KAYSERİ HABER ARŞİVİ
08.06.2015–14.06.2015
Bünyan Belediyesi Köprübaşı Mahallesi’ni
yeniliyor
Bünyan Belediyesi Köprübaşı Mahallesi’nde bozuk yolların onarılması, yeni yolların açılması
ve ham yolların kilitli parkeyle yeni, kullanışlı ve daha sağlıklı bir hale gelmesi için
çalışmalarına başladı.
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Bünyan Belediyesi, ilçe genelinde başlatmış olduğu yol yapım çalışmalarına aralıksız olarak
devam ediyor. Bu kapsamda ilçe merkezinde Cumhuriyet Mahallesi ve Sümer Mahallesi’nde
çalışmalarını sürdüren Bünyan Belediyesi, yeni bağlanan belde ve mahallelerde hizmete ara
vermeden devam ediyor. Bu yıl içinde 200 bin m2’ye yakın yol yapımı için kolları sıvayan
Bünyan Belediyesi, bu doğrultuda Köprübaşı Mahallesi’nde çalışmalarına başladı.
Yeni ‘Şehircilik Yası’ ile hizmet sınırları genişleyen ve 44 mahalleye hizmet vermeye
başlayan Bünyan Belediyesi, yeni bağlanan mahallelerde yaşayan vatandaşların merkezde
verilen hizmetlere ulaşması için çalışıyor. Büyük Tuzhisar, Burhaniye, Dagardı, Ekinciler,
Elbaşı, Emirören, Girveli, Güllüce, Hazarşah, İğdecik, Karacaören, Karahıdırlı, Karakaya,
Kardeşler, Koyunabdal, Sultanhanı, Sıvgın, Yağmurbeyli, Yeni Süksün, Ağcalı, Samağır,
Karadayı, Köprübaşı, Kösehacılı, Akmescit ve Yünören mahallerini bu yılki programına alan
Bünyan Belediyesi, Köprübaşı Mahallesi’nde de yol yapım çalışmalarına başladı.
Daha önce Ağcalı Mahallesi başta olmak üzere birçok bölgede çalışmalara başlayan ve bu
bölgelerde büyük ölçüde çalışmalarını tamamlayan Bünyan Belediyesi, Köprübaşı
Mahallesi’nde de bozuk yolların onarılması, yeni yolların açılması ve ham yolların kilitli
parkeyle vatandaşların daha rahat kullanabileceği, yeni ve daha sağlıklı bir hale gelmesi için
çalışıyor.
Yapılan hizmetler ile Bünyan’da yol sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırmayı hedefleyen
Bünyan Belediyesi, Köprübaşı Mahallesi’nde başlattığı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak,
programı dâhilindeki mahallelerle hizmete devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13716.html
Erişim Tarihi: 09.06.2015

Sonuçlara saygılıyız
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AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, seçim sonuçlarının
açıklanmasının ardından AK Parti İl Teşkilatı önünde toplanan partililerine seslendi. Seçim
otobüsüne çıkarak partililerine hitap eden Özhaseki, 20 yıldır yerelde, 13 yıldır genelde
iktidar olmalarına rağmen halen yüzde 50’nin üzerinde destek veren Kayserililere teşekkür
etti.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti İl Binası önünde çok sayıda partili bir
araya geldi. 25. Dönem milletvekilleri ve milletvekili adaylarının yanı sıra Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK
Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden seçim otobüsüne çıkarak partilileri selamladı.
“KUTLU DAVANIN NEFERLERİYİZ”
Seçim Otobüsü üzerinden bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
seçim çalışmaları sırasında gösterdikleri tempoyu düşürmeden çalışmaya devam edeceklerini
söyledi. Kutlu bir davanın neferleri olduklarını dile getiren Özden, tüm partililerine seçim
sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
“MAKAM, MEVKİ PEŞİNDE OLMADIK”
“Kayseri Seninle Gurur Duyuyor” sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan AK Parti 25.
Dönem Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki de hiçbir zaman makam, mevki peşinde
olmadıklarını ve bir dava uğruna çalıştıklarını söyledi. Özhaseki şöyle konuştu: “Rabbim
şahittir ki, amacımız Hakk’ın ayağa kaldırılması ve adaletin tesis edilmesidir. Amacımız,
mazlumların sesi olmaktır. Bundan sonra da aynı amaçla, aynı çizgide yürümeye devam
edeceğiz.”
“SONUÇLARA SAYGI DUYUYORUZ”
Konuşmasında sonuçlara herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayan Mehmet Özhaseki,
“İnşallah sonu iyi olur. Bizler bu sonuçlara bakarak moralimizi bozup davamızdan
vazgeçecek değiliz. Dimdik ayaktayız ve şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi. Sık
sık sloganlarla kesilen konuşmasında 20 senedir belediyelerde 13 senedir hükümette iktidarda
olduklarını hatırlatan Özhaseki, “Hala rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Seçim çalışmaları
süresince bizlere kötü söz söyleyen olmadı. Hala hemşehrilerimiz yüzde 50’nin üzerinde bize
güvenip oy veriyorlar” diye konuştu. Özhaseki sözlerinin sonunda tüm partililerine ve
hemşehrilerine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13717.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Tişörtü ile kendisini asarak intihar etti
Kayseri'de, bir şahıs yapımı devam eden inşaatın 10. katında tişörtü ile kendisini asarak
intihar etti.
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Edinilen bilgilere göre, Ziya Gökalp mahallesinde yapımı devam eden bir inşaatın 10. katında
meydana gelen olayda 28 yaşındaki Y.Y. tişörtü ile kendisini asarak intihar etti. Y.Y.'nin
cansız bedenini gören inşaat işçileri durumu 112 ve 155 ekiplerine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Y.Y otopsisi
yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13718.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

KTO Başkanı Hiçyılmaz'dan seçim
değerlendirmesi
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, genel seçim sonuçlarını
yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi.
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Yapılan genel seçimlerde seçmenin yüksek bir katılımla sandık başına gittiğini belirten
Hiçyılmaz, “Yapılan genel seçimin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Her
seçim döneminde bazı sıkıntılar olur ama bu sefer yaşanan sıkıntılar sanki diğerlerinden biraz
daha farklıydı. Sandıktan çıkan netice ne ise ona uymak mecburiyetimiz var ve sandıktan
çıkan iradeyi de baş tacı etmekten başka yapacak bir şey yok. Netice itibariyle de koalisyon
gibi bir tercih ortaya çıktı” dedi.Hiçyılmaz, “Bundan sonraki süreçte hükümeti kurmakla
görevlendirilen siyasi parti liderinin yapacağı görüşmeler sonucunda uyum içinde çalışacak
bir koalisyon hükümeti kurulması en büyük temennimizdir” diye konuştu.
Seçim öncesinde siyasi istikrar ve ekonomik istikrarın muhafazası yönünde görüş beyan
ettiklerini vurgulayan Hiçyılmaz, “İstikrar iş dünyası için çok önemlidir. Siyasi istikrar,

ekonomik istikrar çok önemlidir. Bu da bir partinin tek başına iktidarda olması ile mümkün
olmaktadır. Ancak seçim sonuçları sandıktan bu şekilde çıktı ve milletimiz koalisyon
kurulmasını istedi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte birbiri ile uyum içerisinde
çalışabilecek partilerin bir araya gelmesiyle oluşturulacak koalisyon hükümetinin de
ekonomik istikrarın sağlanması ve idame ettirilmesi için tüm gayretleri göstermesi gerektiğini
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.Seçim sonrasında bazı siyasi parti liderlerinin
konuşmalarını izlediğini ve kaygıya kapıldığını ifade eden Hiçyılmaz, “Sanki çözüm
noktasında değil de çözümsüzlük noktasında yapılan konuşmalar bizleri endişelendirdi.
Ancak seçimden sonraki psikoloji içerisinde bu şekilde konuşulduğunu düşünmek istiyorum.
Siyasi parti liderlerinin sorumlu hareket ederek hükümet kurulması için ellerinden gelen tüm
gayreti göstermelerini bekliyoruz. Biz iş dünyası olarak, hükümetin biran önce kurulması ve
Türkiye’nin gerçek gündemi olan ekonomiye dönmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan
önceki hükümetin koymuş olduğu hedeflere ulaşılması için gayret gösterecek bir koalisyon
hükümetinin kurulması çok büyük önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13719.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Hayvanat Bahçesi personelinin aşıları devam
ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Personelinin
Halk Sağlığı ekipleri tarafından yapılan rutin aşıları devam ediyor.
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Hayvanat Bahçesi içerisinde bulunan Bakıcı, Temizlik ve Güvenlik personeline geçtiğimiz
günlerde
yapılan
tetanos
aşısının
ardından
hepatit
aşıları
da
yapıldı.
Anadolu Harikalar Diyarı Direktörü Erdal Gülek, "Geçtiğimiz hafta personelimizin tetanos
aşıları yapıldı. Bu hafta sonu da hepatit aşıları yapıldı. Personelimizin sağlıklarını en yüksek
seviyede garanti altına alıyoruz. Bu kapsamda rutin olarak gerçekleşen aşılarımıza bugün
Hayvanat Bahçesi'nde hepatit aşısı ile devam ettik. Sağlık ekiplerinin programlı olarak
uyguladığı aşı programına ilerleyen günlerde de devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13720.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Mevlana Caddesi'ne inceleme
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Bahçelievler Mahallesi'nin ana caddesi
Mevlana'da altyapının tamamlanmasının ardından başlatılan yol genişletme ve asfalt yenileme
çalışmalarını yerinde inceledi.
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Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, yaklaşık 1 km'lik Mevlana
Caddesi'nin 10 metre genişliğini 15'e çıkartıp, asfaltı da kaliteli ve modern yaparak trafiği
rahatlatmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Palancıoğlu, "Bütün mahallelerimizde asfalt
çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde KASKİ Mevlana Caddesi'nin altyapısını
değiştirdi ve yağmur suyu hattı döşedi. Dolayısıyla biz yama yapacağımıza trafiğin daha akıcı
ve yolun daha konforlu olması için asfaltı komple yeniliyoruz. Çünkü bu yol en çok kullanılan
bir güzergah. Hem araç trafiği hem yürüyüş için kaliteli bir yol ortaya çıkacak. Caddenin
başladığı kavşağı da yeniden düzenliyoruz" dedi. Asfalt çalışmalarının Bahçelievler'le beraber
Mevlana Mahallesi'nde de devam ettiğine dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, "Anayurt olarak
ta bilinen Mevlana Mahallesi 60 bine yaklaşan nüfusuyla birçok şehirden büyük. Dolayısıyla
oldukça yoğun asfalt ihtiyacı var. Ama asfalt çalışması altyapının tamamlanmasıyla alakalı.
Bu nedenle doğalgaz, yağmur suyu, kanalizasyon, telefon, internet ve diğer hatların da
tamamlanması gerekiyor ki asfaltı serelim. Birçok yerde devam eden altyapı çalışmaları
tamamlandığında asfalt yapılacak. Bahçelievler ve Yenidoğan mahallelerimizle beraber yeni
bağlanan mahallelerimizin giriş çıkış yollarının asfaltlanması ve ihtiyaç duyulan yerlere kilitli
parke yapımı hızla sürüyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13721.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nda mezuniyet sevinci
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan
mezun olan 130 öğrenci mezuniyet belgelerini aldı.
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ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde Halil Bayraktar Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 130 öğrenci mezuniyet belgelerini aldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış
konuşmasını yapan Okul Müdürü Doç. Dr. Demet Ünalan, öğrencileri başarılarından dolayı
tebrik ederek, “2014-1015 eğitim öğretim finalinde toplanmış bulunuyoruz. Bütün
öğrencilerimi eğitimlerini başarıyla tamamlamaları nedeniyle tebrik ederken, onların eğitimini
aldıkları mesleklerinde profesyonellik hayatlarında başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin
öğrenim hayatı boyunca gerek mesleki bilgi gerekse hayata hazırlanma açısından donanımları
kazanmalarında katkıları olan öğretim elemanlarımızın da bugün hasat günüdür. Onlar, bütün
emeklerinin karşılığı olarak bugün topluma kazandırılmış insanlığın hizmetlerinde önemli
roller üstlenecek genç, dinamik yüksek donanımlı birer profesyonel birey yetiştirmenin haklı
gururunu hissetmektedirler” şeklinde konuştu. Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Murat Doğan ise böylesine mutlu günün gururunu yaşadıklarını belirterek, “Bugün
alacakları belge sıradan bir belge değil. Mezuniyet belgesi yılların hakkedilmiş bir emeğin
belgesi olarak takdim edilecek. Bu açıdan biz de gerek öğrencilerimizle gerek öğretim
elemanlarımızla ve gerekse çok emeği olan ailelerle bu mutlu günün gururunu birlikte
yaşıyoruz. Biz de bu günden onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların
ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri takdim edildi. Dönem birincisi
Dilber Aydoğan Yaş Kütüğü’ne çivi çaktı. Törende mezun olan öğrenciler, mezuniyet
belgelerini almalarının heyecanını yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13722.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Bünyan Belediyesi kazırmağı yatağını temziledi
Bünyan’ın ortasından geçen Kazırmağı içinde Bünyan Belediyesi tarafından iş makineleriyle
temizleme çalışması yapıldı.
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Bünyan Belediyesi, ilçenin içinden geçen Kazırmağı’ında su seviyesinin azalmasıyla ortaya
çıkan toprak yığını ve biriken atıklardan dolayı oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak
için ırmak yatağında temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Yapılan temizlik sonrası Kazırmağı Bünyan Belediyesi ekiplerince yeniden haşereye karşı
ilaçlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13723.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kayseri ortak paydasında buluşacaklardır
Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda 7
Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, seçilen milletvekillerinin Kayseri'nin menfaatleri için birlikte çalışacaklarına
inandığını söyledi.
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Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Mustafa Çelik yönetiminde toplandı. Toplantının
başında Kayseri'deki seçim sürecinde herhangi bir sıkıntıya sebebiyet verilmediğini belirten
ve huzur içinde bir seçim süreci geçirildiğini ifade eden Başkan Çelik, huzuru bozan herhangi
bir olayın cereyan etmemesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Seçimler sonucunda
milletvekili olarak Kayseri'yi temsil edecek 9 ismin belirlendiğini dile getiren Başkan Mustafa
Çelik, "Bu arkadaşlarımızın Kayseri ortak paydasında, şehrimiz için birlikte çalışacaklarından
kuşkumuz yok. Hepsine Ankara'da başarılar diliyorum" dedi. Toplantıda daha sonra gündem
maddelerine geçildi. Haziran ayı meclis toplantısının ilk bileşiminde 83 gündem maddesi
görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda öncelikle imar plan değişikliklerine ilişkin İmar ve
Bayındırlık
Komisyonu
tarafından
hazırlanan
raporlar
görüşüldü.
Meclis toplantısında ayrıca kırsaldaki su abonelerini ilgilendiren düzenleme de ele alındı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kırsaldaki su fiyatlarındaki farklılıkların
giderilmesi ve aboneler lehine fiyatların düşürülmesi için bir çalışma yapılacağını belirterek
bu konuyla ilgili talebin komisyona havalesini meclis üyelerinin oyuna sundu. Başkan Çelik,
su fiyatlarının komisyonun çalışmaları sonucu abonelerin lehine olacak şekilde yeniden
düzenleneceğini belirtti. Meclis toplantısında özellikle eğitime yönelik de önemli bir karar
alındı. Büyükşehir Belediyesi'ne ilimizde bulunan okul binalarının bakım ve onarımı, çevre
düzenlemesi ve spor sahaları yapımı konularında pek çok talep geldiğinden hareketle, devlet
üniversiteleri, okullar ve kamu yararına çalışan vakıfların bakım-onarım ve çevre
düzenlemelerinin Büyükşehir Belediyesince yapılması yönünde genel bir karar alınması talebi
meclis üyelerinin oyu ile kabul edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13724.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Talas Spor tesisi üyelerinden sağlıklı yaşam
yürüyüşü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. bünyesinde bulunan Talas Spor ve
Sosyal Tesisi üyeleri, hafta sonunda Ali Dağı'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü organizasyonunda
bir araya geldi.
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Sabah saat 07:00-11:00 arası yapılan yürüyüşe yaklaşık 50 kişi katıldı. Farklı meslek
gruplarından ve farklı yaşlarda olan bayanlara Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç da eşlik etti. Etkinlik her ay düzenli bir şekilde devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13725.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Fabrika deposunda korkutan yangın
Kayseri'de, elektrikli ev aletleri üreten bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Olay yerine
sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Kayseri'de, elektrikli ev aletleri üreten bir fabrikanın deposunda yangın çıktı. Olay yerine
sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde elektrikli ev aletleri üreten
fabrikanın deposunda, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören
depo çalışanları durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Çıkan yangının ardından olay yerine
çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam
ederken, fabrika çalışanları dışarıda çaresizce bekledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme
başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13726.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kayseri'de yolları ve evleri su bastı
Kayseri'de, sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde yolları ve evleri su bastı.
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Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur Kayseri'de hayatı olumsuz etkilerken, trafik akışı
güçlükle sağlandı. Yağan yağmur sonrası bazı bölgelerde yollar ve evleri su bastı. Evi su
basan Mehmet Özadil, "Bugün yağan yağmurdan dolayı evimi komple su bastı. Biz çok zor
durumdayız. Ev eşyalarım kullanılacak şartlarda değil. Gelip görebilirler. Yetkililerden
yardım bekliyoruz" dedi.
Meteoroloji Kayseri Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Kayseri'de Cumartesi
gününe kadar havaların sağanak yağışlı olacağı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13728.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kayseri Şeker, çiftçileri eşleri ile birlikte
Çanakkale'ye götürüyor
Kayseri Şeker, Çanakkale zaferinin 100.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında pancar ekicilerini
Çanakkale ziyaretine götürüyor.
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Kayseri Şeker’e sözleşmeli pancar ekimi yapılan Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Gemerek,
Pınarbaşı, Sarıoğlan, Şarkışla, Yeşilhisar, Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar bölgeleri
olmak üzere 12 bölgeden çiftçi temsilcileri üç gün süren Çanakkale ziyaretine Şeker gölü
sosyal tesislerinden yolcu edildi. Pancar ekicilerinin eşleri ile birlikte oluşturduğu İlk Çiftçi
kafilesinin Çanakkale yolculuğuna uğurlama esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Mehmet Akif’in “Bastığın yerleri toprak diyerek
geçme tanı, Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı” mısralarını hatırlatarak Binlerce
şehidimize mezar olan Çanakkale’nin gezilecek yer değil, ziyaret edilecek yer olduğu anlayışı
ile Ahmet Nedim Kilci rehberliğinde Çanakkale’yi, çiftçilerimiz aileleri ile birlikte aynı
düşünceleri hissederek ziyaret edeceklerdir. dedi. Başkan Akay; Talep olması halinde başka

gurupların da bu şekilde ziyaretlerinin devam edebileceğinin müjdesini verdi.
Pancar çiftçilerinin Çanakkale ziyaretine uğurlanması esnasında Kayseri Şeker Fabrikası
Genel Müdürü Levent Benli, Genel Müdür yardımcıları ve diğer yetkililer de hazır
bulundular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13729.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Fabrikadaki yangın sabaha kadar sürdü
Kayseri'de, dün akşam saatlerinde elektrikli ev aletleri üreten fabrikanın deposunda nedeni
henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sabah saatlerine kadar sürdü.
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Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddede elektrikli ev aletleri üreten
fabrikanın deposunda nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede
büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sabah saatlerine kadar çalıştı. Sabah
saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından fabrika deposunda çöküntüler oluştu.
Oluşan çöküntülerde molozlar kepçe ile yol kenarına çıkarıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili
soruşturması sürüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13730.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Tekden Koleji öğrencilerinden sanat ve yetenek
gecesi etkinliği
Tekden Koleji öğrencileri tarafından sanat ve yetenek gecesi düzenlendi.
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Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe Tekden Koleji Genel
Müdürü İbrahim Orhan, Tekden Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar, veliler ve
öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda açılış konuşması yapan Tekden Koleji Genel

Müdürü İbrahim Orhan, " Tekden Koleji kuruluşundan bugüne öğrencilerimizi hem akademik
hem de sosyal yönden güçlü bireyleri yetiştirmeyi kendisine hedef edinmiş bir okuldur. Her
çocukta keşfedilecek bir yetenek vardır. Aslında en önemli yetenek onu keşfetmektir. Biz
eğitim liderlerimize hep şunu söylüyoruz; bir çocukta eğer bir yeteneği keşfedebildiysek asıl
yetenekli olan biziz ama öğrencimizde var olan yeteneği keşfedemeyip, onu ortaya
çıkaramadıysak yeteneksiz olan öğrenci değil bizleriz. Biz bu bakış açısı içerisinde her bir
öğrencimizin yetenekli olduğuna inanıyor, onların yeteneklerini ortaya çıkartmak için
çalışıyoruz" diye konuştu. Tekden Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akar ise, düzenlenen
gecede öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Sanat ve yetenek gecesinde Tekden
Koleji öğrencileri birbirinden farklı yeteneklerini sergiledi. Programa katılan veliler
öğrencileri ilgi ile izledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13731.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Erciyes Üniversitesi’nde ekserji kursu
Erciyes Üniversitesi’nde uluslararası çapta bilim adamlarının katılımıyla Türkiye’deki enerji
verimliliği masaya yatırıldı.
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Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda uluslararası çapta bilim
adamlarının katılımıyla “12. Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu” başladı. 12. Ekserji ve
Uygulamaları Yaz Kursu’nun açılışına Erciyes Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Yetim ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri katılırken yurtiçi ve yurt dışından
birçok akademisyen katıldı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Adnan Menderes
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Çengel enerji konusunda
Türkiye’nin çok büyük bir açığı olduğunun altını çizerek şunları kaydetti. “Enerji çok önemli.
Ülke olarak enerjinin dörtte üçünü yurtdışından ithal ediyoruz. 2014 ‘te enerjiye ödediğimiz
para dört milyar dolar. Cari açığın büyük kısmı bununla ilgili. Bununla mücadele etmemiz
gerekiyor. Bunun içinde kaynak ve önemlisi bilgiye sahip olmak gerekiyor. Kaynağın en etkin
şekilde kullanılabilmesi için bilgiye ihtiyaç var” dedi. Çengel, kursun içeriği hakkında da
bilgiler verdi. “Ekserji ile mevcut bir kaynağı en faydalı şekilde nasıl kullanırız? Bunun
mekanizmaları nelerdir? Yöntemleri nelerdir? Nasıl analiz yapılır? Bunların anlatıldığı bir
kurs düzenleniyor. Enerji’nin faydalılığı, özü ve en iyi şekilde enerjinin nasıl
kullanılabileceği, israfların nasıl minimize edileceği ekserjinin alanıdır” şeklinde konuştu.
Kanada Ontario Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İbrahim Dinçer ise konuşmasında ekserji ile enerjinin kalite boyutunu ortaya
koyduklarını belirtti. “Ekserji ile enerji sistemlerinin ne kalitede olduğunu, ne düzeyde faydalı
ve verimli olduğunu, kayıpların ne derece olduğunu belirleyebilme ve analiz edebilme
imkanını buluyoruz. Ekserji bizim kullanabileceğimiz bir ana eleman. Bunun ülkemizde
genişlemesini ve uygulanmasını savunuyoruz. Bizim amacımız enerjiyi daha kaliteli, çevre

dostu, verimli bir şekilde nasıl sürdürülebilir bir hale getireceğiz bunun cevaplarını bulma
çabasıdır” şeklinde konuştu. Üç gün boyunca sürecek olan kurs birçok bilim adamını ve
akademisyeni ağırlayacak
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13732.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Bilim Müzesi'ne F4 kondu

09 Haziran 2015 Salı 15:51

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde geri sayım sürüyor. Müze
binasının yapımının tamamlanmasının ardından içinde ve çevresinde sergilenecek objeler de
gelmeye başladı. Bu çerçevede Türk Hava Kuvvetleri'nden hibe olarak alınan F4 Savaş Uçağı,
Eskişehir'den getirilerek montajı yapıldı. 19.2 m. uzunluğa, 11.7 m. kanat genişliğine sahip
1969 model F4 Savaş Uçağı, çevre düzenlemelerinin ardından sergiye hazır hale getirilecek.
Sadece teşhir amacıyla kullanılmayacak uçağın uçma ve çalışma yöntemleri de ziyaretçilere
anlatılacak. Ayrıca uçağın yanına inşa edilecek platformla ziyaretçiler kokpiti yakından görme
imkanı da bulacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13733.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Develililer Derneğinde görev dağılımı yapıldı
Geçtiğimiz hafta sonu yapılan 6. Genel kurulun ardından Kayseri Develililer Eğitim, Kültür,
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek görev
dağılımı yaptı.
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Bayrak değişiminin yaşandığı 6. Genel kurulda yeni yönetim; Dr. Ahmet Özyalçın
başkanlığında, Halil Yücel, Tayfur Yurtsever, Yusuf Akdağ, Ali Özkan, Ahmet Kozan, Yaşar
Tekten, İsmail Arslan ve Ahmet Utku’dan oluştu. Yapılan ilk toplantıda, yönetim kuruluna
seçilen üyeler arasında görev dağılımı yapılarak gündemdeki konular değerlendirildi.

