstündeki
başlarla karşı karşıya geliyoruz. Basamak atladığımız bu dünya o kadar da iyi bildiğimiz bir
dünya değil. Soğuk savaş döneminde, Sovyet tehdidine karşı kendimizi bir savunma içgüdüsü
içinde Nato’ya atmışız. Türkiye de kendisine Batı dünyası içinde bir can güvenliği aramış.
Kısmen veya büyük ölçüde bulmuş ve bunun da faturasını ödemiş. Bizim dış politikamız,
ABD ve batı dünyasının saptamış olduğu dış politikanın bir iz düşümü olarak şekillendirmiş
durumdaydı. Ama bugün böyle değil. Türkiye en azından kendi bölgesinde küresel çapta
kısmen de olsa kendi fikirlerini ifade etmeye çalışıyor. Kendi istediklerini yapabiliyor demek
istemiyorum, kendi düşündüklerini ifade ediyor. Bu bile dengeleri bozan alışık olunmadık bir
tarzdır.’
Haber/Fotoğraf: Veli Gögebakan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15893.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Sahte Altın Satarak Vatandaşı Dolandıran
Suriye’li Yakalandı
Kayseri’de vatandaşa 150 adet sahte altın sikke satarak dolandıran Suriye uyruklu bir kişi
yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu A. H. (53), Irak uyruklu K. R. A.’ya (43) 150 adet
üzerinde Osmanlı Turası bulunan sahte altın sikkeyi 27 bin TL’ye sattı. Bir süre sonra
sikkelerin sahte olduğunu anlayan K. R. A., durumu polise bildirdi.İhbar sonrası çalışma
başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro
Amirliği ekipleri, A. H.’yi Danişmentgazi Mahallesi’nde kısa sürede yakalarken, sahte altın
sikkelere de el konuldu. Şüpheli A. H. Yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden
geçirildi.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15894.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

KESOB'DAN Ekonomi Bakanı Elitaş'a Hayırlı
Olsun Ziyareti
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Birlik Yönetim
ve Denetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş’ı makamında
ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.
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Başkan Ahmet Övüç, ziyarette küçük sanayi siteleri, esnaf sanatkarlara sağlanan krediler,
esnaf sanatkarların beklentileri, sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini dile getirdi.
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise, 2023’e doğru giden yolda esnaf sanatkarlarımızın görüş
ve önerilerine önem verdiklerini belirterek, “Küçük esnaf sanatkara her konuda destek olmaya
devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Ahmet Övüç, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Ateş, Mehmet Alan,
Şeyhi Odakır, Faruk Ünsal ve Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Doğan ve Kadir Akbaş’tan
oluşan KESOB heyeti Ekonomi Bakanı Elitaş’a Osmanlı Arması hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15895.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Yılbaşı tatil olmaktan çıkarılsın
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Furkan Yılmaz Altınöz yazdı...
Tatiller herhangi bir kayda değer olayın sonunda ortaya çıkar. Bu değerlerin altyapısını dini,
milli, sosyal ve siyasal olaylar oluşturabilir. Büyük felaketlerin yıl dönümleri de tatile konu
olabilir. Tatil anlayışı aynı din mensuplarında, kavimleri farklı olsa da benzerlikler gösterir.
Müslümanlar için Ramazan ve Kurban bayramlarında olduğu gibi. Hıristiyanlarda ise Yılbaşı
etkinliklerinde görüldüğü gibi…
İslam; Kur’an ve Sünnet eşliliğinde kendilerinden olmayan inanç topluluklarına; inanç,
sosyal ve siyasal anlamda benzemeyi yasaklamıştır. Bu yasaklama ötekileştirmeyi değil kendi
Müslüman toplumunu muhafaza etmek içindir. Öyle ki her gün beş vakit namazda okunması
zorunlu olan Fatiha suresinin son ayetinde “bizi Yahudi ve Hıristiyanlara benzetme, onların
yoluna iletme” diye dua edilmektedir.
Öyleyse Müslümanların miladi yılbaşı felsefesi ve etkinlikleri ile ilişkisi ne olabilir. Çünkü
miladi yılbaşı sıradan bir tatil ve etkinlikler günü/haftası değil. Aksine bir felsefe ve inanç
içerikli gün/haftadır. Hıristiyanların İsa’nın (as) doğum günü olarak adlandırdıkları bu anlayış
sıradan bir Peygamber ya da insanın/kahramanın doğum gününü mü ifade etmektedir. Yoksa
bir anlam yüklenerek bir inancın/dinin egemenlik faaliyetlerimi anlaşılmalıdır.
Bir peygamberin doğum gününü sıradan ve masum bir şekilde anmak ve anlamak için yapılan
hiçbir etkinliğe kimse karşı çıkmaz. Ancak O peygamber peygamberlik vasfından çıkarılarak,
tanrı kimliği verilerek, her türlü günaha bulaştırılarak kutlama etkinlikleri içine alınacak
olursa; başta Müslümanlar ve irfan sahibi topluklar bu anlayışın karşısında olacaklardır.
Miladi yılbaşı kutlamalarında neler öne çıkmaktadır: Tanrısallaştırılan (haşa) İsa’nın doğumu,
Kumar, Alkol ve Zinanın türevleriyle birlikte kamuoyuna sunulmaktadır. Bu günah ve
türevleriyle Müslümanların inanç ve yaşam bakımından bir ilişkisi ve benzerliği olamaz.
Çünkü Allah ve resulü bunu yasaklamaktadır. Ayrıca Yılbaşı felsefesini benimsemek ve
içselleştirmek Müslüman olduğu söyleyen bir kimsenin imanını tartışmaya açar.
İmani Açıdan İsa ve Yılbaşı
İsa (as) Hıristiyan felsefede sadece bir peygamber değildir. Kendi ifadeleriyle “ İsa'da hem
insani hem de tanrısal özellikler bulunmaktadır, bu özellikler Meryem İsa'yı doğurmadan önce
de bulunmaktaydı İsa Tanrı olarak baba ile aynı özden, İnsan olarak da günahlar hariç
insanlarla aynı özdendir. Dolayısıyla Meryem sadece İnsan olan İsa'nın değil Tanrı olan
İsa'nın da anasıdır ve ona Tanrı Anası anlamına gelen Theotokos denilmelidir.” Başka bir
tanımlama ile “Katolik, Ortodoks ve Protestan teolojisine göre İsa'nın birbirine karışmayan iki

ayrı tabiatı vardır, insan doğası ve Tanrı doğası. İsa aynı anda hem insan hem de Tanrı'dır. Bu
iki doğanın birbirine karışmadan birleşmesine Hipostatik birleşme denir. İsa ve Tanrı benlikte
birleşirler. İsa, Hıristiyanlara göre Tanrı'nın yaşayan, diri sözüdür. Hıristiyanlar hipostatik
birleşmeyi "Tanrı olan İsa, kul özünü alıp dünyada doğmuştur ama 'yaratılışın çamuruyla'
kirlenmemiştir" şeklinde açıklarlar. Bu doğan söz Tanrı'nın parçası değildir, çünkü Tanrı
parçalara bölünemez. Hıristiyanlara göre üç kişilikli olan Tanrı'nın özünün ikinci kişisi ezeli
söz, tarihte bir zamanda kul özü kişiliği alarak insan bedenine girmiştir ve bu İsa Mesih'dir.”
Batıllıların İsa ve Onun doğumuna atfettikleri yılbaşı etkinlikleri; felsefesi, tarihi ve
sosyolojisi Kur’an ve Sünnetin sunduğu Tevhit ilkesiyle taban tabana zıttır. Çünkü İslam İsa
(as) ve Onun iffetli annesini öncelikle bir kul/insan kabul etmektedir. Ve İsa’yı da (diğer
peygamberler gibi Âdem’den son nebi Hz. Muhammede (sav) kadar) yalnızca bir peygamber
olarak inananlarına sunmaktadır. Tüm bu gerçekleri bile bile bir kimse miladi yılbaşı
etkinliklerini gündemine alacak olursa; imanı bozan bir durumla karşılaşması söz
konusudur.
Davranış (ameli) Açıdan Yılbaşı
Miladi yılbaşı etkinlikleri semavi dinlerin ve bozulmamış insan fıtratına sahip olan topluluklar
tarafından kabulü mümkün değildir. Çünkü bu etkinlikler tüm peygamberlerin günah saydığı;
büyük günahların sınır tanımaksızın işlenmesine ve görsel bir boyut kazanarak
toplumsallaşmasına neden olmaktadır. Kumarın bireyselleşmekten çıktığı gibi yerel coğrafi
bölgeleri aşıp uluslararası bir boyut kazandığı görülmektedir. Kötülüklerin anası olarak tarif
edilen alkol sınırsız bir şekilde tüketilmektedir. Neslin devamı açısından en büyük tehlike ve
olumsuzluk arzeden zina ve türevleri; yılbaşı kutlamalarında eğlence mekânlarını, sokak ve
caddeleri, ayrıca kentlerin en büyük meydanlarını yatak odalarına çevirmektedir. Ayrıca
tüketimi kamçılaması, israfın ve savurganlığın tahmin edilemeyecek boyutlara ulaşması bir
insanlık dramını da beraberinde getirmektedir. Açlık sınırı altında milyar rakamlarıyla ifade
edilen ölümle burun buruna yaşayan; çocuk, kadın, yaşlı ve yetişkinlerin temiz bir su ve bir
dilim ekmek için bekleştikleri bir dünyanın varlığı inkâr edilemez gerçektir.
Kadir gecesi tatil ilan edilmelidir.
Yılbaşı felsefesi ne İslami ve ne de insanidir. İslam dini ile bir ilişkisi ve benzerliği de yoktur.
İnsan fıtratı ile de bir alakası yoktur. Müslümanlar açısından dini, tarihi, sosyolojisi ve
kültürel bir değer de taşımamaktadır.
Öyleyse İslam coğrafyasında ve Müslüman ülkelerde neden Miladi Yılbaşı günü tatil
edilmektedir? 1000 aya bedel olan ve Kur’an’ın indirildiği, Hz. Muhammed’e (sav)
peygamberlik verilen gece Kadir Gecesi neden tatil ilan edilmiyor?
Yılbaşı tatil olmaktan çıkarılmalı. Ve Kadir gecesi tatil ilan edilmelidir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15896.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

“Fakülteler değil, bireyler aday oluyor”
Erciyes Üniversitesi Rektörlük seçimleri ile ilgili adaylarla yaptığımız söyleşilere devam
ediyoruz. Önümüzdeki hafta 17 Aralık Perşembe günü yapılacak olan seçimde sona gelindi.
Bugünkü söyleşi köşemizde rektör adaylarından ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muhammet Güven var. Kamuoyunda, rektörlüğün uzun süredir tıpçıların tekelinde gibi
gözüktüğü ve bu nedenle tıpçı bir rektörün istenmediği ile ilgili Güven, “Aslında fakülteler
aday olmuyor. Kişiler bireysel olarak aday oluyorlar. Burada önemli olan kişilerin bu işi
yapabilmesi ve öğretim üyelerinin bu kişinin bu işi yapabilmesine inanmasıdır” dedi.
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Söyleşi: Bünyamin Gültekin
Rektörlüğe neden aday oldunuz?
Rektörlüğe, dostlarımızla istişare ederek aday olmaya karar verdik. Son 10 yıldır çeşitli idari
görevler nedeniyle edindiğimiz tecrübeleri üniversitemizin gelişimi için kullanmak amacıyla
yola çıktık.
“Göreve iyi bir donanımla başlayacağız”
Seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor?
Son viraja girdik diyebiliriz. Öğretim üyelerimizin %90’nını ziyaret ettik. Kalan öğretim
üyelerimizi de bu süreçte ziyaret edeceğiz. Öğretim üyelerimiz ile sohbet ediyoruz. Onları
tanıma imkanımız oluyor. Bu süreçte çok sayıda dost edindik. Öğretim üyelerimizi ve
birimlerimizi daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Böylelikle sorunları yakından tanıma
fırsatımız oldu. Eğer rektörlük görevi bize verilecek olursa iyi bir bilgi donanımı ile bu göreve
başlamış olacağız. Şuana kadar görüştüğüm ve görüşemediğim öğretim üyelerine ilgilerinden
dolayı teşekkür ederim.
“Eğitimi, dünya standartlarına getireceğiz”
Akademik personele yönelik ne gibi projeleriniz var?
Büyük ölçüde de gelişimini tamamlamış bir üniversiteyiz. Çok sayıda da öğretim üyemiz var.
Budan sonraki öğretim üyelerinin atama kriterlerini, ilgili birimlerin ihtiyaçlarını da göz
önüne alarak gerçekleştirilebilir ölçüde olmasını sağlayacağız. Çünkü şuandaki atama
kriterleri birimlerin farklılıklarını gözetmiyor. Bu nedenle de zaman zaman sıkıntı yaşanıyor.
Hatta biz tıp fakültesinde atamalarda sıkıntı yaşıyoruz. Bu anlamda bir çalışmamız var.
Eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve dünya standartlarına gelmesi için uğraşacağız. Hem
doktora hem de tıpta uzmanlık sonrası öğretim üyeleri ilan edilen kadrolara müracaat edip
öğretim üyesi oluyorlar. Lisans eğitimi ve lisansüstü eğitimi sırasında akademik eğiticiliği
ölçme ve değerlendirmeye yönelik çok fazla bir eğitim görmüyorlar. Zaman içerisinde
hocalarından gördükleri ya da kişisel becerileri ile bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Bu
amaçla burada bir standardın sağlanması için öğretim üyelerimize yönelik eğiticilerin
eğitimini ölçme ve değerlendirme kursları düzenleyeceğiz. Böylece derslerin daha kaliteli
geçmesini ve sınavların daha kaliteli olmasını sağlayacağız.
Üniversitemiz son zamanlarda bir araştırma üniversitesine dönüştü. Çok sayıda araştırma
merkezimiz var. Bunların önemli bir kısmı da Türkiye’de örnek olacak merkezler. Bu
merkezler başta kurumumuzun olmak üzere ülkemizin gelişimine ciddi şekilde katkılar

sağlayacak merkezlerdir. Bilim ve teknoloji buralarda üretilecek. Bu nedenle bu araştırma
merkezlerinin kullanımının akademisyenler tarafından teşvik edilmesi gerekiyor. Bu
merkezlerin daha kolay kullanılmasına imkan sağlayacağız. Yapımı devam eden merkezler
var. Bunların tamamlanıp, hizmete girmesini sağlayacağız.
Uluslararasılaşmaya önem veriyoruz. Yurtdışında yetişmiş Türk vatandaşlarının bize
kazandırılması ve üniversitemizde bulunan öğretim üyelerimizin, yurtdışında bilgi ve
görgülerinin artırılması yönünde bilimsel programlara katılmaları için teşvik edeceğiz.
Üniversite sanayi işbirliğine önem vermemiz gerekiyor. Bu işbirliği giderek artıyor ama
yeterli değil. Bu işbirliğine daha fazla katkı sağlayarak ülkemiz için katma değer üretecek
projelerin ortaya çıkmasını sağlayacağız. İşadamlarının aktif işbirliği ile yurtdışı eğitimlere
geçmiş yıllarda olduğu gibi desteklerin devam ettireceğiz. Uluslararası işbirliklerini
artıracağız. Yurtdışı değişim programlarının daha aktif bir şekilde kullanılmasını
sağlayacağız. Bilimsel araştırmaları, çalışma ve yayın aşamasında destekleyeceğiz.
Üniversitemizin dünyada tanınabilirliğini artırmak amacıyla potansiyeli olan bilimsel
dergilerimizin uluslararası indekslere girmesi için gerekli teşvikleri sağlayacağız.
Birimlerimizin gerek ulusal gerekse uluslararası akreditasyonlarına önem veriyoruz. İlgili
birimlerde akreditasyon programı varsa bu akreditasyon programının şartlarını biran önce
sağlayıp, akredite olmalarını ve uluslararası tanınırlığını artırılması için çalışacağız.
Üniversitemiz birçok parametrede ön sırada yer alıyor. Üniversitemiz, derecelendirme
kuruluşlarının yaptıkları sıralamalarda ilk 5’te, bazı parametrelerde de ilk sırada yer alıyor.
Burada bizi aşağı çeken parametrelerden birisi lisansüstü eğitim gören öğrenci sayımızın
azlığı… Biz de bunun için özellikle lisansüstü eğitim vermeye müsait ama öğretim üyesi
sayısı eksik olan yerler varsa bunların tamamlanması ve daha fazla lisansüstü eğitim verir hale
gelmesini sağlayacağız.
Üniversitemizin TÜBİTAK’tan aldığı desteklerde bir artış var. Bunun artarak devam etmesi
için çalışacağız. Araştırmacılarımızın buluşlarının patentlenmesinin her aşamasında tüm
projelerine katkı sağlayacağız. Dijital kütüphanelerimizin kolaylaştırılmasını ve abone olunan
süreli yayınların artırılması için de gerekli çalışmaları yapacağız.
“Üniversiteyi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz”
Kampüs ile ilgili ne gibi projeleriniz var?
Üniversitemiz genç olmasına rağmen çok yol almış, birçok anlamda gelişimini tamamlamış
bir üniversite… Son yıllarda yapılan yatırımlarla altyapısı da çok iyi bir yere geldi. Buralara
zaman zaman takviyeler olacaktır.
Üniversitemizin kurumsal kimliğinin oturtulması ve daha yaşanabilir bir hale gelmesi için
kampus ile ilgili bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Öncelikle kampüsümüzün bir master
planını hazırlayacağız. Dolayısı ile 20 yıl sonra bir binanın, yeşil alanın, spor alanının nereye
yapılacağının belli olması lazım.
Kampüsün güzelleşmesi, yeşil alanın artması ve kampüsten daha fazla yararlanmak için de
daha fazla alanlar oluşturacağız. Çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin yeşillikler içerisinde
nefes alarak yürüyüş yaptıkları ve bisiklet kullandıkları alanlar yapacağız. Hocalarla
öğrencilerin ve kampus içerisindeki diğer birimlerin birbirleri ile kaynaşabileceği sosyal
alanlar ve nezih ortamları kazandıracağız.
Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın büyük bir kısmı ya kampus içerisinde yada kampus
çevresindeki yurt ve evlerde yaşıyorlar. Bu yüzden üniversitemizin en azından gece 24.00’a
kadar yaşanabilir hale gelmesi gerekiyor. Mevcut spor tesislerinin artırılması ve mevcutlarının
daha aktif kullanılması için teşvik edeceğiz. Kongre merkezi için kaynak bulunmuştu, bunun
biran önce bitirilip hayata geçirilmesi için uğraşacağız. Çarşı yapımı projesi devam ediyor.
Ancak özellikle hukuk, iletişim ve turizm fakültelerinin bulunduğu bölgede de böyle bir
ihtiyaç var. Bunun sağlanmasına çalışacağız. Sabacı Kültür Sitesi’nin tam bir sanat merkezine
dönüştürülmesi için gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz.

“Hangi fakülteden aday olunduğu önemli değil”
Erciyes Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Şahin haricinde tıp fakültesi harici bir rektör
çıkmadı. Bu nedenle tıp fakültesi dışında bir rektörün istendiği yönünde kamuoyuna yansıyan
bilgiler var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Aslında fakülteler aday olmuyor. Kişiler bireysel olarak aday oluyorlar. Ben tıp fakültesi
öğretim üyesi olmasam, başka bir fakültenin öğretim üyesi olsam da aday olabilirim. Burada
önemli olan kişilerin bu işi yapabilmesi ve öğretim üyelerinin bu kişinin bu işi yapabilmesine
inanmasıdır. Aksi taktirde hangi fakülteden aday olunduğu önemli değil. Bu kurumu ileriye
götürmek için gereken özelliği taşıyıp, taşımadığının öğretim üyeleri tarafından takdir
edilmesine bağlı.
Tıp fakültesi Öğretim üyelerinin, diğer fakültelere göre sayıları fazla ama bizim tıp
fakültesinin dışında da çok önemli bir desteğimiz var. Bize inanan büyük bir kesim var. Tabi
imkanlar doğrultusunda birimlere yatırım yapılıyor. Bazı yanlış algılarda olabiliyor. Tıp
fakültesinin kendi döner sermayesinden yaptığı işler de başka kaynaklardan yapılmış gibi
yansıyabiliyor. Aslında bizim tıp fakültesi ile hastaneyi de birinden ayrı düşünmemiz
gerekiyor. Tıp fakültesi ile hastane ayrı iki birim. Tıp fakültesinin rektörlük karşısındaki
konumu herhangi bir fakülteden farklı değil. Oradan aldıkları kaynak bakımından da çok
farklı değil. Hastane ile ilgili yapılan işlerde ise kimin rektör olduğundan ziyade yapılmak
zorunda… Bu durum başka birimler içinde geçerli…
Buraya 1991 yılında geldim. Buranın 6 tane binası vardı. Şimdi kaç tane binası olduğunu
sayamıyoruz. Mehmet Şahin hoca dönemi hariç, bunların hepsi tıp fakültesi kökenli öğretim
üyeleri döneminde oldu. Buralarda bir engel çıkmadı. Bazı fakültelerimizin öğretim üyeleri bu
süreçte 2-3 katına çıktı. Tıp fakültesindeki öğretim üyesi artışı ise %20’lede gerçekleşti.
Önemli olan sizin üniversiteye nasıl baktığınız? Biz üniversitelere ülkelerin kurtuluşu olarak
bakıyoruz. Orya gelecek olan rektör de bulunduğun fakülteden sıyrılıp üniversitenin gelişmesi
için çalışmalı. Biz de böyle çalışacağız. Hangi birimimizde ne aksaklık var ise bunu
gidereceğiz. Üniversitemizi Türkiye’de birinci sıraya dünyada da ilk 500’e yerleştirmek
istiyoruz. Bu potansiyel üniversitemizde var.
“Seçimler sükûnet içerisinde sonlansın”
Söyleşimizi bitirirken, son olarak neler söylemek istersiniz?
Erciyes Üniversitesi 40 yılı aşkın huzur içerisinde olan bir üniversite… Türkiye’deki sayılı
huzurlu üniversitelerden biri… Dolayısı ile bu huzurlu ortamın devam edebilmesi için
seçimlerin şuana kadar olduğu gibi sükûnet içerisinde devam etmesi ve sonlamasını
diliyorum. Başta Erciyes Üniversitesi akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileri olmak üzere
şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepsi çok iyi arkadaşımız,
dostumuz olan bütün adaylara da bu süreçte iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Önemli olan
kurumun ve ülkenin kazanması. Bu kişilerin kazanmasından çok daha önemlidir. Bu sürecin
herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Prof. Dr. Muhammed Güven kimdir?
1966’da Konya doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Konya’da tamamladı. Konya’da liseyi
bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1989 yılında da Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Afyon’da 1 yıllık mecburi hizmetimi yaptı. 1991
yılının ocak ayında ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar ABD’de ihtisasa
başladı. 25 yıldır Erciyes Üniversitesi bünyesinde hizmet veriyor.
1995 yılında iç hastalıklar uzmanı oldu. 2000 yılında doçent, 2006 yılında da profesör
unvanını aldı. Türkiye’nin ilk yoğun bakım uzmanlarından ve Türkiye’nin ilk yoğun bakım
birimini 2003 yılında Kayseri’de kurdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde
2005 ile 2008 yılları arasında başhekim yardımcılığı, 2006-2008 yılları arasında döner
sermaye işletme müdürlüğü yaptı. 2008-2010 yılları arasında da başhekimlik, 2010 yılından
beri de yaklaşık 5 yıldır Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürütüyor.

Rektörlük seçim süreci nasıl işleyecek?
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne 11 aday var. 17 Aralık günü saat 09.00-17.00 arasında
öğretim üyelerinin kullanacakları oylarla en çok oy alacak ilk 6 aday YÖK’e bildirilecek. 2223 Aralık tarihlerinde YÖK, rektör adaylarını inceleme komisyonunu başlatacak. Teamüllere
göre ilk 6 adayın 22-23 Aralık tarihlerinde mülakata çağrılması gerekiyor. YÖK mülakatın
sonucunda bu 6 adaydan 3’ünü eleyecek ve 3 tanesini 25 Aralık’ta Cumhurbaşkanı’na
gönderecek. 25 Aralık’tan sonra Cumhurbaşkanı, bu 3 adaydan bir tanesini rektör olarak
atayacak. Bu kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından rektörlük süreci
tamamlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15897.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Kung-Fu Efsanesi, Kayseri'de vizyona giriyor
Merakla beklenen “Kung-fu Efsanesi” filmi pazar günü Gültepe Kültür Merkezinde seyircileri
ile buluşacak.

09 Aralık 2015 Çarşamba 13:20

Kungfu hocası Selman Özdemir liderliğinde, Kayserinin değişik yerlerinde çekilen amatör
film izleyicileri ile buluşmak için gün sayıyor.
Kungfu sporunu daha iyi tanıtmak için film çekmeyi düşünen Özdemir, öğrencileri ile birlikte
“Kung-fu Efsanesi’ni” çektiler.
Özellikle gençlere yönelik bir film çektiklerini vurgulayan Özdemir, “Film özellikle gençler
için sosyal mesajlar içeriyor. Bu film ile gençlere öğrendiği bilgileri, teklikleri iyiye de
kötüye de kullana bileceklerini anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
İlk kez böyle bir proje içerisine girdiklerini belirten Özdemir, ekonomik sıkıntılar ile
çektikleri filmin 13 Aralık Pazar günü Gültepe Kültür Merkezi’nde izleyicileri ile
buluşacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15898.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Kayseri Şeker Küresel Ölçekte Devlet Ligine
Geçiyor
Ülkemizdeki ticari şirketler ve şirketlerin borçları ile ilgili ödeme takvimi, ödenmiş
sermayesi, cirosu göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda Kayseri
Şeker’in Bankacılık ve Finans sektörleri nezdindeki kredibilitesi ve marka değerinin her
geçen gün artış gösterdiği belirtildi.

09 Aralık 2015 Çarşamba 13:31

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Kayseri Şeker ile ilgili
olarak yapılan değerlendirmeler ve son gelişmeler hakkında şu açıklamalarda bulundu.
Akay, "TBB raporuna göre; Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan analizler sonrasında
nakit oluşturma, borç geri ödeme gücü, finansal yapı ve yönetim açısından yapılan
değerlendirmede Kayseri Şeker’in kısa, orta ve uzun vadede riski bulunmadığı belirtildi.
Kurumsal Şirket anlayışına sahip olan Kayseri Şeker’in faaliyetlerini kuruluş amaçlarına ve
kanunlara uygun olarak düzenlemesi, hizmet verilen şirket ortakları, çiftçisi ve paydaşlarının
beklentilerini karşılayabilecek mali bir disiplini kendisine prensip edinmek suretiyle eski
borçlarını ödeyip yeni yatırımları ise borçlanarak değil öz kaynaklarını değerlendirerek her
geçen gün gücüne güç katmaktadır. Turkish Time 2015 aralık sayısındaki Milyar TL
kulübünün yeni üyeleri araştırmasında, Ciroda 1 Milyar dolar sınırını geçmek küresel ölçekte
bir şirketin devler ligine geçtiğinin tescili olduğuna dikkat çekildi.
Global olarak bu sınırı 1 milyar dolar telaffuz etmek mümkün iken, yurtiçinde milyar lira
olarak düşünebiliriz. Buna göre ülkemizde 1 milyar TL ciroyu geçen şirketler Devler ligine
geçerek ‘Çalışanlar, tedarikçiler, yatırımcılar ve müşteriler tarafından “çok daha büyük ve
güçlü” olarak algılamaktadır.
Zira Türkiye’de 1 milyar lira üzerinde ciro yapan şirket sayısı birkaç yüzü aşmamakta.
Bununla birlikte 1 Milyar dolar sınırı ise global skalada şirketlerin devler ligine geçtiğinin
tescili olmaktadır’ Listeye baktığımızda cirosu 1 milyar TL’ye yaklaşan şirketlerden Kayseri
Şeker devler ligindeki 147 şirket arasına girmek üzere 892.193.806 TL ciro ile onikinci sırada
yerini almıştır. 1 milyar TL ciroyu yakalamak ‘güç algısında’ kritik bir eşik olarak
değerlendiriliyor. TCR Raporuna göre; Kredi Derecelendirme Kuruluşu Kayseri Şeker’in
kredi derecesini yükseltti. Böylece Kayseri Şeker teminatsız kredi alabilecek kurumlar arasına
girdi. Sermaye Piyasası Düzenleme kurulunun denetimine tabi olan Turkısh Credıt Ratıng
isimli Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından 2015 yılında yayınlanan 2014 yılı kredi
dereceleri ile ilgili raporunda Kayseri Şeker’in kısa vadeli kredi derecesi yatırım yapılabilir
skalasında “İyi kredi derecesi olan A2” seviyesine, uzun vadeli kredi derecesi ise BBB den Aye yükseltildi. Bu kapsamda Kayseri Şeker; Uzun vadeli skalada yüksek kredi notu göstergesi
olan A- ye ulaşırken kısa dönem kredi notu ise en üst limit olan A1in hemen altındaki
ortalamanın üzerinde kredi kalitesi notu olan A2 skalasına ulaştı.