Yönetim kurulu, önümüzdeki günlerde dernek olarak yapmayı planladıkları faaliyetleri
gözden geçirerek karara bağladı. 6. Olağan genel kurul hakkında bilgi veren Dr. Ahmet
Özyalçın; “Genel kurulumuz üyelerimizin katılımı ile gerçekleşmiş bulunuyor. Genel
Kurulumuzda 5.dönemde görev yapan dernek yönetimimiz faaliyet ve denetim raporlarını
sunmuşlardır. Daha sonra üyelerimiz tarafından 6. Dönemde görev yapacak olan yeni ekip
belirlenmiştir. Seçilen yeni yönetim 2 yıl süreyle görev yapacaktır. Bizlere emanet edilen
derneğimizi yapacağımız çalışmalarla amaçlarımız doğrultusunda daha ileri seviyelere
taşımak için, ekip olarak el birliğiyle hareket edeceğiz. Bizler Seyrani’nin torunlarıyız. Onun
felsefesi ve hayata bakış açısını özetleyen; Kalbini geniş tut Seyrani / Rızayı Bariden çıkma
Seyrani / Gönül Beytullahtır yıkma Seyrani / Elinden gelirse imaret eyle mısralarında belirtiği
gibi derneğimizin kapılarını tüm hemşerilerimize açarak karşıklı sevgi, saygı ve dayanışmanın
artırıldığı bir yer olması için çalışacağız. Derneğimizin bu günlere gelmesini sağlayan bizden
önceki yönetimlere ve dışardan destek olan tüm hemşeri ve gönüldaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda tüm üyelerimizin aktif katılımını bekliyor, emeği
geçenlere
bir
kez
daha
teşekkür
ederek
saygılar
sunuyorum”
dedi.
Yeni yönetimde görev dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Başkan: Dr. Ahmet Özyalçın,
Başkan Yardımcısı: Halil Yücel, Genel Sekreter: Tayfur Yurtsever, Muhasip: İsmail Arslan
ve üyeler; Ali Özkan, Yaşar Tekdemir, Ahmet Utku, Yusuf Akdağ ve Ahmet Kozan.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13734.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı’ndan
Vali Düzgün’e ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vali Orhan Düzgün’ü
ziyaret etti.
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Vali Düzgün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin kültür ve turizm
çalışmaları anlamında önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti. Vali Düzgün, sanayi ve
ticaret şehri Kayseri’nin adının artık kültür ve turizm ile de anılmaya başlandığını belirtti.
Kayseri’de gerçekleştirilen kültür ve turizm projeleri ve çalışmaları hakkında da bilgi veren
Vali Düzgün, tarihin her sahnesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri’nin önemli
bir potansiyele sahip olduğuna işaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr.
Ahmet Haluk Dursun ise Vali Düzgün’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek,
Kayseri’de kültür ve turizm alanında gerçekleştirilen çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini dile
getirdi.
Valilik Şeref Defteri’ni de imzalayan Müsteşar Dursun’a Vali Düzgün tarafından Kültepe’den
çıkarılan ve Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen tarihi eserin replikası hediye edildi.
Ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Kayseri Müzesi Müdürü Serdar Okur

ve Rölöve ve Anıtlar Müdür Vekili Gökhan Arı ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdür Vekili Fatih Çapar da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13735.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

İleri sıçramak için bir miktar gerilemek gerekir
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan "Bazen ileri sıçramak için bir miktar gerilemek
gerekir. Şimdi yepyeni hamlelere hazırız.” dedi.
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Seçim sonuçlarını yazılı bir açıklama yaparak yorumlayan Doğan "7 Haziran AK Parti'ye
yeniden atılım fırsatı vermiştir. Çünkü yeni bir hamle yapmak için bazen biraz
gerileyebilirsiniz. Bütün saldırılara, komplolara, kirli ittifaklara rağmen halkın teveccühü
yüzde 40'ın üzerinde bir oyla ve yine açık ara birinci olarak sürmektedir. Üstelik iktidarı
kazanmamak, seçimi kaybetmek anlamına gelmez." değerlendirmesini yaptı.
Aynı kararlılıkla yola devam! Doğan açıklamasını şöyle sürdürdü; “Başbakanımız sayın
Ahmet Davutoğlu'nun balkon konuşmasındaki anlamlı söylemiyle "yeni bir güne, yeni bir
döneme 'Ya Allah, Bismillah!' diyerek başlayacağız. Yeni Türkiye için yola aynı kararlılıkla
devam edeceğiz. Hiç kimseye küsmeden, kızmadan, bize oy vermiş, vermemiş olsun, bütün
vatandaşlarımızı yine kucaklayacağız. Bu seçimlerden alınması gereken mesajları hep birlikte
değerlendireceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13736.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

İmar planlamasında uydudan denetim ve tespit
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinin şehir planlaması ve
yapılanmasındaki gelişimini sağlamak için insansız hava araçları ile hava fotoğrafı ve video
çekimlerini yapıldığını bildirdi.
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Hava fotoğrafı ve video çekimleri… Eski yapıların tespiti ve yıkıldıktan sonrası durumlarını
şehir planlamasında ve imar uygulamasındaki durum tespiti yapıldığını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, insansız hexacopter hava aracı ile yaklaşık 200 metre yükseklikten
alınan görüntüler ile mahallelerin 3 boyutlu fotoğraflarının çekildiğini belirtti.
Kazanan KAYSERİ Eski sistemle 12 ayda yapılacak çalışmanın 15 günde gerçekleştirildiğini
kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak şehrin planlı bir şekilde gelişimini sağlamak ve
gecekondulaşmayı önlemek amacı ile teknolojinin tüm imkânlarından yararlanmaktayız. 2000
yılından itibaren her 3 ayda bir hava fotoğrafları ile Melikgazi’nin imar gelişimini takip
ediyoruz. Şimdi de insansız hava araçları ile şehrin havadan 200 metre yükseklikten 3 boyutlu
fotoğraflarını çekiyoruz. 15 günlük çalışma ile ilçenin tüm fotoğraflarını çektik. Böylece
durum tespiti ve değerlendirilmesiyle hava fotoğrafları çekimini gerçekleştiriyoruz. İlçenin
gelişimini insansız hava fotoğrafları ile takip ediyoruz. Bu Melikgazi Belediyesi’nin imar
gelişimine
ve
modern
şehirleşmeye
verdiğini
önemin
bir
ifadesidir.
”
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, hava fotoğrafları ile çalışmaların devam edeceğini video
çekimlerinin de yapıldığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13737.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası başladı
Talas Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü
Şampiyonası'nın 6'ıncısı başladı.
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Ali Dağı'nın zirvesinde düzenlenen törende konuşan Talas Belediye Başkanvekili Yusuf
Eken, "Bugün belediyemizin önderliğinde 6’ıncısı düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü
Şampiyonası’nın başlangıcını yapıyoruz. Hepinize öncelikle kazasız, belasız ve eğlenceli
uçuşlar diliyorum. Şehrimize hoşgeldiniz. Bu yarışmayı düzenleyen, organizasyonu yürüten
arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Yarışmaya katılan Ertan Balkiraz da,
"Ekibimizle beraber yarışa katıldık. 6 pilot olarak buraya geldik. Ankara’da eğitimleri
tamamladık. Burada ilk yarışma tecrübesi olan arkadaşlarımız var. Ali Dağı her zaman ilkler
oluyor. Talas Belediyesi’ne Ali Dağı’na yaptığı yatırımlar için teşekkür ediyorum. Başka türlü
bu imkanları bulamazdık. Gittiğimiz çoğu yerden farklı olduğunu görüyoruz. Burası biraz
daha farklı" ifadelerini kullandı. 6 farkı ülkeden sporcunun katıldığı yarışma, 14 Haziran'da
sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13738.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

MHP’den Fırat Çakıroğlu tepkisi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, Büyükşehir Beledi Meclisi
tarafından Şehit Fırat Çakıroğlu’nun Pınarbaşı İlçesi’nde bir sokacağa verilmesinin
engellenmesine tepki gösterdi.
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Ersoy açıklamasında şunları söyledi: "Ege Üniversitesi'nde PKK'lılar tarafından şehit edilen
kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, Merhum Liderimiz Alparslan Türkeş'in ata ocağı
olan Pınarbaşı ilçesinde bir sokağa verilmiştir. Pınarbaşı Belediye Meclisi’nde tüm siyasi
partilere mensup üyelerin imzasıyla alınan bu karar Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ndeki
AKP’liler tarafından reddedilmiştir. Şehidimizin isminin bir sokağa verilmesini içine
sindiremeyen AKP zihniyetinin bu tutumunu şiddetle kınıyorum. Bugün PKK’nın meclise
girmesi sonrası hamaset yapıp, Milliyetçilik rolü oynayanların bilinçaltındaki bakış açıları bu
olay ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. PKK’ları şımartan, meclise taşıyan, pazarlıklar yapan,
kol kola gezen AKP’lilerden de bu beklenirdi. Genel Başkanımızın ifade ettiği üzere, yeni
kurulacak koalisyon hükümeti AKP ve PKK’ya daha çok yakışmaktadır. Eğer ki; AKP-PKK
koalisyon hükümeti kurulacak olursa buna da en çok sevinen Kayseri Büyükşehir Belediye
Meclisi’ndeki AKP’liler olacaktır. Buradan ilan ediyorum. Pınarbaşı İlçesi’nde o sokağa
Şehidimiz Fırat Çakıroğlu’nun ismini asacağız. Binlerce on binlerce kişiyle oraya o ismi
vereceğiz. Bizzat Pınarbaşı’na giderek o sokağa Şehidimizin ismini asacağım. Yüreği yeten
varsa, gelsin o tabelayı oradan kaldırsın. Kimse Milliyetçi Ülkücü Hareket’i sınamaya
kalkmasın. Kimse bizimle oyun oynamaya çalışmasın. Kimse bizim sabrımızı zorlamasın.
Kendi taleplerini bekletmeden hayata geçiren AKP’lilerin bu tutumu, şehri germekten ve
Ülkücüleri kışkırtmaktan öteye gitmeyecektir. Sandıkta yaşadıkları hezimetin bedelini bu
şekilde bize ödeteceklerini zannedenlerin yanıldığını hep birlikte göreceğiz.
Tarih boyunca Ülkücülerle oyun oynamaya çalışanlar kaybetmeye mahkûm olmuştur.
Yine kaybetmeye mahkûm olacaklardır. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13739.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Seçimin Kazananları Kaybedenleri ve
Neron'lar.
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Evet zahiren baktığımızda şer ittifak ummadıkları bir zaferi kazanmış görünüyor. Peki kimler
bu şer ittifakı oluşturanlar? Başta Siyonist Yahudi, onun taşeronu ABD, Avrupa, tüm
Emperyalist güçler, Yahudi lobileri, Faiz lobileri, Ermeni lobileri, Persilvanya uşakları,
Kartel medya, Kabilin soyundan gelenler, tüm İslam düşmanları, Müslüman kanıyla beslenen
tüm vampirler,.. vs.
Hepsi şimdi bayram ediyor. Zil çalıp oynuyorlar,
kınalanıyorlar.
Kaybedenler ise; Filiskindeki, Iraktaki, Suriye deki, Mısırdaki, Arakandaki, Keşmir
deki, Doğu Türkistan’daki, Açe deki, Mora’ daki Somali deki, Sudandaki, Habeşistan’daki,
ve dahi Dünyanın her tarafındaki çaresiz zavallı yetimler, dullar, açlar, yoksullar,
dövülmüşler, sakat bırakılmışlar, kovulmuşlar, zindana atılmışlar, sömürülmüşler , bilumum
ezilmişler ve "Size ne oldu da Allah yolunda ve "Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden
çıkar. Bize katından bir sahip ve yardımcı yolla" diyen mustaz'af (zavallı) erkek, kadın ve
çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?" (Nisa: 4/75) ayetini haykırıp imdat isteyenler. Yıllardır
bu Ülkede zenci muamelesi gören İmam-hatipliler, başörtülüler, inançlarından dolayı
dışlananlar, horlananlar, ordudan atılanlar, hakkı yenilenler, işçiler, memurlar,
emekliler,… Hep bunlar kaybetmiş gibi gözükenler ama İnşallah öyle olmayacak. Rabbim
Ey benim sevdiğim ve sevmek zorunda olduğum Saadet partili kardeşlerim, Büyük Birlik
Partili kardeşlerim, oy vermenin küfür olduğunu iddia eden, oy verenleri demokrasiyi din
edinmiş birer demokrasinin Havarisi kabul eden ve kapı kapı dolaşıp ” Demokratik
seçimlere
katılacak
olanlara
nasihat”
adlı
kitapçıkları
dağıtan muvahhit kardeşlerim, akıllarını başkalarına kiraya vermiş duyarsız takva sahibi
kardeşlerim. Siz bu tablodan memnun musunuz? Yoksa şimdi sizde mi sevinip bayram
ediyorsunuz? Hiç mi vicdan azabı çekmiyor musunuz? Kimlerin safında yer aldığınızın,
kimlerin ekmeğine yağ sürdüğünüz ün
farkında
değil misiniz?
Lütfen
kardeşlerim Allah(C.C) Rızası için Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba
çekelim. Gerçekten doğru olanımı yaptık? Hepimiz üzerimize düşeni yapabildik mi ? Zavallı
dünya mazlumlarının üzüntüsü sizi enterese etmiyor mu? İşte Döviz zirve yaptı, borsa taban
yaptı, Türk parasının değeri düştü, Enflasyon canavarı depara kalktı. Dünya çapındaki devasa
projeleri şimdi kim gerçekleştirecek? Hükümet krizi başladı. Çözümsüzlük ve kaos günleri
geri döndü. Bütün bunlar size dokunmayacak mı? Sizin çocuklarınızın yarınları daha
güvende olacak? Tayyip Bey size göre İslam karşıtımı? Nedir bu derece kininiz sebebi? .
Sizin
Alternatifiniz
nedir?.
Buyurun
pirincin
taşını
ayıklayın
beyler?
Ak parti teşkilatında etkili ve yetkili olan zevat. Sizlerde kendinizi hesaba çekiyor musunuz?
Aday tespitlerini doğru yaptığınıza inanıyor musunuz? Atalarımız “Dere geçilirken at
değiştirilmez” dedikleri halde, yıllardır birikimi olan bu davanın çilesini çekmiş, daha ilk
günden elini taşın altına koyan adeta sütun mesabesindeki kadroyu üç dönem kuralı

saçmalığı ile devre dışı bırakarak, onların yerine tabanda karşılığı olmayan tecrübesiz hatta
seçmenin dışladığı adayları adeta dayatarak listelere koymanız doğru muydu? Gönüllü
kuruluşlarla göstermelik istişareler yapıp, onların istediklerini değil kendi bildiğinizi listelere
doldurduğunuzun farkında değilmisiniz? Türkiye’nin hiçbir ilinde seçmenin listelerden
memnun olmadıklarının farkında niçin olmadınız? Bilhassa doğu ve güney doğuda daha ciddi
ve hassas bir liste oluşturmanız mümkün değimli idi? Seçim stratejiniz doğru muydu? Yomsa
sürekli aynı yarayı kaşıya kaşıya kanattınız mı? Yada yanlış etki ile tepkimi aldınız? Hele şu
yolsuzluk iftirasında biraz daha şeffaf davranıp, halkı yeterince ikna edip, onların
beklentilerini yerine getiremediniz mi acaba? Ak saray ile Çankaya’nın Hakan Fidan çelişkisi
ve Melih Gökçekle Bülent beyin halkın önünde çekişmeleri uygun muydu? Tayyip beyin
meydanlara inmesinin zamanlaması doğrumuydu? Şimdi şapkanızı önünüze koyup
düşünün. Bu sonucun sizin ve bizim için ilahi bir ikaz olduğunu da aklınızdan
çıkarmayın.
Şimdi yurt içindeki ve yurt dışındaki Neron’lar tepelere çıktılar büyük bir keyifle yangını
seyrediyorlar. O Neron’ ların kimler olduğu herkesçe malum. Ama unutmasınlar ki bu yangı
en fazla hem bu dünyada hem öbür dünyada onları yakacak. Ey!.. bütün firavunlar, onlara
uşaklık eden yerli işbirlikçileri, ey tüm neron’lar unutmayın ki “Ve mekeru ve mekerallah,
vallahü hayrul makirin.” (Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların
enhayırlısıdır.) Al-i
İmran 54.
Ahir Kelam; Gayesi Hakk’ın yer yüzünde ikamesi olan kıymetli kardeşlerim. Bizler
eskisinden daha fazla Ümit var olacağız. Biliyoruz ki Tıraş edilen sakal eskisinden daha gür
bir şekilde yeniden çıkar. Rahmetli Üstad Necip Fazıl KISAKÜREK zindanda en ağır
zulümlere maruz kaldığında, kamıştan borularla ciğerinden kalemine kan çekerek bizlere
şöyle seslenmişti
“Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!
Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!“
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Tomarza tanıtım atağında
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Tomarza Kaymakamlığı, ilçedeki resmi ve sivil kurumlarla birlikte Tomarza’yı her yönüyle
tanıtım çalışmalarına başladı. Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Tomarza
Belediyesi ve Tomarza İlçesini Kalkındırma Derneği ile işbirliği halinde ortak çalışmalara
imza atıyorlar. Bir buçuk aydır kaymakamlık, ilçedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak
“Toroslardan Erciyes’e Yükselen Ses Tomarza” isimli yaklaşık 100 sayfalık bir kitap
çalışması yaptı ve kitap olarak bastırdı.
Kaymakam Engin UYSAL “Toroslardan Erciyes’e Yükselen Ses Tomarza” isimli kitap için,
Prestij ve Tanıtım Kitabı’nın genelde ülkemize yerelde Tomarza’ya ait tarihi ve kültürel
değerlerin tespiti ve tanıtımında önemli rol oynayacağını vurgulayarak: “ Kadim bir geçmişe
sahip olan Tomarza ilçemiz, birçok medeniyete eşik ve beşik olmuştur. Ne var ki yeterince
tanınmıyor. Son yıllarda Tomarza ilçemiz Türkiye’deki kabak üretiminde, çerezlik kabak
çekirdeğinin %10’nu üretiyor. Ayrıca yapı ve mimaride kullanılan 8 çeşit doğal taş ilçemizde
bulunuyor, pek bilinmiyor. Bunlar ülkemiz adına, ekonomimiz adına önemli katkılar. Biz
bunları önce Tomarzalılar, sonra Kayserililer ve nihayetinde Türkiye tanısın istiyoruz. 81
ilimize de kitabı ulaştıracağız.”dedi.
TOMARZALILAR GECE DE BULUŞUYOR
Tomarza Kaymakamlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Tomarza’yı tanıtım ve Tomarzalıları
buluşturmak için gece düzenleneceği bildirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro
salonunda, saat 09 Haziran günü, 18:30’da program gerçekleşecek. ‘Tomarza Tanıtım ve
Kültür Gecesi’ programında, Halk Oyunları, Semazen gösterisi, yöresel ağıt ve şiir sunumu
yapılacağı; ayrıca öğrencilerin Ebru sergisi, Tomarza İlçesini Kalkındırma Derneği’nin
Tomarza tarihi yerler fotoğraf sergisi, öğretmenlerin Yağlı Boya ve Kara kalem resim
sergileri olacağı; bunların yanı sıra Tomarza Taşı tanıtım standı, Mustafa Akıncıoğlu Meslek
Yüksekokulu tanıtım standı, kabak çekirdeği tanıtım standlarının yer alacağı belirtildi.
Davetlilere Avşar pilavı ikram edileceği ve çerezlik kabak çekirdeği verileceği bildirildi.
İlçe Kaymakamı Engin UYSAL, “ Biz Tomarzalılarda aidiyet bilinci oluşturmaya
çalışıyoruz. Yeni nesile tarihini, kültürünü aktarsın istiyoruz. Yaşadığı şehri, ilçeyi, mahalleyi
tanısın istiyoruz. “Toroslardan Erciyes’e Yükselen Ses Tomarza” isimli kitabımızda amacımız
buydu. Şimdi de ‘Tomarza Tanıtım ve Kültür Gecesi’ nde Kayseri’de yaşayan
insanlar, Tomarzalılar’da ilçemizi tanısınlar, sahiplensinler, kaynaşsınlar istiyoruz. Bu geceye
Tomarzalı olan, Tomarza’ya ilgi duyan, ilçede yaşayan, çalışan herkes gecemize davetlidir.”
açıklamasında bulundu.
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Erkeklere daha çok depresyona giriyor
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;

**Bu gün sizlerle Tuzlu Kahve söyleşi köşemizde, şarkılara konu olan Depresyon hastalığını
konuşacağız. Bilgileri ile bizleri aydınlatacak olan isim Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp
Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Tayfun
Turan. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hocama hoş geldiniz diyelim ve ilk sorumuzu
yönelterek sohbetimize başlayalım.
Hoş bulduk Selda Hanım.
**Hocam, Depresyonun sıklığı ne kadardır?
Depresyonun farklı alt tipleri var. Bütün depresyon çeşitlerinin yaygınlığı % 10 civarındadır.
Yani içinde bulunduğumuz zaman diliminde insanların %10 kadarı depresyon geçirmekte ya
da geçirmiştir. Bir başka deyişle Kayseri’de şu an itibari ile yüz bin insan bu hastalığı
geçirmiş ya da geçirmektedir. Ne yazık ki hekime başvuru oranı çok düşüktü. Bu hastaların
çoğu çevrelerindeki insanların idaresi ile hastalığı farkına varılmaksızın geçiriyorlar. Sadece
depresyonun önemli bir çeşidi olan “major depresyon”un hayat boyu risk erkekler için %1012, kadınlar için % 20-25'dır. Yani kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görülen bir
hastalıktır. Bu hastalığı geçirenlerin % 10 kadarı süreğenleşme eğilimi gösterir.
**Peki, Depresyon için risk etkenleri nelerdir?
Erken ebeveyn kaybı, genetik, madde ve alkol kötü kullanımı, anksiyete bozuklukları, kadın
olmak, düşük sosyoekonomik düzey, ayrı yaşama, boşanmış olma, işsizlik, ekonomik çöküntü
dönemleri, bağımlı veya obsesif kişilik yapısı risk etkenleri arasındadır. Daha önce depresyon
atağı geçirmiş olanlarda tekrarlama riski %50’dir. Yakın zamanda önemli yaşam olayları,
stres etkenleri, çocukluk döneminde cinsel veya fiziksel kötü davranılma öyküsü birçok
psikiyatrik hastalık için olduğu gibi depresyon için de risk oluşturmaktadır. Bu risk nedenleri
dışında kazı ilaçlar, diyabet ve tiroid hastalıkları benzeri hormon hastalıkları, kimi beyin
tümörleri, demans, kansızlık depresyon belirtileri ile ortaya çıkabilirler. Aslında onlarca
hastalık ile depresyon hastalığı karışabilir. Bu nedenlerle depresyon belirtileri olan kişilerin
mutlaka bir hekimden yardım alması gerekir.
Şunu da ilave etmeliyim ki depresyon bir beyin hastalığıdır. Beyinde bulunan kimi
biyokimyasal maddelerde değişiklikler sonucunda depresyon olmaktadır.
**Peki, hocam Depresyonda cinsiyet farklılığı nasıl açıklanabilir?
Kadınlarda depresyonun erkeklere göre iki kat fazla olmasının esas nedenleri; kadınlardaki
hormon dalgalanmalarının daha hızlı olması, doğurganlık ve toplumda kadının küçük
yaşlardan itibaren travma ya daha çok maruz kalıp benlik değerlerinin düşük olması, kadın
üzerindeki baskılar gibi nedenlerle açıklayabiliriz.
**Depresyonun klinik belirtileri nelerdir?
Klinik depresyonun temel belirtileri çökkün duygudurum, ilgi ve zevk azlığı, umutsuzluk ve
karamsarlıktır. Olgular derin bir üzüntü yaşarlar. Gelecekleri ve yaşadıkları ile ilgili olarak
hep kötümser düşünürler. Hastada depresif duygudurum ile birlikte değişik etkinlik ve
sorumluluklara karşı ilgi kaybı izlenir. Olağan etkinliklerden zevk alamaz. Depresyonu olan
hastalardan şu cümleyi sıkça işitiriz “dünya yıkılmış da altında kalmış gibiyim”. İş, özel
zevkler, bireysel ilişkiler, cinsel aktivite de dâhil olmak üzere hiçbir şeyden zevk alamazlar.
Bazı olgularda önde gelen belirti bunaltı olabilir. Anksiyete (bunaltı, kaygı) düzeyi çok
artabilir, ajitasyon (huzursuzluk), panik atak gösterebilirler. Genel olarak ilgileri azalır.
Umutsuzluk ve çaresizlik duyguları o kadar yoğun olabilir ki düştükleri bu durumdan hiçbir
şekilde kurtulamayacaklarını düşünebilirler. Yani ucunda işik gözükmeyen bir tünelde
gibidirler. Depresif hastalar basit günlük aktiviteleri bile yapmakta güçlük çekerler ve hatta
ağır depresyon durumlarında yapamazlar. İş, aile, para ve kendi sağlıkları ile aşırı biçimde
kafaları meşgul olur. Enerji düzeyi azalır. Bazı olgularda önde gelen belirti somatik belirtiler
olabilir. Tepkisel davranırlar. Umutsuzluk, kötümserlik, benlik saygısında düşme ve suçluluk
duyguları intihar düşünce ve eylemlerini uyarır. Düşünce içeriğinde geçmiş başarısızlıklar
önemli bir yer tutar ve ağır depresyonlu hastalarda ağır biçimde kendilerini suçladıklarını

görürüz. Yoğun anksiyete (bunaltı, kaygı) belirtilerinin depresyon olgularda intihar girişimleri
riski fazla olabilir. İntihar düşünceleri bazı hastalar tarafından dolaylı bir şekilde ifade
edilebilir. Depresif olguların çoğunda duygudurum değişiklikleri ile birlikte iştah ve kilo
kaybı bazı vakalarda ise iştah artışı olabilir. Uyku bozukluğu depresyonun çok sık karşılaşılan
bir belirtisidir. Uykuya dalmakta zorlanma, uykunun sıkça bölünmesi, sabahları alışık olunan
zamandan daha erken ve sıkıntılı bir şekilde uyanma, kabuslar, dinlenmemiş bir şekilde
uyanma ya da aşırı uyuma görülebilir. Dalgınlık, unutkanlık olabilir. Ağır depresyonu olan
hastalar hasta olduklarının farkında olmayabilirler. Hezeyanlar, suçlayıcı sesler işitme olabilir.
Şunu belirmekte fayda var depresyon iş, güç, ekonomik kayıplar ve daha da önemlisi insan
kayıplarına sebep olan bir hastalık. Zamanında tedavi edilmezse hastaların %10’u ne yazık ki
intihar sonucu kaybedilmektedir. Erken tanı çok önemli.
**Tayfun hocam bu Depresyon tanısı nasıl konur?
Depresyon tanısı koyabilmek için anlatılan belirtilerin tamamının bulunması gerekmez.
Yukarıdaki belirtilerden bir küme işlevselliği bozacak kadar ağır ise ve başka nedenlere
bağlanamıyorsa tanı konur. Genelde bu belirtilerin en az 2 hafta bulunması, kişide sıkıntıya
yol açması, iş-güç yapabilmesini olumsuz etkilemesi tanı için ilk aranan özellikler. Şunu
tekrar vurgulamam lazım, bu belirtiler depresyon dışında daha onlarca başka durum ve
hastalıklarda da olabilir. Bu nedenle iyi bir ayırıcı tanıyı da yapmak gerekir.
**Çocuklarda depresyon görülür mü?
Evet, depresyon bebeklik döneminden ileri yaşa kadar her yaşta görülebilir. Tedavi
edilmemesi halinde uzayabilir ve erişkinlikte de sürebilir. Çocuklarda depresyon belirtileri
bazen erişkinliktekinden ayrılabilir. Okul reddi, hastalık uydurma, yalana sıkça baş vurma,
çabuk kavga etme ve sinirlilik, ebeveynlerini kaybetme kaygısı, okul sorunları, madde
kullanımı, okuldan evden kaçma biçiminde kendini gösterebilir.
**Depresyonun seyri nasıldır bunu da öğrenebilir miyiz?
Depresyon hastalarının önemli bir kısmı tedavi yöntemlerinden yararlanır. Tedavi edilmeyen
olguların bir kısmı ise birkaç ayda düzelebilir. %10 kadar olguda ise iki yıldan fazla sürer
yani süreğenleşir ve tedavi edilmesi oldukça zorlaşır. Tedavi ile hastalarda belirtiler tedricen
azalır ve birkaç ayda büyük oranda düzelir. Bu noktada hasta ve yakınları sabırlı olmalıdır ve
psikiyatristleri ile iletişim içinde olmalılar. Tedaviye cevap en erken 2-3 haftada ortaya
çıkabilir ve bu süre 6 haftaya kadar uzayabileceği unutulmamalıdır. Tedaviye erken başlamak
yanıt alma süresini kısaltabilir. Ayrıca belirtiler ortadan kalktıktan sonra da tedaviye aynı
şekilde en az 6 ay devam edilir. Daha önce geçirilmiş depresyon atağı/atakları varsa bu süre
birkaç yıl hatta ömür boyu da olabilir. Stres etkenleri ile başlaması arasında bir ilişki
olabilmekle birlikte bu zorunlu değildir.
**Hocam Depresyon tekrarlar mı?
Depresyon atağı %50 oranında yineleyebilir, yinelerse 3. Kez geçirme ihtimali ise %75’tir.
Yinelerse yaşın ilerlemesi ile birlikte ataklar arası sıklaşabilir ve her bir atak daha uzun
sürebilir. Bu nedenlerle tekrarlayıcı depresyon tiplerinde belki de ömür boyu ilaç tedavisi
önerilir ve şekilde yeni bir atağın gelişi önlenmeye çalışılır. Yinelememsi için ayrıca yaşam
tarzının da tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Aslında her depresyonlunun tedavisi
farklılıklar gösterir.
**Depresyonun nedenleri nelerdir?
Birçok psikiyatrik hastalıkta olduğu gibi depresyonda da tüm kliniği açıklayacak bir model
bulunmamaktadır. Genel kabul gören görüş beyinde biyokimyasal iletimde rol alan
maddelerle (örneğin serotonin, norepinefrin, dopamin gibi) ilgili bir dengesizliğin olmasıdır.
Bu dengesizlik çevresel nedenlerden etkilenmektedir. Genetik olarak birinci deresede
akrabalarında depresyon geçirmiş olan birisinde depresyon ihtimali 2-3 kat daha fazladır.
Tekrarlayıcı stresörlerin varlığı “öğrenilmiş çaresizliğe” neden olarak depresyona yol
açabilmektedir.