Kayseri Şeker ayrıca; 4 yıl önce Kredi derecelendirmesinde en alt gösterge “D” olup iflas
(piyasa datasının karşılığı “ÇÖP”)göstergesinden 4 yılda “yatırım ve iş birliği yapılabilire”
yükselmeyi başarmak suretiyle teminatsız kredi alabilecek kurumlar arasına girmişti.
Halk Bankası’nın Kayseri Şekerin Kredibilitesi hakkındaki değerlendirmesi: Kayseri Şekerin
2011 yılındaki borçları ile ilgili ödeme takvimi, ödenmiş sermayesi, cirosu göz önünde
bulundurularak yapılan değerlendirme sonucunda bankamız nezdinde kredibilitesi ve
moralitesi artmıştır.( 7 Aralık 2015)
Garanti Bankası’nın Kayseri Şekerin marka değerine bakışı: Kayseri Şeker’in 2011 yılındaki
finansal borcu ve 2015 yılındaki konumu göz önüne alındığında Garanti Bankası A.Ş, Kayseri
Şekerin marka değerini “finansal rosyolarını açık teminat ile çalışabilecek seviyeye gelmiştir.
”şeklinde değerlendirmektedir.(7 Aralık 2015)
Fransız Natıxıs Bank; Boğazlıyan Şeker Fabrikası yapılırken kullanılan kredilerin son taksiti
olan 2 Milyon 696 Bin Euro’nun 1 Aralık 2015 Salı günü ödenmesi sonunda Kayseri Şeker’in
Natıxıs Bank’a olan borcu sona ermiş bulunmaktadır" dedi. Akay, "Bu gelişmelerin ardından
Menkul ve gayrimenkul tüm mal varlıkları bankalar tarafından 2011 yılı öncesinde ipotek ve
rehin altına alınan Kayseri Şeker, mal varlıkları üzerindeki ipotek ve rehinlerin kaldırılması
işlemlerini başlatmak suretiyle kendi kurumsal kredibilitesi yanında çitçisinin, paydaşlarının
ve bağlı şirketlerinin de kredibilitelerini artırmaya devam ediyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15899.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Büyükşehir'den Üç Önemli Proje
Büyükşehir Belediyesi üç önemli projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

10 Aralık 2015 Perşembe 10:58

Geçmişi bugüne taşıyacak Hemşehrilik Müzesi, 24 saat açık bulunacak kütüphane ve cenaze
hizmetlerinin tamamının yapılabileceği Şehir Mezarlığı'ndaki düzenleme ile ilgili hazırlanan
projeler Başkan Mustafa Çelik'e sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği üç önemli projeyle ilgili sunumlar Şehir
Mezarlığı'na ilişkin projeyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e hazırlanan
projeyle ilgili bilgiler verildi. Projenin tamamlanmasıyla tüm cenaze hizmetleri şehir
mezarlığında yapılabilir hale gelecek. Girişi değişecek ve çevre düzenlemesi yapılacak olan
mezarlıkta bir de cenazelerin kaldırılabileceği cami inşa edilecek. Şehir Mezarlığı'nda
uygulanacak yeni projede ayrıca morg, cenaze yıkama evi, bekleme salonu, taziye evi gibi
birimler yer alacak.
24 SAAT AÇIK KÜTÜPHANE
Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıracağı 24 saat hizmet verecek olan kent kütüphanesi için de
Başkan Mustafa Çelik'e bir sunum yapıldı. Projeyle Kiçikapı'da bulunan ve restoresi
Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan kilise kütüphaneye dönüştürülecek.
HEMŞEHRİLİK MÜZESİ YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi şehrimizdeki müzelere örneği görülmeyen yeni bir müze daha ekliyor.
Kayseri Mahallesi'nde yapılması düşünülen Hemşehrilik Müzesi ile ilgili projenin sunumu
Başkan Mustafa Çelik'e yapıldı. Hemşehrilik Müzesi'nde Kayseri ile ilgili tüm kültürel
değerler bulunacak. Çağdaş müzecilik teknikleri kullanılarak yapılacak olan Hemşehrilik
Müzesi ile geçmişteki Kayseri bugüne taşınacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15900.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Türkiye Mukayese Edilemez Bir Ülke
Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jorge Cabral, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Portekiz İş
Konseyi Başkanı Berna İlter ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret
etti.

10 Aralık 2015 Perşembe 10:58

Başkan Çelik ziyarette Türkiye'nin İslam coğrafyasının en gelişmiş ve en modern ülkesi
olduğunu söyledi. Büyükelçi Cabral da Türkiye'nin diğer ülkelerle mukayese dahi
edilemeyeceğini belirtti ve Kayseri'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jorge Cabral'ı
belediye binası önünde karşıladı. Konuk Büyükelçi'ye Kayseri'yi tanıtan bir kitap ve hediye
takdim eden Başkan Çelik, daha sonra Kayseri ile ilgili bilgiler verdi. Kayseri'nin tarihi ile
ilgili açıklamalarda bulunan ve ticari kimliği üzerinde duran Başkan Çelik, bugün gelinen
noktada Kayseri'nin bir çok alanda önemli bir merkez olduğunu kaydetti.
Büyükelçi Jorge Cabral da Kayseri'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Büyükelçi
Cabral, özellikle ekonomi alanında Türkiye ile çalışmak istediklerini de söyledi.
"KAYSERİ İLKLERİN ŞEHRİ"
Konuk Büyükelçi'nin soruları üzerine Kayseri'nin geldiği nokta ve yapılması düşünülen
yatırımlarla ilgili bilgiler de veren Başkan Mustafa Çelik, "Kayseri minibüsleri kaldıran tek
şehir. Seyyar satıcısı, kent merkezinde at arabası olmayan tek şehir. Dükkan önüne malın
çıkarılmadığı tek şehir. Elektrik hatlarını yer altına alan ilk şehir" dedi.
Kayseri'nin düzenli ve planlı gelişen bir şehir olduğunu ifade eden Çelik, bundan dolayı da
diğer Anadolu şehirlerinden daha huzurlu bir şehir olduklarını kaydetti.
Başkan Çelik'in Türkiye ile ilgili değerlendirmeleri sırasında, İslam coğrafyasındaki en
gelişmiş ve en modern ülkenin Türkiye olduğunu söylemesi üzerine bu durumu tasdik eden
Portekiz Büyükelçisi Jorge Cabral Türkiye'nin diğer ülkelerle karşılaştırılmayacak bir ülke
olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15901.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Develi belediyesi araç filosunu genişletti
Büyükşehir yasasından sonra kasaba ve köylerin köy ve mahalle olarak ilçe belediyesine
bağlanmasının ardından köy ve mahallelere daha verimli hizmet götürebilmek için araç
sayısını arttırdı.
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Develi Belediyesi 2015 yılında 1 greyder, 1 kepçe,1 lader,2 morglu cenaze taşıma aracı,1 çöp
toplama aracı, elektrikli kaldırım süpürme aracı,1 dozer ve iki karla mücadele aracını
toplamda 12 aracı bünyesine katarak araç filosunu genişletti. 2015 yılında belediyeye
kazandırılan araçlar Develi Meydanı’nda Develi halkına tanıtıldı. Araç tanıtım programına
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, başkan yardımcıları ve birçok vatandaş katıldı.
Programda Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar kısa bir konuşma yaptı.
Cabbar; “Daha güzel hizmet edebilmek için araç parkurumuzu, ekipmanınızı güçlü olması
yönünde bir çalışmamız oldu. Bu doğrultuda da belediyemizin nelere ihtiyacı olduğu yönünde
birtakım çalışmalarımız oldu. Yılbaşından itibaren bu eksiklerimizi gidermek adına elimizden
geldiği kadar araç parkurumuzu genişlettik. Burada vatandaşlarımızın gördüğü gibi cenaze
aracından iş makinelerine varıncaya kadar donanımlarımızı ve ekipmanımızı güçlendirdik.
Son olarak da önümüz malum kış, kış şartlarında vatandaşlarımıza daha güzel hizmet
edebilmek için 3 adet toplamda 1 milyon 200 TL tutarında kar küreyici kamyon aldık. Aynı
zamanda kışın bu hizmeti verdikten sonra yazın da bu araçlarımızı kamyon olacak bize
bağlanın mahallelerimizde ilçe merkezimizde kullanacağız. Biz Develiyi seviyoruz, Develi'ye
en güzel şekilde hizmet etmek istiyoruz, çünkü vatandaşlarımız bunun en güzeline layık. Biz
de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim anlayışımıza göre halka hizmet
hakka hizmet anlayışı. Biz halkı memnun ettikçe Cenabı Allah'ın bize yardım edeceğine ve
daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Burada gördüğümüz araç parkurumuza
kattığımız araçların Develimize hayırlı olmasını Cenab ı Allah'tan niyaz ediyorum. Emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum dedi” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15902.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Bize hakkımızı vermeyen bankalarla çalışmak
istemiyoruz
Eğitim-Bir Sen ve Sağlık Sen üyelerinin ortak düzenlediği basın açıklamasında konuşan
Sağlık Sen Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Çamur “Üniversite çalışanları olarak
bizlere bu muameleyi uygun gören bankaları asla unutmayacağız.
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Bizleri umursamayan bankalara karşı birlik içerisinde, omuz omuza vererek hakkımız olanı
alana kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” dedi.
Erciyes Üniversitesi Bankalar Bölgesinde ortak basın açıklaması yapan Eğitim-Bir Sen ve
Sağlık Sen üyeleri Erciyes Üniversitesi ve bankalar arasında imzalanan Promosyon
Sözleşmesi’nin 3 sene önceki sözleşmeden 700 TL düşük olmasına tepki gösterdi. Bankaların
bu tutumunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Çamur “ Bizler hiçbir bankadan hakkımız
olmayanı istemiyoruz. Sadece bizlerin beklentilerimizi karşılayacak tekliflerle yeni ihale
sürecine dahil olmalarını talep ediyoruz. Üniversite çalışanı arkadaşlarımızdan bizlere hak
ettiğimiz değeri vermeyen bankaların kampüsümüzde bulunan şubelerindeki bankacılık
hizmetlerinden yararlanmamalarını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.
Çamur, bankalara karşı sessiz kalmayacaklarını ve tepkilerini göstereceklerini vurgulayarak “
Yapılacak olan yeni promosyon ihalesinde bizlere beklentilerimizi karşılamayan bir teklifle
gelinmesi halinde Şubat 2016’dan itibaren kanunlar çerçevesinde tarafımıza yatacak tüm
ödemelerin maaş mutemetleri tarafından elden ödenmesini talep edeceğiz. Bize takdir edilen
miktara asla rıza göstermeyeceğiz. Bu yaşadıklarımızı asla unutmayacağız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15903.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Kocasinan Kar-Kış Dinlemiyor
Yoğun ve gayretli çalışmalarıyla takdir toplayan Kocasinan Belediyesi dur-durak, kar-kış
demeden çalışmalarına son hız devam ediyor.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar mevsim şartlarının ağırlaşmasına, hava
ve zemin sıcaklığının oldukça düşmesine rağmen vatandaşların ulaşım ihtiyacını gidermek
amacıyla fırsatları değerlendirerek kar-kış demeden çalışmalarına son sürat devam ettiklerini
söyledi.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yol ve ulaşım hizmetlerinin şehir hayatını kolaylaştırıp,
yaşanabilir kılan bir faktör olduğunun altını çizerek, "Büyüyen ve gelişen Kocasinan'da
imarlı, modern pek çok yeni yaşam merkezinin sayısı artıyor. Biz vatandaşı karda ve çamurda
bırakmamak, ulaşımı; güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmek, trafiği rahatlatmak için yeni
yollar yapıyoruz" dedi.
Düşük hava sıcaklığının çalışmaları güçleştirmesine rağmen şartları zorladıklarına dikkat
çeken Başkan Çolakbayrakdar," İmarlı ve modern yapılaşma bizi memnun ediyor. Mevsim
şartları zor olmasına rağmen kar, kış demeden yeni merkezlerdeki daha çok ihtiyacı gidermek
için yoğun çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, en iyi imkanları
sağlamak için kar-kış, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15904.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Topraklar organik madde görecek
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülen ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi’ kapsamında Kayseri’de
Vermikompost Çalıştayı düzenlendi.
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Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç, “Her şey aslına rücu eder diye bir söz
var. İkinci dünya savaşına kadar tarım genelde organik olarak yapılıyordu. Kimyasal gübreler
daha toprakları zehirlememişti. Üretimi artırmak için çeşitli gübreler kullanıldı. Aradan 70
sene geçti ve topraklar değerini kaybetmeye başladı. Şu anda topraklara yeniden değerini
kazandırmak için çalışmalar yapılıyor” dedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ise, “Bu projeye başladığımızda
‘solucan ne ki? Niye bu kadar büyütüyorsunuz?’ şeklinde bize eleştiriler geliyordu. Gördük ki
başkaları bunu bizden önce keşfetmiş. Bir çok hayvansal atığımız var ama bunları iyi bir
şekilde değerlendiremiyoruz. Dünyaya baktığımızda bir çok maddeyi çok güzel
değerlendiriyorlar. Kayseri olarak buna öncülük etmek istedik. Buradaki temel hedefimiz bir
farkındalığı oluşturmak. Bu gübre ile tüm Türkiye’ye örnek olmak istedik. Bu proje milli bir
proje. Bu projelerle inşallah tarlalarımız organik madde görecek. Bu tip çalışmalarla organik
maddeyi gündeme getirmeyi hedefledik.” ifadesinde bulundu.
Vermikompost gübresi üreticisi olan Şükran Baş Doğan, ise “Solucan gübresi ile alakalı bir
çok şey duymuştum. Verilen eğitimlere katıldım ve yapılan sınavlarda başarılı olan 9 kadın
çiftçi ile Avrupa’ya gittik. Buralarda önemli bilgiler edindik.
Toprağın ana şevkatinde olduğunu biliyordum ama bu kadar şefkatli olduğunu bilmiyordum.
Toprağın şefkati bize verdiği heyecan çok güzel. Biz çiftçi kadınlar olarak heyecanlandık.
Proje kapsamında daha da güzel günler göreceğimize inanıyorum” dedi.
Vermikompost üretiminde karşılaşılan zorluklar ve çözüm yollarının tartışılacağı çalıştay 11
Aralık tarihinde sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15905.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Yanan ekmek teknesine çaresizce baktı
Kayseri'de bilinmeyen sebepten çıkan yangında, bakkal dükkanı küle döndü. Dükkanın sahibi,
çaresizce itfaiye ekiplerinin müdahalesini seyretti.
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Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi Mahallesi 5. Sokak'ta bulunan bir bakkal dükkanında
bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve
itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bakkalın bulunduğu cadde güvenlik önlemi alırken,
çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Bu sırada bakkalının yandığını öğrenip olay yerine gelen bakkal sahibi Cengiz Kaya,
çaresizce itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi. Bu sırada, Cengiz Kaya'nın ailesi de,
dükkana gelerek gözyaşı döktü. Gözyaşlarını tutamayan kızlarını teselli eden Kaya, itfaiye
ekiplerine yardım etmeye çalıştı.
Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15906.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Gençler Arasında Çıkan Kavgada Kan Aktı: 1
Yaralı
Kayseri'de iki genç arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bıçaklanarak yaralanan genç hastanede
tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde meydana gelen olayda
H.V.K. ile H.K. arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Çıkan
kavgada H.K.'nın yanında bulunan bıçak ile H.V.K.'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak
yaraladığı öğrenildi.
Yapılan ihbar sonrasında yaralanan H.V.K. ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırılırken, H.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına
alındı.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15907.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Amatör spor kulüplerine tam destek
Yahyalı’da kurulan Kayseri’nin ilk Softbol ve Beyzbol Takımları oyuncuları, kulüplerine
verdiğini destekten dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ziyaretinde
bulundu.
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Başkan Esat Öztürk’ün makamında gerçekleşen ziyarete Yahyalı Milli Eğitim Müdür Ahmet
Kafalı, Ragbi
Federasyonu Temsilcisi Nebi Akkuş, Takım Antrenörü Halit Eldek ve sporcular katıldı.
Ziyarette konuşan Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Kayseri’nin ilk ve tek Softbol ve
Beyzbol takımlarının kuruluş aşamasına destek veren ve Ragbi Federasyonunun Antalya
Kemer de düzenlenen Softbol ve Beyzbol 2015 Türkiye elemelerine katılmasına katkı
sağlayan Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.