**Uyku bozuklukları depresyona neden olabilir mi?
Uyku bozuklukları depresyonda görülebilir. Ancak doğrudan depresyona neden olmaz. Ancak
depresyon geçirmiş kişilerde uyku düzeninin bozulması yeni bir depresyon atağının gelmasine
neden olabilir.
**İlaçlar depresyona neden olabilir mi?
Birçok antihipertansif ilaç, kalp ilaçları (kardiyotonik, antianjinal, antiaritmik),
antiinflamatuar, (ağrı kesici ve romatizma tedavisinde kullanılan ilaçlar) antibakteriyel ilaçlar,
hormonlar (kortizon gibi), kolinerjik ilaçlar, birçok antipsikotik ilaçlar depresyona veya
depresyon belirtilerine neden olabilir.
**Tıbbi nedenler depresyona neden olabilir mi?
Evet. Birçok enfeksiyon hastalığı, tümörler, kalp ve solunum sistemi hastalıkları, birçok
merkezi sinir sistemi hastalığı, genel beden travmaları, metabolik hastalıklar, beslenme
sorunları, mide-barsak sistemi hastalıkları, kollagen doku (bağ dokusu) hormon hastalıkları
gibi birçok hastalık depresyona ya da belirtilerine neden olabilir. Birçok hastalık k,ş,nin
yaşam kalitesini bozarak depresyona sebep olabilir. Aslında bu gibi durumlarda yani müzmin
hastalıklarda eğer depresyon belirtileri eşlik ediyorsa bir psikiyatristen destek alınması bu
hastalıkların tedavisini de kolaylaştıracaktır.
**Depresyonun normal yastan ne farkı vardır?
Yasta da depresyondakine benzer belirtiler daha hafif olarak bulunabilir. Normal yasta bu
belirtiler zamanla azalarak kaybolur. Yas yaşanması gereken normal bir süreçtir. Sıklıkla da
hekim müdahelesi gerekmez. Depresyonda benlik saygısı azalırken kayıp ardından izlenen
depresif durumlarda benlik saygısı korunur. Kendilerini değersiz bulmazlar, ağır suçluluk
duyguları da olmaz, intihar düşünceleri olmaz. Ayrıca işlevsellikte önemli bir kayıp da olmaz.
Ancak yas sürecine depresyon da eklenebilir.
**Depresyon belirtileri yaşla değişkenlik gösterir mi?
Evet. Yaşlılarda bedensel ve bilişsel belirtiler daha fazla izlenir. Örneğin vücutta ağrılar,
unutkanlık bulunabilir. Yoğun anksiyete ve ajitasyon yaşlılık döneminde daha çok görülebilir.
Somatik belirtilerin yaşlılarda tıbbi durumlara bağlı olma olasılığını da unutmamak gerekir.
**Depresyon olgularında intihar olasılığı ne kadardır?
Duygudurum bozukluğu gösterenlerde intihar düşünce ve eylemleri % 60-70 kadardır.
İntiharları gerçekleştirenlerin geçmişlerinde de intihar girişimleri bulunmaktadır. İntihar riski
belirtilerin şiddeti ile her zaman bağlantılı değildir. Yaşlılarda intihar olasılığı gençlere göre
iki kat daha fazladır. İntiharla ilgili konuşanlarda olasılığın daha az olduğu düşüncesi
yanlıştır. Depresyon olgularının % 10’u intiharla ölmektedir. Tüm intiharların % 50’si
depresyon olgularıdır.
**Depresyon olgularının hastaneye yatması zorunlu mudur?
Depresyon tedavisinde hastaların yatırılması genellikle gerekmez. Aşağıda belirteceğimiz
özellikleri taşıyan hastaların yatması gerekebilir. Ciddi intihar düşünceleri veya girişimleri
olanlar, intihar planları yapanlar, kendine ve çevreye zarar verme eğilimi olanlar, beslenmesi
kötü olanlar, ayaktan tedaviyi sürdürme güçlükleri, psikotik özellik gösterenler.
**Depresyon tedavi edilebilir bir hastalık mıdır?
Evet. Depresyonda tedavide işbirliği yapan hastalarda tedavinin başarısı hemen hemen kural
gibidir. Olgular tedaviye yüksek oranda yanıt verir.
**Psikoterapi yarar sağlar mı?
Her depresyon için değil. Hafif depresyonda psikoterapi tedaviye eklenebilir. Kişilik sorunu
olanlara, çevresel stresörü olanlara, stresörle baş etmesini bilmeyenlere destekleyici terapiler
yapılabilir.
**Antidepresan ilaçlar mutluluk ilacı mıdırlar? Bağımlılık yaparlar mı?

Hayır. Antidepresan ilaçlar depresyon olgularında duygudurumda yükselmeye neden olmakta,
depresyonu tedavi etmekte, ancak normal duygudurumu değiştirmemektedir. Öfori
yapmazlar. Fiziksel bağımlılığa neden olmazlar.
**Antidepresan ilaçlar diğer ilaçlarla etkileşir mi?
Tamamının olmasa bile bazılarının ciddi etkileşmeleri olabilir. Bu konuda en doğru yaklaşım
tedavi eden hekimden bilgi almaktır.
**Yeniden hastalanmamak için ne yapılmalıdır?
Bu konuda en uygun yol doktorunuzun önerilerine uymaktır. Yineleyen depresyonlarda en
önemli neden gerek ilacın dozu gerekse tedavi süresi açısından yetersiz tedavidir. Doz ve
tedavi süresine uymak depresyondan yüksek oranda korunmayı sağlar. Çevresel nedenlerin
belirgin olduğu durumlarda stres etkenlerini azaltacak veya kontrol edecek önlemler
depresyonun yinelemesini azaltabilir. Örneğin aile içi iletişim sorunlarının belirgin olduğu
durumlarda aile veya bireysel psikoterapi yarar sağlayabilir.
**İlaçların ciddi yan etkileri var mıdır?
Antidepresan ilaçlar uzun süre kullanım güvenliği kanıtlanmış ilaçlardır. Doktor denetiminde
kullanılması halinde kalıcı ve ciddi yan etkilere neden olmazlar, olabilecek çoğu yan etki
zamanla kaybolur. Ancak her ilaca karşı aşırı duyarlılıkların olabileceği, fiziksel sorunların
ilaçların yan etkilerini arttırabilecekleri unutulmamalıdır. Yan etkiler ilaçtan ilaca değişebilir.
Kalıcı yan etkileri yoktur.
**Antidepresan ilaçlarla birlikte alkol alınabilir mi?
Antidepresan ilaçlar alkolün etkilerine karşı duyarlılığı arttırırlar. Ayrıca alkol antidepresan
ilaçların klinik etkinliğini de azaltır. Bu nedenle antidepresan ilaçlarla birlikte alkol alınması
önerilmez. Bu tür etkileşmeler bazı ilaç gruplarında daha önemlidir. Bunun için
doktorunuzdan bilgi almalısınız.
**Depresyon bir kişilik sorunu veya zayıflığı mıdır?
Kesinlikle hayır. Depresyon bir hastalıktır.
**Hekim önerilerine uymamanın nedenleri nelerdir?
Yan etkiler, hasta hekim ilişkisinin yetersizliği, güvensizlik, yeterli bilgi alamama, hastalığın
şiddeti, hastanın eğitim düzeyi: Eğitim düzeyi düşük olanlarda uyumsuzluk daha fazladır.
Antidepresan ilaç seçimi: Bir ilaca uyum göstermeyen olgu başka bir ilaca uyum gösterebilir.
Hastanın kişilik yapısıda önemli tabi, yakınlarının desteğinin olmaması ya da yetersizliği gibi
etkenler, çevre tarafından damgalanma korkusu, başkalarının yanlış yönlendirmeler.
**Depresyon ağırlaşarak şizofreni gibi ağır hastalıklara dönüşür mü?
Hayır. Şizofreni ile depresyon arasında bir bağlantı yoktur.
**Son olarak sohbetimizin içinde bahsettiğiniz Bipolar bozukluk ile depresyonun ne gibi
bağlantısı vardır?
Bipolar bozuklukta da depresyon atakları olabilir. Depresyon geçirenler ilerde manik atak
yaşayabilirler. Yani hastalık aslında bipolar hastalığın bir parçası olabilir. Erken yaşta
başlamış olan depresyon hastalığında bipolar olma ihtimali %10 kadardır.
**Hocam verdiğiniz kıymetli bilgilerinizle hem bizleri, hem okurlarımızı bilgilendirdiğiniz
için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Selda Hanım bana bu imkânı verdiğiniz için.
**Bir başka söyleşimizde farklı konu ve konuklarla yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13742.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Özkanlı’nın yeni kitabı C Planı yayınlarından
çıktı
Gazetemiz yazarı Eğitimci Şair Yazar Ali Özkanlı'nın 5. eseri C Planı yayınlarından çıktı.

09 Haziran 2015 Salı 17:35

Eğitimci/Yazar Ali Özkanlı eğitim alanındaki eserlerine bir yenisini daha ekledi. Anne ve
babalar için başucu olacak bir kitap olan ‘Çocuklarla Doğru ve Etkili İletişim’ C Planı
yayınlarından çıktı. Çocuk eğitimi konusunda bilinmesi gerekenlere yer verilen ki tabın ön
kapağında "Bu kitaptaki bilgiler çocuklarınız için sütten daha faydalı" yazıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13743.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Yeni hükümet senaryoları
7 Haziran seçimlerine göre hükümetin nasıl kurulacağı, Meclis’e giren parti sayısıyla doğru
orantılı. Oy oranlarına göre hükümeti kim kuracak? Koalisyon mu olacak?

09 Haziran 2015 Salı 17:38

Bir partinin tek başına hükümeti kurabilmesi için, 550 milletvekilinin yarısından biz fazlası
olan 276 vekili bulması gerekiyor. Buna göre şu senaryolar ortaya çıkabilir;
SENARYO 1- AK PARTİ 276 VEKİLİ, TEK BAŞINA İKTİDAR OLUR
HDP’nin barajı aştığı durumda, bir partinin tek başına iktidar olması için yüzde 45 oy alması
gerekiyor. Bu orana en yakın parti, AK Parti olarak duruyor. Eğer AK Parti, yüzde 45 ya da
üstü oy alırsa, tek başına iktidar kurabiliyor. Ancak bu, açılan sandıktan çıkan oylar
çerçevesinde pek mümkün görünmüyor.
SENARYO 2: AK PARTİ AZINLIK HÜKÜMETİ
AK Parti, 276 milletvekilinin altında kalırsa azınlık hükümeti kurar. Dışardan bir partinin
desteğini alır.
SENARYO 3- AK PARTİ-MHP KOALİSYON HÜKÜMETİ
AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı, koalisyon hükümeti kurup, TBMM’den güvenoyu
almaya yetiyor. Başta Başbakan Ahmet Davutoğlu olmak üzere, AK Parti’liler seçim

kampanyası sırasında HDP ve CHP’ye çok sert yüklenirken, MHP’ye karşı daha yumuşak bir
üslup sergilemişlerdi.
SENARYO 4- AK PARTİ-CHP KOALİSYON HÜKÜMETİ
Üçüncü senaryo, AK Parti’nin CHP ile büyük koalisyon kurma olasılığı. Ancak hem AK Parti
hem de CHP’nin böyle bir koalisyonda buluşması zor görünüyor. CHP sözcüsü Haluk Koç da
bunun olamayacağını açık bir dille getirdi.
SENARYO 5- AK PARTİ-HDP KOALİSYON HÜKÜMETİ
Seçim çalışmalarını Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanlık karşıtı üzerine şekillendiren HDP Eş
Başkanı Selahattin Demirtaş’ın böyle bir koalisyon içerisinde bulunması yine zor ihtimaller
arasında… Yine HDP kanadın da bunun olamayacağının sinyalleri veridl.
SENARYO 6- CHP-MHP- HDP KOALİSYON HÜKÜMETİ
AK Parti’nin tek başına iktidar olamadığı parlamentoda, CHP, MHP ve HDP’nin
matematiksel olarak koalisyon kurması söz konusu olabilir. Ancak MHP ve HDP’nin böyle
bir koalisyonda birarada olmaları az bir ihtimal olarak görülüyor.
SENARYO 7- CHP-MHP AZINLIK KOALİSYONU, HDP DIŞARDAN DESTEKLER
CHP ve MHP’nin, mevcut oy oranları ile koalisyon kurup, TBMM’den güvenoyu almaları
mümkün görünmüyor. İki partinin toplam milletvekili sayısı 220 civarında kalıyor. CHP ve
MHP koalisyonu ancak azınlık hükümeti olabilir. HDP ya da AK Parti’nin dışardan desteği
ile parlamentodan güvenoyu alabilir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13744.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

ERÜ Eczacılık Fakültesi 6. dönem mezunlarını
verdi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi 6. dönem
mezunlarını verdi.

10 Haziran 2015 Çarşamba 12:45

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan 45 öğrenci, düzenlenen törenle
mezuniyet belgelerini aldı. Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan
Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Koşar törene katılanlara heyecanlarını
paylaştıkları için teşekkürlerini ileterek, “Fakültemiz 2005 yılında kurulmuş, ilk mezunlarını
2010 yılında vermiştir. O günden bu güne 5 dönem mezunlarını eczacılık camiasına
kazandırmıştır. Bu dönemde de hayırlısıyla mezunlarımızı meslektaşlarımız arasına
yollayacağız. Bu vesile ile meslektaşlarıma hayatları boyunca başarılar diliyorum” dedi.
Törene katılan 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş ise törende

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz her zaman konuşmalarımızda şunu
ifade ettik. Birinci sınıftaki öğrencilerimize kazandıkları günden itibaren ‘Meslektaşlarım’
diye hitap ettik ki kendilerini daha iyi hissetsinler, daha iyi motive olsunlar diye. Öncelikli
olarak hocalarıma pırıl pırıl gençler yetiştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Birinci sınıftan
itibaren her zaman yanlarında oldular. Biz de elimizden geldiği kadar yanlarında olmaya
gayret ettik. Çok teşekkür ediyorum sizleri kazandırdığı için hocalarımıza” şeklinde konuştu.
Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yetim de gençlere seslenerek, “Sevgili
mezunlarımız, sevgili öğrencilerimiz. Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversitesinden mezun
olduğunuzu unutmayın. Türkiye’de üniversitemiz yapılan sıralamalarda ilk 10’a giren
üniversitelerden bir tanesidir. Bunun her zaman için haklı gururunu taşıyabilirsiniz. Özellikle
sağlık alanında üniversitemiz çok büyük başarılara imza atmıştır ve atmaktadır. Eminim ki
sizler de bunlardan istifade etmişsinizdir. Bundan sonraki hayatınızda da istifade edeceksiniz”
dedi. Yapılan konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler isimleriyle sahneye çağırıldı.
Mezun olan öğrencilerden Okul Birincisi Ömer Faruk Bahçecioğlu, ikinci Sedat Ünal ve
üçüncü Zeynep Özgün’e ödülleri verildi. Ödüllerin verilmesinin ardından mezun olan
öğrenciler mezuniyet belgelerini aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13745.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

48 yaşında Fakülte mezunu oldu
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılı tamamlanırken,
mezuniyet törenine katılan 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Ayşegül Başdemir, Almanca
öğretmenliğinden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

10 Haziran 2015 Çarşamba 13:02

Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine Erciyes Üniversitesi Eğitim
Fakültesi öğretim üyeleri, mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende 8 bölümden bin
50 öğrenci mezun oldu. Törende dikkat çeken 48 yaşındaki Ayşegül Başdemir ise Eğitim
Fakültesi Almanca öğretmenliği bölümünden mezun olmanın heyecanını yaşadı. Başdemir, “3
çocuk annesiyim. 31 yıldır evliyim. Bugün mezun oluyorum. Üniversite düşünmüyordum
eşim destek verdi. Ben Açık Öğretimden liseyi bitirmek istiyordum. Sonra sınava girerek bu
bölümü kazandım. Bugün de sınıfın 4’üncüsü olarak mezun oluyorum. Çok mutluyum” diye
konuştu.
Başdemir ayrıca, “Üniversite okumanın gerekli olduğunu öğrendim. Hem ev hanımlığı hem
de öğrencilik yapmak çok zor ama aile destek olduktan sonra bir problem olmuyor. Mezun
olmamda bana katkı veren hocalarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13746.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Korkmaz’dan teşekkür ziyaretleri
Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Kayseri Milletvekili seçilen Süleyman Korkmaz, 7
Haziran seçimlerinin ardından köylere ve ilçelere yönelik olarak teşekkür ziyaretleri
gerçekleştirdi.
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İlk olarak köyü Talas’a bağlı Süleymanlı’yı ziyaret eden MHP’den Milletvekili seçilen
Süleyman Korkmaz, vatandaşlarla bir araya geldi ve onlara desteklerinden dolayı teşekkür
etti. Daha sonra Zincidere ve Reşadiye Mahalleleri’nin ziyaret eden Korkmaz, “Her zaman
sözde değil, özde milletin vekili olacağım. Ankara’da her zaman Kayserili hemşerilerimin bir
kapısı olacak. Onların sorunlarını çözmek, ülkemize ve Kayserimiz’e faydalı projeleri hayata
geçirmek için çaba harcayacağız. Her zaman vatandaşımızın yanında olacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13747.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Türkiye'nin değerini artıran çalışmalar
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin Türkiye'nin marka değerini artıran çalışmalar yaptığını söyledi.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile birlikte önce Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
makamında ziyaret eden ardından da Kayseri Mahallesi'ni gezen Müsteşar Dursun, son olarak
da Başkan Çelik ile birlikte Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde incelemelerde
bulundu. Kayseri Mahallesi'ndeki gezi de Müsteşar Dursun'a AK Parti Kayseri Milletvekili
Mehmet Özhaseki de eşlik etti. Başkan Çelik'e yaptığı makam ziyaretinin ardından Kayseri
Valisi Orhan Düzgün ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ile birlikte Kayseri
Mahallesi'ni gezen ve burada Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları yerinde
gören Müsteşar Dursun, ardından da Erciyes'e çıkarak Erciyes A.Ş Genel Müdürü Murat
Cahid Cıngı'dan bir brifing aldı. Brifingin ardından Başkan Çelik ve Genel Müdür Cıngı ile
birlikte Erciyes'teki tesis ve yatırımları gezen Müsteşar Dursun burada yaptığı açıklamada,
Büyükşehir Belediyesi'nin çok doğru ve güze işler yaptığına vurgu yaparak, "Kayseri'nin

kültürel derinliğini ve zenginliğini zaten biliyordum. Son zamanlarda çok büyük gelişmeler
gösterdiğini burada müşahade ettim ve çok sevindim. Türkiye'nin kültürüne ve turizmine bu
kadar yatkın ve istekli bir şehirde bulunmaktan son derece memnunum. Kayseri Mahallesi'nde
o güzel taş konakların çok güzel ve doğru şekilde değerlendirildiğini gördüm. Ayrıca
Erciyes'te de çok doğru ve planlı bir gelişmeye şahit oldum. Özellikle Erciyes A.Ş'nin bu
alanda yaptığı uluslararası çalışmaların iyi neticeler vermeye başladığını gördüm. Kültür ve
Turizm Bakanlığı olarak bu tür çalışmalardan mutluluk duyuyoruz. Bunlar Kayseri'nin ve
Türkiye'nin marka değerini artıran çalışmalar. Emeği geçenleri tebrik ediyorum ve
Türkiye'nin böyle bir tesise sahip olmasından dolayı da gurur duyuyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13748.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kocasinan’da balkon şampiyonluğu sevinci
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'yi ve Kayseri'yi başarılarıyla
zirveye taşıyan sporculara her zaman, her türlü desteği vereceklerini söyledi.
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Masa Tenisi'nde Balkan Şampiyonu olan Kocasinan Belediyesporlu Betül Kahraman'ı kabul
eden Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Balkan Şampiyonu Betül Kahraman'ı tebrik ederek,
"Hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten benim için de güzel bir gurur oldu. Üç aylık Belediye
Başkanlığı dönemimizde takımın böyle bir başarıyla bu işi onurlandırması, taçlandırması ve
altın madalyayı getirip Betül'ün boynuna taktırma şerefi vermiş olması benim için onur ve
keyif verici bir durum. Bu keyfi yaşattıkları için Betül'e, Halil Hocamıza, Mücahid Soyak'a
teşekkür ediyorum. Gayretlerinize, emeklerinize, ellerinize sağlık. On beş yaşında Türk
Bayrağını onurla dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı orda okuttu. Önemli başarıya imza attın.
Kayserimizde böyle cevherler var, yeter ki imkan verilsin, altyapı olsun. O zaman Balkan,
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olacak" dedi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar konuşmasına
şöyle devam etti," Kocasinan Spor Kulübü'nün milli takımda bir sporcusu var. Süper Lig'de
Şampiyon Kayserisporumuzdan sonra bir takımımız daha var. Kocasinan Belediyespor Masa
Tenisi Süper Lig'e çıkmıştı. Hemen arkasından bir Balkan şampiyonluğu geldi. Bize bu
mutluluğu, gururu yaşattığı için Betül'ü tebrik ediyor, teşekkür ediyor, diğer sporcu
kardeşlerimizden de başarılar bekliyoruz. Gerek altyapı, gerek imkanlar, gerekse farklı
kategorilerde dereceler kazanması için biz her zaman sporcularımızın yanındayız. Eğer
çalışırlarsa, gayret ederlerse önlerinde örnekleri var, şampiyon olabilirler. Büyük bir emeğinin
sonucunda bir balkan şampiyonumuz oldu." Kocasinan Belediye Spor olarak masa tenisi
haricinde boks ve tekvandoda çalışmaları olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar," Bu
katagorilerde de şampiyon olabilirler. Hocalarımız bu noktada gayretliler, emekleri var,
özverililer, bu başarıyı kazandıracak kadar altyapıları olduğu ortada. Bundan dolayı bu
tesislerin yapılmasından başlayıp bugünlere gelene kadar emeği geçen herkese teşekkür
ediyoruz. Bu tesisler, imkanlar hocaların gayreti, emeği, çocuklarımıza güveni, inancı olmasa

bugünlere gelinmezdi. Nice nice şampiyonluklar bekliyoruz. Bu başarılarda katkımız,
emeğimiz olabilecekse biz yüreğimizi açar koşarız. İnşallah yeni şampiyonlar oluşması için
gayret ederiz" şeklinde konuştu. Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını şöyle bitirdi,"
Şehrimizde başka spor dallarında da eminim yüzlerce kabiliyetli gencimiz var. Yeter ki onları
bulabilelim, doğru yere kanalize edebilelim, doğru yerde değerlendirebilelim. Sonuçta bu
yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız da bu zirvelere gelecek, madalyalarla bizi sevindirecek;
bayrağımızı onurla, gururla yükseklerde dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı orda okutturacak.
Biz bunlarla gurur duyuyoruz” dedi. Kocasinan Belediye Spor olarak masa tenisi haricinde
boks ve tekvandoda çalışmaları olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar," Bu
katagorilerde de şampiyon olabilirler. Hocalarımız bu noktada gayretliler, emekleri var,
özverililer, bu başarıyı kazandıracak kadar altyapıları olduğu ortada. Bundan dolayı bu
tesislerin yapılmasından başlayıp bugünlere gelene kadar emeği geçen herkese teşekkür
ediyoruz. Bu tesisler, imkanlar hocaların gayreti, emeği, çocuklarımıza güveni, inancı olmasa
bugünlere gelinmezdi. Nice nice şampiyonluklar bekliyoruz. Bu başarılarda katkımız,
emeğimiz olabilecekse biz yüreğimizi açar koşarız. İnşallah yeni şampiyonlar oluşması için
gayret ederiz" şeklinde konuştu. Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını şöyle bitirdi,"
Şehrimizde başka spor dallarında da eminim yüzlerce kabiliyetli gencimiz var. Yeter ki onları
bulabilelim, doğru yere kanalize edebilelim, doğru yerde değerlendirebilelim. Sonuçta bu
yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız da bu zirvelere gelecek, madalyalarla bizi sevindirecek;
bayrağımızı onurla, gururla yükseklerde dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı orda okutturacak.
Biz bunlarla gurur duyarız. Bu; bizi, milletimizi, Kayserimizi ve bütün Türkiye'mizi de
gururlandırır, bu hakikaten önemli bir hadisedir." Balkan Şampiyonu Betül Kahraman'ı
ödüllendiren Başkan Çolakbayrakdar'ın, "Bundan sonraki hedefin nedir Betül ? sorusuna,
şampiyon Betül; "Henüz 15 yaşındayım, gelecek ay Yıldızlar Türkiye Şampiyonu olmak
istiyorum" cevabını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13749.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesine bağlı Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda
meydana gelen olayda Merve Apartmanı'nın 5. katından D.P. isimli kadının düştüğü
öğrenildi. Ağır yaralanan D.P.'nin ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne
kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13750.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Fabrika yangınına 34 araç ve 101 personelle
müdahale edildi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika yangınına 34 itfaiye aracı ve 101 personelle 7
ayrı noktadan müdahale edildi.
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli ev aletleri üreten fabrikanın depo kısmında
çıkan yangına, yapılan ihbar sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından
kısa sürede müdahale edildiği bildirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri
yapgına 34 araç ve 101 personelle müdahale etti. 7 ayrı noktadan yürütülen yangın söndürme
çalışmaları dün sabaha kadar sürerken, fabrika yetkilileri tarafından hasar tespit çalışmalarının
halen sürdürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13751.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Büyükşehirden Fırat Çakıroğlu açıklaması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin bir cadde veya
sokağa verilmesi talebi ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
"Ege Üniversitesi'nde yaşanan öğrenci olayları esnasında hayatını kaybeden Fırat Yılmaz
Çakıroğlu isminin Kayseri'de bir cadde veya sokağa verilmesi talebini 'siyasi' olduğu
gerekçesiyle kabul etmeyen Büyükşehir Belediye Meclisi kararını eleştiren MHP İl Başkanı
Baki Ersoy'un dün yapmış olduğu açıklamalar, tam bir işbilmezlik, kural tanımamızlık ve
siyasi nezaketsizliktir. Herşeyden önce şehidin tarifi açıkça bellidir. Öğrenci olaylarında,
üniversitelerde çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenler şehit sayılmamaktadır. Bu nedenle bu
tür isimlerin herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi kanunlar çerçevesinde mümkün

değildir. Şimdiye kadar bu tarz olaylarda hayatını kaybeden herhangi birisinin ismi bir cadde
veya sokağa verilmemiştir. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan tüm kararlar
kanunlara uygun olmuştur ve bundan sonra da hiçbir dayatmaya taviz vermeden aynı
doğrultuda kararlar alıp iş yapılmaya devam edilecektir. Herhangi bir kanuni dayanağı
olmaksızın sadece siyasi çıkar için duvara çakılan levha yok hükmündedir. Bu konuda ısrarcı
olmak ve bunu bir şova dönüştürmek hem işbilmezlik hem de kural tanımamazlıktır.
Unutulmamalıdır ki hem belediye meclisleri hem de siyasi partiler kanunlara göre iş yaparlar.
Bir siyasi partinin il başkanının ihtirasları uğruna böyle bir davranışta bulunması, kamuoyu
nezdinde karşılık bulmayacaktır. Seçildiği günden beri 'rüştünü ispata çalışan ergen' edasıyla
siyasi nezaketten yoksun, gerilimi yükseltici sert açıklamalar yapan MHP il başkanını daha
ölçülü, aklı selim ve sorumlu hareket etmeye davet ediyoruz. Öte yandan halkın oyları ile
seçilerek gelinen belediye meclislerinde beyin gücüyle, akılla ve izanla hareket edilir ve iş
yapılır. Bunu yapmak yerine kaba kuvvetle, zorbalıkla iş yapmaya çalışmak kimsenin çıkarına
olmaz. Fikir ve düşüncelerini savunmak yerine mızıkçılık yapıp meclisi terketmek, seçmen
nezdinde itibarı olmayan ve ancak alay konusu olabilecek bir davranıştır.
Sonuç olarak belediye meclisleri siyaset yapma yeri değildir. Meclisler, siyasi parti
temsilcilerinden oluşmasına karşın siyasete değil akla, mantığa, bilgiye ve de hepsinden
önemlisi yasal mevzuata dayanan yönetim organlarıdır. Bu nedenle şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da kanunlara göre hizmet üretilecek ve hiçbir şekilde siyaset yapılmasına
müsaade edilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13752.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Melikgazi Belediyesi yaz okulu kayıtları devam
ediyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yıl geleneksel olarak düzenlenen
Yaz Okulu kayıtlarının devam ettiğini ve müracaatların 15 Haziran Pazartesi günü sona
ereceğini söyledi.
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Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ve 7-13 yaş grubu çocukların katılabileceği Yaz
Okulları bu yıl Danışmentgazi, Keykubat , Mim-Sin, Toki, İldem, Yıldırım Beyazıt, Esenyurt
ve Yeniköy Sosyal ve Spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Çocukların yaz tatillerine verimli
bir şekilde değerlendirmelerine ve eğlenirken öğrenmelerine imkân sağlamak amacıyla yaz
okullarını düzenlediklerini belirten başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Çocuklarımızı ve
gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onların iyi yetişmelerini sağlamak adına hiçbir fedakârlıktan
kaçınmıyoruz. Okullar yaptırıyor, kurslar düzenliyor, okulların çevre düzenlenmesi yaparak,
basketbol ve futbol sahaları yapıyoruz. Başarılı öğrencileri ödüllendiriyor, başarısız olanları
başarılı olmaları yönünde teşvik ediyoruz. Bu seneki yaz okulumuz ise 8 ayrı sosyal ve spor

tesisimizde 3 yarı kategoride toplam 12 branşta gerçekleştirilecektir. 8 Haziran’da başlayan
kayıtlarımıza çocuklarımızın ilgisi her sene olduğu gibi bu senede son derece yoğun
olmaktadır.” Dedi Bu yıl çocukların kişisel gelişimini sağlayacak olan değerler eğitimi,
liderlik eğitimi, kişisel gelişim, sosyal hayatta iletişim gibi özel derslerin yer aldığını
hatırlatan başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, seçmeli derslerde ise drama, satranç, el sanatları,
tiyatro gibi yetenek derslerinin verileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13753.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Planet Basketbol Takımı Ligi 7 galibiyet ile
tamamladı
Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde sezonun son maçına çıkan Kayseri Planetspor
geçen sezonun şampiyonu Kayseri Ted Kolejini 67-62 yenerek 10. karşılaşmasında 7.
galibiyetini aldı.
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Ligde oynanacak son hafta karşılaşmaları ile ligdeki yeri belli olacak Planetspor Başkanı ve
oyuncusu Kamil Köseoğlu " Nisan ayından beri çok zorlu ve çekişmeli müsabakalara çıktık.
Ligin en önemli maçlarına çıktığımız dönemde iki uzun oyuncumuz Ali Mert bir kalp
rahatsızlığı geçirdi Raşit ise omzundan sakatlandı. Her şeye ve dar rotasyona rağmen
elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. İyi bir oluşum ve kardeşliğin ön planda olduğu bir
takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Lige katılan bütün takımlara ve bu organizasyonu
düzenleyen Kayseri Basketbol İl Temsilciliğine teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13754.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