Ragbi Federasyonu Temsilcisi Nebi Akkuş’ta Ragbi Sporuna desteklerinden dolayı Başkan
Öztürk’e teşekkür ederek, gecesini gündüzüne katarak Yahyalı’da değişimin adımlarını atan
Başkan Esat Öztürk’e minnettar olduklarını ifade etti.
Sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Esat Öztürk’te , belediye
olarak spor kulüplerine her zaman desteğe hazır olduklarını belirterek, Yeni Yahyalı’yı hep
birlikte oluşturacaklarını söyledi. Başkan Öztürk; “ Ben sizleri tebrik ediyorum böyle spor
dalını seçtiğiniz için. Bize amatör spor kulüplerine yardım etmemiz için kanun bir hak
tanınmış. Biz, yeni Yahyalı’yı İnşaalah hep beraber inşa etmiş olacağız. Kaymakamımızla,
Belediyemizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, diğer daire amirlerimizle, gönüllü kültür
teşekkülleriyle, derneklerimizle ve spor camiamızla ilçemizi yeniden yapılandıracağız.
Yahyalı, başka bir Yahyalı olma yolunda hızla ilerliyor. Allah yolumuzu açık etsin. Böyle bir
spor dalını teşvik ettikleri için Nebi Başkanımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür
ediyorum. İlçemizde bildiğiniz gibi Ragbi Federasyonu tarafından Türkiye Turnuvası ve
Milli Takım seçmeleri yapıldı. Ragbi Bayan Milli Takımımız burada kamp yaptı.
Çocuklarımızı spora özendirmemiz lazım. Biliyorsunuz Milli Sporcu olduğunuz zaman
üniversiteye direk geçme şansınız oluyor. Bu çok ciddi bir avantaj. Belediye olarak biz hem
ulaşım konusunda hem de malzeme konusunda gerekli desteği spor kulüplerimize vereceğiz.
Ben hepinizi tebrik ediyorum. Sporun güzelliğini yaşıyorsun. Spor hem kardeşliği ve sevgiyi
ön plana çıkarıyor. Antalya’ya turnuvaya hepiniz gitti. Bu da güzel bir vesile oldu. Peygamber
Efendimiz, seyahat ediniz sıhhat bulunuz diyor. Sporunda böyle bir güzelliği var. Ben
içinizden şampiyon ve şampiyon adayları görmek istiyorum. Hepiniz finalle kalan, bizi
temsil eden kardeşlerimiz olarak görmek istiyorum.” diye konuştu.
Takım Antrenörü Halit Eldek’te Kemer de düzenlenen Beyzbol ve Softbol 2015 Türkiye
elemeleri hakkında bilgiler verdi. Halit Eldek, turnuvada Yeşil Yahyalı Softbol Takımı ve
Yahyalı Gençlik Beyzbol takımlarıyla Kayseri’yi en iyi şekilde temsil ettiklerini, 44 takımın
yer aldığı turnuvada başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Gençleri kötü alışkanlıklardan
uzaklaştırmak için spora özendirilmesi gerekli olduğunu söyleyen Halit Eldek, bunun için
Yahyalı’da Spor Köyü kurmak istediklerini ifade etti.
Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ve Ragbi Federasyonu Temsilcisi Nebi Akkuş, amatör
spor kulüplerine desteklerinden dolayı Başkan Esat Öztürk’e hediye takdim ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15908.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Müstakil Evde Çıkan Yangın İtfaiyenin Müdahalesi
İle Söndürüldü
Kayseri'de inşaat halinde olan ve içerisinde talaş olduğu öğrenilen müstakil evde çıkan
yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Boztepe Mahallesi Yardım Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yangın
çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede yanan eve ulaşan itfaiye ekipleri, yangını
söndürdü. Müstakil evin inşaat halinde olduğu ve bir odasında bulunan talaşların bilinmeyen
bir sebepten dolayı tutuştuğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15909.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

“ERÜ’de yönetim boşluğu giderilecek”
Erciyes Üniversitesi rektör adayı Prof. Dr. İsmail Kayar tanıtım için Gazeteciler Cemiyeti’nde
basın açıklaması yaptı. Kayar, ERÜ’de yönetim boşluğu olduğunu belirterek projeleri
hakkında bilgi verdi.
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“ERÜ’de gelişim ve değişim için” sloganıyla yola çıkan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve
Eski Dekanı Prof. Dr. İsmail Kayar “ERÜ’ de yönetim boşluğunu giderecek, birikmiş
sorunlara acil ve adil çözümler getireceğim” dedi.
Kayar yapmış olduğu basın açıklamasında şunları dile getirdi:
“ERÜ 5 binden fazla personeli ve 50 binden fazla öğrencisi bulunan, başarılı bilimsel
çalışmalarıyla ve eğitim öğretim faaliyetleriyle büyük bir üniversitedir. Üniversitemiz
bilimsel çalışma/yayın ve eğitim öğretim yönlerinden esasen iyi durumdadır. Fakat üzülerek
ifade etmeliyim ki; ERÜ’ de son yıllarda akademik personelin önemli bir kısmının başarıya
odaklanabilmesi için uygun bir ortamın kalmadığını müşahede ettim.
Gruplaşmalara son!
Birçok fakülte ve yüksekokulda öğretim üyelerinin gruplaştığını, yönetimin bir grubu tutup
diğerini dışladığını, bu kısır çekişmelerin bilim üretme hedefiyle bağdaşmadığını ve
üniversitemizi kendine yaraşır ufuklardan uzaklaştırmakta olduğunu görmekteyiz. Tüm
bunlara üniversitedeki yönetim zaafının ve yönetim boşluğunun sebep olduğunu
düşünüyorum. Hepimizin malumudur ki başarılı bilimsel çalışma ve eğitim öğretim faaliyeti
ancak huzurlu bir çalışma ortamı içinde yapılabilir. İşte bu yüzden üniversitemizin gerek
bilimsel gerek eğitim öğretim bakımından daha aktif ve başarılı bir sürece girmesini sağlamak
için aday oldum.”
Üniversitenin altyapısı ve kampüsle ilgili projeleri hakkında da bilgi veren İsmail Kayar
rektör olarak seçilmesi halinde yapacaklarını şu şekilde dile getirdi;
“Bilimsel araştırma ve yayınlarda teşvikleri ve rekabetleri arttıracağım. Eğitim-öğretim
kalitesini yükselteceğim. ERÜ’de her alanda uygulamayla iş birliği yapılmasını
sağlayacağım.”
Kayar kimdir?
1965 yılında Çorum doğumlu olan Kayar 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi’nde Özel hukuk alanında yaptı.

1994 yılında Yardımcı Doçent, 2001 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör kadrosunda görev
alan İsmail Kayar’ın 10 kitabı ve 40 civarında makalesi bulunuyor.
Haber – Fotoğraf: Selda Avcı – Erdal Ceylan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15910.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Dünya’ya gücümüzü gösterdik
Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlikler son günlerde Türkiye’nin gündemine oturan başlıca
konulardan biri… Biz de yaşanan bu olayı Kayseri halkına sorduk. Vatandaş, yaşanan
gerilimden Rusya’nın zararlı çıkacağını belirtirken, Türkiye’nin bu krizde dünyaya gücünü
gösterdiğini söyledi.

10 Aralık 2015 Perşembe 12:46

Emekli Öğretmen Hüseyin Yandım(55) Türkiye’nin bu konunun daha da üstüne gitmesi
gerektiğini düşünerek bu gerilimden doğan ekonomik sonuçları Türkiye’nin kolaylıkla
atlatabileceğini söyledi. Yandım: “Kardeş ülkelerin de bu konuda ülkemize destek vermesi
bizi gururlandırıyor. Bizim güçlü bir ülke olduğumuzu anladılar. Çünkü her ülke bu durumu
göze alamazdı. Aynı zamanda Rusya’da yaşayan Türk kardeşlerimiz de bu gerilimde
ayaklandı. Bizim güçlü bir ülke olduğumuzu Dünya’ya gösterdik göstermeye ’de devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Türkiye güçlü bir ülke”
Azerbaycanlı öğrenciler Rahib Agayev (19) ve Terzan İsmail (19) ise “Herkesin vatanı
kutsaldır” diyerek şunları söyledi : “Vatanı sevmek imandan gelir. Sınırları ihlal ettiler ve
uyarıldıkları halde tehdite devam ettiler. Bunu yaptıkları için Türkiye’nin bu konuda haklı
olduğunu düşünüyorum. Rusya’nın bu şekilde kendilerini haklı gösterme çabalarına da
kesinlikle hak vermiyorum. Bu olay ekonomik açıdan bizi değil tam aksine Rusya’yı
etkileyecektir. Türkiye güçlü bir ülke. Biz ve bizim gibi Azeri vatandaşlarımızda böyle
düşünüyor. Siyasete güvenmiyorum. NATO bizim yanımızda olduğunu söyledi. Ama yarın ne
olacağını bilemeyiz. Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Azerbaycan’da ekonomik açıdan
Türkiye’yi yalnız bırakmayacağını ve her türlü desteği sağlayacağını söylüyor. Biz de böyle
düşünüyoruz”.
Emekli Öğretmen Kemal Altıparmak(74) Rusya’nın Türkiye’ye bir şey yapamayacağını
belirterek herhangi bir tehlikenin doğmayacağına dikkat çekti. Altıparmak: “Bu kadar dostu
arkasına alan Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunu onlarda iyi biliyor. Büyük bir sıkıntı
çıkarmaları durumunda bırakın Türkiye’yi karşısına almayı tüm Türk milletini karşısına
alacaklarını onlar da iyi biliyor” ifadelerini kullandı.
Haber-Fotoğraf: Veli Gögebakan-H. Kasım Açıkgöz
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15911.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

Hacılar'ın kardeşliği
Kayseri’nin Hacılar ilçesi, kardeş Bosna’nın Hacılar (Hadzici) şehri ile kardeş oldu. Aynı adı
taşıyan belediyelerin kardeşliğini pekiştirmek amacıyla iki ülke arasında temaslar
sıklaştırılacak.

10 Aralık 2015 Perşembe 13:03

Hacılar Belediye Meclisi Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 4 madde
görüşülerek karar bağlandı. Meclis toplantısında Bosna'nın Hadziçi (Hacılar) Belediyesi ile
kardeş şehir olunması kabul edildi.Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen Aralık
ayı meclis toplantısına Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici başkanlık etti. Toplantıda, 4
madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısının birinci maddesinde yer alan 2015/11
sayılı imar komisyon raporu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin ikinci maddesinde yer alan Bosna'nın Hadziçi Belediyesi ile kardeş şehir olunması
konusu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü'nün karla mücadele kapsamında
ihtiyaç olan Man marka kamyon alımı için Hacılar Belediye Başkanına oybirliği ile yetki
verildi.Gündemin son maddesinde sosyal denge sözleşmesi talebinin yenilenmesi konusu
görüşülerek oybirliği ile belediye başkanına yetki verildi.
Meclis toplantısının sonunda Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, alınan kararların Hacılar
ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15912.html
Erişim Tarihi: 10.12.2015

‘Satın Alma, Sahiplen’ kampanyasına büyük ilgi
Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ve Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği
(KayHakDer)’in sokak hayvanlar için beraber düzenlediği kermes yoğun ilgi gördü.

11 Aralık 2015 Cuma 12:52

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde ‘Satın Alma, Sahiplen’ kampanyası adı altında
düzenlenen ‘Sokak Hayvanlarına Yardım Kermesi’nde konuşan Veterinerlik Fakültesi
Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çağlar Sinmez toplumsal hayvanlara karşı toplumsal
duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek“ Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
ve Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği’nin organize ettiği sokak hayvanlarına yönelik

kermesi düzenlemekteyiz. Amacımız Üniversite öğrencilerinin, geleceğin veteriner hekim
adaylarının, akademik personelin hayvan duyarlılığı, hayvan sevgisi ve hayvanlara karşı
olumlu tutum sergilenmesi. Burada elde edilecek tüm gelirler Kayseri Hayvanları Koruma
Derneği aracılığıyla yardıma muhtaç hayvanların tedavi ihtiyaçları karşılanacaktır” dedi.
Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi ve dernek gönüllüsü Tülay Sicimoğlu sokak
hayvanlarının tedavi ve mama ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarının devam edeceğini
vurgulayarak” Özellikle sokak hayvanlarını koruma, onlara sahip çıkma, onları yuvalandırma
çalışmalarımız var. Bunun için bir gelire ihtiyacımız var. Gelir için bu tip çalışmalar
yapıyoruz. T-shirtler bastırıyoruz, kupalar bastırıyoruz, kermesler düzenliyoruz. Bu kermesin
amacı da buradan bir gelir elde etmek ve sokaktaki hayvanlara sahip çıkmak. Onların
tedavisini yapmak ve mama takviyesinde bulunmak. Çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda
devam edecek” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15913.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Ar-Ge Projelerine Kayseri Şeker
Çalışanlarından Destek
Kayseri Şeker AR-GE Merkezinde yürütülen 13 proje çalışması dışında çalışanların da
projelere katılımlarının sağlanması amacıyla önerilen projeleri ödüllendirildi.

11 Aralık 2015 Cuma 12:55

Proje önerileri ve ödüle layık görülen projenin tanıtılması toplantısına Kayseri Pancar
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay , Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkan Turhan Özer, Başkan Vekili Atilla Yalçın Yönetim Kurulu Üyeleri Hurşit
Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü Levent Benli, Ar-Ge Birimi Yöneticileri ve çalışanlar katıldı. Toplantıda konuşan
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Türkiye’de şeker
sektörüne katkı sağlamak amacıyla özellikle verimlilik ve katma değeri artırmaya yönelik
projelerin destek bulması ile sektörümüze önemli katkılar sağlamasını arzu ediyoruz. Bu
projeler destek buldukça hayata geçecek ve patenti bize ait uygulamaları da beraberinde
getireceğine dikkat çekerek; "Bildiğiniz gibi ARGE birimimiz 1 seneye yakın faaliyet
gösteriyor. birimimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Kayseri de de, sektörde de yeni. Bu
çalışmayı ilk defa gerçekleştirmek bize kısmet oldu. Bunu önemsediğimiz için teşebbüs ettik.
Özellikle devletimiz son yıllarda bu konuya çok önem vermeye başladı. Türkiye’nin yeni
icatlar konusunda dünyada geri kalmaması için önem vermeye başladılar. Bizde bu gelişmeye
ilgisiz kalamazdık ve o çerçevede böyle bir teşebbüste bulunduk. Buradaki amacımız sadece
devletin desteği değil icatta bulunmaktır. Yeni bir şeyler ortaya koymaktır. Sektörümüze,
çiftçimize ve işletmemize katkı sağlamaktır. Biz bu işi hep beraber yapıyoruz. Bir ve beraber
olursak anlamı var. Eğer bütün insanlarımızın fiziki gücünü, kabiliyetini ve hepsinden
önemlisi beynini birleştirebilirsek o zaman bu güç tarif bile edilemez. Aslında ARGE’nin bize

getireceği yeni uygulamalardan başka bizi birbirimize beyin olarak entegre edecek bir yapı
oluşturması lazım. AR-GE bizi ortak akılda birleştirebilirse en büyük faydayı orada
sağlayacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından solucan gübresi hakkında proje önerisi
getiren Şerife Kaya’ya plaket ve bir adet cumhuriyet altını hediye edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15914.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kayseri’de yardım ve destek birimi kuruldu
Kırım Türk İş Konseyi Rusya’nın uyguladığı yaptırımlardan zarar gören Kayseri iş dünyasına
yardımcı olmak üzere ‘Destek Birimi’ kurdu.

11 Aralık 2015 Cuma 12:59

Kırım Türk İşadamları Konseyi Genel Sekreteri Yavuz Selim Budak, meydana gelen
sıkıntıların çözümü için oluşturulan hukuk ve ticari birim ile Kayseri iş dünyasında zarar
gören şirketlere yardım etmeye hazır olduklarını söyledi. Budak Rusya’nın uyguladığı
ekonomik yaptırımların sonsuza kadar sürmeyeceğini hatırlatarak, “Sonuçta olayın iki boyutu
var. Siyasi ve ekonomik. Devletimiz siyasi boyutunda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.
Bizler de ekonomik anlamda zarar gören işadamı arkadaşlarımızın bu zararını minimize
etmek adına neler yapabiliriz çabasına girdik” dedi. Uzun süredir Rusya başta olmak üzere
Kırım ve Rus coğrafyasında işler yaptıklarını kaydeden Budak konuşmasını şöyle sürdürdü;
“Bu bölgede ciddi tecrübe ve birikimlerimiz var. Konseyimiz bünyesinde Rusya ile ticaret
yapan şirketlere uzun yıllardır hizmet veren Ankara ve İstanbul merkezleri hukuk kuruluşları
ile görüşmeler yaptık ve işbirliğine karar verdik. Dolayısıyla çok hızlı olarak da harekete
geçmek istiyoruz. Özeti şu ki, Rusya’nın yaptırımlarından etkilenen Kayseri ve Türkiye’deki
tüm işadamlarımızın bize başvurmaları halinde hukuki ve ticari boyutta neler yapabilirsek
yardımcı olmaya hazırız, zararların telafi edilmesi için izlenecek hukuki ve ticari süreçle ilgili
çalışmalar yapıyoruz. Bu tür sıkıntısı olan, Kayseri başta olmak üzere Türkiye’nin her
yerinden işadamı arkadaşlarımıza da kapımız açık ve yardımcı olmaya hazırız. Kırım Türk İş
Konseyi Temsilciliğimizin yeri Kayseri’de Lifos Tower İş Merkezi’nde bulunuyor.
Şahsi cep telefonu numaram
0541 660 55 41 ayrıca ofis telefon numaramız da
0352
320
0550,
mail
adresimiz
de
karadenizticaretkayseri@gmail.com
ve
kirimturkiskonseyi@gmail.com. Buralara telefon ya da mail ile ulaşan herkese de yardım
etmeye hazırız. Bu konuda yakın zamanda başvuruları aldıktan sonra da Ekonomi Bakanı
Kayseri Milletvekilimiz Sayın Mustafa elitaş Beyefendi ile de randevu alarak bir görüşme
yapacağız. Sayın bakanımızın da büyük katkıları ile Kayseri iş dünyasında bu konudan zarar
görmüş işadamı arkadaşlarımızın zararlarını en aza indirmek için sonuçlar alacağımıza
inanıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15915.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Tarihi Tablakaya Projesi Başladı
Talas Belediyesi'nin kendi bütçesinin yanı sıra Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile
diğer kurumların mali destek verdiği Tablakaya mahallesi Restorasyon Projesi kar kış
demeden başladı.

11 Aralık 2015 Cuma 12:59

Altyapı kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğü mahalle restorasyonuyla ilgili bilgiler veren
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projenin 3 ayaklı olduğunu söyledi. Başkan
Palancıoğlu, projenin ilk ayağının tarihi eski belediye binasının restorasyonu olduğunu
hatırlatarak, "Projenin diğer ayakları ise altyapı kurumlarının elektrik, su, telekom ve gaz ile
ilgili çalışmalarıyla beraber, 2 cadde ve 9 sokakta devam eden Arnavut taşı döşeme işinden
oluşuyor" dedi.
Tablakaya projesinin ana ayağını oluşturan eski belediye binasının restorasyonuna ORAN'ın
desteğini anlatan Başkan Palancıoğlu, "Yaklaşık 394 bin TL olan restorasyon bedelinin yüzde
75'lik kısmı olan 295 bin 270 TL'sini ORAN karşılayacak. Bu kısımla beraber Tablakaya
Meydanı ve çevresini restorasyonla tarihi görünümüne kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
Başkan Palancıoğlu, projenin diğer ayaklarıyla 18 ayda tamamlanmasının planlandığını
belirterek, "Proje tamamen bittiğinde tarihi eski belediye binamızın üst katı misafirlerimiz için
kabul evi, alt katı ise nikah işlemleri olarak hizmet verecek. Elektrik direkleri kaldırılıp
hatların yer altına alınıp sadece aydınlatma direklerinin yer alacağı mahallemizde görüntü
kirliliğinden de kurtulmuş olacağız. Ayrıca diğer altyapı çalışmaları da güçlendirilerek Yaman
Dede Kültür ve Sanat Evi ile Yaman Dede Cami arasındaki mahallemiz turizme yönelik
çalışmaların yer aldığı ana bölgeler içinde yer alacak. Böylelikle Talas olarak turizmden daha
fazla pay almaya çalışacağız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15916.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Patlamada hayatını kaybedenler için anma
etkinliği
Eğitim-Sen Kayseri Şubesi tarafından Ankara'daki meydana gelen patlamada hayatını
kaybeden 101 kişi için, anma programı düzenlendi.

11 Aralık 2015 Cuma 13:03

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında,
patlamada hayatını kaybeden 101 kişiyi temsilen sahneye karanfil bırakıldı. Sendika üyelerin
şiir okuduğu anma etkinliğinde, sloganlar da atıldı. Etkinlik hakkında bilgiler veren EğitimSen Kayseri Şube Başkanı Ulaş Apaydın, "10 Ekim'de kaybettiğimiz, 101 tane canımızın
nezdinde, bu davada hayatını kaybeden Müslüman arkadaşlarımızın anısına yapmış
olduğumuz barış şehitlerimizi anma etkinliğiydi. Arkadaşlarımızı ve gençlerimiz ilgi
gösterdiler. Kurum ve parti başkanlarımız da gelerek bizlere şeref verdiler" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15917.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Genç Kaymek'ten Türkiye'de Bir İlk
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Genç KAYMEK, Türkiye'de ilk olan bir
uygulamaya imza attı.

11 Aralık 2015 Cuma 13:05

Genç KAYMEK İhtisas Merkezi'nde işitme engellilere yönelik KPSS kursu açıldı. Büyük ilgi
gören kursa şehir dışından dahi katılımlar oldu.
Gençlerin daha iyi yetişmesi için destek veren Genç KAYMEK; işitme engellilere yönelik
önemli bir hizmeti hayat geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Eğitim Faaliyetleri (BEF)
bünyesindeki Genç KAYMEK, Türkiye'de bir ilke imza atarak işitme engellilerin katıldığı
KPSS kursu açtı. Kursta verilen dersler anında işaret diliyle kursiyerlere aktarılıyor.
Genç KAYMEK İhtisas Merkezi Yöneticisi Mahmut Çatık, Kayseri'de böyle bir kursa ihtiyaç
olduğunu görerek kursu açtıklarını ve Türkiye'de de böyle bir kurs olmadığı için şehir
dışından gelenler olduğunu söyledi. 25 kişiyle başladıkları kursta bir hafta içinde 47 öğrenciye
ulaştıklarını dile getiren Çatık, kursiyer sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.

Genç KAYMEK kursu için Samsun'dan gelen Merve Keskin ise kurs için teşekkür ederek
"Kursa katılmak üzere Samsun'dan geldim. Kursların devam etmesini istiyorum. Bize bu
şekilde destek verilmesinden dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15918.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

2014 yılı içerisinde 5 bin kadın koruma talep
etti
Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kadına yönelik şiddet' konulu
panelde konuşan Baro Başkanı Fevzi Konaç, "Kayseri gibi maneviyatı ve inancı yüksek bir
şehirde 2014 yılı içerisinde 5 bin kadın 'Kocamdan şiddet görüyorum, başıma bir iş gelebilir'
diyerek devletten koruma talep etti" dedi.

11 Aralık 2015 Cuma 13:36

Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından 'Kadın yönelik şiddet' konulu panel düzenlendi.
Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen panele, Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, Baro Başkanı Fevzi
Konaç, İl Müftüsü Şahin Güven, Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan,
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve davetliler katıldı.
Panelde konuşan Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç, Kayseri'de aile mahkeme sayısının 6'ya
çıktığını hatırlattı. Konaç, "Kayseri gibi inançlı, imanlı, güzel gelişen ve bu anlamda birçok
örneğe sahip bir şehir olarak istatistiklerimiz Türkiye genelinde korkutan bir noktaya geldi.
Ben göreve başladığımda 2 tane aile mahkemesi vardı. Şuanda Kayseri’de ki aile mahkemesi
iş yüküne yetişemediği için 6’ya çıktı. 6 mahkeme işini ve gücün bıraktı toplumda, şiddete
muhatap olan kadının korunması, nafaka ve boşanma davalarına bakıyor. Sadece 2014
senesindeki toplam boşanma davalarıyla ilgili olarak istatistiklere baktığımız zaman 6
mahkemenin 6 bin esasa ulaştığını gösteriyor. Türkiye’nin nüfus oranıyla ilişkilendirildiğinde
maneviyatı ve inancı bu kadar yüksek bir şehir olarak en yüksek oranlı boşanan illerden bir
tanesi haline geldi" ifadelerini kullandı.
Sadece 2014 yılı içerisinde 6 bin kadının eşinden şiddet gördüğü gerekçesi ile koruma
talebinde bulunduğunu kaydeden Konaç, "Koruma kararı ile ilgili olarak Türkiye’de kadının
en çok şiddete maruz kaldığından koruma talep ettiği iller içerisinden ilk 5’in içerisindeyiz.
2014’teki sayısı 5 bindir. 5 bin kadın ‘Eşimden şiddet görüp, başıma bir iş gelme riski var’
deyip devlete müracaat ediyor. 2015 itibariyle de bu sayı yüzde 20 artmış durumdadır.
Dolayısıyla kanunların ve adliye saraylarının bu işi tek başına tedavi etmeye yetmiyor"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15919.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Develi'de İnsan Hakları Haftası Kutlamaları
Develi'de İMKB Fen Lisesi İnsan Hakları Haftası münasebetiyle Mustafa Aksu Kültür
Merkezinde bir program düzenledi.

11 Aralık 2015 Cuma 13:36

Programa Develi Kaymakamı Harun Başıbüyük, Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu, Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri İl Müftüsü Doç Dr Şahin Güven İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ali Arslan ve Kurum Müdürleri katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve
İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven yaptığı
konuşmasında, "İnsanlığın hak ve hürriyetlerine belirleme hususunda peygamberlerin
sonuncusu olan Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem salat ve selam olsun,
bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü, insan haklarını yayınlayan batı ülkeleri yarım yüzyıla 2
tane Dünya Savaşı sığdırmışlardır. İnsanlar hunharca birbirlerine katlediyorlar ve birbirlerinin
hak ve hukukunu çiğniyorlar, insan hakları dediğimiz şey, insanın bireyin kendi haklarına
başkalarına devredilme imkanı olmayan haklarına başkalarından ayrı olan özelliklerini
ayrıcalıklarına ifade eder, ancak hak bununla sınırlı değildir" dedi.
Güven, "Hak aynı zamanda Rabbimizin de adıdır 'hak' kelimesi hakikat gerçek anlamına gelir
insanlar ilk günden itibaren yani Hazreti Adem'in dünya serüveniyle başladığı ilk andan
itibaren, kendi hak ve sorumluluklarını bildirme hususunda vahiy ile desteklenmiştir. Yine bir
gün Fahri Kainat Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashabına hak ile alakalı sohbet
ederken şu soruyu sordu 'müflis kimdir bilir misiniz?' Ashab ı Kiram şu şekilde cevap verdi
'malını mülkünü servetini kaybeden kişiye müflis denir ey Allah'ın Rasulü' bunun üzerine iki
cihân Serveri Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu cevabı verdi; 'bu dünyada iken namaz kıldığı
oruç tuttuğu ibadetlerini tam olarak yerine getirdiği halde, öldüğü zaman Rabbinin huzuruna
çıkınca bu ibadetlerinin karşılığı olan sevapla, insanların bu dünyada iken haksızlık yaptığı,
zulüm yaptığı işkence yaptığı, İnsanların gelip ondan haklarını almaları, namazın sevabını
haksız mal edindiği kimseye orucun sevabını gelip alacak zekatın sevabını hakkını yemiş
olduğu bir insan gelip alacak öyle olacak ki artık verecek cevapları kalmayacak hala Haklı
olan insanlar olacak bunun üzerine O haklı olan insanların günahlarından bu kişiye
aktarılacak asıl müflis odur' ded" diye konuştu.
Program İMKB Fen Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiir ve slayt gösterileri ile son buldu.
Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İnsan Hakları Haftası münasebetiyle düzenlediği
yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül takdimi yapıldı. Öğrencilere ödüllerini Develi
Kaymakamı Harun Başıbüyük, Garnizon Komutanı Erdoğan Mutlu ve Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar takdim etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15920.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Araplar Kayseri'yi keşfetti
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin Arap ve Kuzey Afrika coğrafyasına
tanıtımı amacıyla düzenlenen 5. Metex Etkinliği'ne katılmak üzere ilimize gelen Arap
turizmcilerle bir araya geldi.
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Turizmcileri Kayseri'de ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Başkan Çelik, "Farklı
coğrafyalarda yaşayan aynı inanmış insanlarız. Turizm sayesinde birbirimizi daha iyi
tanıyacağız" dedi.
"FARKLI COĞRAFYALARDA AYNI DEĞERLERE İNANIYORUZ"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Arap Turizmcilerle Kayseri Mahallesi'nde bir
araya geldi. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Yemen, Katar gibi
ülkelerden gelen Arap turizmcileri İslam coğrafyasının en gelişmiş kentlerinden olan
Kayseri'de ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Başkan Çelik, "Bizler farklı
coğrafyalarda yaşayan aynı değerlere inanmış insanlarız. Farklı vesilelerle birbirimizi tanımak
zorundayız. Turizm de birbirimizi tanımamızın en iyi araçlarından birisi. Bizim
coğrafyamızda sizlerde olmayan yayla turizmi, dağ turizmi, kış turizmi gibi farklı değerler
bulunuyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda sizlerin getireceği misafirleri ağırlamaktan mutlu
olacağız. Gelen misafirlerimize kayak imkanı sunarken tarihi değerlerimizi göstereceğiz ve
tarihi mekanlarda aynı zamanda mutfağı ile de ünlü olan Kayseri'de birbirinden farklı
lezzetleri ikram edeceğiz" diye konuştu.
"KAYSERİ'NİN ORTADOĞU'DAKİ TEMSİLCİLERİ OLACAĞIZ"
Yemeğe katılan, Ürdünlü Turizmci Essem Alshaer de bir medeniyet şehri olan Kayseri'de
ağırlanmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Sizin Ortadoğu'daki temsilcileriniz biz olacağız.
İnşallah bu şehre en iyi şekilde katkılarımızı sunacağız ve misafirlerimizi buraya
yönlendirmeye çalışacağız" dedi.
"TÜRKİYE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKE OLMALI"
Kayseri'nin birçok kez ismini duyduklarını ve gelmeyi hayal ettiklerini dile getiren Bahreynli
Turizmci Jasim Obol da "Hayalimiz gerçekleşti ve Kayseri'ye geldik. Bugünkü toplantıdan
sonra bu şehre grupları göndermeye karar verdik. Çünkü burada bir medeniyet ve tarih var.
Ocak ayında 45 kişilik grubu İzmir'e götürmeyi düşünüyorduk; ancak kararımız değişti. Bu
grubu Kayseri'ye getireceğiz. Gelecek yaz ise Kayseri ve İstanbul'u kapsayan 15 günlük bir
program yapacağız. Bu programımız için üç grubumuz şimdiden hazır. Bu şehri tercih etme
sebeplerimizin başında Kayseri'de güzel ahlaklı insanların, tarihin ve tabiatın olması geliyor.
Benim hedefim Türkiye'nin Arap ülkelerinde en fazla tercih edilen ülke haline gelmesidir"
şeklinde konuştu.
"KAYSERİ, TURİZM ŞEHRİ OLACAKTIR"
Bahreyn ve Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren Turizmci Ali El Saed ise Kayseri'nin bu tür
toplantılarla turizm alanında daha iyi bir noktaya geleceğini belirtti. El Saed, Kayseri'de
kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı da tüm ilgililere teşekkür etti.
"ARAPLAR, KAYSERİ'DE KENDİLERİNİ EVLERİNDE HİSSEDECEKLER"