ERÜ BESYO 22. dönem öğrencileri mezun oldu
Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2014-2015 yılı eğitim
öğretim yılının 22. Döneminde 308 öğrenci diplomalarını törenle aldılar.
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Süleyman Demirel Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen BESYO mezuniyet törenine
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Pro. Dr. Hasan Yetim, BESYO Müdürü Prof. Dr.
Kenan Aycan, çok sayıda öğretim üyesi ve mezun olan öğrencilerin alileri katıldı.
Törende konuşan Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Kenan Aycan, “Öğrencilerimizin ilerideki hayatlarında bütün toplumumuzun ve halkımızın
psiko
sosyal
gelişimlerine
büyük
katkıda
bulunacaklardır”
dedi.
“ Bildiğiniz gibi okulumuzun öğretmenlik, antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon olmak
üzere dört tane bölümü bulunmaktadır” diyen Kenan Aycan, “Öğretim üyelerimizin, öğretim
görevlilerimizin üstün gayretleri ile okulumuzun diğer beden eğitimi ve spor yüksek okulları
arasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Ayrıca öğretim görevlilerimiz üniversitemizdeki
birçok sportif etkinliklerde gerek öğrencilerimizle birlikte gerek üniversitemizin diğer
öğrencileriyle birlikte büyük etkinliklere katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz gençlik spor
etkinliklerinde görev alarak üniversitemize sayısız madalyalar kazandırmışlardır” ifadelerini
kullandı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan ise “Erciyes Üniversitesi gibi bir üniversiteden mezun
olmanın her zaman haklı gururunu yaşayacağınıza inanıyorum. Biz sizlerden memnunuz.
Çünkü üniversitemizin kültürel ve sportif alanda başarı kazanması için çok büyük
fedakarlıklar gösterdiniz. Bize bu gururu yaşattınız. Teşekkür ediyoruz. Sizlere tavsiyem
çalışkan, dürüst, uyumlu olun. Başarı sizinle olacaktır. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın
devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13755.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Milletvekili adayı Ergen’den seçim
değerlendirmesi
AK Parti Kayseri Milletvekilli Adayı Halil Ergen, 7 Haziran Seçimleri sonrası bir Açıklama
yayınladı.
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Ergen yaptığı açıklamada Kayserililere Teşekkür ederek şunları söyledi: “30 yıllık bürokrasi
ve parlamento deneyimimle, kuruluşundan bu yana büyük bir özveriyle Adalet ve Kalkınma
Partisi TBMM Grubu çatısı altında 13 yıl partime ve milletimize hizmet ettim. Diklenmeden
dik durdum. Ağır başlı oldum, soğukkanlı oldum ve sabırlı oldum. Allah’ın yardımı ne zaman
diye soruların sorulduğu dönemde, sabredin Allah’ın yardımı yakındır diyenlerden ve buna
inanlardan oldum.
İnşallah “Yeni Türkiye”nin inşasında görev alacak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine
milletimizi taşıyacak olan kadrolar olarak hep birlikte canla başla çalışacağız. Allah’ın izniyle
millete hizmet etmek için kutsal bir vesile olan bu makam ve mevkilerin geçici olduğunun
şuuruyla yola çıktığım Milletvekili Adaylığı sürecimde dualarını ve desteklerini esirgemeyen
dava bilinci ve hizmet aşkı ile görev yapan herkese teşekkür ederim.
Bizim, ülkemiz için daha yapacak çok işimiz, milletimiz için üreteceğimiz daha çok hizmetler
var. Rabbim ayaklarımızı doğruluk üzerine sahip kılsın. Türkiye için, milletimiz için hayırlara
vesile eyle ya Rab.
Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13756.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Şahin Sucukları, Jeep’leri Talihlilerine Teslim
Etti
Şahin Sucukları’nın düzenlediği "Dikkat Jeep Çıkabilir" kampanyasında kazanan üç talihliye
Jeep Compass’ları Ankara’da düzenlenen törenle teslim edildi.
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Toplum için sürdürülebilir değerler yaratmaya önem veren Şahin Sucukları'nın, Milli Piyango
İdaresi'nin gözetiminde 1 Şubat-30 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlediği “Dikkat Jeep
Çıkabilir” kampanyasında, çekilişle belirlenen talihliler Jeep Compass’larına kavuştu.
1.5 milyon kişinin katıldığı kampanyada, halka açık yapılan çekiliş sonucunda Tuğba Gümüş,
Kayahan Akkoç ve Faik İmamoğlu Jeep Compass kazandı. Talihlilere Jeep Compass’ları 6
Haziran 2015 tarihinde Ankara Akota Jeep Bayi’nde düzenlenen törenle teslim edildi.
Her sene değişik bir kampanya
Şahin Sucukları Genel Müdürü Mustafa Demirpalta, bu etkinliklerinin ilk olmadığını
vurgulayarak, “2013 yılında yaklaşık 63 bin talihliye Türkiye’nin Milli Piyango kayıtlarına
göre en büyük çekilişi olan 2 milyon 200 bin lira hediye tutarlı bir çekiliş yapmıştık. Orada da
on adet araba teslim etmiştik. Aradan 2 yıl geçtikten sonra yeniden bir kampanya yapalım
düşüncesi hasıl oldu. Biz her sene değişik kampanyalar yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Sosyal sorumluluk projeleri başlayacak
Aralık ayında aldıkları kararla üç adet araba verme kararı aldıklarını paylaşan Demirpalta,
“Şubat ayı itibarıyla başladı. üç aylık bir kampanyaydı. Ön izinlerin ve Milli Piyango’dan
izinlerin alınması, arabaların seçilmesi hepsi bir süreçti. 1 Şubat’ta başladı 30 Nisan itibariyle
sona erdirildi. Hemen akabinde de çekilişini yaptık. Bugün, seçim öncesi de arabaları
talihlilerine teslim ettik. Mutluyuz, gururluyuz. Bundan sonrasında belki yakın dönemde araba
çekilişi olmayacak. Ama bu sefer sosyal sorumluluk projelerimiz başlayacak. Farklı bir
projeyle tüketicilerimizin karşısına çıkacağız” diye konuştu.
Şahin, tüketiciyle birlikte
Demirpalta, bu tür etkinliklerin neden önemli olduğunu ise, şu sözlerle anlattı:
“Bu tür etkinlikler tüketicilerimizle birlikte olduğumuz imajını veriyor. Tüketicilerimiz bize
güveniyor, ürünlerimizi tüketiyor. Biz de tüketicilerimize güveniyoruz ve onlara layık ürünler
yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir iletişim ortamının sağlanmasını istiyoruz. Bir marka
olmak çok kolay şey değil. Markamıza yatırım olarak görüyoruz.
“İlk başta inanmadık”
Kampanyanın Bursa talihlisi Tuğba Gümüş, araba kazandıklarına dair arandıklarında
inanamadıklarını kaydederek, “Migros’tan mantı almıştık, çekiliş bize çıktı. Çok mutluyuz.

Sucukların üzerinde kod vardı. Çekilişe katılmak için onu SMS ile yolladık. Daha sonra
tanıtım firması aradı. Biz inanamadık ilk başta. Doğrulanınca çok sevindik. Benim üzerime
olacak ilk araba. Çok güzel bir şey benim için. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Böyle bir
imkan sağladıkları için Şahin Sucukları’na teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
“Markasına ve tadına güvendik; kazandık!”
Çekilişe İstanbul’dan katılan Kayahan Akkoç, kazandığı arabanın ilk arabası olduğunu
belirterek, “Çok mutluyum. Her şeyden önce markasına, tadına güvendiğimiz Şahin
Sucukları, yüzümüzü güldürdü. Bize büyük bir ödül verdi. Sevincimiz anlatılır gibi değil.
Büyük bir şaşkınlık yaşadık. Yine bir pazar günüydü sucuk klasiği. Gittim marketime Şahin
Sucukları’ndan aldım. İçinden çıkan şifreyi gönderdim. Hiç tereddüt etmedim çıkar mı diye.
Markalarına güvendiğim gibi, kalitesine güvendiğim gibi bu söze de güvendim ve arabamı
aldım. Şahin Sucukları’na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Durmak yok, Şahin’e devam!”
Kayseri’den kampanyaya katılan Faik İmamoğlu, değişik bir duygu yaşadığını ifade ederek,
“Şahin Sucukları’na çok teşekkür ediyorum. Allah herkese nasip etsin. Durmak yok, Şahin’e
devam. Vermiş oldukları kuponlardan pastırma sucuk üzerine bir kaç hediyelik eşya almıştım.
Oradan verdikleri dört kuponla katılmıştım. Bilgisayar ortamından çekilişe katıldık” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13757.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Çocuklara geri dönüşüm ve hediyeleşme pazarı
Talas'ın çocukları Talas Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü'nün destekleriyle geri dönüşüm ve günümüzde unutulan
hediyeleşme için pazar kurdu.

10 Haziran 2015 Çarşamba 17:52

Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Yaşam Parkı'nda kurulan pazarda çocuklar, evlerinde
kullanmadıkları veya atılmak için kenarda bekletilen oyuncak, giysi, kitap ve diğer kırtasiye
malzemelerini pazarda takas ediyor. Çocukların pazarını inceleyen Talas Belediye
Başkanvekili Cengiz Ekici, "Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediğimiz çevre pazarı her
geçen gün tüketim toplumu haline geldiğimiz dönemde çocuklarımıza paylaşmayı,
yardımlaşmayı, dayanışmayı ve çevreye sahip çıkmayı anlatabilmeyi sağlayacak" dedi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver de "Yeniden kullanım, paylaşma ve
hediyeleşmenin önemi amacıyla geri dönüşüm pazarı ve temiz bir çevre için uçurtma şenliği
kapsamında burada olmaktan mutluyum. Bu duyarlılığı gösteren bütün kurumlarımıza

teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan,
"Çocuklarımız evlerinde veya okullarındaki kullanmadıkları eşyaları burada diğer
arkadaşlarıyla değişebiliyor veya hediye edebiliyor. Böylelikle bir çevre ve geri dönüşüm
anlayışına sahip oluyorlar." İfadelerini kullanarak Talas Belediyesine teşekkür etti.
Geri dönüşüm pazarı fikrini ortaya çıkaran Nermin Eminoğlu Anaokulu Sınıf Öğretmeni Elif
Yıldız ise, "Yetişkin veya çocuklar olarak çok fazla eşyayı çöpe atıyoruz. Bunları nasıl geri
dönüşüme kazandırırız diye böyle bir yola çıktık. Böylelikle çocuklarımız bu sorumluluğa
sahip olacak." diye konuştu. Çocuklar ise ellerindeki kullanmadıkları eşyaları hediye
etmekten duydukları mutluluğu ifade etti. Pazarda ayrıca çocuklara uçurtma hediye edildi.
Uçurtmalarını alan çocuklar gökyüzünde uçurmanın keyfini yaşadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13758.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Bunalıma girdi, kayalıklardan atladı
Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kadın, 20 metre yükseklikteki kayalıklardan
atladı. Durumu ağır olan kadın, hastaneye kaldırıldı.

11 Haziran 2015 Perşembe 11:00

Edinilen bilgiye göre, Danışmentgazi Mahallesi'nde bulunan Bayraklı Tepeye çıkan G.K.,
burada kayalıkların üzerinde oturmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine
gelen polis ekipleri, bir süre G.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Çabalara rağmen ikna olmayan G.K.,
kendisini yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı bıraktı. Olay yerine gelen
ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırılan G.K.,
tedavi altına alındı. G.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13759.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kayserispor Seçimli Genel Kurula Gidiyor
Geçtiğimiz günlerde mali genel kurul kararı alan Kayserispor yönetimi bugün olağanüstü
genel kurul kararı aldı.
11 Haziran 2015 Perşembe 11:11
Yaklaşık 1 ay önce yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Hilmi Derinel yönetimi 27
Haziran’da olağanüstü genel kurul kararı aldı. Alınan olağanüstü genel kurul kararı resmi
İnternet sitesinden şu şekilde duyuruldu; “Yönetim Kurulumuz 27.06.2015 tarihinde
Olağanüstü Genel Kurul yapma kararı almıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13760.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Suriyeli Baba İle Kızı Su Basan Evde Boğuldu
Kayseri’de yağmur sonrası bir evin bodrumu tavanına kadar su ile dolarken, evde bulunan 1
yaşındaki Suriyeli bebek ile onu kurtarmak için eve giren babası boğularak hayatını kaybetti.

11 Haziran 2015 Perşembe 11:12

Edinilen bilgilere göre, Danışment Gazi Mahallesi Canlı Sokak'ta akşam saatlerinde sağanak
yağmur nedeniyle bir evin bodrum katı tavanına kadar su ile doldu. Bu sırada evde bulunan
iki çocuktan biri ailesi tarafından dışarı çıkartılırken, 1 yaşındaki Marian Mansur'u kurtarmak
için su dolu eve giren baba Cemil Mansur (41) kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu.
Komşuları evin kapısını kırarak baba ve 1 yaşındaki bebeği dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen
112 Acil Sağlık ekipleri baba Cemil Mansur’u Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 yaşındaki
bebeği ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Baba ve kızı
hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya tanık olan bir vatandaş, “1
dakika yağmur yağdı. 1 dakikada evin içi su doldu, yetişemedik. 1 çocuğu içeride
kurtaramadık. Babası içeri girdi. İçerisi iyice su dolunca kapıya dayanamadık. O anda baba ile
kızı içeride kaldı. Eğer bu gece olsaydı hepimiz ölürüz. 1 yaşındaki bebek suyun altında kaldı.
Ev tavana kadar suyla doluydu” diye konuştu. Baba Cemil Mansur ile 1 yaşındaki kızının
Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13761.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Katalin Hontı Agü Spor'da
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) 2 sezondur İtalyan ekibi
Beretta Famila'da forma giyen Macar oyun kurucu Katalin Honti ile anlaşmaya vardı.
11 Haziran 2015 Perşembe 11:24
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor) 2 sezondur İtalyan ekibi
Beretta Famila'da forma giyen Macar oyun kurucu Katalin Honti ile anlaşmaya vardı.
Euroleague 2014-2015 sezonunda forma giydiği 14 maçta 5.4 sayı, 2.5 ribaund ve 2.6 asist
ortalamaları yakalayan Honti, takımımıza karşı oynadığı 2 maçta ise 7 sayı, 3 asist, 2 top
çalma
ve
2
ribaund
ortalamalarıyla
mücadele
etti.
Honti ayrıca, 11 Haziran günü başlayacak EuroBasket 2015'te de Macaristan Milli Takımı
forması
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13762.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Vali Düzgün'den Yeni Ufuklar Derneği Başkanı
Argunşah'a Ziyaret
Vali Orhan Düzgün, Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah'a iadeyi
ziyarette bulundu.

11 Haziran 2015 Perşembe 11:27

Yeni Ufuklar Derneği'ne yapılan iadeyi ziyarette konuşan Vali Orhan Düzgün, Yeni Ufuklar
Derneği'ne çalışmalarında başarılar diledi. Düzgün ayrıca dernek başkanı Argunşah'ı yaptığı
çalışmalardan dolayı tebrik etti.
Yeni Ufuklar Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Argunşah ise yapılan ziyaretten dolayı çok
memnun olduğunu ifade etti.
Yapılan ziyaret sonrası Vali Düzgün, Argunşah'a tablo hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13763.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Su basan evden geriye 1 yaşındaki bebeğin
beşiği kaldı
Kayseri'de dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası bir evin bodrum katı tavana
kadar su ile dolmuş, evin içerisinde bulunan Suriye uyruklu baba ile 1 yaşındaki kız bebeği
boğularak yaşamını yitirmişti. Su dolan evden geriye kapı önünde duran beşik kaldı.

11 Haziran 2015 Perşembe 11:31

Edinilen bilgilere göre, Danışment Gazi Mahallesi Canlı Sokak'ta dün akşam meydana gelen
olayda yağan sağanak yağmur bir anda 2 katlı binanın bodrum katını su ile doldurdu. Bu
sırada evde bulunan iki çocuktan biri ailesi tarafından dışarı çıkartılırken, 1 yaşındaki Marian
Mansur'u kurtarmak için su dolu eve giren baba Cemil Mansur (41) kızını kurtarmaya
çalışırken boğuldu. Komşuları evin kapısını kırarak baba ve 1 yaşındaki bebeği dışarı çıkarttı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri baba Cemil Mansur’u Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne, 1 yaşındaki bebeği ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırarak tedavi
altına aldı. Baba ve kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evin içerisine dolan suyun bir kısmı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çekilirken, bir kısım su da
evin giriş bölümünü kapladı. Ayrıca evin kapısının önünde bulunan beşik yürekleri burktu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13764.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Refika Küçükçalık ortaokulundan yıl sonu
etkinliği
Refika Küçükçalık Ortaokulu tarafından düzenlenen yılsonu etkinliği düzenlendi.

11 Haziran 2015 Perşembe 11:37

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı
Daire Başkanı Mustafa Kışan, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Duran, Sivil
Toplum Kuruluşu Başkanları, Okul Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte
konuşan Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran, göreve geldikleri günden bu
yana hem sosyal sorumluluk projeleri hem de sosyal etkinlikler kapsamında 6 aylık kısa bir
süre içerisinde çok güzel çalışmalara imza attıklarını, TEOG sınavlarında çok iyi başarılar
sergilendiğini dile getirdi. Baran ayrıca, öğrenci, öğretmen, veli işbirliğinin çok iyi seviyelere
geldiğini, Kayseri minikler futbol şampiyonluğu, masa tenisi Kayseri, bölge şampiyonluğu,
kayak Kayseri birinciliği ve son olarak da denizi olmayan Kayseri'de Türkiye yüzme
şampiyonu çıkardıklarını belirtti. Etkinlik öğrencilerin yaptıkları çeşitli gösteriler ile sona
erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13765.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Oxford'ta 'Yüksek Öğretimde Liderlik'
Toplantısı
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, dünyanın en saygın
üniversitelerinden biri olan Oxford Üniversitesi’nde düzenlenen, bir üst düzey yönetici
programı olan 'Yüksek Öğretimde Liderlik' konulu toplantıya katıldı.

11 Haziran 2015 Perşembe 11:41

Prestijli ve uluslararası düzeyde yapılan toplantıda, yükseköğretimde yeni trendler ve metotlar
ele alındı. Toplantıda yüksek öğretimde araştırma fonları, yeni eğitim ve öğretim stratejileri,
yüksek öğretimin geleceği, yüksek öğretimde strateji geliştirme, uluslararasılaşma ve
işbirlikleri konuları da görüşüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13766.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kayseri’ye sığınmacı ve mülteciler kabul ve
barınma merkezi yapıldı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Sığınmacı ve Mülteciler Kabul ve Barınma Merkezi’nin inşaat
çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 750 kişilik merkezin Türkiye’nin İltica ve Göç
Eylem Planı çalışmaları doğrultusunda kullanılacağını açıkladı.

11 Haziran 2015 Perşembe 11:43

Vali Düzgün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nca 7 ilde Mülteciler ve
Sığınmacılar Kabul ve Barınma Merkezi yapımına ilişkin karar alındığını, Kayseri’nin de bu
iller arasında yer aldığını belirtti. Türkiye’nin İltica ve Göç Eylem Planı çalışmaları
doğrultusunda “AB Katılım Öncesi Mali Programı (IPA)” uyarınca 2012 tarihinde yapımına
başlanan Kayseri Sığınmacı ve Mülteciler Kabul ve Barınma Merkezi’nin geçici kabulünün
yapıldığını kaydeden Vali Düzgün, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerden gelen ve
ülkemizden üçüncü bir ülkeye gitmek üzere sığınma talebinde bulunan kişilerin merkezden
yararlanacağını belirterek, merkezin bu kişilerin durumlarının değerlendirilmesi ve daha iyi
karar verilebilmesine imkan sağlayacağını ifade etti.
Vali Düzgün, idari alan ve sığınmacılar alanı olarak ikiye ayrılan kabul ve barınma
merkezinin içinde; toplantı odası ve konferans salonu, kapalı devre izleme sistem odası, 8 adet
geçişli aile odası, 156 adet geçişsiz aile odası, 16 adet görüşme odasının bulunduğunu ifade
etti. Merkezin müştemilatına ilişkin kurulum çalışmalarının devam ettiğini ve Ağustos ayı
sonu itibari ile tamamlanmasının öngörüldüğünü dile getiren Vali Düzgün, mülteci ve
sığınmacıların daha sağlıklı ve daha insanca şartlarda işlemlerinin yürütülmesine olanak
sağlayacak Kayseri Sığınmacı ve Mülteciler Kabul ve Barınma Merkezi’nin toplam yapı
maliyetinin 10 milyon 399 bin 650 Euro olduğunu açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13767.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Valilikte iş sağlığı ve güvenliği semineri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kayseri Valiliği’nin ortaklaşa düzenlediği “İş
Sağlığı ve Güvenliği” semineri Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

11 Haziran 2015 Perşembe 11:46

İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Merkez ve İlçe Belediye Başkanlıkları, Kamu Kurum ve
Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Meslek Odalarından ilgili personellere
yönelik düzenlenen seminerin açılışına katılan Vali Yardımcısı Mustafa Masatlı, yürürlüğe
giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında personellerin bilgilendirmesi
amacıyla seminerin düzenlendiğini belirtti. Vali Yardımcısı Masatlı, Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün verilerine göre dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere toplam 3 milyar civarında
işgücü bulunduğunu belirterek, her gün yaşanan yaklaşık 1 milyon iş kazasının dünya
genelindeki toplam gayrisafi hâsılanın yüzde 4’üne mal olduğunu ifade etti.
Vali Yardımcısı Masatlı, iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,3 milyon insanın
hayatını kaybettiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her
yıl 2,3 milyon insan, maalesef hayatını kaybediyor, çok daha fazla insan ise iş göremez hale
geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2013 yılı istatistikleri değerlendirildiğinde, Türkiye’de
1 milyon 611 bin 292 işyeri faaliyet göstermiş ve bu işyerlerinde 13 milyon 136 bin 339 işçi
istihdam edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği açısından ele alındığında, bu işyerlerinde 191 bin
389 iş kazası ve 371 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, toplam 1.360 çalışanımız
hayatını kaybetmiştir. 2013 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş
günü sayısı 2 milyon 357 bin 505, sürekli iş göremez hale gelen çalışan sayısı ise 1.694’tür. İş
kazaları ve meslek hastalıklarının gayri safi yurtiçi hâsılamızın her yıl 35 milyar lirasını alıp
götürdüğü tahmin edilmektedir. Maddi kayıplar, telafi edilebilse de kaybedilen yaşamların
telafisi mümkün olmamaktadır.” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığınca görevlendirilen Eğitim Uzmanı Güliz
Bozdemir tarafından verilen bilgilendirme seminerinde, 2 saat boyunca yaklaşık 160 personel
“İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bilgiler alarak, soru ve sorunları tartıştılar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13768.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

MHP'den 'Fırat Çakıroğlu' tabelası açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) yapılan yazılı açıklamada, “İzmir Ege Üniversitesi'nde
PKK'lı hainlerce şehit edilen yiğidimiz Yılmaz Fırat Çakıroğlu'nun adı Pınarbaşı Belediye
Meclisi'nin oybirliği ile Pınarbaşı İlçemizde bir sokağa verilmişken, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'ndeki AKP'liler önce komisyonda daha sonra da mecliste oy çokluğundan aldıkları
güçle bunu reddetmişlerdir. PKK'lılar tarafından canına kıyılan bir gencin adının bir sokağa
verilmesinden kimler neden rahatsız olabilir?” ifadeleri kullandı.

11 Haziran 2015 Perşembe 18:18
Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) yapılan yazılı açıklamada, “İzmir Ege Üniversitesi'nde
PKK'lı hainlerce şehit edilen yiğidimiz Yılmaz Fırat Çakıroğlu'nun adı Pınarbaşı Belediye
Meclisi'nin oybirliği ile Pınarbaşı İlçemizde bir sokağa verilmişken, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'ndeki AKP'liler önce komisyonda daha sonra da mecliste oy çokluğundan aldıkları
güçle bunu reddetmişlerdir. PKK'lılar tarafından canına kıyılan bir gencin adının bir sokağa
verilmesinden kimler neden rahatsız olabilir?” ifadeleri kullandı. MHP İl Başkanlığından
yapılan yazılı açıklama şu şekilde; “Fırat'ımızın adını o sokağa vereceğimizi ilan edip
tavrımızı da açık ve net bir şekilde: 'Yüreği yeten varsa, gelsin o tabelayı oradan kaldırsın."
diyerek koyduk. Biz Büyükşehir Belediyesi'nin bu partizanca tavrından vazgeçeceğini
umarken Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada 'Çakıroğlu şehit değildir,
kimse bunu bize dayatamaz' cümlesiyle özetlenecek ifadelere yer verilmiştir. Bir kez daha
gördük ki, PKK’nın meclise girmesi sonrası hamaset yapıp, Milliyetçilik rolü oynayanların
bilinçaltındaki bakış açıları bu olay ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.”
Yapılan açıklamada ayrıca, “Bir kez daha gördük ki, PKK’ları şımartan, meclise taşıyan,
pazarlıklar yapan, kol kola gezen AKP’lilerden de bu beklenirdi. Bizim kendimizi ispata
ihtiyacımız olmadığı gibi Fırat'ımızın şehitliğini sizin gibilere ispata da ihtiyacımız yoktur.
Mavi Marmara Gemisinde İsrail askerileri tarafından canına kıyılan AKP Milletvekilinin oğlu
Furkan Doğan'ın adını verirken kanun bahane etmeyen Büyükşehir Belediyesi PKK’lılar
tarafından canına kıyılan Fırat Çakıroğlu'nun adının sokağa verilmesiyle ilgili kararı
reddederken kanunları bahane göstermektedir. Bu da göstermektedir ki ortada apaçık bir
ülkücü düşmanlığı vardır” ifadeleri kullanıldı. Ülkücü düşmanlığının yapıldığı belirtilen
açıklamada, “Sayın Çelik, biz Fırat'ımızın adını o sokağa asacağız, bir kez daha tekrar
ediyorum, yüreği yeten varsa, gelsin o tabelayı oradan kaldırsın. Sana ve senin gibi
düşünenlere asla taviz vermeyeceğiz. Ülkücü düşmanlığı yapman sana da partililerine de bir
şey kazandırmayacaktır. Kaybetmiş olmanın acısıyla gözünüzü intikam hırsının bürüdüğünü
görebiliyoruz. Çok yakında o makamları da sizlerden alıp partiye değil Kayseri'ye hizmet
eden belediyecilik nasıl yapılırmış hepinize göstereceğiz” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13769.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

İletişim Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
İletişim Fakültesi'nde Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olan 284 öğrenci için
tören düzenlendi.