Arap turizmcileri dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Arap ülkelerinden
gelen tüm turistlerin Kayseri'de kendilerini evlerinde gibi hissedeceklerini belirterek, "Onlar
kendilerini evlerinde gibi hissedecekler, biz de kardeşlerimizi ağırlar gibi ağırlayacağız.
Kayseri'nin birçok özelliği var ama en önemli özelliğimiz misafirperver olmamız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15921.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kaza Yapan Şoföre Ağır Para Cezası
1 kişinin öldüğü 28 kişinin yaralandığı kazanın şoförüne 36 bin 500 tl para cezası uygulandı
sanık, verilen para cezasını 24 taksitte ödeyecek
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22 Mart 2015 tarihinde MHP'nin Olağan Büyük Kurultayı'ndan dönen minibüsün şarampole
devrilmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği 28 kişinin yaralandığı kazada 'Taksirle ölüme
ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanan midibüs şoförü Hacı Gök'e 36 bin 500 TL
para cezası verildi. Sanık Hacı Gök, para cezasını 24 taksitte ödeyecek.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Hacı Gök ile mağdurlardan
Ahmet Kalaycı, Mehmet Alaf, İbrahim Kazi duruşmada hazır bulundu. Yargılama sonrası
midibüs şoförü Hacı Gök'e mahkeme heyeti ilk olarak 5 yıl hapis cezası verdi. Verilen ceza
36 bin 500 TL para cezasına çevrildi. Mahkeme heyeti, paranın 24 taksitte ödenmesine karar
verdi.
22 Mart 2015 tarihinde Kayseri-Malatya karayolunun 60. kilometresinde meydana gelen
trafik kazasında, MHP'nin 11. Olağan Büyük Kongresi'nden dönen partilileri taşıyan Hacı
Gök yönetimindeki 46 PA 143 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucunda şarampole devrilmişti. Kazada 55 yaşındaki Mustafa Paksoy hastanede
hayatını kaybetmiş, 28 kişi ise yaralanmıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15922.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz, Büyüme Rakamı Ve
Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planını
Değerlendirdi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye'nin, 2015'in
üçüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 4'lük büyüme oranını olumlu bir gelişme olarak
gördüklerini söyledi.
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Başkan Hiçyılmaz, yazılı bir açıklama yaparak, 64. Hükümetin 2016 yılı Eylem Planı ve
TÜİK tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi.
Büyüme rakamının piyasa beklentisinin üzerinde olduğunu kaydeden Hiçyılmaz, dünya
genelinde ekonominin yavaşladığını kaydetti.
Hiçyılmaz, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki büyümenin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4 olarak
gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, “Türkiye ekonomisinin 2015 yılı ilk üç
çeyreğindeki ortalama büyüme rakamı ise yüzde 3,4 olmuştur. Türkiye tam 24 çeyrektir üst
üste büyüme başarısını göstermiştir. Türkiye’nin 2015 yılı içinde yaşanan iç gelişmelere bağlı
ekonomik belirsizlikler ve dış kaynaklı pek çok soruna rağmen yüzde 4’lük büyümeyi
sağlaması memnuniyet vericidir” ” dedi.
Hiçyılmaz, “Bu rakam bize göstermektedir ki, ülkemiz tüm çevre ülkelerde yaşanan
karışıklıklar ve ekonomik kriz etkilerine rağmen sağlam bir ekonomik yapıya sahiptir.
Büyüme rakamı, Türkiye’nin bölgesinde yaşanan karışıklıkların aksine güvenli liman olma
özelliğini koruduğunu işaret etmiştir. Bu özellik, iş dünyası olarak bizlere güven vermektedir.
Geleceğe ilişkin beklentilerimizin kısa sürede gerçekleşebileceğine olan inancımız, büyüme
rakamındaki yukarı yönlü hareketle daha da güçlenmiştir” ifadelerini kullandı.
“HÜKÜMETİN 2016 YILI EYLEM PLANINI OLUMLU BULUYORUZ”
Hiçyılmaz, büyüme rakamlarının yanı sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan
64. Hükümetin 2016 yılı Eylem Planının da iş dünyası tarafından olumlu karşılandığını
belirtti.
Ekonomik yapıya ilişkin güven artırıcı adımların bundan sonra da atılmaya devam edilmesi
gerektiğini ifade eden Hiçyılmaz, “Ekonomi yönetimi konusunda taviz vermeyen etkin bir yol
izlenmelidir. Eylem planından iş dünyasını ilgilendiren, şirket kuruluş ve tasfiye işlemlerinin
kolaylaştırılması ve vergi mevzuatının iyileşmesi yönünde adımlar atıldığı görülmektedir.
Hukuk mevzuatı konusunda da kısa sürede gelişme yaşanmasını ümit etmekteyiz. Kalkınma
ajanslarının yapısında değişikliğe gidilmesi yatırımları olumlu etkileyecektir. Bunun yanı sıra
rekabet şartlarının iyileştirilmesi ile KOBİ'lerin finansmana erişimi noktaları öncelikli olmak
üzere, kısa sürede yeni adımların atılmasını bekliyoruz. Teşvik sisteminin yenilenmesi ve
üretimin desteklenmesi ile inovasyon ve AR-GE noktasında atılacak hızlı adımlar da büyük
önem arz etmektedir” diye konuştu.

Başkan Hiçyılmaz, kısa vadede gerçekleştirilecek vaatlerin ekonomideki canlılığa ivme
kazandıracağını, orta ve uzun vadeli programların işleyişine de katkı sunacağını vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15923.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

ERÜ'den Bir İlk
750 gram bebeğin kalbindeki delik ameliyatsız yöntemle kapatılarak , en düşük ağırlıktaki
prematüre bebeğe girişimsel kalp operasyonu yapıldı.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Kardiyologları başarılı bir operasyona imza atarak, 750
gram ağırlığındaki prematüre bebeğin kalbindeki deliği ameliyatsız olarak kasıktan girerek
girişimsel yöntemle kapattı. Bugüne kadar 1 kilogramın altında 5 bebeğin girişimsel olarak
kalbindeki deliği kapatan ERÜ çocuk kardiyologları, 750 gram ağırlığındaki bebeğe yaptıkları
son operasyon ile dünyada en düşük ağırlıktaki bebeğe girişimsel kalp operasyonu yapma
başarısı göstermiş oldu.
Vaka ile ilgili bilgiler veren ERÜ Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nazmi Narin,
prematüre bebeklerdeki kalp deliklerinin kapatılmasında uyguladıkları girişimsel işlemlerdeki
başarı ve tecrübeleri artırarak, diğer meslektaşlarına örnek teşkil etme amacında olduklarını
söyledi.
Prof. Dr. Narin, "19 Kasım 2015 tarihinde Hastanemiz Kadın Doğum Servisinde 25 haftalık
prematüre olarak dünyaya gelen bebeğimiz solunum sıkıntısı nedeniyle kuvözde solunum
cihazına bağlıydı. Kalbi çok yoruluyordu. Yaptığımız tetkikler sonucu bu bebeğimizin
kalbindeki PDA denilen deliği girişimsel olarak kapatmaya karar verdik. Fakat bebeğin düşük
doğum ağırlığına sahip olması, işlem sırasında oluşabilecek komplikasyonlar bir riskti. Fakat
önceki vakalardan kazandığımız tecrübeler ile kasıktan girerek bu bebeğimizin kalbindeki
PDA denilen deliği kapattık. Şuan bebeğimizin sağlık durumu gayet iyi. Solunumu, nabzı
normal. Tam iyileşip kuvözden çıkması 1-2 ayı bulur" dedi.
"DÜNYADA BU AĞIRLIKTA PREMATÜRE BEBEĞE YAPILMIŞ PDA YOK"
Prof. Dr. Nazmi Narin, prematüre bebeklerde kalpte doğuştan oluşan fakat ileriki günlerde
kapanmayan deliklerin tedavi edilmesinin iki yöntemle yapıldığı belirtirken, "Bu
yöntemlerden biri cerrahi yani açık kalp ameliyatı, diğeri ise kasıktan girerek girişimsel olarak
kalp deliğinin kapatılması. Girişimsel olanı zor fakat vakanın çabuk toparlanması için iyi bir
yöntem. Ancak deneyimli merkezlerde yapılması gerekir. Biz Erciyes Üniversitesi Çocuk
Kardiyoloji Bölümü olarak daha önce 1 kilogramın altında 5 prematüre bebeğin kalbindeki
deliği kapatmıştık. Bu altıncı vakamız. Fakat bu vakanın bir özelliği 750 gram ağırlığındaki
prematüre bebeğe uygulanmış olması. Türkiye'de bu ağırlıkta bebeğe yapılan PDA işlemi
yok. Dünyada taradık bu ağırlıkta prematüre bebeğe yapılmış bir PDA işlemi yok. Dünyada
en düşük ağırlıktaki prematüre bebeğe yapılan girişimsel operasyon diyebiliriz" şeklinde
konuştu.

Prof. Dr. Kazım Üzüm ise dünyada bebeklerde kalp hastalığı görülme oranının yüzde 5
olduğunu, 10 prematür bebeğin 5-7’sinde ise PDA çıktığını bildirdi. Prof. Dr. Üzüm,
"Prematüre bebeklerde oluşan PDA'ların zamanla kapanmayanları, ya ameliyat, ya da
girişimsel işlemle kapatılıyor. Bizim işimiz zamanla kapanmayan prematür bebeklerin
kalbindeki deliği tedavi etmek. Girişimsel yöntemle kapatmak. Bunda da ekip olarak oldukça
başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.
Prof. Dr. Ali Baykan da, prematür bebeklerde doğuştan kalp deliklerinin kalıtsal olmadığını,
altta yatan genetik faktörlerin bu rahatsızlık için etken olabileceğini ifade ederken, "Bu tür
vakalarda eğer prematüre bebeklere gerekli tedavi yapılmazsa akciğerde tansiyon yükselir,
solunum sıkıntısı artar. Ve bebek için hayati tehlike oluşur. Bu yüzden bu tür vakalarda ya
açık kalp ameliyatı, ya da girişimsel yöntem şart" diye konuştu.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tamer Güneş ise girişimsel
olarak kalp deliği kapatılan prematüre bebeklerin zamanla toparlandığını ve takiplerinin
zamanında ve iyi yapılması durumunda, sağlığına daha çabuk kavuştuklarını kaydetti.
Girişimsel yöntemle kalbindeki delik kapatılan 22 günlük prematüre bebeğin annesi Kader
Hoşafçı ile babası Mevlüt Hoşafçı, çocuklarını sağlığına kavuşturmasından dolayı ERÜ
Çocuk Kardiyoloji ekibi doktorlarına teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15924.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm
Yönetmeliği
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2015 yılı ilk bahar aylarında başlayan Küçükali Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin Kasım
ayı başlarında bakanlar kurulu ile onaylandığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
“Melikgazi Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımlar ile örnek ve referans belediye
olmuştur. Birçok belediye çalışmalarımızın projesini istemektedir. Kayseri Belediyeciği artık
bir ülkemiz için bir ders konusu olmuştur. Bunda en büyük pay kurum ve kuruluşlar ile
birliktelik ve paylaşımcı çalışmalardır. Çalışmalar da bütünlük ve disiplin sağlandığında
başarı arkasından geliyor. Küçükali Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm Çalışmasında bütünlük
sağlamak, diğer çalışmalara örnek ve temel teşkil etmesi ve elde yazılı bir uygulama belgesi
olabilmesi için yönetmelik hazırlamaya karar verdik. Böylece sorulan her soruya yönetmelik
maddelerinde cevapları bulunacaktır” dedi.
Yönetmelik örnek teşkil edecektir…
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, referans belediye olmanın şartlarından birinin de hizmeti bir
program ve yasal dayanak içerisinde sunmak olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15925.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Paralel rektöre gözaltı şoku
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında Kayseri’de
bir dönem KBB doktoru olarak hizmet yapan Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan’ın
aralarında bulunduğu 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

13 Aralık 2015 Pazar 15:17

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet
Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik dün sabah başlatılan operasyon kapsamında 65 kişi
hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında
gazeteci Ekrem Dumanlı, iş adamı Akın İpek, halen tutuklu bulunan Hidayet Karaca ile
"Paralel yapı İç Anadolu bölge eğitim imamı" olduğu ileri sürülen Cemil Koca, Cevdet
Türkyolu ve Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan'ın da bulunduğu bildirildi.
Bir dönem gazetemizde FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) Lideri Fethullah Gülen’in sağ kolu
olan Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın aleyhine yayınladığımız bir haberle ilgili düzeltme ve
cevap yazısı talebi mahkeme tarafından reddedilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15926.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kayseri OSB’den Bakan Elitaş’a hayırlı olsun
ziyareti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Seyit Demir, Yönetim Kurulu Üyeleri Seyhan Arifoğlu ve Süleyman Sarptaş,
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Ziyarette; KOSB tarafından halen yürütülen ve ileride uygulanması planlanan faaliyetler
hakkında Bakan Elitaş’a bilgiler sunuldu. Ekonomik Bakanı Elitaş ise yaşanan son
gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir
Nursaçan tarafından, Bakan Elitaş’a 3 ayda bir yayınlanan KOSB Marka Dergisi ve yeni
hazırlatılan KOSB Marşı CD’si takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15927.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kırk Kızlar Katliamı, Moğolların eseri
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Kayseri Tarihi Araştırmacısı Osman Gerçek yazdı...
Kösedağ Savaşı sonrası, genç ve tecrübesiz sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in komuta ettiği
Selçuklu ordusu ağır bir yenilgi almış, Sultan kayıplara karışmış ve Sivas Moğollar tarafından
zabdedilmişti(3 Temmuz 1243).
Bu haber Selçuklu başkenti Kayseri’de duyulduğunda, kenti kasvetli bir korku ve ürperti
sarmış ve Sultan’ın annesi Hunat Hatun yanına kızı ve gelinini alarak, hanedanlık mensupları
ve kentin bir kısım varlıklı aileleriyle beraber Halep’e gitmek üzere yola koyulmuşlardı.
Sivas’ın Moğollarca işgal edilmesinden yaklaşık kırk gün sonra da aynı akıbet Kayseri şehir
surlarını kuşatacaktı.
Bir savunma harekâtı verilecek olan Kayseri’de iç ve dış surlar günler öncesinden onarılmış,
hendekler suyla doldurulmuş, gerekli erzaklar sur içine stoklanmış ve civânmerd âhi
cengâverler savunma hattı olan sur içinde yerlerini almış, sur dışında kalan bir kısım
mahallelerde yaşayan yaşlılar, kadınlar, genç kızlar ve çocuklar kenti çevreleyen dağların
arkasındaki köylere çekilivermişlerdi.
Kale savunması, Baycu Noyan komutasındaki Moğol ordusunun taarruzlarına ve kale
içindeki muhbirlerin ihanetlerine ancak 15 gün dayanabilmişti. Kayseri’nin bu savunmada en
az on bin şehid verdiğini nakleder tarihi kaynaklar, en iyimser tahminlerle. Şehid olanlar
dışında, Moğol çapulcuların esir aldığı savaşçılar, köle olarak sattığı çocuklar ve tecavüze
uğrayan kadınların sayılarıyla ilgili tarihi kaynaklar hep sükût etmiştir.
Bu katliamlar esnasında Kayseri Şehir surlarının 2 kilometre güney batısında bulunan Battal
Mescidi’nin bulunduğu dağ kuytularında mevzilenen âhi mücahidler Moğol ordusuna ufak
çaplı taarruzlar düzenleseler de başarı elde etme şansları neredeyse yok gibiydi.
Efsanevi anlatımlara göre sayıları kırkı bulan bir grup genç kız Moğol çapulcularının
tasallutundan korunabilmek için Battal Mescidi’nin hemen bitişiğinde bulunan mağaraya
gizlenmişler, günlerce Allah’a dua ederek, kendilerini koruması konusunda yakarışta
bulunmuşlardı: Allah’ım yeri yar bizi içine al! Bizi ya taş yap, ya kuş! Kurtar bizi…
Bu bir grup genç kızın muradlarına erip, kuş mu yoksa taş mı oldukları efsanevi anlatımları
bir yana, harem-i pâkini korumak için gizlenmişlikleri, yakarışları, acı ve bir o kadar hüzünlü
akıbetleri dilden dile anlatıla gelmiş ve Kayseri’de Moğol egemenliğinin son dönemlerinde,
gizlendikleri mağaranın üzerine, Battal Mescidi’nin bitişiğine, muhtemelen Muineddin
Süleyman Pervane tarafından bir türbe yaptırılmıştır.
Halk arasında Kırk Kızlar adıyla bilinen bu türbenin Selçukluların ihtişamlı döneminde
Alaaddin Keykubat zamanında, Moğol saldırılarından önce düşman tasallutundan gizlenen
kırk kızın hatırasına yaptırıldığı iddiaları olsa da Moğolların Kayseri katliamından 20-25 yıl
sonra, Moğol uzantısı İlhanlılarla iyi ilişkiler geliştiren ve aynı zamanda Kayseri’ye kendi
adıyla bir medrese ve Cami yaptırmış olan ve Tokat Kırk Kızlar türbesi olarak da bilinen Gök
Medreseyi yaptıran Süleyman Pervanenin yaptırmış olması muhtemeldir.

Moğollara karşı kent savunmasında bir grup kadınla beraber önemli görevler ifa etmiş olan
Baciyan teşkilatının kurucusu, Evhadeddin Kirmani’nin kızı, Ahi Evran’ın eşi Fatıma Bacı ve
arkadaşlarının Süleyman Pervane’nin takdirini kazanmış olduğu bilindiğine göre, bu türbe
onların aziz hatırasını yadetmek maksadıyla da yaptırılmış olabilir.
Tarihi dönem itibarıyla en anlamlı zaman dilimi olarak Moğol katliamıyla irtibatlı
okunduğunda, anlamlı bir yere oturan Kırk Kızlar Türbesi gibi Anadolu’nun birçok yerinde
benzer efsanevi anlatımlara rastlanır.
Bir de o günün acılarını ve katliamın boyutlarını Acem asıllı ünlü Selçuklu tarihçisi ibn-i
Bibi’den dinleyelim: ‘“… herkesin başına bela kesildiler. Emirler ve sipahiler canlarını hiçe
sayarak, kılıçları ellerinde omuz omuza öyle savaştılar ki, bazıları şehitlik derecesine, bazıları
da esirlik ve hüsran kemendine yakalandılar. Güzellikleri dillere destan, iffetleri fazla ve
ismetleri sınırsız olan, ibadet ve dindarlıkta Asiye ve Meryem ile yarışıp onlara eşitlik
sağlayan halkın hareminin saf kadınlarının dudaklarını yardılar. Ciğerlerini yakıp yüzlerini
yaralayarak kahrın esiri, zalim kimselerin tutsağı yaptılar. Zenginin, fakirin süt emen
çocuklarını, sevgili dadılarının kucağından, hayat veren annelerinin bağrından alarak sefalet
toprağına attılar ve düşkünlük kanında yüzdürdüler…’
O günün olaylarını kaydeden bir başka tarihçi İbnü’l Esir de insanlığın en büyük katliam ve
musibeti olarak gördüğü Moğol saldırılarıyla ilgili şu satırları yazacaktır kitabına: ‘Moğolların
tarihte benzeri görülmemiş vahşi saldırılarını, iğrençliğinden dolayı kaç yıldır yazmak
istediğim halde yazamıyorum. Bu konuda bir ileri, bir geri adım atıyorum. İslam ve
müslümanların ölüm ağıtlarını yazmak kolay mı? Bunları anlatmak kolay mı? Ne olaydı anam
beni doğurmasaydı! Ne olaydı bu vahşetten önce ölseydim de, unutulup gitseydim!...’
Kırk kızların hüzünlü akıbetleri üzerinden geçen dört asırdan sonra, 1649 yılında Kayseri’yi
gezmiş olan Evliya Çelebi’nin ‘Kırk Nisa’ olarak bahsettiği bu ziyaret alanıyla ilgili, her
zamanki abartılı ve efsanevi üslubuyla şu notlar vardır: "Bu kırk hatunun kırkı da bir günde
doğmuş olup, yeryüzüne aynı anda ayak basmışlardır. Kırkı da kırkar sene yaşamış olup, her
biri birer Rabia-i Adeviyye mertebesine yükselmiş, hepsi de kız olarak kırkar yaşında, kırkı da
bir anda ruh teslim etmişlerdir. Garip bir hikmet-i Hüda'dır."
1705'de, Fransız seyyah Dr. Paul Lucas, türbenin altındaki 40 kız cesedinin bulunduğu
mağaraya girer. Kare planlı mezar odasının içinde çok sayıda iskelet bulunduğunu, geçen
uzun zamana rağmen derilerinin hâlâ üzerlerinde bulunduğunu söyler.
Bu tarihsel anlatılar, yaşanan katliam ve acının ancak bir kesitini ortaya koysa da vahşetin
etkisi uzun süre devam edecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15928.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kadına şiddette ilk 5’teyiz!
Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Kadına yönelik şiddet' konulu
panelde konuşan Baro Başkanı Fevzi Konaç, "Kayseri gibi maneviyatı ve inancı yüksek bir
şehirde 2014 yılı içerisinde 5 bin kadın 'Kocamdan şiddet görüyorum, başıma bir iş gelebilir'
diyerek devletten koruma talep etti" dedi.
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Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği tarafından 'Kadın yönelik şiddet' konulu panel düzenlendi.
Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen panele, Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, Baro Başkanı Fevzi
Konaç, İl Müftüsü Şahin Güven, Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan,
Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve davetliler katıldı. Panelde konuşan Kayseri Baro
Başkanı Fevzi Konaç, Kayseri'de aile mahkeme sayısının 6'ya çıktığını hatırlattı. Konaç,
"Kayseri gibi inançlı, imanlı, güzel gelişen ve bu anlamda birçok örneğe sahip bir şehir olarak
istatistiklerimiz Türkiye genelinde korkutan bir noktaya geldi. Ben göreve başladığımda 2
tane aile mahkemesi vardı. Şuanda Kayseri’de ki aile mahkemesi iş yüküne yetişemediği için
6’ya çıktı. 6 mahkeme işini ve gücün bıraktı toplumda, şiddete muhatap olan kadının
korunması, nafaka ve boşanma davalarına bakıyor. " ifadelerini kullandı.
Sadece 2014 yılı içerisinde 6 bin kadının eşinden şiddet gördüğü gerekçesi ile koruma
talebinde bulunduğunu kaydeden Konaç, "Koruma kararı ile ilgili olarak Türkiye’de kadının
en çok şiddete maruz kaldığından koruma talep ettiği iller içerisinden ilk 5’in içerisindeyiz.
2014’teki sayısı 5 bindir. 5 bin kadın ‘Eşimden şiddet görüp, başıma bir iş gelme riski var’
deyip devlete müracaat ediyor. 2015 itibariyle de bu sayı yüzde 20 artmış durumdadır"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15929.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Kur’an’da Ruh
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Mustafa Kahya yazdı...
Kur’an’ı anlama çabası içerisinde karşımıza çıkan sorunların en önemlilerinden biri
kavramların anlamlandırılmalarında Kur’anî bütünlük dikkate alınmadan Kur’an’daki
kavramlara ön kabullerimizde bulunan anlamların gelişigüzel giydirilmesi, bu giydirilen

anlamların ise zamanla asıl ve tartışılmaz olduğunun kabul edilmesidir. Ruh kavramı da bu
şekilde Kur’ani bağlamından koparılarak tarihi süreçte içerisine birçok anlam sığdırılmış
kelimelerden biridir. Her ne kadar ‘ruh’ kavramını Kur’ani bağlamında ele alan birçok alim
bulunsa da daha çok kaynağı Kur’an dışı olan ruhçu görüş özellikle XI. yy. dan sonra İslam
Dünyasında nerdeyse bütün ilmi çevrelerde hakim olmuştur. Yazımızda Kur’an ayetleri
çerçevesinde, Kur’an’daki anlam bütünlüğünü dikkate alarak konuyu inceleyip bir sonuca
varmaya çalışacağız.
Kur’an’da ruh kelimesinin aşağıda sıraladığımız şekliyle 20 ayette toplam 21 kullanımı
vardır. Kur’an’daki kullanımlarına baktığımızda ruh kelimesi ayetlerde şu şekillerde
geçmektedir;
1-er-ruh, (o ruh) (16/2, 17/85, 40/15, 70/4, 78/38, 97/4)
2-ruh (bir ruh)(4/171, 42/52, 58/22)
3-Ruhu’l-Kudüs (2/87, 2/253, 5/110, 16/102)
4-Ruhu’l-Emin (26/193)
4-ruhumuz (19/17, 21/91, 66/12)
5-ruhum (15/29, 38/72)
6-O’nun ruhu (32/9)
Kur’an’da ruh kelimesinin kullanımlarında ilk karşımıza çıkan anlam Cibril ile olan
bağlantısıdır. Kur’an’da Cibril (Cebrail) bu özel isim ile üç ayette geçmektedir. Bunlar; 2
Bakara 97-98 ve 66 Tahrim 4. ayetlerdir.
“ Deki kim Cibril‘e düşman ise şüphesiz o (Cibril) onu senin kalbine Allah’ın izni ile
önündekini doğrulayıcı hidayet ve müminlere müjde olmak üzere indirdi.” (2 Bakara 97)
Cibril (Cebrail) bu ayette açıkça vahiy getiren elçi olarak tanımlanmaktadır.
“Onu (Kur’an’ı) Ruhu’l emin indirdi. Uyaranlardan olman için senin kalbine” (26 şuara 193194)
Bu ayetlerde vahyi indiren Ruhu’l-emin olarak adlandırılmıştır.
“Deki O nu (Kur’anı) iman edenleri sabit kılmak, hidayet ve Müslümanlara müjde olmak
üzere Rabbin’den hak ile Ruh’l-Kudüs indirdi.” (16 Nahıl 102)
Ayetlere baktığımızda vahyi indiren varlık üç farklı isim ile isimlendirilmiş ise de son iki
ayette ortak kelime ruh olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayetlerden Ruh’ul-Kudüs ve Ruh’ul
Emin’in Cibril ile aynı anlama geldiğini açık bir şekilde anlamış oluyoruz. O halde Kur’an’da
yalnız başına kullanıldığında Ruhun Cibril anlamına geldiğine dair bir delalet var mıdır?
“Onun emrinden melekleri ruh ile birlikte kullarından dilediğine; benden başka ilah yoktur
benden sakının diye indiriyor.” (16 Nahil 2)
Bu ayette ruhun vahiy indirme işleminden bahsedilmektedir. O halde vahyi indiren varlık
Kur’an’da Cibril, ruh, ruhul-emin, ruhul-Kudüs olarak isimlendirilmektedir ve anladığımız
kadarıyla da bu isimlerle aynı varlığa işaret edilmektedir.
Şimdi ruh ile ilgili diğer kullanımlara bakarak hangi anlamlarda kullanıldığına bakalım.
Cansız cisimlere hayat verme anlamında üfleme kelimesinin geçtiği ayetlerde (21/91, 66/12,
15/29, 38/72, 32/9) ruh üflemeden bahsedilmeyip ‘min ruh’ (ruhtan) üflendiği
bildirilmektedir. Küçük bir fark gibi görünse de bu anlam değişikliği meselenin
anlaşılmasında önemli bir argümandır. Aslında dikkatli okuduğumuzda üflenenin ruh olduğu
belirtilmediği halde bir çıkarım yapılarak ruhtan üflenenin de ruh olması gerektiği sonucuna
varılıyor. Halbuki burada böyle bir zorunluluk yoktur. Bu ancak kendisinden üflenilen şeyin
(ruhun) homojen bir yapıda olması halinde yani her parçası aynı özellikte olması halinde
mümkün olabilir. (Denizden bir kova su almak gibi) Aksi halde kendisinden üflenilen kaynak
ile üflenen şey aynı olmaz.
Yine bu konuda önemli bir nokta da Allah’ın ruhum, ruhumuz dediği ruhu Allah’ın zatına
izafe etmek doğru olur mu? Yani ruhu Allah Teala’nın varlığında olan öz, cevher olarak
anlayabilir miyiz? Allah Teala, ‘benim evim’ (2/125, 22/26) ‘Allah’ın devesi’ (7/73, 11/64,

91/13) ‘Allah’ın mescitleri’ (9/17) buyuruyor. Bütün bu tamlamaları nasıl ki onun zatına izafe
etmiyorsak yani Allah’ın evinden onun yaşadığı evi anlamıyorsak, devesinden bindiği,
sütünden, etinden faydalandığı deve mescitleri de onun secde ettiği yerler olarak
anlamıyorsak buradaki ruh izafetini (tamlamasını) da O’nun kendi zatına izafe etmememiz
gerekir. O halde ayetlerde geçen üfledik, üfledim, üfledi fiillerinin faili Allah Teala’nın bizzat
kendisi mi yoksa ikinci bir varlık mıdır? Bu soruya Cibril ve vahiy ile ilgili ayetlere bakarak
cevap verebiliriz.
2 Bakara 97, 26 Şuara 193 gibi ayetlerde Kur’an’ı Cibril’in indirdiği bize haber verilir. Fakat
Kur’an’da birçok ayette ise Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği söylenmektedir. (Bk:2/29,
17/106, 2/91, 3/7, 7/196, 39/23 vd.) Bu ayetlerden anladığımız vahiy indirmede olduğu gibi
üfleme fiilinin faili de Allahın bizzat kendi değil Cibril yani ruhtur. Ancak her fail filinin
gücünü ondan aldığı ve mutlak fail ondan başkası olmadığı için tıpkı 8 Enfal 17. ayette
belirtildiği gibi “attığın zaman sen atmadın Allah attı” ayetindeki anlam gibi üfledim, üfledi,
üfledik fiillerinin faili de Cibril olmuş olur.(bk. Razi Tef. Kebir Taha 56. Ayet tef.) Allah’ın
kullarının özellikle de meleklerin fiillerini kendine izafe etmesinin örneklerine Kur’an’da
çokça rastlanır. 19 Meryem 17. ayetteki “ Ruhumuzu gönderdik” ibaresi de Allah’ın ruhunun
zatından ayrı müstakil bir varlık olduğununu açıkça desteklemektedir. O halde Allah
Teala’nın ruhum, ruhumuz dediği varlık Cibrilden başkası değildir.
Allah Teala’nın başka bir varlıktan bir şey alarak bizzat kendisinin üflemesi ise buraya uygun
düşmeyen aynı zamanda O’nun için düşünülemeyecek bir anlamdır. O halde Cibril (Ruh) in
üflemesi dışındaki ihtimaller pek makul gözükmemektedir.
“Onlardan beride bir örtü edindi de biz ona ruhumuzu gönderdik. Ona normal bir insan olarak
göründü.” (19 Meryem 17)
Ayetten –haşa- Allah’ın zatının bir parçasını Meryem’e göndermesini anlamamız doğru
olmaz. Gönderilen varlık (Ruh) belli ki Allahın zatından ayrıdır. Gönderilen bu ruhun beşer
suretinde görünmesi haricinde aynı zamanda Meryem’e üfleme (ruhtan üfleme) işini de yerine
getirdiğini şu iki ayetten anlıyoruz.
“ O fercini koruyan… Biz ona / oraya ruhumuzdan üfledik onu ve oğlunu alemlere
(insanlara) ayet kıldık” (21 Enbiya 91)
“İmran kızı Meryem, O ki fercini koruyan, biz ona / oraya ruhumuzdan üfledik. O ( Meryem)
rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğruladı. O boyun eğenlerdendi” (66 Tahrim 12)
Bu iki ayette ruhtan üflenen şeyin varış mekânı olarak ‘ona / oraya’ olarak çevirdiğimiz
zamir birinci ayette (21/91) müennes (dişil) , Tahrim 12. ayette ise zamir müzekker (eril)
olarak gelmiştir. Bu iki farklı kullanım ruhtan üflenenin üfleme mekânının Meryem’in kendisi
veya ferci olarak anlamamızı imkânsız hale getirir. Çünkü Meryem müennes (dişil) ferc ise
müzekker (eril) zamir ile ifade edilir. Aynı olayı anlatan bu iki ayetteki (21/91, 66/12)
üflenilen yere bedel kılınan eril–dişil zamir farklılığını İsa’nın çamurdan kuşa üfleyip
canlanmasını anlatan (5/110, 3/49) ayetlerde de aynen görürüz. Yeri gelmişken şunu da
belirtelim ki; bu şaşırtıcı uyum veya farklılığın tekrarı Kur’an’ın Allah tarafından ne denli
muazzam uyum ve bütünlük içerisinde vahyedildiğine çok açık bir delildir.
Üfleme ile ilgili ayetlerin üçü Adem (15/29,38/72,32/9) hakkında ikisi de İsa (a.s) (21/91,
66/12) hakkındadır. 19 Meryem 16 dan başlayan pasajda Meryem’in hamile kalması anlatılır.
Gönderilen ruh ona insan suretinde görünmüş (19/17) geliş sebebini ise “tertemiz bir erkek
çocuk vermek için” (19/19) diye izah etmiştir. O halde Allah’ın üfledik şeklinde ifade ettiği
(21/91, 66/12) fiilin failinin kim olduğu bu ayetlerden (19/16 ile başlayan pasajdan)
anlaşılıyor ki Cibril insan şeklinde görünerek üflemesi sonucu İsa (a.s) ana rahminde hayat
bulmuştur.
Adem çamuruna üfleyen Cibril (Ruh ) gibi kuş çamuruna üfleyen de İsa (Ruh) tur. Ölülerin
dirilmesine vesile olan İsa olduğu gibi İsa nın meydana gelmesine vesile olan da Cibril’dir.