11 Haziran 2015 Perşembe 18:19

Süleyman Çetinsaya salonunda düzenlenen törene İletişim Fakültesi Dekanı Hamza Çakır,
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, öğrenciler ve yakınları katıldı. Saygı
duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erciyes Üniversitesi ve
İletişim Fakültesi'nin tanıtım filmi izlendi. İletişim Fakültesi Dekanı Hamza Çakır, törende
yaptığı konuşmasında, "Bu gün duygu dolu bir an yaşıyoruz. Bu öğrencilerimiz okula ilk
başladıklarında ailelerinden daha yeni ayrılıyorlardı, hangi öğrencilerle arkadaşlık
yapacaklarını bilmiyorlardı. Hocalarının nasıl olacağını bilmiyorlardı. Ama tüm zorluklara
rağmen başarılı oldular ve okullarını bitirdiler. Ailelere bir tavsiyede bulunmak istiyorum.
Öğrencilerden hemen iş bulmalarını beklemeyin. Onlara daha önce olduğu gibi okulu
bitirdikten sonra da destek olmaya çalışın" diye konuştu. Konuşmaların ardından
öğrencilerine mezuniyet belgeleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13770.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Hayvanat bahçesi'nde 10 adet ördek dünyaya
geldi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde 10 adet yavru
Amerikan Ördeği dünyaya geldi.
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Hafta sonunda dünyaya gelen Amerikan ördekleri 28 günlük kuluçka süresinin ardından
anneleri ile birlikte su kuşları göletinde yerlerini aldılar. 15 ile 20 yıl arasında yaşayan
Amerikan Ördeklerinden yakın zamanda yeni yavrular bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13771.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Erü İlahiyat Fakültesi’nden 409 Öğrenci Mezun
Oldu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle
diplomalarını aldı.
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler, düzenlenen
törenle diplomalarını aldı.
ERÜ İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan 409 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarına
kavuştu. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını
yapan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ramazan Ertürk mezun olan öğrencileri tebrik ederek, “20102011 yılında adım attığınız fakültemizden bugün mezun oluyorsunuz. 1965 yılında eğitim
öğretim hayatına başlayan fakültemiz 47. mezunları olan sizleri bu gayret ve başarılarınızdan
dolayı tebrik ediyorum” dedi. Daha sonra törende konuşa ERÜ Rektör Yardımcısı
Abdülhakim Coşkun da, diplomalarını alan öğrencileri tebrik ederek, yaşamlarında başarılar
diledi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve diplomaları verilirken,
dönem birincileri de yaş kütüğüne çivi çaktı.
Törene katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden de mezun olan öğrencileri tebrik
ederek başarılar diledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13772.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

uyuşturucu madde ticareti yapan zanlılara 18
yıl hapis cezası
Kayseri’de ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yargılanan 3 kişiye toplam 18 yıl
ceza verildi.
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Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’
suçlarından yargılanan İ. K., M. K. ve T. K.’ye toplam 18 yıl hapis cezası verildi. Karar
duruşmasına Telekonferans Sistemi ile katılan sanıklar, uyuşturucu madde ticareti
yapmadıklarını söyleyerek beraatlarını istedi. Mahkeme, yapılan yargılama sonucu
sanıklardan İ. K. 8, M. K. 7 ve T. K.’ye de 3 yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13773.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

5 üniversite mezunu imam, 7’inci diploması için
gün sayıyor
Kayseri’de yaşayan ve bir camide imam hatibi olarak görev yapan 50 yaşındaki Osman
Çamur, mezun olduğu 5. üniversiteden diplomasını alırken, öğrencisi olduğu iki üniversiteden
de alacağı mezuniyet belgesi ile diploma sayısını 7’ye çıkaracak.
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Mimar Sinan Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde bulunan Nuh Ağa Camii’nde İmam Hatibi
olan Osman Çamur, mezun olduğu 5. üniversiteden de diplomasını aldı. Erciyes Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nden düzenlenen törenle mezuniyet belgesini alan 3 çocuk babası Çamur,
diploma sayısını da 5’e yükseltti. Öğrencilik iş ve öğrencilik hayatı dışında 5 tane de
yayınlanmış kitabının olduğunu dile getiren Çamur, “Halen daha iki üniversite öğrencisi
olduğunu ve sınavlarının devam ettiğini kaydeden Osman Çamur, Ben Osman Çamur. 1965
yılında Kayseri’de doğdum. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimimi Kayseri’de tamamladım.
İmam hatibi olarak göreve başladım. Farklı şehirlerde görev yaptım ama 20 yıldır
Kayseri’deyim. Nuh Ağa Cami’nde görev yapmaktayım. Evliyim, 3 çocuğum 3 tane de
torunum var. 29 yıldır görevliyim Diyanet İşleri Başkanlığı’nda. Yayınlanmış 5 tane kitabım
var. Şu anda öğrenciliğe devam ediyorum. Mezun olduğum üniversiteler var” dedi. Öğrencilik

hayatı ve mezun olduğu okullar hakkında bilgiler veren Çamur, “Belki din görevlisi olmuş
olmamın da beni teşvikiyle Peygamberimizin ‘Beşikten mezara ilim öğreniniz’ tavsiyesini
kendi çapımda uyguluyorum. Herhangi bir ekonomik getirisi olsun, sosyal statüde değişiklik
olsun diye bir düşüncem yok. Kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Devamlı eğitim
mensubuyum. Birçok farklı okullarda okudum, Erciyes Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Sosyal Bilimler Bölümü, İlahiyat Önlisans, şuanda Türk Dili
ve Edebiyatı bölümü 4. sınıftayım. Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler
Enstitüsü Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı’nda da yüksek lisans yapıyorum. Ders dönemimiz
bunda da bitti. İnşallah tezimi hazırlayarak buradan da nasip olursa mezun olacağım” dedi.
İdealinin İlahiyat Fakültesi’nde hocalık yapmak olduğunu dile getiren Osman Çamur, “İdeal
olarak benim arzuladığım ve varmak istediğim nokta ilimle içli dışlı bir insan olmaktır. Bu
ilmi de insanların kullanımına sunmayı arzuluyorum. Allah rızası için ilim talep etmeyi
arzuluyorum. Hedefim budur. İnsanların da benim bilgimden faydalanmasını istiyorum. Bu
anlamda idealim İlahiyat Fakültesi’nde hocalık yapmaktır. 30 yıldır diyanet mensubuyum.
Ama bundan sonraki memuriyet anlamındaki hizmetimi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim
görevlisi olarak sürdürmek istiyorum. Mücadelem bu yöndedir” ifadelerini kullandı. Öte
yandan Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olduğunu ifade eden Çamur, yayınlanmış 5 adet
kitabının bulunduğunu söyleyerek, “Sosyal aktivitelerimiz farklı alanlarda bulunmaktadır.
Eskiden beri var ve devam ediyor. İnşallah sağlığımız ve ömrümüz oldukça da devam etmeyi
istiyorum. Türkiye Yazarlar Birliği üyesiyim. Bu anlamda yayınlanmış kitaplarım
bulunmaktadır. Şuanda da yayına hazır hale getirmeye çalıştığım 2 tane eserim
bulunmaktadır. İnşallah yakın zamanda okuyucularla buluşturacağız. Uzun süre tekvando
sporuyla ilgilendim. Bu sporun öğrenciliğini, hocalığını ve hakemliğini yaptım. Tabi yaşımız
gereği bu işten emekli olduk. Yaklaşık 9 yılda sendika yöneticiliği yaptım. Bunu da
geçtiğimiz dönemde Nisan ayı sonu itibari ile bıraktım. Gönüllü kültür teşekkülleriyle beraber
çalışıyoruz. Kitaplarımı ve eğitimimi tamamlamaya devam edeceğim. Gazali Eğitim Kültür
ve İlmi Araştırmalar Derneği’nde de faaliyetlerimize başladık. İnşallah ömrümüz oldukça
insanların ve Allah’ın razı olacağı şekilde hizmet etmeye gayret edeceğiz. Türk Sanat
Musikisi bölümünde uygulamalı alanda eğitim aldığımı gösteren bir sertifikam var. Ney
üfleme eğitimiyle ilgili bir sertifikam var. Sakarya Üniversitesi’nin düzenlediği seçmeli din
eğitimiyle alakalı bir sertifika bulunmaktadır" diye konuştu.
ÇAMUR: “YÜKSEK LİSANSTA TEZ DÖNEMİNE GEÇECEĞİM”
Çamur, yüksek lisans eğitiminin devam ettiğini söyleyerek, “Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi’ndeki Sosyal Bilimler bölümüyle alakalı eğitimimin diploması,
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne bağlı İlahiyat Önlisansıyla ilgili bir diplomam
bulunmaktadır. Erciyes Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Kanatlı
Hayvan Yetiştiriciliği ile ilgili bir diplomam bulunmaktadır. Mesleki alanda alan dışı bir
eğitim olmasına rağmen faydalandığım bir eğitim olan Anadolu Üniversitesi İşletme
bölümünün mezuniyetini gösteren bir diplomam var. Çeşitli katıldığım kurslarda yabancı dille
alakalı, farklı eğitimlerle alakalı sertifikalar bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Mezhepleri Tarihi
Anabilim Dalı yüksek lisans eğitimini hala sürdürmekteyim. Bu ay içerisinde inşallah bu
eğitimlerin ikisini hemen tamamlamış olacağız. Yüksek lisansta da tez dönemine geçmiş
olacağız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13774.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Tekden'de mezuniyet coşkusu
Özel Tekden Koleji tarafından 9. mezunlar için tören düzenlendi.

11 Haziran 2015 Perşembe 18:29

Düzenlenen mezuniyet törenine Vali Orhan Düzgün, Kayseri Milletvekili Kemal Tekden,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, öğrenciler ve veliler katıldı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, "Değişen ve gelişen yaklaşımlarıyla eğitimde
öncü lider şahsiyetli bireyler yetiştirmek amacıyla 2006 yılında hizmete başlayan Tekden
Koleji 9.mezunlarını vermenin gururunu yaşıyor" dedi.
Konuşmaların ardından mezun olan 144 öğrenciye belgeleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13775.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

KTO heyeti Fransa ve İtalya'yı kapsayan iş
seyahati gerçekleştirdi
Kayseri Ticaret Odası Meclis, Yönetim Kurulu ve meslek komiteleri üyelerinden oluşan
heyet, Fransa ve İtalya’da toplam 7 kentte çeşitli ziyaret ve iş gezisine katıldı. Ziyareti
değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz,
“Üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz seyahatimiz, Kayseri’nin dış ticaretinin gelişmesi için yeni
bir adımdır” dedi.
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KTO Heyetinde; Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal
Hasnalçacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur Payza ve Hüseyin Cindoruk, Meclis Üyeleri
Adnan Güneş, Bekir Solak, Hacı Bekir Kuzucu, Ömer Gülsoy, Nihat Türkmen, Orhan Bekir
Berk
ve
Zafer
Bolat
ile
meslek
komitesi
üyeleri
yer
aldı.
Haziran ayı başında Fransa’nın Lyon kentinde iş seyahati turuna başlayan KTO Heyeti; Nice,
Monaco ve Cannes şehirlerinde, ziyaretin İtalya ayağında ise Milano, Genova ve Sanremo’da
temaslarda bulundu.

İş seyahati kapsamında Fransa ve İtalya’da yaptıkları temaslara değinen Başkan Hiçyılmaz,
ziyaret turunun ilk gününde Lyon Ticari Ataşesi Yelda Ünal, MÜSİAD Lyon Başkanı Adil
Dönmez
ve
bazı
iş
adamlarıyla
ikili
görüşmeler
yaptıklarını
belirtti.
Lyon’daki ziyaret turunun ikinci gününde Lyon Genel Girişimcilik fuarını Ticaret Ataşesi
Yelda Ünal ile birlikte ziyaret ettiklerini ifade eden Hiçyılmaz, heyet üyeleriyle birlikte LED
aydınlatma fuarını da ziyaret ettiklerini belirtti. KTO Heyeti; iş seyahatinin Fransa kısmında
Nice ve Cannes kentlerindeki temasların ardından iş seyahatinin İtalya ayağında ilk olarak
Sanremo ve Genova’da ziyaretlerde bulundu. İş seyahatinin İtalya ayağının ikinci gününde
Milano Ticaret Odası’nı ziyaret ettiklerini vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, Milano Ticaret
Odası Dış İlişkiler Müdürü Carlos Talamas ile toplantı yaptıklarını ve odaların işleyiş şekilleri
konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Hiçyılmaz, Milano Ticaret Odası’nda
gerçekleştirilen detaylı slayt sunumu ile İtalya’daki ticaret, ticaret odalarının işleyişi ve
verilen
destekler
hakkında
detaylı
bilgiler
aldıklarını
aktardı.
Başkan Hiçyılmaz KTO Heyeti ile, Milano temasları kapsamında son durak olarak,
Türkiye’nin Milano Ticaret Ataşesi Semine Uygun’u ziyaret ettiklerini ve karşılıklı bilgi
alışverişinde bulunduklarını da vurguladı. Fransa ve İtalya’yı kapsayan İş seyahati hakkında
kısa bir değerlendirme yapan Başkan Hiçyılmaz, Meclis ve meslek komitesi üyelerinin
katılımı ile gerçekleştirilen ziyaretin oldukça verimli geçtiğini söyledi. Hiçyılmaz,
Kayseri’nin dış ticaretinin gelişmesi bakımından bu tür seyahatlerin büyük önem taşıdığını ve
yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı ilişkilerin daha üst seviyeye taşındığını kaydetti.
Hiçyılmaz, bu tür yurtdışı iş seyahatlerinin sektörler bazında daha sık yapılması için
çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13776.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Bodrum katında boğularak ölen baba ve kızı
son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri'de dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur sonrası bodrum katlarındaki evinde
boğularak can veren baba ile kızı son yolculuğuna uğurlandı.
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Edinilen bilgilere göre, Danışment Gazi Mahallesi Canlı Sokak'ta dün akşam saatlerinde
meydana gelen olayda yağan sağanak yağmur bir anda 2 katlı binanın bodrum katını su ile
doldurdu. Bu sırada evde bulunan iki çocuktan biri ailesi tarafından dışarı çıkartılırken, 1
yaşındaki Marian Mansur'u kurtarmak için su dolu eve giren baba Cemil Mansur (41), kızını
kurtarmaya çalışırken boğuldu. Komşuları evin kapısını kırarak baba ve 1 yaşındaki bebeği
dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri baba Cemil Mansur’u Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 yaşındaki bebeği ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne
kaldırarak tedavi altına aldı. Baba ve kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen

kurtarılamadı.
Olay sonrası yaşamlarını yitiren baba ile 1 yaşındaki kızının cenazesi önce evlerinin önüne
getirildi. 1 yaşındaki bebeğin cansız bedeni evin içerisine getirilerek anneye gösterildi. Anne
sinir krizi geçirdi. Olay yerine ayrıca 25. Dönem Milletvekili seçilen Çetin Arık da gelerek,
hayatını
kaybeden
baba
ve
bebeğin
yakınlarına
başsağlığı
diledi.
Cemil Mansur ve kız bebeği Marian Mansur'un cenazeleri daha sonra Boydak Camii'ne
getirildi. Camide kılınan cenaze namazının ardından baba ve kızı Argıncık kimsesizler
mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13777.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

sulu çöplere dikkat!
Mevsim normalleri üzerinde giden sıcak havalarda sulu çöplerin bulaşıcı hastalıklar yaydığını
belirten Başkan Büyükkılıç, sulu çöplere dikkat edilmesini ve çöplerden uzak durulması
gerektiğini bildirdi.
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Mevsim normalleri üzerinde giden sıcak havalarda sulu çöplerin bulaşıcı hastalıklar yaydığını
belirten Başkan Büyükkılıç, sulu çöplere dikkat edilmesini ve çöplerden uzak durulması
gerektiğini bildirdi.
Mevsim Normallerinin Üstünde Sıcak Hava
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
meteoroloji raporlarına göre mevsim normallerinin üstünde sıcak hava dalgasının tüm yurdu
kapladığını hatırlatarak, çöp kutularına sulu çöp atılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Çevreye Hem Pis Koku, Hem de Bakteri Üreterek
Bulaşıcı hastalıkların temel kaynağının kirli bir çevre ve sağlıksız bir ortam olduğunu ifade
eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, aşırı sıcaklarda gıdaların çabuk bozulduğunu ve
çevreye hem pis koku yaydığını, hem de bakteri üreterek çevre sağlığını tehlikeye attığını
söyledi.
Özellikle Ev Hanımları Sulu Çöp Konusunda Dikkatli Olmalı
Özellikle ev hanımlarının sulu çöp konusunda dikkatli olmalarını isteyen Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, evsel atıkların mutlaka yemek ve kuru atıklar olarak ayrılması gerektiğini, yemek
artıklarının da mutlaka sularını süzdükten sonra naylon poşetlere konulması gerektiğini
kaydetti.
Çöp kutuları dâhil birçok yerde ilaçlama çalışması
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, çöp kutuları dâhil birçok yerde ilaçlama çalışmasını yerine
getirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13778.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

perde kapandı, ödüller verildi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası boyutta düzenlediği Liselerarası Tiyatro
Festivali'nde perde kapandı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası boyutta düzenlediği Liselerarası Tiyatro
Festivali'nde
perde
kapandı
ve
dereceye
girenlere
ödülleri
verildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 11-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen
Uluslararası Tiyatro Festivali'nin ödül töreni, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat
Merkezi'nde gerçekleştirildi.
"FESTİVALİN BİRİNCİSİ SALONLARI DOLDURANLAR"
Festivalin ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire
Başkanı Oktay Durukan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in il dışında olması
nedeniyle ödül törenine katılamadığını belirtti. Türkiye'deki liseler arasında uluslararası
boyutta düzenlenen ilk ve tek festivali Kayseri'de yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını
belirten Durukan, bu yıl festivale Kayseri'den, il dışından ve yurt dışından toplam 32 okulun
katıldığını söyledi.
Konuşmasında festivale gösterilen ilgiye dikkat çeken Durukan sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu yıl festivalde yaklaşık gerek oyuncu gerekse de teknik ekip olarak 1000 öğrenci sahneye
çıktı. 20 bine yakın seyirci salonlarda liseli tiyatrocuları izledi. Geriye doğru baktığımızda
bugüne kadar 200 bin kişinin festivali izlediğini, yurt içi ve yurtdışından 280 okulun bu
festivalde yer aldığını görüyoruz. Bu gerçekten önemli bir başarı. Şunu da ifade etmek
isterimki, bu festivalin birincisi yok. Bu festivalin birincisi salonları dolduranlardır. Bu
festivalde hiçbir okul bir başka okulla yarışmadı. Şunu biliyorumki bu festivale katılan
öğrenciler Türkçeyi daha güzel kullanan, daha disiplinli ve daha sosyal bireyler olacaktır."
Törende daha sonra 10'uncu Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali'nde dereceye giren
okul yöneticileri ve öğrencilere ödülleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13779.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kayseri Barosu’ndan avukatlara seminer
Kayseri Barosu tarafından baro avukat ve stajyer avukatlarına icra, iflas hukuku hakkında
seminer verildi.

11 Haziran 2015 Perşembe 18:38
Kayseri Barosu tarafından baro avukat ve stajyer avukatlarına icra, iflas hukuku hakkında
seminer verildi.
Kayseri Barosu Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonu tarafından Seminer
Salonu’nda düzenlenen seminerde, baro avukat ve stajyer avukatlarına icra, iflas hukuku,
yargıtay kararları hakkında bilgiler aktarıldı. 9 Eylül Üniversitesi ve Yaşam Üniversitesi’nde
öğretim üyeliği yapmış, şuanda da İzmir’de serbest avukatlık yapan Av. Talih Uyar’ın
konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Yargıtay kararları ışığında icra, iflas hukuku hakkında
kanun değişiklikleri, Yargıtay kararları hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
Düzenlenen seminere Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13780.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

9 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı
Kayseri’de tartıştığı kişi tarafından 9 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralandı.

12 Haziran 2015 Cuma 11:39
Edinilen bilgiye göre Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir parkta gece saatlerinde meydana
gelen olayda, İ. U. (24) isimli genç tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Vücudunun çeşitli
bölgelerinden 9 bıçak darbesi alan İ. U., kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi
altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenlenen seminere Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç da katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13781.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

AK Parti il teşkilatı yemekte buluştu
AK Parti il teşkilatının biraraya geldiği yemekte konuşan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
"Yarından itibaren ikinci yarıya başlıyoruz" dedi.
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AK Parti il teşkilatının biraraya geldiği yemekte konuşan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden,
"Yarından itibaren ikinci yarıya başlıyoruz" dedi.
Ak Parti il ve ilçe teşkilatlarının biraraya geldiği yemeğe Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Yaşar Karayel, Kemal Tekden, Ahmet Doğan,
Havva Talay Çalış, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı
Ahmet Çolakbayrakdar ile ilçe belediye başkanları da katıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, “Bugün sizlerle beraber olarak
49 günlük bir seçim sürecinden sonra yaptığınız hizmetlerden dolayı sizleri teşekkür
ediyorum. Bu yapılan programlarda emekleri geçen bütün ilçe başkanları, arkadaşlarıma ve
yönetimimize teşekkür ediyorum. Hepimiz birer takımız. Bu davanın uğruna hizmet eden
arkadaşlarız. Bu dava yeni başlıyor. Yarından itibaren ikinci yarıya başlıyoruz” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise, “Çok partili mücadele 1946’lı yıllarda
başladı. 13 yıldır iktidarda olan AK Parti gibi şimdiye kadar böyle bir hükümet çıktımı? Sakın
bizleri başarısız görmeyin. Biz Allah’a kadere iman ettik. Çalışmaya yine devam edeceğiz.
İkinci yarı daha yeni başlıyor. Bu seçimlerde karşımızda olmayan kim vardı bir düşünün?
Yurtdışında İsrail karşımızda mıydı? Evet. Yurtiçinde herkes karşımızdaydı. Saadet Partisi
Büyük Birlik İttifakı bile karşımızdaydı. Paralel yapı karşımızdaydı. Bel altından vurmalarla
bu işin sonuna varılmaz. Onlar ‘AK Parti gitsin de ne olursa olsun’ dediler. Ben bir kere daha
buradaki ve bizlerle sabahlara kadar koşan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sakın ola ki bu
sonuçlara üzülmeyin. Bunu mağlubiyet olarak görmeyin. Durmak yok yola devam” şeklinde
konuştu.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan, “Bugün itibariyle aslında 3. ve 4.olan partiler
zafer çığlıkları atıyor. AK Parti 13 yılda girdiği 11 seçimi birinci olarak çıkarmıştır. Biz bu
ülkedeki en büyük partiyiz ve milletin ümidiyiz. Yenilgi psikolojisine girmeye gerek yok.
Birinci parti olduğumuzu ve asla iktidarı bırakmamız gerektiğine inanmamız gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de, “Bizim bu şehirde yapılması gerekip de
yapmadığımız bir şey kalmadı. Bu şehrin dertleri tüm arkadaşlarımın dertleri oldu. Yeni
seçilen arkadaşlarımız var. İnşallah onların da sizlere çok büyük hizmetleri olacaktır.
Kayseri’nin evladı olarak şehrimize ve insanlarıma hizmet etmeye devam edeceğiz.
Ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Partimizin yetkili organları MYK’yı
topladılar. Gerekli görüşmeleri yapıyorlar. Hedefimiz 2023 dedik. Bu hedeften asla
caymadık” diye konuştu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ise, “Bu sonuca üzülmemek gerekiyor. Ortada
kaybedilmiş birşey yok. Sadece ders almamız gereken bir konum. AK Parti bu milletin

umudur. O yüzen asla üzüntüye gerek yok. Bugün silkinme zamanı ve yeniden dirilişin
vaktidir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13782.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kocasinan ilçe milli eğitim personeline başarı
belgesi verildi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ve “Ders dışı eğitim çalışmalarında sosyal ,
kültürel ve bilimsel faaliyetler ile sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesi “
alanlarında göstermiş oldukları gayret ve özveriden dolayı başarı belgesi almayı hak kazanan
personellere başarı belgesi verildi.

12 Haziran 2015 Cuma 11:43

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ve “Ders dışı eğitim çalışmalarında sosyal
, kültürel ve bilimsel faaliyetler ile sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesi “
alanlarında göstermiş oldukları gayret ve özveriden dolayı başarı belgesi almayı hak kazanan
personellere başarı belgesi verildi.
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan törende yaptığı konuşmada bütün Milli Eğitim
personelinin yıl boyunca gayretli çalışmalar yaptığına dikkat çekerek “Yoğun bir eğitim
öğretim yılını geride bıraktık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sosyal kültürel ve
bilimsel alanda değişik faaliyetler yapıldı. Marifet iltifata tabidir derler. Bizde bugün
çalışmalarınızdaki özveriden dolayı bu belgeleri veriyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda
da başarılar dilerim. “ ifadelerini kullandı.
Törende Kaymakam Ali Candan, ilçe Milli Eğitim personeline başarı belgelerini verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13783.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Şeker gölü'nde çevre günü etkinliği
Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Melikgazi Belediyesi
,Kayseri Gaz ve Kayseri Şeker tarafından ortaklaşa düzenlenen Çevre günü etkinlikleri
kapsamında İlk öğretim okul öğrencilerinin katılımıyla Çevre günü etkinlikleri düzenlendi.

12 Haziran 2015 Cuma 11:45

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Melikgazi Belediyesi
,Kayseri Gaz ve Kayseri Şeker tarafından ortaklaşa düzenlenen Çevre günü etkinlikleri
kapsamında İlk öğretim okul öğrencilerinin katılımıyla Çevre günü etkinlikleri düzenlendi.
Etkinliklere Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver, Kayseri Pancar Kooperatifi
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Yasir Bora ve diğer yetkililer de katılarak öğrencilerin çevre bilinci oluşturma konusunda
yaptıkları resimleri incelediler.
Öğrencilerin Pancar tarlası9ndaki toprağın fabrikaya taşınmaması için duyarlılık gösterilmesi
konusundaki karakalem resim çalışması en çok ilgi çeken çalışma oldu.
Başkan Akay Çevre günü dolayısı ile yapılan resimleri inceledikten sonra yaptığı açıklamada;
^"Kayseri şeker gerek sektörünün gerekse de kayseri ve Türkiye’nin büyük bir kuruluşu
olmasının yanında çevreye önem veren, çevre konusunda bütün kurallara uyma çabasında
olan ve bunu prensip edinmiş bir kuruluştur.
Gençlerimiz ve çocuklarımız çevre ile ilgili gayet güzel resimler yapmışlar. Bunları kısaca
inceleme fırsatı bulduk. Bizim düşünemediğimiz pek çok konuyu çocuklar resim ile ifade
etmişler. Kendilerine bu duyarlılıklarından, anlayışlarından ve çevre bilinçlerinden dolayı
teşekkür ediyorum. İnşallah bu çevre bilinci onlar için bir hayat rehberi olur. Hayatlarının
bundan sonraki dönemlerinde de çevre bilinci içinde hareket ederler. Buna gerçekten
ihtiyacımız var. Havanın, suyun, toprağın normal halinde kullanılmaya devam ediliyor olması
çok anlamlı. Elbette biz insanlar bizden önceki nesillerden güzel bir dünya devraldık. Ama
şimdi gelişen teknoloji, yapılan yatırımlar, sanayiler çevrenin kirlenmesine sebebiyet veriyor.
Bu da sağlığımızı etkilemeye başladı. Onun için bundan sonraki nesillere devredeceğimiz
çevrede sağlıklı yaşanabilmesi için mutlaka sağlıklı çevre bilincinin korunması ve
geliştirilmesi lazım" dedi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Namık Güver’de yapmış olduğu konuşmasında; "5 Haziran
dünya çevre günü etkinlikleri kapsamında ilimizde gerçekleştirdiğimiz bir faaliyette şeker
gölündeyiz. Bu kapsamda herkesin çevre gününü kutluyorum. Çevrenin korunması noktasında
özellikle öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi ve hassasiyet göstermesi çok önemli bu sayede
anne ve babalarımızda sizler sayesinde bilinçlenecektir" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13784.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Hiçyılmaz, Mermerciler Ve Taş İmalatçıları
Kooperatifi Genel Kurul Toplantısına Katıldı
Mermerciler ve Taş İmalatçıları Kooperatifi genel kurul toplantısı Kayseri Ticaret Odası’nda
gerçekleştirildi. Toplantıya; Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri
Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı ve Mermerciler ve Taş İmalatçıları Kooperatifi
Başkanı Halit Suvar ile kooperatif üyeleri katıldı.

12 Haziran 2015 Cuma 14:47

Genel kurulun açılışında konuşan Suvar, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve
katkılarından dolayı Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’a teşekkür etti. Suvar,
kurulacak olan yeni mermerciler sitesine ilişkin arsa temini konusunda çalışmaların
sürdüğünü belirttiği konuşmasında gelinen son aşama hakkında üyeleri bilgilendirdi.
Suvar, “95 üyemizle müthiş bir birliktelik içindeyiz. Bu birliktelik ile valilik, belediyelerimiz
ve Kayseri Ticaret Odası Başkanımızın desteği ile önce arsamızı organize edip sonra da
hızlıca dükkânlarımızı yapacağız” dedi.
Toplantıya katılan ve kooperatif üyelerine seslenen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Hiçyılmaz, Kümeleşme ve siteleşmenin önemine vurgu yaparak, “Sadece Mermerciler ve Taş
İmalatçıları olarak değil Kayseri’de ne kadar hizmet imalat yapan sektör varsa bu sektörlerin
bir araya gelmesi ve işlerini aynı mekanda aynı bölgede yapıyor olmaları bir avantaj, biz buna
kümeleşme diyoruz. Kümeleşme uzun yıllar Kayseri’de yapılamadı. Bizim dönemimizde
özellikle kümeleşmeye ağırlık verilmesi konusunda gayretlerimiz oldu. Kayseri’de artık
imalat yapılacak sanayi kurulacak yerlerde de zaman zaman sıkıntılar tespit ediliyor. Bu
konuda biz belediyeler ile temas halindeyiz. Milli emlak ile irtibat halinde oluyoruz. Milli
Emlak’tan aldığımız veya onların uygun gördüğü yerleri belediyeye sunmak suretiyle
üzerinde imar değişikliği yapılırsa eğer daha uygun arsa temini yapılabiliyor” diye konuştu.
Mermerciler ve Taş İmalatçıları Kooperatifi’nin arsa konusundaki çalışmalarına değinen
Hiçyılmaz, “Bu işin başından beri sağ olsun Başkanımız Halit Suvar’ın önderliğinde
çalışmaları beraberce yürüttük, yardımcı da olduk ve her toplantıya da iştirak etmeye
çalışıyorum. Biz bunları yaparken Türkiye’deki şehirleşme bakımından önde gelen
şehirlerden biri olan konumumuzu daha da avantajlı hale çevirmek için imalatçılarımızın belli
bölgelerde olmasını biz de özellikle istiyoruz ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda
yürütüyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından genel kurul toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam
etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13785.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Aytaç Baran için gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri’de, Diyarbakır’da öldürülen İhya Der Başkanı Aytaç Baran için gıyabi cenaze namazı
kılındı.

12 Haziran 2015 Cuma 14:51

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da öldürülen İhya Der Başkanı Aytaç Baran için Cuma
namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Kayseri İyilik ve Kardeşlik Platformu
tarafından Hunat Camii’nde kılınan gıyabi cenaze namazının ardından grup tekbir getirerek
slogan attı. Ellerinde pankartlar da taşıyan grup, bir süre slogan attıktan sonra olaysız şekilde
dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13786.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Her Çocuk Bir Projedir

14 Haziran 2015 Pazar 15:30

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
‘Her çocuk bir projedir’ ne demek bunun üzerinde kısaca durmak isterim. Öncelikle şunu
belirtmeliyiz ki, her doğan çocuk, Allah’ın ruh üflemek suretiyle ( Hıcr:29, Sad:72,
Enbiya:91) şereflendirerek eşref-i mahlûk kıldığı ve ebedî hayat bahşettiği, akıl ve
havsalamızın alamayacağı ölçüde potansiyellerle donattığı ilâhî bir sanat eseri olması
hasebiyle insanlığa sunulmuş ilâhî bir armağan, potansiyel halinde ilâhî bir mucize, tabir
caizse ilâhî bir projedir. Biliyorsunuz Kuran-ı Kerim’de bir âyetÂyet-i Kerime var. Esteîzu
billah: اْلنسَانَ فِي أَحْ َس ِن
ِ ْ “تَ ْق ِو ٍيم ثُ َّم َر َد ْدنَاهُ أَ ْسفَ َل َسافِلِينَ لَقَ ْد َخلَ ْقنَاBiz insanoğlunu en güzel bir şekilde
yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik“ (Tin:4-5) buyrulmaktadır. Bu âyetin derin ve
engin mesajlarından birisi insanoğlunun olumlu ve olumsuz potansiyellerinin büyüklüğüne
dikkat çekilmesidir.
Peygamber Efendimiz s.a.v. de:“ Her doğan çocuk, fıtrat üzere doğar…” buyuruyorlar. Bu ne
demektir? Her doğan çocuk, mükemmel bir yaratılışla doğar. İnsan bir makineye benzetilmez
ama bunu daha iyi anlatabilmem için la-teşbih şöyle bir örnek vereyim. Dünyanın en

mükemmel bilgisayarını düşünün. Bilgisayarın üzerinde 2 tür program vardır. Biri bilgisayar
üretilirken içerisine bir şeyler yükleniyor, buna “hardware” diyorlar. Yani değişmeyen sabit
programlar. Siz ondan sonra alıyorsunuz bu bilgisayarı ne işte kullanacaksanız ona göre
programlar yüklüyorsunuz. İşte bir çocuğu en mükemmel bir hardware yüklenmiş bir
bilgisayar gibi düşünün. Siz şimdi bu bilgisayarı alıyorsunuz, olmadık işlerde kullanıyorsunuz
ya da bozuyorsunuz. Bu bilgisayar heba olmuştur. Veya bunu zararlı amaçlarla kullanılan bir
aygıta dönüştürüyorsunuz.
Yaratılan her çocuk olabilecek en güzel şekilde yaratılmış ve en güzel potansiyellerle
donatılmıştır. Fakat bu potansiyeller, iyi bir eğitimle değerlendirilemediğinde, iyiye, güzele ve
hayra yönlendirilemediğinde hem o çocuk hem insanlık için büyük bir risktir. Yani her çocuk
olumlu yönde taşıdığı potansiyeller ölçüsünde olumsuz potansiyeller de taşır. Bu şu demektir:
Her doğan çocuk o kadar olağanüstü olumlu potansiyellerle doğar ki biz o potansiyellerin
büyüklüğünün, genişliğinin farkına varabilsek, Yüce Allah’ın insanoğluna bahşettiği imkânlar
konusunda dehşete düşeriz. Tabii ki bu potansiyellerin realize edilmesi, pratiğe aktarılması,
harekete ve fiiliyata geçirilmesi, öncelikle çocuğun anne babasına, yakınlarına ve çevresine
bağlıyken, ileriki yaşlarda ise kendi iradesine bağlıdır. Bir çocuk doğar doğmaz Cenab-ı Hak
çocuğun en yakın çevresinden uzağa doğru olmak üzere çok önemli bir vebal yüklemiş oluyor
aslında. Yani doğan her çocuk başta anne babası olmak üzere bütün dünya için büyük bir
vebaldir, sorumluluktur. Bir çocuğu gereğince eğitemediğimizde, potansiyellerini heba
ettiğimizde veya yanlışlara yönlendirdiğimizde Allah’ın bu mükemmel yaratışına ve sanatına
büyük bir saygısızlık etmiş, tabir caizse büyük bir cinayet işlemiş oluyoruz. Böylece o
çocuğun aşağıların aşağısına düşmesine de sebep olabiliriz. Bu açıdan da her doğan çocuk
önce anne baba, sonra tüm insanlık için yaratılıştaki potansiyelleri olumlu şekilde
geliştirilmesi gereken bir projedir. Fakat çocuğun proje olması bir mühendislik nesnesi gibi
büyükleri tarafından istedikleri gibi şekillendirebilecekleri bir varlık olması anlamına gelmez.
Çocuğun bir proje olması yetenek ve potansiyellerinin en verimli şekilde değerlendirilmesi
anlamına gelir. Eğitimin en temel kuralı her kişinin yaratılışından gelen bireysel farklara
riayet etmek, kişileri fıtratlarının tersi yönlere zorlamamaktır. Bunun için eğitilecek bireylerin
yetenekleri ve doğalarının çok iyi tanınması gerekir. Bu nedenle her erkek ve kadının
özellikle de evlenecek, yuva kuracak gençlerin evlenmeden önce olağanüstü potansiyeller
manzumesi olan müstakbel çocuklarının fıtratlarına uygun olarak eğitilmesi konusunda
kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerekiyor. Bu kendini yetiştirme işi evlilik sonrasına
bırakılmış olunursa çok geç kalınmış olur. Üstelik günümüzde gittikçe artan hayat hengâmesi
içinde ve aile sorumluluklarının yoğunluğu altında buna zamanları olmayacaktır. Dolayısıyla
herkes mesleğe yönelik eğitim süreçleri esnasında çocuk eğitimi konusunda iyi bir donanım
edinmek mecburiyetindedirler. Peki, anne ve babalar bu konuda ihmalkâr ve yetersiz ise ne
olacak? O takdirde bütün Müslümanlar bundan sorumludurlar ve herkes başkalarının
çocuklarının da Ahsen-i takvim üzere yaşamaları, hiç değilse aşağıların aşağısına
düşmemeleri konusunda ellerinden geleni yapmak durumundadırlar.
‘Çocuk eğitimi ile ilgili bilgi edinme sorumluluğumuz nedir’ meselesine de kısaca temas
etmek istiyorum: Hepinizin bildiği ilmihal bilgileri diye bir tabir vardır. İlmihal, “içinde
bulunulan halin bilgisi” manasına gelir. Bundan, her Müslüman’ın bilmesi farz-ı ayın olan
bilgiler kastedilir. İlmihal bilgisi, yanında ilmihal kitabı bulundurup gerektikçe bakmakla
edinilmez, bunların ezberlenmesi iyice kavranması ve uygulamalarla pekiştirilmesi
gerekir. Bizde ilmihal dendiğinde vatandaşımız ibadetlerin nasıl yapılacağını anlar. Oysa
ilmihal sadece ibadetlere mahsus bir şey değildir. Sadece ibadet ilmihali öğrenmek ve
ezberlemek yetmez. İlmihal demek dini, dünyevi hangi ameli yapıyorsak o amelin bilgisini
öğrenmek demektir. Mesela evlenecek bir kişinin evlilikle alakalı her türlü bilgiyi öğrenmesi
farz-ı ayındır. Karşı cinsin psikolojisinden tutun çocuk psikolojisine, ruh ve beden sağlığından

ahlâk ve karakter eğitiminin ilke ve yöntemlerine kadar evlilikteki dînî, hukûkî ve ahlâkî
sorumluluklarını nasıl yerine getireceğini bilmek evlenen herkese farz-ı ayındır.
Yine mesela ticaret yapan bir kişinin sadece ticaretin fıkhî yönünü öğrenmesi yetmez, ticaret
hukukunu da öğrenmesi lazım. Bir avukat kadar değil belki ama kendi ticaretinde hukuksuz iş
yapmayacak, hukuka ters düşmeyecek şekilde temel hukukî ilkeleri de öğrenmesi kişiye farz-ı
ayındır. Öğrenmezse ne olur? Yanlış hukuksuz işler yapar. Hukuksuz işler yaptığında ne olur?
Hem muhatapları hem kendisi zarar görür. Dolayısıyla ilmihali sadece ibadetlere hasretmek
laik bir anlayıştır yani dinle dünya işlerini ayıran bir anlayışın ürünüdür. 24 saat laikliğin
aleyhine konuşup, ilmihal deyince sadece ibadetleri anlamak gündelik işlerimizin bilgisini
kendi üzerimize sorumlu tutmamak tam da bir laik anlayıştır. Bu benim şahsi görüşüm
değildir. İlmihal kavramının içerisinde kendiliğinden olan bir şeydir. Ama piyasadaki ilmihal
kitaplarının içeriğine baktığımızda sadece ibadetleri içerdiklerini görürüz. Öyle bir ilmihal
düşünün ki her insana her amelinde lazım olacak bilgiyi verecek. Böyle bir ilmihal ciltler
dolusu olur zaten. Böyle bir ilmihal kitabı yazmak da her kişinin harcı değildir. Bu farklı
alanlardaki uzmanların ekip halinde kitap yazmalarını gerektirir.
Dolayısıyla ibadetlerle ilgili ilmihal okuyacak kişi ilmihal adı altında satılan kitapları
okuyacak ama diğer konuları – lütfen ifademe dikkat edin - hem dini açıdan hem dünyevi
açıdan her yaptığı işin bilgisini nereden ve nasıl edinecek? Günümüzde artık herkes okuma
yazma biliyor. Dolayısıyla hayatın temel zorunlulukları konularında kitaplardan ve değişik
kaynaklardan bilgi edinme imkânı herkes için kolayca ulaşılabilecek bir şey haline gelmiştir.
Bilgi edinme, ilim öğrenme konusunda son derece dikkat etmemiz gereken bir husus da
şudur: Biz öncelikle bize zorunlu olarak lazım olanları öğrenmek zorundayız. Bize zorunlu
olan bilgileri öğrenmeden bizim için zorunlu olmayan bilgilerle uğraşmamız abesle iştigaldir
ve vebaldir. İlim öğrenirken kitap okurken, herhangi bir ilmî faaliyete, konferansa, toplantıya
katılırken şu soruyu soracağız: şu anda benim üzerinde bulunduğum durum veya işle alakalı
olarak benim bu bilgiye ihtiyacım var mı? Gelecekte benim böyle bir bilgiye ihtiyacım olacak
mı? Zorunlu olarak öğrenmemiz gerekenleri, sadece o iş başımıza geldiğinde öğrenmeye
kalkarsak zaman yetişmeyebilir. Dolayısıyla biz önümüzdeki yıllarında bize lazım olacak
bilgileri de öğreneceğiz.
Şu andaki toplantımızın konusu olan çocuklarımızın ahlâkî eğitimi meselesine gelince, çocuk
eğitimine her şeyden önce kendi ahlâkımızdan başlamak mecburiyetindeyiz. Ahlâk yönünden
kusurlu ve defolu anne babaların, öğretmenlerin ve toplumların, ahlâklı bir çocuk yetiştirmesi
mümkün değildir. Okul da tek başına ahlâk eğitimi için yeterli değildir. Çocuğunuzu sadece
okula göndererek, ya da sadece sivil eğitim faaliyetlerine katılmasını sağlayarak ahlâklı çocuk
yetiştiremezsiniz. Ahlâklı çocuk yetiştirmenin birinci şartı en çok beraber olduğu, en yakını
olduğu kişilerin ahlâklı olmasıdır. Yani ahlâk eğitiminin olmazsa olmaz şartı ahlâklı ve
erdemli ortamdır, erdemli toplumdur. Çünkü insanlar toplumlarının ürünüdür. Bu demektir ki
ahlâk kusuru olan her bir birey davranışlarıyla menfi örnek olmak suretiyle başta çocukları ve
yakınları olmak üzere başkalarını da ahlâksız yapmaya aday olduğu gibi, ahlâklı bir birey de
başkalarını ahlâklı yapmaya adaydır. Burada tavuk yumurta misalinde olduğu gibi döngüsel
bir durum söz konusudur. İşte bu noktada herkesin aklına şu soru gelecektir: Ahlâk eğitimine
bireyden mi toplumdan mı başlayacağız? Bunun cevabı, her ikisinden birlikte şeklindedir. Bir
yandan herkes yakınlarından başlamak üzere her bireyin ahlâklı olması için elinden geleni
yapmaya çalışırken, öte yandan yine herkes bireysel ve toplumsal planda Kur’an’ın her
Müslümanın boynuna yüklediği “Emr bi’l-lma’rûf ve nehy ani’l-münker” sorumluluğunu
(Âl-i İmran:114, Araf:157, Tevbe: 67, 71, 112) hiç taviz vermeksizin yerine getirmek
mecburiyetindedir. Yani iyiliklerin yayılması, kötülüklerin engellenmesi için fert ve toplum
planında ne gerekiyorsa yapılması, asla nemelazımcı ve kendi başını kurtarıcı bir zihniyete
prim verilmemesi gerekmektedir. İşte burada en kritik noktaya geliyoruz: Kur’an’ın emri olan
“Emr bi’l-lma’rûf ve nehy ani’l-münker” sadece başkalarına yönelik bir sorumluluk değil,

öncelikle kişinin kendisine yönelik bir sorumluluktur. Yani iyiliği emir, kötülüğe engel olma
işine de kendimizden başlayacak, öncelikle kendi nefsimize karşı bu görevi yerine getireceğiz.
Ahlâk ve karakter eğitiminde bilgi önemlidir ama yeterli değildir. Sadece bilgi edinerek, kitap
okuyarak ahlâklı olunamaz? Ahlâk esasında bir irade meselesidir. Biz aslında nelerin yasak,
nelerin ahlâka uygun, nelerin ahlâka aykırı olduğunu çoğunlukla biliyoruz. Yani ahlâki
konularda tartışılan hususlar çok azdır. Biz insanlarla oturup gündelik hayatımızdaki
eylemlerimizi gelişigüzel sıralayarak şu iş ahlâkî mi değil mi diye tartışmaya kalksak % 70-80
anlaşırız. % 10-20 sinde ihtilaf ederiz. Demek ki insanlığın sorunu neyin iyi neyin kötü
olduğu bilme sorunu değil, disiplin, irade ve kendini kontrol sorunudur. Kur’an tabiriyle
“Nefs-i emmâre’nin yani kötülüğü emreden nefsin” ( Yusuf: 53) yönlendirmelerine, hayvânî
arzularımıza uymayıp, onları aklın ve ruhun kontrolüne sokma, disipline etme sorunudur.
Ahlâk sorunu esasta budur. Tasavvuf eğitiminin de amacı budur. Tasavvuf esasta bir üstadın
kontrolünde ve bir ekibin içinde yaşatarak, sizin kötü huylardan arınıp güzel ahlâk edinme
işini daha sistemli ve disiplinli yapmanızı sağlıyor. Peki derviş olmadan bu mümkün değil
mi? Mümkün tabiî ki. Nasıl? Önce bir kere insanlar en yakınlarından başlamak üzere
birbirlerini ahlâkî yönden kontrol edecek. Karı koca birbirini kontrol edecek, usulüne uygun
şekilde birbirini düzeltecekler. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de “İyilik ve takvâda
yardımlaşınız.“ (Mâide: 2) buyurmaktadır. Dolayısıyla Müslümanlık, liberalizmin insanlara
empoze ettiği “Bir kişi başkalarına zarar vermedikçe her istediğini yapmakta özgürdür”
anlayışına taban tabana zıttır. Kaldı ki insanların davranışları başkalarına her zaman doğrudan
zarar vermese bile dolaylı olarak veya uzun vadede zarar verebilir. Dolayısıyla bir kişinin
yaptığı bir kötülük mutlaka doğrudan veya dolaylı olarak, kısa veya uzun vadede mutlaka
birilerine, bir şeylere, bir şekilde zarar veriyordur. Peygamber Efendimiz s.a.v. bir hadis-i
şeriflerinde “Emr bi’l-ma’rûf ve nehy ani’l-münker” sorumluluğunu terk eden
nemelazımcıların aslında kendilerine zarar vermiyor zannettikleri şeylerin gerçekte zarar
verdiğini, denizden su almak için bindikleri geminin alt katında delik açanlara ses çıkarmayan
yolcuların hep birlikte batacağını belirterek hârika bir teşbih ve temsille anlatmaktadır. İyilik
ve takvâda yardımlaşmanın olması gereken en öncelikli ve önemli toplumsal birim ailedir. Bu
yardımlaşmanın en çok eşler ve diğer aile üyeleri arasında olması gerekir. Zaten ahlâki
yönden mükemmel olmayan bir karıkocanın bırakın ahlâklı bir çocuk yetiştirmesini, evlilik
kurumunu sürdürmesi bile mümkün değildir.
Esasında insanlığın en temel problemi ahlâk problemidir. İnsanla hayvanı ayıran temel mesele
ahlâktır zaten. Hayvan arzularına ve doğasına göre yaşar, insan ise arzularını ve doğasını
kontrol eder. Arzularını ve doğasını kontrol etmesinin adı ahlâktır zaten. Peki, arzularımızı ne
ile kontrol edeceğiz? Aklımızla, irademizle. Bu ne demektir? Ahlâk alışkanlık demek değildir.
Ahlâk her saniye her dakika tercihte bulunmak demektir. Biz her lahza her an ahlâkî bir
tercihte bulunma sınavı ile karşı karşıyayız. İnsan hayatının en temel, en büyük, en dehşetli
sınavı işte budur. Ahlâk birtakım davranışları otomatik olarak yapmak değildir. Ahlâk, yerine,
zamanına, zeminine, duruma göre davranmaktır. Hatta bazı ahlâkçılara göre otomatik olarak
yapılan davranışlar ahlâksızlıktır. Çünkü otomatik olarak yapılan davranışlar bilinçsizdir.
Otomatik davranışlarda, yerine ve zamanına göre davranma söz konusu olmadığından yanlışa
düşme ihtimali her zaman söz konusudur. Mesela herhangi bir davranış 5 dakika önce
herhangi bir ortamda ahlâklı olurken, 5 dakika sonra başka bir ortamda ahlâksız olabilir. Ama
bu durum ahlâkın esnek göreceli bir şey olduğu manasına gelmez. Ahlâkın bir tercih olduğu,
bir seçim olduğu manasına gelir. Güzel de olsa alışılmış bir şeyi robot gibi tekrar etmek bu
seçim özgürlüğünü ve bilincini değersizleştirir. İnsanı insan yapan, eşref-i mahlûk yani
yaratıkların en şereflisi yapan en temel özellik irade özgürlüğüdür.
Şimdi bu söylediklerimizden nereye geleceğiz? Öncelikle biz her dakika, her saniye, her
lahza, bir ahlâk sınavı verdiğimizin farkında olacağız. Bakınız ahlâk sadece başka insanlarla
ilişkiye de indirgenemez. Ahlâk her şeyden önce Yüce Allah'la ilişkiden başlar. Biz her

dakika, her saniye Allah'la ilişki içerisindeyiz öyle değil mi? Bunun farkında olacağız.
Diyelim ki sabahtan akşama evde tek başımıza oturduk hiç kimseyle görüşmedik. Bizim ahlâk
sorunumuz yok mu şimdi? Ahlâk sadece başka insanlarla ilişki durumunda başlar derseniz,
evlenmez, inzivaya çekilir yani toplumdan uzaklaşarak hiç kimseyle görüşmezseniz, bu ahlâk
diye bir sorununuz kalmamıştır anlamına gelir. Bekâr ve münzevî bir Müslüman’ı düşünün.
Bu adamın başka insanlara ve topluma karşı bir sorumluluğu var mı yok mu? Var. Peki, bu
sorumlulukları inzivasından dolayı ihmal ediyorsa bu adam vebal altında değil mi? Vebal
altında tabiî ki. Sorumluluklarını ihmal eden bir adam ahlâksız mıdır? Evet ahlâksızdır.
Demek ki, ahlâk sadece insanlarla birebir ilişkiniz olduğunda söz konusu olan bir şey değil.
Ahlâk, aktüel ve potansiyel bütün eylemlerimiz için söz konusudur. Yani bizim yapmamız
gerekenleri yapmayışımız, yahut yapmamamız gerekenleri yapmamız ahlâksızlıktır.
Dolayısıyla sadece yaptıklarımızdan değil; yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımızdan,
sorumluluklarımızdan
kaçmamızdan,
ihmallerimizden,
tembelliklerimizden,
nemelazımcılıklarımızdan, duyarsızlıklarımızdan, bencilliklerimizden, empatisizliklerimizden
de sorumluyuz ve vebal altındayız. Kısaca her an ahlâk sınavıyla yüz yüzeyiz. Tekrar edeyim
yapmamız gerekenleri yapmadığımızda ve yapmamamız gereken şeyleri yaptığımızda biz
ahlâksız oluruz. Basit bir iki örnek vereyim; münzevi bir adamın sıla-i rahim gibi bir sorunu
var mıdır? Vardır. Münzevi bir adamın yeryüzünde adaleti ayakta tutmak gibi bir görevi var
mıdır? Vardır. Bu iki konuda da Müslümanlar Kur’an’ın emriyle ve Hz. Peygamber’in
Sünnetiyle yükümlülük altına alınmışlardır. Peki, insanlar inzivâya çekilemezler mi? Olabilir,
insanlar kendisini yetiştirmek için hayatın bir döneminde inzivaya çekilebilir veya zaman
zaman yıl içinde, gün içinde, kendi içlerine dönmek için inzivaya çekilebilirler. Hatta mesela
hayatı boyunca 3 sene 5 sene inzivaya çekilir senede bir ay çekilir, her gün iki saat çekilir.
Ama bu çekilmeler ne için olacak? Kişinin kendini, hayatını muhasebe etmek için veya
kendisini ilerde yapacağı bir şeye hazırlamak için olursa meşru olabilir. Müslüman’ın
sorumlulukları sadece kendisine veya yakın çevresine karşı değildir. Evrensel sorumlulukları
da vardır. Dolayısıyla bir Müslüman sorumluluklarını yerine getirmediği zaman, dine aykırı
davranması nedeniyle günah işlediği gibi aynı zamanda ahlâksız da davranmış olur. Şimdi
burada ahlâkın akılla ve dinle ilişkisi meselesinin detaylarına girmek istemiyorum. Dinle
ahlâkı özdeşleştirmeden sadece şunu söyleyebilirim: Ahlâka aykırı şeyler aynı zamanda dine
de aykırıdır. Fakat buradan hareketle dinle ahlâkın özdeş olduğu sonucunu çıkarmamak
gerekir. Din ahlâktan ibarettir gibi sıkça dile getirilen bir anlayış doğru değildir. Din ahlâkı
içerir ama ahlâktan ibaret değildir. Din ahlâktan daha geniş ve daha kapsamlıdır. Dolayısıyla
dînî buyruklara ve yasaklara uyularak ahlâklı olunabilir ama sadece ahlâkî normlara uyularak
dindar olunamaz. Müslüman’ın ahlâk sınavında aklın rolü konusu da derin tartışmaları
gerektiren bir konu olmakla birlikte meselenin sadece gündelik hayatımızı ilgilendiren bir
yönüne temas etmek istiyorum. Biz, dini hükmünü bilmediğimiz ve öğrenme imkânımız
olmayan âcil durumlarda ne yapacağız? Aklımıza göre, rasyonel ahlâkî gerekçelere göre
davranacağız. Sonra da en kısa zamanda dînî hükmünü öğreneceğiz. Bu mesele namaz
kılacağı esnada kıbleyi soracak kimse bulayan bir kişinin kendi imkânlarıyla kıble araştırması
yaparak namaz kılması durumunun benzeridir. Böyle bir kişi kendi imkânlarıyla elinden
geleni yaparak araştırma yaptıktan sonra o yöne doğru namazını kıldıktan sonra kıble
konusunda yanıldığı ortaya çıksa namazını kaza etmez. Ama araştırmadan namaz kılmışsa ve
daha sonra yanlış yöne durduğu ortaya çıkarsa namazını kaza eder. Fıkıh kitapları bu kıble
araştırmasına ictihat adını verirler. Tabir caizse biz her an ahlâkî ve manevî yönümüz ve
yolculuğumuzun kıblesi konusunda ictihat etmek durumundayız. Dolayısıyla insanoğlu her
dakika, her saniye bulunduğu durumun muhasebesini yapmak ve ona göre en uygun
davranışta bulunmak durumundadır. Dolayısıyla biz kendimizi buna hazırlamak, böyle
yetiştirmek zorundayız. Biz her an, sürekli ahlâkî tercih yapmak, karar vermek durumundayız.