Neyi üflediği, nasıl üflediği ise bizim meçhulümüzdür. Allah tarafından Meryem’e gönderilip
insan şeklinde görünen ruh Meryem şahsında sınırları ve mahiyeti kesin olarak belirtilmeyen
bir mekâna veya nesneye üflemiştir. Bu üflemenin sonucunda İsa (as) ana rahminde hayat
bulmuştur. O halde bu ayete göre ruhun bizzat kendisi yaşamın özü değil, yaşamın meydana
gelmesi için vasıta kılınmış üfleyen varlığın adıdır. Aksi durumda ruhtan üfleme (min ruh)
söz konusu olmadan ruhun kendisinin üflenmesi gerekirdi. Başka bir ifade ile canlılık, yaşam
veren ruhun kendisi değil üflemesi veya üflediği şeydir.
Aynı şekilde İsa (as) da yaşamın meydana gelmesi için vasıta kılınmış diğer bir ruhtur.
‘’…Meryem oğlu Mesih İsa, ancak Allah'ın elçisi ve kelimesidir. Onu Meryem'e yöneltmiştir
ve O'ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve elçisine inanınız; "üçtür" demeyiniz. (Bundan)
kaçının, sizin için hayırlıdır…(4 Nisa 171)
‘’Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni
Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana
kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. İznimle çamurdan kuş biçiminde (bir şeyi)
oluşturuyordun da (yine) iznimle ona üfürdüğünde bir kuş oluveriyordu. Doğuştan kör olanı,
alacalıyı iznimle iyileştiriyordun, (yine) benim iznimle ölüleri (hayata) çıkarıyordun.
İsrailoğullarına apaçık belgelerle geldiğinde onlardan inkâra sapanlar, "Şüphesiz bu apaçık bir
sihirdir" demişlerdi (de) İsrailoğullarını senden geri püskürtmüştüm." (5 Maide 110)
Kur’an’da ruh kelimesi Cibril ve İsa (a.s) dışında bir üçüncü anlam için daha kullanılır ki
anlamı 42 Şura 52. ayetinde çok açık bir şekilde vahyi- Kur’an’ı ifade eder.
“Böylece emrimizden sana bir ruh vahyettik. Sen kitabın ne olduğu, imanın ne olduğu
idrakinde değildin. Fakat biz onu, kendisi ile kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdirdiğimiz
bir nur kıldık. Muhakkak sen dosdoğru yola iletirsin.”(42 Şura 52)
Vahyin ruh olarak adlandırılmasının sebebi nedir sorusunun cevabı yine bu ayetin içinde
saklıdır. Şöyle ki ayette vahiy nur olarak vasıflandırılmış vahyin yol göstericiliği ışığın
aydınlatma özelliğine benzetilmiştir. Bu sebeple vahiy nur kelimesi ile vasıflandırılmıştır.
Niçin ruh olarak vasıflandırıldığı meselesine gelince; nasıl ki Cibril ve Hz. İsa yaşam sebebi
kılınmışsa vahyin işlevi de ölü bedenlere hayat üfleyen ruha benzetilerek teşbihin çok etkili
biçimde kullanılmasına güzel bir örnek verilmiştir.
Nerdeyse klasikleşmiş ruh tanımında ise ruh insana canlılık veren özün adıdır. Beden den ayrı
yaşayabilir, bedene ihtiyaç duymadan işlevlerini yerine getirebilir. (Görme, Duyma, Hissetme
gibi) Ölüm anında beden den ayrılır ve ayrılması ile birlikte bedeni sıradan bir maddeye
dönüştürür. Ruh bedene girmeden önce vardı bedenden çıkınca da var olmaya devam eder.
Bu tanım bir anlamda insanın kendisini mutlak anlamda yaşam teminatlı olarak görmesine yol
açar. İçerisinde Allah’tan (zat-ı ilahiden) bir cevher (Ruh) taşıyan gerçekte ise görüldüğü veya
zannedildiği gibi basit ve sonlu bir varlık olmayan ideal insanın aranmasıdır aslında bu ruh
kabulü. Sadece insanın değil bu kabule göre zatı ilahinin özünü de ruh oluşturur. Bu bir
anlamda bu varsayımlarla insandan yola çıkılarak Allah Teala’nın tanımlanması veya en
azından tenzihi terk ederek teşbihe yönelmektir. İnsan benzeri tanrı tahayyülünün veya tanrı
benzeri insan tahayyülünün kaynağı vahiy dışı paradigmalardır. Zihni saplantıların,
sapmaların meyvesidir. Allah’ı hakkıyla takdir edemeyip O’nun benzeri gibi bir şeyin dahi
olamayacağının kavranamaması demektir.
Kur’an’da Allah Teala’nın ruhum, ruhumuz, Onun ruhu ve İsra 85. ayetteki ‘sana ruhtan
soruyorlar’ cümlesindeki ruh nedir sorusu ruh hakkındaki tartışmaların odağındadır
diyebiliriz.
Ruhun belirsiz ve mutlak olarak bahsedildiği ayet ise 17 İsra 85. ayettir. Ruh hakkında
yapılan spekülasyonlar genellikle bu ayet üzerinden yapılmış ayette bahsedilen ruh sanki
Kur’an’da tarifi yapılmışçasına insana canlılık veren öz (cevher) şeklinde
yansıtılmıştır. Hâlbuki Kur’an’ın hiçbir yerinde bu konu ile ilgili yani insana canlılık veren
öz (cevher)in ruh olduğuna dair açıklama bulunmamaktadır. Ancak Kur’an meallerini

okuyanlar birçok mealde insana canlılık verenin ruh olduğu tanımını çok rahat bulup bizi
yalanlayabilirler. Kur’an’a yapılan bu eklemelerin sorumluluğu yapanlara aittir Allah’ın
Kitabı bu eklemelerden beridir.
“Ve sana ruhtan soruyorlar de ki; ruh rabbimin emrindendir. Size ilimden az (bir şey)
verilmiştir. Eğer dileseydik sana vahyettiğimizi giderirdik te bizim aleyhimize bir vekil de
bulamazdın.” (17 İsra 85,86)
Ruhtan sual edenlerin kim olduğu konusundan ziyade burada bahse konu olan ruhun
anlamıdır. 86. ayette vahiyden bahsedilmekte, 88 de insanların ve cinlerin bir araya gelmesi
halinde bile bu Kur’an’ın bir benzerinin getiremeyecekleri 89 da ise Kuran’da her misalden
açıklamaların olduğu 90,91,92,ve 93 de ise nübüvvete yapılan itirazlar yer almaktadır. Bütün
bu ayetlerde bahsedilenleri dikkate almadan ‘’Ve sana ruhtan soruyorlar‘’ (17/85) ayetinden
ruh beden ayrılığının çıkarılması ve ayrıca ruh diye müstakil, bedenden ayrı düşünülebilen bir
varlıktan ayetlerde bahsedildiğini söylemek nasıl mümkün olabilir?
Şuna da dikkat çekelim ki gerek Adem’in yaratılmasında gerekse Hz. İsa’nın kuş çamuruna
üflemesinde canlanan nesne ceset midir? Yani etiyle, kemiğiyle, kanıyla, organlarıyla tam bir
organizmamıdır? Bu iki durumda da canlanan şekil verilmiş çamurdan heykeldir. Başka bir
ifadeyle çamurdan insan ve kuş heykeli üflemeyle insan ve kuş organizmasına dönüşmektedir.
Hz. İsa’nın anne karnında üflemeyle var edilmesi olayında ise İsa (a.s.)nın bedeninden
bahsedilemez. Anne karnında Hz. İsa’nın bedeni mi vardı ki üflemeyle bu beden hayat buldu?
Bu anlatılan yaratmalarda ruhun bedene girip onu canlandırdığından söz etmek için
üflemeden önce tam bir organizmanın var olması gerekmez mi? Nasıl yaşamın bitimi olan
ölümde iddia edildiği gibi tam olan organizmadan ruhun çıkması gerçeşleşiyorsa ruhun
gireceği zaman da tam bir organizmanın mevcut olması gerekmez mi? Aslında her ölümde
organizmada hayati bir fonksiyonun sona ermesi olayı vardır. Bize göre ölümde sapasağlam
gözüken bir cesede otopsi uygulanması sonucunda kişinin beyin veya kalp damarlarının
tıkanması sonucu öldüğü anlaşılabilir. Ölüm için hiçbir biyolojik sebep yokken insanlar
ölüyorsa bağımsız yaşayan bir ruhtan bahsedebiliriz. Aksi halde din adına kendi yargılarını
doğrular olarak dayatan Ortaçağ Hristiyan Din adamlarının düştüğü hataya düşeriz.
Bugün İslami konularda kafa yoran ilim sahiplerine baktığımızda, önceleri büyük ölçüde
Nazzam tarafından temellendirilip, çoğunlukla Mu’tezile kelamcıları tarafından
şekillendirilen daha sonra ise Gazzali (ö.505/1111) tarafından son şekli verilen Fahreddin
Razi (ö. 1209) tarafından ise hararetle savunulan bedenin özünün ruh olduğu ölümden sonra
ruhun bedenden bağımsız yaşamaya devam ettiği görüşünü kabul ettiklerini görürüz. Bu
kabulün ötesinde ruhçu görüşün ileri sürdüğü ruh anlayışı sanki bir iman esası gibi telakki
edilmeye başlanmış bu görüşün dışında alternatif bir anlayışın varlığı bile çoğu zaman dile
getirilmemiştir. İslam’ın ilk yüzyıllarında ise durum bunun tam tersidir. Nazzam’a (ö. 231)
gelinceye kadar bu görüşün ciddi bir savunucusu görünmemektedir. İmam Maturidi ve Eş’ari
ise Nazzam’ın bu ruh anlayışına karşı çıkmışlar ve Ebu Huzeyl el-Allaf’ın heykel-i mahsus
olarak isimlendirilen insan tanımını kabul etmişlerdir. Onlara göre insan bedeniyle vardır,
yaşamaktadır. Ortaya koyduğu fiiller ve özellikler bu bedeninden kaynaklanmaktadır.
Bedenden ayrı yaşayabilen ruhun olabileceğini şiddetle reddetmişlerdir. İmam Maturidi’nin
İsa (a.s.) babasız dünyaya gelişi, Allah yolunda öldürülenlerin yaşamı ve Bezm-i elest ayetiyle
(7 Araf 172) ilgili yaptığı yorumlar da tamamen heykel-i mahsus anlayışı paralelindedir.
Ortaçağda özellikle XI. yy. dan sonra İslam dünyasındaki ruh kabulü ise genellikle Eflatun’un
ruh görüşü üzerine bina edilmiştir. Bu görüşü mutlak doğru olarak kabul edip insanı ruh ve
beden olarak iki parçaya ayırarak düalizm, tenasüh, panteizm gibi akımlara kapı açan bilimsel
ve Kur’ani hiçbir geçerliliği olmayan bu ruhçu görüşü nasıl kabul edebiliriz? Bu sonradan
ithal ruh kabulü ile Kuran’da’ki ruh kavramını aynı anlamda kullanmamız ne kadar doğru
olur?

Bu konu Enasır-ı Erbea’yı (su, hava, ateş, toprak) maddenin temel formları olarak mutlak
doğru kabul edip Kur’an ayetlerinden buna dair delil çıkarmaya benzer. Enasır-ı Erbaa bir
dönemin biliminin temel argümanları iken bugün herhangi bir geçerliliği kalmamış bir
varsayımdan ibarettir. Yine cevher ve araz ikilemi de varlık ile ilgili tanımlamalarda
geçerliliğini yitirmiş bir varsayımdır. Dönemsel, felsefi düşüncelerin veya teoriden ibaret
ispatlanmamış bilimsel kabullerin Kur’an tefsirinde kullanılmasının sakıncaları vardır.
Günümüzde hayli yaygın olup 7. iman esası gibi insanlara dayatılan bu ruh anlayışını da aynı
çerçevede değerlendirebiliriz.
Her zamanki gibi yine vurgumuz Kuran bütünlüğü yani Kuran kavramlarının Kuran
bütünlüğü içinde ele alınması gerekliliğidir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15930.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

Başkan Çelik, yazarlık okulunu ziyaret etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'nin birlikte düzenlediği Yazar Okulu'nu ziyaret etti.
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Yazar Okulu, Büyükşehir Belediye konservatuarı ve Yoğunburç Kültür evi olmak üzere
dokuz ayrı sınıfta devam ediyor. Kayseri'de faaliyet gösteren, alanında söz sahibi, eser vermiş
yazar, şair, denemeci, hikayeci, romancı, gazeteci olmak üzere 52 hocanın ders verdiği okul,
200 civarında öğrenci ile eğitimine devam etmektedir. İki haftada bir İstanbul'dan gelen ünlü
yazarların da ders verdiği kursa, her yaş grubundan ve meslekten katılımcı bulunmakta olup,
bir buçuk ayını tamamladı.
Belediye başkanı Mustafa ÇELİK, yapmış olduğu ziyarette öğrencilerle sohbet etti, Türkiye
Yazarlar Birliği Kayseri şube Başkanı Vedat Sağlam'dan da, yazar okulu hakkında bilgi aldı.
Kursiyerlere, "Siz yazmaya, çizmeye devam edin. Biz her zaman sizlerin yanındayız." diyen
ÇELİK, öğrencilerle de bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15931.html
Erişim Tarihi: 14.12.2015