Bunun farkında olmak zorundayız. İşte bütün bu nedenlerle alışkanlıklarla değil, sürekli
bilinçli davranışlarla hayatımızı sürdürmeliyiz.
Buradan şuraya geçmek istiyorum; biz çocuklarımıza robotik davranışlar kazandırarak onları
ahlâklı yapamayız. Biz çocuklarımıza her yaşadıkları durumun hesabını yapıp, karar
vermesini ve tercihler yapmasını ve bu tercihleri doğru yapmasını öğretmeliyiz. Ahlâkın,
ahlâk eğitiminin bence en temel unsuru budur. Öbür türlü, alışkanlık kazandırmak kolay iştir.
Basit bir iştir. Affedersiniz onun hayvan eğitiminden farkı yoktur. İnsanlara otomatik, robotik
davranışlar kazandırmanın sirkte kullanacağınız hayvanı yetiştirmekten farkı yoktur. İnsanlara
yaptığı davranışları muhasebe ederek davranma alışkanlığı vermemiz lazım. Mesela küçük, 1
veya 2 yaşındaki, bir çocuğa bunu nasıl vereceğiz? Veririz. İşte argümanlarla, ikna
yöntemiyle, konuşarak, tartışarak. 2 yaşındaki çocukla nasıl tartışırsınız? Tartışırsınız deneyin
bakın. Yani normal akademisyenlerin tartışması gibi tartışmazsınız. Ona soru sorarsınız,
düşünmesini sağlarsınız, kendisinin bir konuda karar vermesini sağlarsınız. Çoğunuz
biliyorsunuzdur, Sokratik yöntem diye bir yöntem var. Meşhur Yunan filozofu Sokrates’in
yöntemi. Sokrates ne yapıyor? Muhataplarına bir şeyi empoze etmiyor. Söylemek istediğini
doğrudan kendisi söylemiyor. Soru cevap tarzı diyaloglarla karşısındaki kişilere sorular
sorarak onları istediği noktaya getiriyor. Yani kendi söylemek istediği şeyi karşısındaki kişiye
kendi kendine söylettiriyor. Bu yöntem çok kolay bir yöntem değil ama bunun için Sokrates
olmaya da gerek yok. Biz karınca kararınca bu yöntemi kullanabilir ve geliştirebiliriz.
İnsanlar akıllı varlıklardır. Karşılıklı konuşarak, beraberce fikir yürüterek çok olumlu
sonuçlara varabiliriz. Ama önce bunun değerli ve önemli bir şey olduğuna inanmamız, sonra
buna kendimizi alıştırmamız lazım. Bu kolay bir yöntem değildir. Söyleyeceklerimizi ve
karşımızdan beklediklerimizi doğrudan söylemek, buyruklar vermek daha kolaydır. Bu
diyalog yoluyla ikna yöntemini anne babalar çocuklarından önce kendi aralarında
kullanmaları ve geliştirmeleri lazım. Kendi aralarında konuşamayan tartışamayan müzakere
yapamayan, belli doğruları karşılıklı müşavere yöntemiyle bulamayan anne babalar,
çocuklarına, dinlemeyi, fikir alışverişini, müzakereyi, müşavereyi, diyalogu öğretebilirler mi?
Bu konuda da örnek olmak çok önemlidir. Çocuk ne görürse, hangi ortamda büyürse onu
yapacaktır. Dolayısıyla ailedeki eğitimin en temeli anne babaların her konuda hem kendi
aralarında hem de çocuklarıyla karşılıklı konuşarak, müzakere ederek karar vermeleridir.
Benden önceki konuşmacı arkadaşımız sınıfa gittiğinde öğrencilere sınıfta uygulanacak
kuralları öğrencilerin kendilerinin belirlemesini sağlıyorum dedi. Gayet güzel ve hârika bir
yöntem. Aynı şey aile içinde de yapılmalı. Hemen evlendiklerinin ertesi günü yapmaları şart
değil. Zamanla meseleler ortaya çıktıkça karşılıklı müzakerelerle kararlar alınabilir. Burada en
kritik nokta şudur: Taraflar bu konuşmalar esnasında menfaatperest davranmayacaklar, âdil
olacaklar, birbirlerinden alan kazanmak, karşıdakini değiştirmek, istediği şekle sokmak,
sorumlulukları birbirlerine yıkmak, otorite ve tahakküm kazanmak için yapmayacaklar.
Adaletle yapacaklar. Adaleti emreden onlarca âyet var. Bu âyetler sadece idarecilere veya
mahkemelerdeki hâkimlere mi hitap ediyor? Tabiî ki hayır. Hepimize hitap ediyor. Adalet ne
demek? Bizim İslam ulemasına göre adaletin tanımı şudur: “Herkesi ve her şeyi hak ettiği ve
layık olduğu yere koymaktır.” Lütfen bu tarife dikkat edin. Her şey derken: somut-soyut,
maddi- manevi, ilişkiler-sorumluluklar bu her şeyin içine giriyor. Buradaki “şey” eşya
manasında değil. İnsan hayatındaki maddi manevi her şey layık olduğu hak ettiği yere
konulacak. Şimdi mesela aile kurumu iki kişinin yürüttüğü bir faaliyetse burada taraflar kendi
ilişkilerinde öncelikle âdil olacaklar. Eğer taraflardan bir tanesi en ufak bir şekilde keseri
kendine yontarsa adalet bitmiştir. Bu kendine yontuş nereden kaynaklanırsa kaynaklansın fark
etmez. Mesela bir erkeğin kültür ve geleneğe sığınarak veya ondan meşruiyet devşirmeye
çalışarak eşine karşı gayr-ı âdil davranması ahlâksızlık ve günah olduğu gibi, bir kadının da
bazı ideolojik akımlara kapılarak İslâmî hükümleri kendine yontması ahlâksızlıktır ve
günahtır. Yine bir kadının aile içerisinde veya toplum hayatında gerekenden fazla sorumluluk

veya kendine düşmeyen işleri yüklenmesi de kendi nefsine karşı adaletsizliktir ve zulümdür.
Ama nefsine karşı zulmetmenin başka bir anlamı da kendisini kandırmaktır. Yani savunma
mekanizmaları üreterek yaptıklarını meşrulaştırmaya çalışmaktır. İnsan için en tehlikeli şey
kendini kandırmasıdır. Hani “Yoğurdum kara diyen olmaz” diye bir atasözü vardır. İnsanlar
yaptıkları bir sürü olumsuz şeyleri tevil ederek, yorumlayarak güya olumluymuş gibi
kendilerini kandırırlar. Kuran-ı Kerim’de bu konuda çok önemli bir âyeti var: “Nefislerinizi
temize çıkarmayın” (Necm: 32) Bu âyet ne anlama geliyor? Kabahatlerinizin, suçlarınızın
üstünü örtmeyin, hatalarınızı meşrulaştırmayın veya hatalarınızı başkalarına yüklemeyin.
Nefislerinizi eleştirin, kendinizi eleştirin, otokritik yapın, yaptığınız her davranışı âdil bir
şekilde eleştirin demektir. Ahlâk konusunda en tehlikeli davranış insanın kendi yaptığı şeyleri
meşrulaştırma çabasıdır. İnsanda böyle bir duygu var, herkes her yaptığı işi meşrulaştırıp güya
güzel yaptığına kendisini inandırmaya uğraşır. Allah Tealâ insanın kalbine böyle bir duygu
vermiş. Allah en iyisini bilir ama naçizâne kanaatime göre, insanın komplekse kapılıp, benden
adam olmaz duygusuyla ye’se yani ümitsizliğe kapılmaması için Allah insana böyle bir duygu
vermiştir. Yani insana değerli, önemli bir kişi olduğu hissi vermiştir. Bu hissin kibir için
kendisinin kusurlarını örtmek için kusurları başkalarına atmak için kullanılmaması lazım. Bu
hissin şöyle kullanılması lazım: Ey rabbim, sen beni mahlûkatın en şereflisi olarak, önemli bir
varlık olarak yarattın. Kur’an’da “Biz âdemoğlunu değerli kıldık” (İsrâ:70) buyuruyorsun.
Bunun sonucu olarak bana kendimi önemli hissetme duygusu verdin. Böyle önem verdiğin bir
kişi olarak buna layık olmam lazım. Düşük işlerle, yanlış davranışlarla bana verilen bu değeri
ihlal etmemem lazım. Ben Allah’ın değer verdiği önemli bir yaratığım. Hayatım önemlidir.
Bu öneme layık bir hayat sürmeliyim. Küçük işlerle, yanlış işlerle, basit işlerle kendi hayatımı
heba etmemem lazım” diye düşünmeliyiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk’ın bize verdiği bu
kendimize önem duygusunu kibre, hatalarımızın üstünü örtmeye değil hayırlı işlere
yöneltmemiz lazım. Ahlâk eğitiminde de bu duygu esas olmalıdır. Sadece ceza ve ödülü öne
çıkaran normatif yani kural koyucu ahlâk anlayışı yerine, insanın değerini esas alan bir ahlâk
anlayışı esas olmalıdır. Hatta sadece ödülü öne çıkarmak da yanlıştır. Bu da tüccar ruhlu tipler
üretir. Ödül ve ceza hiç olmayacak mı? Olacak, ama asıl olmayacak. Allah Kur’an-ı Kerim’de
sürekli bize düşünmemizi emrediyor. Bunları yaparken Yüce Allah, bir taraftan bizi
düşündürüyor, bir taraftan da yaptığımız işlerin sonuçlarını bize hatırlatıyor. Bu ne demektir?
Yaptığınız işleri düşünerek yapın demektir. Şimdi Kur’an-ı Kerim’deki düşünme emrini bazı
kişiler sadece kâinat üzerinde düşünmek olarak anlıyor. Peki, kendi üzerimizde yaptıklarımız
üzerinde davranışlarımız üzerinde düşünmeyecek miyiz? Hep dışarıyla mı ilgileneceğiz, kendi
içimize dönüp, içimize bakıp, içimiz üzerinde düşünmeyecek miyiz? Kur’an-ı Kerim’de yine
bir âyet-i kerîme var: “Biz insanlara hem dış dünyada hem kendi içlerinde âyetlerimizi
gösteriyoruz.” (Fussilet: 53) İçimizdeki âyetler nedir? İçimiz ne demektir? Bedenimiz,
ruhumuz, iç dünyamız, hayatımız, davranışlarımız, ahlâkımız demektir. Bunlar üzerinde
düşünmek dendiğinde ahlâk üzerinde düşünmek de bunun içine girer. Dolayısıyla bizim ahlâk
eğitimimiz düşünmeye, aklı kullanmaya, müzakereye, diyaloga, iknaya dayanmalı. En
temelde kendi ahlâkımız bile kendimizi iknaya dayanmalı. Mesela diyelim ki biz egoist bir
kişiyiz. Egoist bir kişi ne yapar? Herhangi bir hata yaptığında ona bahaneler üretir. O hataya
başkası sebep olmuştur; hata ortamındır, kurumlarındır, idarecinindir, karısınındır,
kocasınındır, annesinindir, babasınındır. Hata hep başkasındadır. Egoist kişi hatayı kendinde
kabul etmez başka yerlere yüklemeye çalışır. Bunun farkında olup olmaması sonucu pek
değiştirmez. Peki, şimdi bu kişinin ne yapması lazım? Kardeşim egoizm kötü diye 24 saat
söylesek faydası var mı? Yok. Bu adamın kendi kendine oturup düşünmesi lazım. Egoistlik
önce kendim için, sonra başkaları için iyi midir kötü müdür? Soruya buradan başlaması lazım.
Başkası için kötü olduğunu zaten biliyoruz ama egoizmin kendimiz için kötü olduğunu biliyor
muyuz? Her şeyi kendine yontan menfaatçi, bencil, ben merkezli bir adamı düşünün, bu adam
için egoizm akıllıca bir şeydir. Yani kendisince kurnazlık yapıyor. Güya kendisince egoistlik

yaparak hep menfaatlerini öne çıkarıp, kendi menfaatlerinin yerine getirilmesini sağlıyor ilk
bakışta. Birçok egoist kişi bunu çaktırmadan yapıyor ve ustaca kurnazlık olarak algılıyor
olabilir. Ve sevinir “Bak işte burada yine kazandım” der. Bu kişiyi egoizmin kötü olduğuna
nasıl inandıracağız? Bu kişinin bir şekilde ikna edilmesi lazım. Bunu ya kendisi yapacak ya da
başka birisi. İşte benim ahlâk eğitiminin iknaya dayanması gerekir dediğim şey budur. Bu
adamı düzeltmek için dışlamak, ilişkiyi kesmek bir dereceye kadar işe yarasa da bir noktadan
sonra işe yaramaz. Bu adam egoizmin kötü bir şey olduğuna ikna edilmedikçe egoist
olmaktan kurtulma çabası göstermeyecektir.
Ahlâkî meseleleri ikna ederek anlatan en mükemmel eser İmam Gazâlî’nin İhyâ-u ulûmi’ddin isimli kitabıdır. İmam Gazâlî bu eserinde ahlâkî konuları ele alırken sadece âyet, hadis ve
büyüklerin sözlerini aktarmakla kalmıyor, her kötülük ve her iyiliği aklî argümanlarla
gerekçelendiriyor, rasyonel olarak insanları ikna etmeye çalışıyor. Örneğin kibir konusunu ele
alırken kibrin kötülüğünü ifade eden âyet, hadis ve büyüklerin sözlerini aktardıktan sonra
insanın kibrinin gerekçelerini yerle bir ediyor. Kişinin kibrinin kendisine zararlarından
başlıyor, sonra başkalarına zararlarına geçiyor. Hakikaten de kibrin en büyük zararı
sahibinedir. Kibirli kişi Hakkı, doğruyu kabul etmez, kendisini eleştiremez, yanlışını göremez.
Sonuçta, Allah korusun, sapık yolda, burnunun doğrusuna gider. Bakınız kibrin zararı en çok
kimeymiş?
Dolayısıyla biz çocuklarımıza da, ailemize de eğitimi böyle vermek zorundayız. Yani, en
küçük yaştan itibaren, onların anlayacağı dilden, onların seviyelerine uygun olarak, her
davranışlarında onları ikna etmeye uğraşmalıyız. Bu uzun zaman alır, bu yorucudur, bu
zordur. Ama çocuk yetiştirmek zaten böyle bir şeydir, çocuk yetiştirmek dünyanın en zor
meselesidir. Çocuk yetiştirmek meselesi sadece ailelerin sorunu da değildir, bütün milletin,
hatta bütün dünyanın sorunudur.
Başlığımızdaki her çocuk projedir ifademin en kritik çağrışımını ifade ederek konuşmamı
bitirmek istiyorum: Her çocuk ebedî ve sonsuz bir projedir. Çünkü insanoğlu ebedî hayata
namzettir. Bu demektir ki biz çocuklarımızı sadece doğumlarıyla ölümleri arasındaki dünya
hayatını göz önüne alarak değil, sonsuz âhiret hayatını da göz önünde bulundurarak
eğitmeliyiz. Oysa çoğumuz sadece çocuklarını sadece bu dünyadan başka hayat yokmuş gibi
yönlendiriyor ve yetiştiriyor, onların dünyalığı peşinde ömür tüketiyor. İyi bir okula
gitmesini, iyi bir gelir getirecek eğitim almasını her şeyin önüne geçiriyor. Çocuklarımızın
maneviyatını planlıyor muyuz? Çocuklarımızın maneviyatına önem verip, onu planlamak ne
demek? Çocuklarımızın Ahsen-i takvîm üzere hayat yolculuğunu sürdüren, kâmil, ahlâklı,
insan gibi insan olmaları için uğraşmak, mücadele etmek, yorulmak demektir. Ve
çocuklarımız öyle bir bilince ulaşmalı ki, her yaptığı işlemde düşünerek, taşınarak tercihlerde
bulunmalı, adaletle davranma alışkanlığı kazanmalı. Biz çocuklarımızı seçmeye ve doğru
tercihlerde bulunmaya yönlendirmeli ve alıştırmalıyız. Onların adına kendimiz seçimler
yapmak yerine, iyiyi, güzeli ve doğruyu seçmeyi, yaptığı tercihlerin de bedelini ödemeyi
öğretmeliyiz. Hayat, tercihlerden, kararlardan ve verilen kararın sonucuna katlanıp, bedelini
ödemekten ibarettir. Çocuklarımız adına kararları siz vermekten sakındığınız gibi,
başkalarının vermesine de izin vermeyin! En küçük yaştan itibaren çocuklarımızı seçmeye ve
karar vermeye yönlendirelim, kendileri seçsinler, yanlış yapsınlar, yanlış yaptıklarında onları
uyaralım, doğru yaptıklarında cesaretlendirip teşvik edelim. Onlara otomatik, robotik
davranışlar kazandırmayı değil, her yaptıkları tercihi gerektiğinde ehliyle istişareler yaparak,
aklın, dinin, vicdanın, iyinin, doğrunun, güzelin, doğrultusunda yapmaları konusunda
kendilerini geliştirmelerine izin verelim. Onlara güvenelim. Seçim yapmaları konusunda
cesaretlendirelim, kontrollü de olsa inisiyatif verelim. Vesayet anlayışımızı frenleyelim. Bunu
ertelemeden hemen bir yerlerden başlayalım. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Bu başlangıcı
olur olmaz gerekçelerle ertelemeyelim. Tabiî ki bunun yolu, öncelikle kendi tercihlerinizi

kendinizin yapmasından geçer. Ancak bu sayede iyi örnek olur ve bunu başkalarına
öğretebilirsiniz.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Soru: Egosu olan insan kendini nasıl sorgulamalı?
Kendini sorgulamıyorsa, yanındakiler, çevresindekiler sorgulamalı. En yakını, eşi, annesi
babası, arkadaşları, kardeşleri sorgulayacak. Bakın arkadaşlar, biz günümüzde bireysel bir
hayata alıştık, insanlar artık şöyle düşünüyor, Müslümanlar da dâhil: “Yahu, her koyun kendi
bacağından asılır, bana ne, bana zararı dokunmuyorsa ne yaparsa yapsın.” Biz başka
insanların bize zararı dokunduğu anda rahatsız oluyoruz, zararı dokunmadıysa ne yaparsa
yapsın, duygusu hâkim oluyor gittikçe. Yani kişiler başkalarına zarar vermediği sürece bütün
davranışlarında özgürdür. Ve bir kişi başkasına zarar vermediğinde her yaptığı davranış
meşrudur. Bir kişi başkasına zarar vermediğinde bütün davranışları ahlâkîdir. Bu liberalizmin
felsefesidir. Şimdi farkında olmadan biz bu anlayışı gittikçe daha fazla içselleştiriyoruz.
Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan ne demek? Bize zarar verildiğinde hakkımızı
koruyacağız. Ama bu yetmez arkadaşlar. Yanımızda başka birine zarar verildiğinde de o
kişinin hakkını koruyacağız. Adaleti ayakta tutmak ne demek? Dünyayı fethedip başına
oturmak mı demek? Adaleti ayakta tutmak demek çevremizdeki gayr-ı âdil durumlara
müdahale etmek, onlarla mücadele etmek demektir. Müdahalenin yöntemini biliyorsunuz;
eliyle, diliyle; onları yapamazsa kalbiyle buğz etmek, reaksiyon göstermek. Şu halde biz
çevremizdeki olumsuzluklarla önce elle değil, dille, sözle eleştiriyle müdahale edeceğiz.
Mesela egoist bir kişinin egoist olduğunu elimizden gelen bütün iyi yöntemlerle, bütün ikna
edici yöntemlerle, bütün maharetimizi kullanarak ona kabul ettireceğiz. Ağzıyla söylemesi
şart değil. İçinden kabul etsin yeter. İçinden kabul etmesinin ölçüsü nedir? Ufak ufak
davranışlarında değişiklik oluyorsa, o kişi hatasını kabul etmeye başlamış demektir. İnsanların
davranışlarını birdenbire değiştirmeleri zordur. Bu belirli bir zaman ve süreç ister. Ayrıca
insanların hatalarını açık açık itiraf etmelerini beklememeliyiz. Hatayı itiraf etmek çok büyük
bir meziyettir ama herkes hatasını itiraf edemez. Bu çok zor bir iştir. Hatasını itiraf etmek, çok
mükemmel insanların harcıdır. Hatayı itiraf etmek hataların yaygınlaşmasını önler. Hatayı
itiraf etmek insanların size güvenmelerini sağlar. Hatayı itiraf etmek insanların sizin
üzerinizde ümitvar olmasını sağlar. Hatasını inkâr eden kişilerden insanlar ümidini keser, ne
hali varsa görsün duygusuna kapılır. Fakat kişinin hatasını açıktan, diliyle itiraf etmesi şart
değildir, içinden itiraf etmesi ve bunu davranışlarına yansıtması yeter.
Şu halde biz, sadece kendimizi eleştirmekle yetinmek durumunda değiliz. Çevremizdeki
kişileri de eleştirme görevimiz var. Bu da, en yakınlarımızdan başlayarak uzağa doğru
sırasıyla gider. Bizim toplumumuzda olumlu, dikkatli ve iyice hesabı kitabı yapılarak
yöneltilen eleştiri çok ihmal edilen bir şeydir. Ama eleştiri bizim toplumumuzda niye
yapılmıyor? Biz eleştiriyi yanlış yaptığımız zaman olumsuz sonuçlarını görüp eleştiriden
kaçıyoruz. Eleştiriyi yapmayı bilmiyoruz. Sözü uzatmadan basit bir şey söyleyeyim. Eleştiri
kesinlikle iki kişi arasında olacak, üçüncü kişilerin haberi olmayacak. Asla insanların arasında
eleştiri yapmayacağız. Eleştireceğiniz kişiyi yalnız bulacaksınız, durumu uygun mu
bakacaksınız; öfkeli mi değil mi, müsait zamanını kollayacaksınız, Kur’an-ı Kerim’in
tabiriyle “Hikmetle, güzel öğütle ve güzel yöntemlerle“ (Nahl:125) usturuplu şekilde, tatlı
dille eleştireceksiniz. Hatta öyle eleştireceksiniz ki, adam o an eleştirdiğinizin farkında bile
olmayacak. Tabir caizse jeton zaman içinde düşecek. Yahu falan kişi beni çok usturuplu bir
şekilde eleştirmiş de fark etmemişim diyecek. O kadar dikkatli eleştireceğiz. Hepinizi tekrar
saygı ve sevgiyle selamlarım.
Prof. Dr. Salahattin Polat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13787.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Erdoğan’ı Hüzünlendiren Hediye
Dün Ankara ATO Congresiun’da düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet
Töreni’nde 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, annesinin dikmiş olduğu Türk
bayrağını hediye eden Erciyes Üniversitesinde eğitim gören Ugandalı Cemil’in hikayesi
yürekleri burktu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende, 4 bin dolayında öğrenci mezuniyet keplerini
fırlattı. Yabancı öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği Çanakkale Türküsü salonda
duygusal bir atmosfer oluşturdu. Sık sık gözlerin yaşardığı törende Ugandalı Cemil'in
hikayesi de, kısa bir filmle anlatıldı.
UGANDA'NIN YOKSUL KÖYÜNDEN KAYSERİ'YE...
Uganda’dan Kayseri’ye olan yolculuğunu anlatan Cemil:"Benim adım Cemil Mwanja 20
yaşındayım. Annem terzi, babam oduncu ve yedi kardeşiz. Uganda’nın Jinja şehrinde
Vantunda köyünde yaşıyordum. Liseyi bitirdikten sonra en büyük hayalim üniversite
okumaktı. Ama bu yaşadığım yerde neredeyse imkânsızdı, çünkü yaşadığımız yer çok fakir
bir yer burada her şey çok zor” şeklinde konuştu.
Ugandalı Cemil, hikayesinin ardından kürsüye gelerek, annesinin gönderdiği hediyeyi
kastederek, "Hediye bekliyor. Başkanıma vermek istiyorum" dedi. Hediye, yoksul terzi
annenin evinde diktiği Türk bayrağı idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil'in verdiği bu bayrağı
üç kez öperek ve alnına koyarak aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13788.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

50. Yıl İlkokulu’nda kermes yapıldı
Tomarza ilçe merkezinde bulunan 50.Yıl İlkokulu Okul-Aile Birliği okul yararına kermes
düzenledi.
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Okul bahçesinde yapılan kermeste yiyecek ve içecek türü ürünler satıldı. Tatlılar, kekler,
böreklerin yansıra taşta köfte ve taşta sucuk davetlilerin beğenisini kazandı. Okul Müdürü
Fatih Papak kermesle ilgili: "Okul aile birliğimiz yönetimi okulumuza destek amacıyla bu
kermesi talep ettiler. İyi bir aktivite oldu. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte tatil
öncesi buluşma, kaynaşma ve yardımlaşma için bir fırsat oldu.” açıklamasında bulundu.
Kermese öğrenci velilerinin dışında, ilçe milli eğitim şube müdürü Yunus Topuz, okul
müdürleri ve öğretmenler katkı ve katılımları oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13789.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Seçimin kazananları kaybedenleri ve Neron'lar
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Evet zahiren baktığımızda şer ittifak ummadıkları bir zaferi kazanmış görünüyor. Peki
kimler bu şer ittifakı oluşturanlar? Başta Siyonist Yahudi, onun taşeronu ABD, Avrupa, tüm
Emperyalist güçler, Yahudi lobileri, Faiz lobileri, Ermeni lobileri, Persilvanya uşakları,
Kartel medya, Kabilin soyundan gelenler, tüm İslam düşmanları, Müslüman kanıyla beslenen
tüm vampirler,.. vs. Hepsi şimdi bayram ediyor. Zil çalıp oynuyorlar,
kınalanıyorlar.
Kaybedenler ise; Filiskindeki, Iraktaki, Suriye deki, Mısırdaki, Arakandaki, Keşmir
deki, Doğu Türkistan’daki, Açe deki, Mora’ daki Somali deki, Sudandaki, Habeşistan’daki,
ve dahi Dünyanın her tarafındaki çaresiz zavallı yetimler, dullar, açlar, yoksullar,
dövülmüşler, sakat bırakılmışlar, kovulmuşlar, zindana atılmışlar, sömürülmüşler , bilumum
ezilmişler ve "Size ne oldu da Allah yolunda ve "Rabbimiz! Bizi, halkı zalim olan bu şehirden
çıkar. Bize katından bir sahip ve yardımcı yolla" diyen mustaz'af (zavallı) erkek, kadın ve
çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz?" (Nisa: 4/75) ayetini haykırıp imdat isteyenler. Yıllardır
bu Ülkede zenci muamelesi gören İmam-hatipliler, başörtülüler, inançlarından dolayı
dışlananlar, horlananlar, ordudan atılanlar, hakkı yenilenler, işçiler, memurlar,
emekliler,… Hep bunlar kaybetmiş gibi gözükenler ama İnşallah öyle olmayacak. Rabbim
Zalimleri sevindirmeyecek ve Mazlumların yanında yer alacak.
Ey benim sevdiğim ve sevmek zorunda olduğum Saadet partili kardeşlerim, Büyük Birlik
Partili kardeşlerim, oy vermenin küfür olduğunu iddia eden, oy verenleri demokrasiyi din
edinmiş birer demokrasinin Havarisi kabul eden ve kapı kapı dolaşıp ” Demokratik
seçimlere
katılacak
olanlara
nasihat”
adlı
kitapçıkları
dağıtan muvahhit kardeşlerim, akıllarını başkalarına kiraya vermiş duyarsız takva sahibi
kardeşlerim. Siz bu tablodan memnun musunuz? Yoksa şimdi sizde mi sevinip bayram
ediyorsunuz? Hiç mi vicdan azabı çekmiyor musunuz? Kimlerin safında yer aldığınızın,
kimlerin ekmeğine yağ sürdüğünüz ün
farkında
değil misiniz?
Lütfen
kardeşlerim Allah(C.C) Rızası için Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba
çekelim. Gerçekten doğru olanımı yaptık? Hepimiz üzerimize düşeni yapabildik mi ? Zavallı

dünya mazlumlarının üzüntüsü sizi enterese etmiyor mu? İşte Döviz zirve yaptı, borsa taban
yaptı, Türk parasının değeri düştü, Enflasyon canavarı depara kalktı. Dünya çapındaki devasa
projeleri şimdi kim gerçekleştirecek? Hükümet krizi başladı. Çözümsüzlük ve kaos günleri
geri döndü. Bütün bunlar size dokunmayacak mı? Sizin çocuklarınızın yarınları daha
güvende olacak? Tayyip Bey size göre İslam karşıtımı? Nedir bu derece kininiz sebebi? .
Sizin
Alternatifiniz
nedir?.
Buyurun
pirincin
taşını
ayıklayın
beyler?
Ak parti teşkilatında etkili ve yetkili olan zevat. Sizlerde kendinizi hesaba çekiyor
musunuz? Aday tespitlerini doğru yaptığınıza inanıyor musunuz? Atalarımız “Dere geçilirken
at değiştirilmez” dedikleri halde, yıllardır birikimi olan bu davanın çilesini çekmiş, daha ilk
günden elini taşın altına koyan adeta sütun mesabesindeki kadroyu üç dönem kuralı
saçmalığı ile devre dışı bırakarak, onların yerine tabanda karşılığı olmayan tecrübesiz hatta
seçmenin dışladığı adayları adeta dayatarak listelere koymanız doğru muydu? Gönüllü
kuruluşlarla göstermelik istişareler yapıp, onların istediklerini değil kendi bildiğinizi listelere
doldurduğunuzun farkında değilmisiniz? Türkiye’nin hiçbir ilinde seçmenin listelerden
memnun olmadıklarının farkında niçin olmadınız? Bilhassa doğu ve güney doğuda daha ciddi
ve hassas bir liste oluşturmanız mümkün değimli idi? Seçim stratejiniz doğru muydu? Yomsa
sürekli aynı yarayı kaşıya kaşıya kanattınız mı? Yada yanlış etki ile tepkimi aldınız? Hele şu
yolsuzluk iftirasında biraz daha şeffaf davranıp, halkı yeterince ikna edip, onların
beklentilerini yerine getiremediniz mi acaba? Ak saray ile Çankaya’nın Hakan Fidan çelişkisi
ve Melih Gökçekle Bülent beyin halkın önünde çekişmeleri uygun muydu? Tayyip beyin
meydanlara inmesinin zamanlaması doğrumuydu? Şimdi şapkanızı önünüze koyup
düşünün. Bu sonucun sizin ve bizim için ilahi bir ikaz olduğunu da aklınızdan
çıkarmayın.
Şimdi yurt içindeki ve yurt dışındaki Neron’lar tepelere çıktılar büyük bir keyifle
yangını seyrediyorlar. O Neron’ ların kimler olduğu herkesçe malum. Ama unutmasınlar ki
bu yangı en fazla hem bu dünyada hem öbür dünyada onları yakacak. Ey!.. bütün firavunlar,
onlara uşaklık eden yerli işbirlikçileri, ey tüm neron’lar unutmayın ki “Ve mekeru ve
mekerallah, vallahü hayrul makirin.” (Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah,
tuzak
kuranların
en
hayırlısıdır.) Al-i
İmran 54.
Ahir Kelam; Gayesi Hakk’ın yer yüzünde ikamesi
olan kıymetli kardeşlerim. Bizler eskisinden daha fazla Ümit var olacağız. Biliyoruz ki Tıraş
edilen sakal eskisinden daha gür bir şekilde yeniden çıkar. Rahmetli Üstad Necip Fazıl
KISAKÜREK zindanda en ağır zulümlere maruz kaldığında, kamıştan borularla ciğerinden
kalemine kan çekerek bizlere şöyle seslenmişti
“Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!
Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir! “
SÖKE - KAYSERİ

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13790.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

08/06/2015 MUSTAFA

Ülkenin büyümesi devam etmeli
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri’de katıldığı 639. Mimar Sinan
Evliyalar Şenliği’nde yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki günlerde gene enerji sektörü ile
alakalı önemli projelere imza atma aşamasına gelmek istiyoruz. Rusya Federasyonu Türkiye
için, Türkiye Rusya Federasyonu için vazgeçilmez iki ülkedir” dedi.
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Melikgazi Belediyesi ev sahipliğinde Evliyalar Mesire Alanı’nda bu yıl 639.’su düzenlenen
Mimar Sinan Evliyalar Şenliği’ne Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahid Özden ve vatandaşlar katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan Bakan Yıldız, seçimin ardından Türkiye’nin büyümesini kesintiye uğratmayacak
yapı içerisinde bulunulması gerektiğini söyleyerek, “639.’su düzenlenen Mimar Sinan
Evliyalar Şenliği’ne Melikgazi Belediye’mizin ev sahipliğinde hep beraber burada
bulunuyoruz. Bizim mutlaka Türkiye’nin kalkınmasını, büyümesini kesintiye uğratmayacak
yapı içerisinde bulunmamız lazım. Gerek Kayseri’nin gerekse Türikiye’mizin büyümesi
hiçbir gerekçeyle kesintiye uğramaması lazım. O yüzden her birimiz el birliği ile bu konuda
çalışmaları yapmaya devam edecektir” dedi. Viladimir Putin ile görüşmelerini değerlendiren
Bakan Yıldız, “Sayın cumhurbaşkanımızın refakatinde bir önceki gün Sayın Aliyev ile
Türkmenistan Devlet Başkanı Ahmedov ile dün de Sayın Putin ile görüşmelerde bulunduk.
Görüşmelerde tabi enerji temel başlıklardan bir tanesi. Önümüzdeki günlerde gene enerji
sektörü ile alakalı önemli projelere imza atma aşamasına gelmek istiyoruz. Rusya
Federasyonu Türkiye için, Türkiye Rusya Federasyonu için vazgeçilmez iki ülkedir. Sayın
Putin ile görüşmelerde bu tür vurgulara ve bir kısım projelere hep beraber değinildi. Gayet
güzel bir görüşme geçti. Özümüzdeki haftalar içerisinde gelişmeleri hep beraber izleyeceğiz
inşallah” şeklinde konuştu.
Bakan Yıldız ve beraberindekiler, daha sonra şenlik alanında kaynatılan kazandaki pilavları
vatandaşlara dağıttı. Melikgazi Belediyesi tarafından şenlik alanında kaynatılan 50 pilav
kazanında 3 ton bulgur, 2 ton et, 200 kilo tereyağı, 200 kilo zeytinyağı kullanıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13791.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Yerel seçim olsa tüm belediyeleri alacaktık!
AK Parti İl teşkilatı tarafından hazırlanan programlar dahilinde, 7 Haziran seçimleri
sonrasında, ilçelere yönelik olarak teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.
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AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar
Karayel, Havva Talay Çalış ve il yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, seçimde
yaptıkları çalışmadan dolayı ilçeleri ziyaret ederek, teşkilatlara teşekkür etti.
Pınarbaşı ilçesinden başlayan ziyaret, Sarız, Sarıoğlan, Akkışla, Özvatan ve Felahiye ilçeleri
ile devam etti. Gittikleri her ilçede yoğun ve coşkulu bir kalabalık tarafından karşılana heyet,
ilçelerdeki bu heyecanı görmekten dolayı mutlu oldu. İlk teşekkür ziyareti Pınarbaşı ilçe
teşkilatına yapılırken, burada konuşan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Türkiye
çapında, AK Parti'nin oy oranındaki düşüşün Kayseri'yi de etkilediğini belirterek, " Bu düşüşe
rağmen, sandıktan yinede birinci parti olarak çıktık. Tüm olumsuzluklara rağmen, seçimden
birinci parti çıkmış olmanın bir sevinci, iktidarı kaybetmemizden dolayı da bir burukluğumuz
var. Bundan 13 yıl önce, yüzde 34.5 ile 363 milletvekili almıştık, ama şu anda yüzde 41 oy
aldık ve iktidarı kaybettik burada bir üzüntü yaşıyoruz. Kayseri genelinde aldığımız oylara
baktığımızda, her ilçede birinci partiyiz. Bu da demek oluyor ki, bu gün genel seçim değil de,
yerel seçim yapılıyor olsaydı, tüm ilçelerde belediyeleri almıştık. Bu seçimlerde her bir
arkadaşımızın büyük emeği var. Her teşkilatımızın katkısı var. Ben teşkilatlarımıza ve
teşkilatlardaki arkadaşlarımıza koydukları bu katkıdan dolayı hepsine teker teker teşekkür
ediyorum" dedi. Milletvekili Hava Talay Çalış da, tüm teşkilatların ellerine ve yüreğine sağlık
diyerek sözlerine başladı. Hiç bir teşkilatın oylarımızın düştüğü yönünde bir izlenime
kapılmalarını isteyen Çalış, "Ben bizzat, teşkilatlarımızın ne kadar fedakarca çalıştıklarını
biliyorum. Hepinizin çok büyük emeği var. Bundan sonra da sizlerin yanınızdayız. Dimdik
ayaktayız. Hiç kimseye de bu meydanı bırakacak değiliz. Hep birlikte el ele vererek,
yolumuza devam edeceğiz. Projelerimiz gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu seçimde gördük ki,
bir çok vatandaşımız diğer partilere oy verdikleri için pişman oldular. Keşke vermeseydik
diyenler oldu. Eğer koalisyon olmazda erken seçime gidilirse, biz yeniden birinci partiyiz.
Bizle hizmet aşkı ile yola çıkmış insanlarız. Bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz"
şeklinde konuştu. İlçe ziyaretlerinin ardından, Felahiye İlçesindeki Karayel Viyadüğü'nde
açıklama yapan Karayel ise, 7 Haziran seçimleri sonrasın da tüm ilçelere teşekkür ziyaretine
çıktıklarını ifade ederek, "Bir grup milletvekili ve il yönetiminden arkadaşlarımız Güney
ilçelerini, bizde il başkanımız ve milletvekili arkadaşımızla birlikte Kuzey ilçelerini ziyaret
ettik. Teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 2 aylık bir sürede özverili bir
çalışma içinde bulundular. Netice milletimizin dediği oldu. AK Parti'nin kırmızı çizgileri
bellidir. Milletten yana olan çizgilerdir. Sandıktan çıkan demokrasi neticesine saygılıyız.
Milletimiz kararını vermiştir. İnşallah AK Parti memleketimizin ve milletimizin yararına olan
çalışmalarını sürdürecek. Yaptığımız çalışmalar sonucunda gördük ki, böyle bir neticeyi
milletimizde arzu etmiyormuş. Ama bu netice ortaya çıktı. AK Parti'nin bu ülkeye yaptığı
hizmetlerden dolayı herkes teşekkür ediyor. Milletimizin, hizmetlerden dolayı bir sıkıntısı

yok. Biz bundan sonrada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milletimize ve memleketimize hizmet
etmeye devam edeceğiz. Davası büyük olanın, sıkıntıları da büyük oluyor. Ama bunların
hepsini inşallah gidereceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13792.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

61 santimetrelik balıkla birinci oldu
Kocasinan Belediyesi ve KOBDER’in ortaklaşa düzenlediği 3. Ulusal Amatör Olta Balıkçılığı
ve Hayatı Koruma Bahar Festivali ödül töreni düzenlendi.
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Yamula Barajı’nda düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan KOBDER Başkanı
Osman Ozan festival hakkına bilgiler vererek, desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.
Ozan, “Kocasinan Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 3.’sünü düzenlediğimiz 3. Ulusal Amatör
Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Bahar Festivali’nde bir günü daha geride bıraktık.
Yaklaşık bu bölgede 3 gündür çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında birçok
sivil toplum kuruluşuyla birlikte dirsek temasında olduk. Vatandaşlarımıza, doğa sevgisi olan
dostlarımıza renkli bir festival düzenlemeyi düşündük. Bu bağlamda Kayseri’mizde çeşitli
sivil toplum kuruluşları, Pusula Gençlik İzci Kulübü, Kayseri Off-Road Kulübü, Ulusal
Fotoğraf Amatörleri Derneği etkinliklerimize katkıda bulundu. Hepsinden önemlisi de bize
tevazu gösterip şehir dışından gelen misafirlerimiz vardır” dedi. Kocasinan Belediyesi
Başkanvekili Ahmet Akıncı ise Kayseri’nin sosyal hayatını renklendirmek için
organizasyonları desteklediklerini dile getirerek, Yamula Barajı’nın sosyal hayatın
merkezlerinden biri olması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Akıncı, “Kocasinan
Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kayseri’nin denizi olan Yamula Barajı’nı tanıtmak,
içinde bulunduğumuz doğal güzelliklerden insanlarımızı yararlandırmak, Kayseri’nin sosyal
hayatına renk katmak amacıyla organizasyonları düzenliyor ve destekliyoruz. Sayıları 500
civarında olan yarışmacıları tebrik ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak Yamula Barajı’nın
sosyal hayatın merkezlerinden bir tanesi haline getirebilmek için ağaçlandırma ve
yeşillendirme çalışmalarına çok büyük önem veriyoruz. Kuşçu civarında yaklaşık 4 milyon
metrekarelik bir alanda iki orman alanı oluşturmak için çalışmalara başladık. Çok güzel bir
sahil yolunu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Deniz kenarındaki şehirlerde olduğu gibi
sahil yolunu takip ederek deniz havasını teneffüs ediyorsunuz. Hemen yanı başımızda
vatandaşlarımızı kısa bir tatil yapıp dinlenmeleri için bungalov evler yapma çalışmalarına
başladık” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların sonunda 3 gün süren festivalde çeşitli
kategorilerde dereceye girenlere ödülleri verildi. Düzenlenen festivalde 61,5 santimetrelik
balık ile Osman Öztürk 1., 56,5 santimetrelik balık ile Tuncay İkay 2., 54 santimetrelik balık
ile 3. Murat Eroğlu oldu. ‘Kıyıdan En Büyük Gökkuşağı Alabalık Yakalama Yarışması’nda
ise, 47,5 santimetre ile Mahmut Aydemir 1., 37 santimetre ile Murat Cebe 2., 36 santimetre ile
İbrahim Canatez 3.’lüğü kazandı. ‘Bottan En Büyük Suda Balığı Yakalama Yarışması’nda da,

Nermin Uyanık ve Mustafa Turan 1., Berat Uyanık ve Ömer Yerlikaya 2., Burak Can, Baran
Can ve Bahadır Can da 3. oldu. Fotoğraf Dalı’nda yapılan yarışmalarda da Ümran Durmuş,
Necmi Babayiğit ile Gonca Kavrağlı ödül almaya hak kazandı.
Dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinden aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13793.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Dünya Çevre Günü’nde bisiklet ile Erciyes’e
çıktılar
Kayseri’de bisikletliler ‘Dünya Çevre Günü’ dolayısı ile düzenledikleri etkinlik ile Erciyes
Dağı’na tur düzenledi.
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Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bisikletliler
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon ile yaklaşık 90 bisikletli, ‘Dünya Çevre
Günü’ dolayısı ile Erciyes Dağı’na pedal çevirdi. Etkinlik hakkında bilgi veren Bisikletliler
Derneği Kayseri Temsilcisi Mehmet Uzunlar hem insanları sağlıklı yaşama davet etmek hem
de bisiklete teşvik etmek için bu organizasyonu düzenlediklerini ifade ederek, “Kayseri’de
gönüllü olarak bisiklet kullanan, bisiklet sever dostlarımızla birlikte ‘Dünya Çevre Günü’
dolayısıyla Erciyes Dağı’na bisiklet turu düzenledik. Bunun sonucunda insanları hem sağlıklı
yaşama davet etmek ve bisiklete teşvik için yola çıktık. Yaklaşık 90’a yakın bisikletçi
arkadaşımız var. bunlar Erciyes Dağı’na kadar yaklaşık 26 kilometre pedallayacaklar.
Sonunda kendilerine katılımcı olarak madalya verilecek. Bu işi hem Kayseri Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği’nin ortak
organizasyonudur.
Katılan
arkadaşların
hepsine
teşekkür
ediyoruz”
dedi.
Startın verilmesiyle bisikletliler Erciyes Dağı’na doğru yola çıktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13794.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

İHH Diriliş Buluşmaları Kayseri’de başladı
İHH ve çeşitli STK’ların işbirliğiyle organize edilen ‘Diriliş Buluşmaları’ isimli konferans
serisi ‘Kudüs ve Mescid-i Aksa’ konferansı ile Kayseri’de başladı.
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Sahn-ı Seman İslamî İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi, Sosyal
Doku Vakfı, Siyer Vakfı, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi’nin (İFAM) işbirliğiyle organize
edilen ‘Diriliş Buluşmaları’ isimli konferans serisi ‘Kudüs ve Mescid-i Aksa’ konferansı ile
Kayseri’de başladı. Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla
başlayan programın açılış konuşmasını yapan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail’in
Mescid’i Aksa’yi yıkma planları yaptığını vurgulayarak, “Mescid-i Aksa’yı yıkmaya
çalışıyorlar ve Kur’an-ı Kerim yakıyorlar. Gözümüze baka baka diyorlar ki ‘Biz Mescid-i
Aksa’yı yıkarız, Kur’an-ı Kerim’i yakarız, sizlerden bir ses çıkmaz’. Çünkü İslam
coğrafyasının parçalanmışlığını çok iyi biliyorlar. O nedenle bizler de onlara diyoruz ki, ‘Biz
alimlerimize güveniyoruz, insanlarımıza güveniyoruz. Hangi mektepten, hangi mezhepten
olursa olsun bu alimlerimiz bir araya gelip halkı da arkasına alarak Allah’ın izniyle Mescid-i
Aksa’nın kurtuluşu için Kudüs’e gidecek yolu açar inşallah’ diyoruz. Bizim size ihtiyacımız
var. Araba konvoyu, mavi Marmara ve şimdide hazırlıklarımız Kudüs’e yürüyüş olacak.
Onun için bu hocalarımızdan rica ettik. Bu halkın önüne birlik ve beraberlik içerisinde aynı
hedefler doğrultusunda olduğumuzu gösterin dedik. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.
Çözüm sürecini desteklediklerini ifade eden Yıldırım, “Biliyor musunuz, şuanda İsrail
Gazze’ye tekrar saldırmak için hazırlanıyor. Mescid-i Aksa’yı yıkma planlarını tekrar gözden
geçiriyor. Ve değerli kardeşlerim, sözü, Kudüs’ü ve Mescid’i Aksa’yı hocalarıma
bırakıyorum. Ama sizden bir ricam var. Kürt ve Türk ittifakı Selahattin’i doğurur, Mescid’i
Aksa’yı kurtarır. O yüzden diyoruz ki ‘Çözüm sürecine evet’. Çünkü Mescid’i Aksa’ya
gideceğiz birlikte” şeklinde konuştu.
Genel Başkan Yıldırım’ın konuşmasının ardından İhsan Şenocak, Nureddin Yıldız,
Abdülmetin Balkanlıoğlu, Ebubekir Sifil ve Muhammed Emin Yıldırım’ın konuşmacı olarak
katıldığı ‘Kudüs ve Mescid’i Aksa’ konferansı verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13795.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Prof. Dr. Yusuf Baran, Gelişen Ülkeler
Mühendislik ve Teknoloji Akademisi’ne seçildi
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf
Baran Gelişen Ülkeler Mühendislik ve Teknoloji Akademisi’ne seçildi.
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Gelişen Ülkeler Mühendislik ve Teknoloji Akademisi’nin (The Academy of Engineering and
Technology of the Developing World) temel misyonu gelişen dünyadan bilim ve teknoloji
liderlerinin birikimlerinden daha fazla faydalanmak üzere mobilitilerini arttırmak. Böylece,
Birleşmiş Milletler’in belirlediği sürdürülebilir gelişme hedefleri doğrultusunda Güney-Güney
İşbirliğini sağlayabilmek.
Güney-Güney İşbirliği (SSC) ise gelişmekte olan ülkelerin mevcut kalkınma sorunlarına
çözüm üretebilmek için işbirliği içinde çalışmaları üzerine kurulmuş uluslararası bir işbirliği
teşkilat. Güney-Güney İşbirliği 130’dan fazla ülkeden oluşmakta ve Birleşmiş Milletlere üye
ülkelerin üçte ikisini ve tüm dünya nüfusunun yüzde 60’ından fazlasını temsil ediyor. Bu
işbirliği çerçevesinde, Güney-Güney ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliği güçlendirilmekte
ve farklı alanlardaki birikimlerin paylaşımı ile bu ülkelerin kalkınmalarına önemli katkılar
sunuluyor.
Gelişen Ülkeler Mühendislik ve Teknoloji Akademisi, kamu ve özel sektörden bilim
insanlarını, araştırmacıları, teknolog, mühendis ve bilim politikacılarını bir araya getirerek
gelişen dünyanın ulusal ve bölgesel kalkınmasına önemli katkılar sunacak bilim, teknoloji ve
inovasyon politikaları belirleyecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13796.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kayseri'de LYS heyecanı başladı
Üniversite giriş sınavının ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS)
heyecanı başladı.
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Öğrencilerin ilk girdiği LYS-4 sosyal bilimler sınavı saat 10.00'da başladı. LYS-4 tek
oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. LYS-4'te, tarih testi, coğrafya-2 testi ve felsefe
grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testi yer alıyor. Öğrenciler sınava girecekleri salona
girerken, aileleri ise dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Aileler çocuklarının girdikleri
sınavda başarılı olmalarını arzu ettiklerini söyledi.
Lisans Yerleştirme Sınavlarının diğer bölüm tarihleri ise şu şekilde olacak; LYS-1 ve LYS-5
14 Haziran Pazar, LYS-2 20 Haziran Cumartesi ve LYS-3 21 Haziran Pazar
gerçekleştirilecek. LYS-1 matematik sınavı, 14 Haziran Pazar saat 10.00'da başlayacak, tek
oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. LYS-1'de, matematik testi ve geometri testi yer
alacak.
LYS-5 yabancı dil sınavı da 14 Haziran 2015 Pazar saat 14.30'da başlayacak, tek oturumda
uygulanacak ve 120 dakika devam edecek. Yabancı dil sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce
olmak üzere üç dilde yapılacak.
20 Haziran 2015 Cumartesi yapılacak LYS-2 fen bilimleri sınavı, saat 10.00'da başlayacak,
tek oturumda 135 dakikada tamamlanacak. LYS-2'de, fizik, kimya ve biyoloji testi yer alacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13797.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Tarihi eser zannettiler su testisi çıktı
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Kayseri'de, otopark inşaatının temelini kazma çalışması sırasında tarihi eser olduğu
düşünülen parça için polis ekipleri olay yerine çağrıldı. Polis ekiplerinin olay yerine
gelmesiyle bulunan parça yerinden çıkarıldı. İçi çamur dolu parçanın tarihi eser değil, tarihi
değeri olmayan su testisi olduğu anlaşıldı.
Gevher Nesibe mahallesi katlı otoprak inşaatında meydana gelen olayda temel kazma
çalışmaları sırasında tarihi eser olduğu düşünülen bir parça için inşaat çalışanları polis
ekiplerine durumu bildirdi. İnşaat işçileri polis ekiplerinin de olay yerine gelmesinin ardından
buldukları parçayı yerinden çıkarttı. Kontrol edilen parçanın tarihi eser olmadığı anlaşıldı.
Yapılan incelemede bulunan parçanın tarihi değeri olmayan su testisi olduğu anlaşıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13798.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Ramazanın vazgeçilmezi hurmalar tezgahtaki
yerini aldı
Ramazan ayının yaklaşmasıyla hurmalar da tezgahtaki yerlerini aldı.
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Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kala mübarek ayın vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan
hurmalar da tezgahtaki yerlerini aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan esnaflardan Metin
Elma, Ramazan’ın yaklaşmasıyla hurmaların piyasaya çıktığını söyleyerek, “Ramazan
yaklaştı, hurmalarımızı diziyoruz. Bunlar Ramazan’ın gülü. Ramazan yaklaştığı zaman
hurmalar piyasaya çıkar. Müşteriler de ağız tadıyla yer. Şeker hastalarına bir zararı yok, fazla
yemediği takdirde. Günlük 2-3 tane yediği zaman gayet sağlıklı olur, çocukların
beslenmelerine yardımcı olur. Hurmayla oruç açmak sevaptır” dedi. Hurmalar hakkında bilgi
veren Elma, “Kudüs hurması lifli olur, lezzetli olur. Kabuğu sert olanı var, yumuşak olur. İran
ve Medine hurmamız var" diye konuştu.
Hurmaların fiyatı 10 ila 50 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13799.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Yamaç paraşütünde ikinci gün
Talas Belediyesi tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Uluslararası Ali Dağı Yamaç Paraşütü
Şampiyonası'nda pilotlar 2. gün 69 kilometre uçtu.
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2 bin rakımlı Ali Dağın zirvesinde gerçekleşen ve aralarında Türkiye, Rusya, Fransa, İran,
Kazakistan ve İsviçre'den 36'sı yabancı, 15'i kadın 120 sporcunun yarıştığı şampiyonanın 2.
gününde uçuş öncesi yarışma teknik koordinatörü Semih Sayır tarafından brifing verildi.
Teknik komitenin belirlediği 69 kilometrelik Karatay hedefine gitmek için havalanan
sporcular, dağın zirvesinden kalkarak gökyüzüne havalandı. Şehrin üzerinde süzülen
sporcular, yamaç paraşütleriyle rengarenk görüntüler oluştururken, izleyenlere unutulmaz
anlar yaşattı.İkinci gün yapılan uçuşlarda genel klasmanda Fransa'dan Mathieu Vermeil

birinci, Türkiye'den Semih Sayır ikinci, Iran’dan Soheil Barikani üçüncü olurken, kadınlarda
Rusya'dan Daria Krasnova birinci, Türkiye'den Merve Arslan ikinci ve yine Türkiye'den
Burcu Demirörs üçüncü oldu. Takımlarda ise 'Gin Team' birinci, 'Niviuk İran' ikinci ve 'AYP'
üçüncü sıradaki yerini korudu. Yarışma pazar günü son uçuşlar ve ardından düzenlenecek
ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13800.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Şair ve Yazar Yusuf Dündar imza günü
düzenledi
Kayserili şair ve yazar Yusuf Dündar, düzenlediği imza günü ile yeni çıkan kitaplarının
tanıtımını yaptı.
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Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen imza gününde Kayserili
Şair ve Yazar Yusuf Dündar, yeni yayımlanan ‘En Çok Seni Sevdim’ ile ‘Mor Benekli
Koyunlar’ isimli kitaplarının tanıtımını yaptı. Hunat Hatun Kültür Merkezi’ndeki imza
gününde konuşan Şair ve Yazar Yusuf Dündar vatandaşları etkinliğe davet ederek, “Roman
yazma, resim yapma, az da olsa şiir yazma gibi çalışmalarımız var. bu bağlamda Hunat Hatun
Kültür Merkezi’nde böyle bir etkinliğe başladık. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube
Başkanımız Vedat Sağlam’ın ev sahipliğinde böyle bir organizasyon yaptık. Hem resim
sergisi hem imza günü düzenleyerek okuyucularımıza sunduk. Kitaplarımız geçtiğimiz yıl
Kasım ayında yayına girdi. Şuanda ilk defa Kayseri’de imza günü ile sunduk. Böyle bir
etkinlik yaptık, bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri
Şube Başkanı Vedat Sağlam ise şairin yeni yayımlanan kitaplarının tanıtımını yapmak için
böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyerek, “Bugün Hunat Hatun Kültür Merkezi’nde
Yazar Yusuf Dündar arkadaşımızın yeni çıkmış kitabının tanıtımı ile buradayız. Biz Türkiye
Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı olarak arkadaşımıza destek vermek amacıyla ev
sahipliğinde bulunuyoruz. Arkadaşımız da bizim üyemizdir. Sadece Yusuf Bey değil kitabı
çıkmış arkadaşımız olursa biz ev sahipliği yapmak niyetindeyiz. Bu manada bir araya gelmiş
bulunuyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar teveccüh ediyorlar. Amacımız yeni çıkan kitabı
tanıtmak” şeklinde konuştu.
Etkinliğin iki gün boyunca devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13801.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Kayseri’de Hakim ve Savcıların yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) adli yargı yaz kararnamesi ile birlikte
Kayseri’de de hakim ve savcıların yerleri değişti.
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Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından internetteki 'www.adalet.gov.tr'
adresinde yayımlanan 2015 yılı yaz kararnamesi sonucunda Kayseri’deki atamalar şu şekilde
gerçekleşti;
İzmir Hakimi Yahya Kesim Kayseri Hakimliğine, Sivas Cumhuriyet Savcısı Çetin Cesur
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na, Kayseri Hakimi Ayşe Erkan Yargıtay Cumhuriyet
Savcılığı’na, Ankara Hakimi Süleyman İnce Kayseri Hakimliği’ne, Kayseri Cumhuriyet
Savcısı Celal Budak Mersin Cumhuriyet Savcılığı’na, Kayseri Hakimi Vedat Nacar Kayseri
Ticaret Mah. Başkanlığı’na, Mersin Hakimi Doğan Şahin Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na,
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Murat Yerdeyatar İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na,
Konya Hakimi Nayim Durak Kayseri Hakimliği’ne, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Hasan
Candan Konya Cumhuriyet Savcılığı’na, İzmir hakimi İsmail Kurt Kayseri Hakimliği’ne,
Kayseri Hakimi Ferhat Sayalı Mersin Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı’na, Kayseri Hakimi
Hatice Polat Gaziantep Hakimliği’ne, Kayseri Hakimi Berrin Tümer Yerdeyatar İstanbul
Hakimliği’ne, İstanbul Hakimi Bülent Kınay Kayseri Hakimliği’ne, Kayseri Ağır Ceza
Mahkeme Başkanı Salih Polat Gaziantep Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı’na, Diyarbakır Ağır
Ceza Mahkeme Başkanı Ahmet Yıldızeli Kayseri Hakimliği’ne, Şanlıurfa Hakimi Türkay
Sağlam Kayseri Hakimliği’ne, Niğde Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Mehmet Ağır Kayseri
Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı’na, Adana Cumhuriyet Savcısı Sıtkı Kulualp Kayseri
Cumhuriyet Savcılığı’na, Nevşehir Hakimi Yasin İsmailoğulları Kayseri Hakimliği’ne,
Yargıtay Tetkik Hakimli Burak Özdoğan Kayseri Hakimliği’ne, Niğde Cumhuriyet Savcısı
Ali Osman Şen Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na, Niğde Cumhuriyet Savcısı Oğuz Akyol
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na, Hendek Cumhuriyet Savcısı Murat Şenel Kayseri
Cumhuriyet Savcılığı’na, Silifke Cumhuriyet Savcısı Metin Yıldırım Kayseri Cumhuriyet
Savcılığı’na, Simav Cumhuriyet Savcısı Ozan Azgıt Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığı’na,
Kayseri Cumhuriyet Savcısı İsmail Uyar Yargıtay Tetkik Hakimliği’ne, Soma Cumhuriyet
Savcısı Gökhan Şahin Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığı’na, Terme Hakimi Ali Osman
Karaoğlu Pınarbaşı Hakimliği’ne, Kayseri Hakimi Semiha Uyar Yargıtay Tetkik
Hakimliği’ne, Kayseri Hakimi Burçin Yavuz Midyat Hakimliği’ne, Kayseri Hakimi Nadide
Işık Şırnak Hakimliği’ne.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13802.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

Vatandaşların merakı ikinci kazaya sebep oldu
Kayseri'de, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını
kaybederken, kurtarma çalışmalarını görmek isteyen meraklı vatandaşlar ikinci kazaya sebep
oldu.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana gelen
olayda, 56 yaşındaki Ahmet Demirel'in karşıdan karşıya geçerken 3815-A sefer sayılı
tramvayın altında kaldı. Yaklaşık 20 metre kadar sürüklenen Ahmet Demirel olay yerinde
hayatını kaybetti. Demirel'in cesedi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında tramvayın
altından çıkarılırken, acı haberi alan kızı Ayten ve yakınları, olay yerinde sinir krizleri geçirdi.
Kurtarma çalışmalarını görmek isteyen vatandaşlar polis ekiplerine zorluk çıkarırken, olay
yerinde ikinci kazanın meydana gelmesine sebep oldu. Yaşanan maddi hasarlı trafik kazası
sonrasında meraklı vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı.Ahmet Demirel'in cesedi
ambulansla otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken,
kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h13803.html
Erişim Tarihi: 15.06.2015

