KAYSERİ HABER ARŞİVİ
11.01.2016–17.01.2016
Kanuni'nin Macaristan'daki türbesi ortaya
çıkıyor
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret eden Macaristan Ankara Büyükelçisi
Gabor Kiss iki ülke arasındaki tarihi anıların yaşatılması çalışmalarının hızla devam ettiğini
söyleyerek, “Ümit ettiğimiz kadarıyla bu yıl içerisinde Kanuni Sultan Süleyman’ın iç
organlarının defnedildiği türbenin yerini ortaya çıkaracağız” dedi.
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Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Macaristan ile olan ilişkilerin ticari
ilişkilerin ötesinde dostluk ve kültürel ilişkiye dönüştüğünü ifade ederek, “Sayın Gabor Kiss
ile uluslararası ilişkilerin ötesinde diplomatik ilişkilerin ötesinde güzel bir dostluğumuz oldu.
Kendisi daha önce Kayseri’yi ziyaret etmişti, biz de Ankara’da kendisine bir ziyaret
gerçekleştirmiştik. Kendisinin İstanbul Başkonsolosluğuyla bağlayan Kayseri ile Macaristan
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çok gayretli çalışmaları var. Fahri konsolosumuz
Osman Bey ile birlikte ilişkilerin geliştirilmesi için çok güzel gayret gösteriyorlar. Ben tebrik
ve teşekkür ediyorum. Artık bu ticari ilişkilerin ötesinde dostluk ve kültürel ilişkiye de
dönüşmüş durumda” dedi.
MACARİSTAN’DA
BULUNAN
KANUNİ
SULTAN
SÜLEYMAN’IN
İÇ
ORGANLARININ BULUNDUĞU TÜRBE BU YIL ORTAYA ÇIKARILACAK
Ziyarette konuşan Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, iki ülke arasındaki tarihi
anıların yaşatılması çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydederek, bu yıl içerisinde Osmanlı
İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği türbenin ortaya
çıkarılacağını belirtti. Kiss, “İki ülke arasındaki münasebetlerle ilgi söylemlerinizle
hemfikiriz. Aynı şekilde düşünüyoruz. Sadece tarihi dostluk ve akrabalıktan kaynaklanan
münasebetlerimiz güçlü değil, aynı zamanda modern dönemde müttefikliğimiz söz konusu.
Tarihi anılarımızın yaşatılması konusunda sürdürdüğümüz çalışmaları elimizden geldiğince
en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok iyi bir işbirliğimiz söz konusu. Ümit
ettiğimiz kadarıyla bu yıl içerisinde Kanuni Sultan Süleyman’ın iç organlarının defnedildiği
türbenin yerini ortaya çıkaracağız kısmetse. Burada Macar ve Türk uzmanlar ortaklaşa
çalışmaktalar ve kazı çalışmaları sürmekte. Uzmanların, arkeologların bildirdiği kadarıyla çık
iyi şekilde çalışmalar ilerlemekte. Türbenin bulunması ile ilgili çok olumlu görüşler söz
konusu. Tabi bu tarihi anı yerlerimizin yaşatılması noktasında Gülbaba Türbesi’nin
yenilenmesi söz konusu. İnşallah sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macaristan ziyaretine
tamamlanarak açılışının yapılmasını ümit etmekteyiz. Bu konuda gayret gösteriyoruz. Siyasi
ilişkilerimiz son derece aktif. Sayın Çavuşoğlu bu ayın sonunda resmi ziyaret gerçekleştirecek
Budapeşte’ye. Nisan ayı içerisinde Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nı Budapeşte’de

gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Mayıs ayında da Yüksek Düzeyli Stratejik İş Toplantısı’nı
Macar ve Türk Hükümetleri arasında Ankara’da gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz” diye
konuştu.
Ziyaretin anısına Büyükelçi Kiss ve Vali Düzgün çeşitli hediyeler verirken, ziyarette
Macaristan - Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16114.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Kayserili gençler, Avrupalı öğrencilere robot
eğitimi verdi
Avrupa Birliği projesi etkinliğinde Çek Cumhuriyeti "Univerzita Tomase Bati Ve Zline" ve
Portekiz "Universidade Do Minho" Üniversitesinden 22 öğrenci ve 2 öğretim elemanı,
Kayseri ilinde "Teknoloji ile Gelen Dostluk. The Technologies Of Friendship" projesi
kapsamında Robot eğitimleri alarak ülkelerine döndü.
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Çek ve Portekiz 'li gruba, Erciyes Mekatronik Topluluğu öğrencileri tarafından Çizgi izleyen
Robot ve Mini Sumo Robot eğitimleri verildi. Alınan eğitimler ile Çek, Portekiz ve Türk
öğrenciler Çizgi izleyen Robot imal ettiler. İmal edilen Robotlar Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinde sergilendi.
Proje etkinliği süresince Çek ve Portekizli grup Kayseri’li gençler ile birlikte, Hürriyet
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı, Talas
Belediyesi Model Uçak Tesisleri, Kapadokya, Erciyes Dağı, Şehir Merkezi, Eski Kayseri
Mahallesi, farklı tarihsel yerleri ve mekanları ziyaret etti. Grup Kayseri ilinin tarihsel ve
kültürel anlamda çok güzel değerlere sahip ve şehircilikte gelişmiş olduğunu, Kayseri
halkının hoş görüsü ve ilgisinden çok memnun kaldıklarını, Üniversitede aldıkları Mekatronik
ve Robotik eğitimlerinin çok faydalı olduğunu ve ülkelerine döndüklerinde bu deneyimlerini
Üniversitedeki arkadaşları ile paylaşacaklarını belirterek imal ettikleri Çizgi İzleyen Robotları
da yanlarına alarak Kayseri’den ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16115.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Macar Büyükelçi'den samimi ziyaret
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kıss, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
ziyaret etti. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi
yönünde görüş belirtildi. Macaristan'ın Ankara Büyükelçi Gabor Kıss'in Başkan Mustafa
Çelik'i ziyaretine Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz da katıldı. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, iki ülke
arasındaki bu muhabbet ve sıcak ortamın devam etmesi temennisinde bulundu.
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Büyükelçi Gabor Kıss, de bir yıl önce Kocasinan Belediye Başkanı iken ziyaret ettiği Başkan
Çelik'ten etkilendiğini ifade ederek Büyükşehir'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Çelik'in teknolojiyi hizmetlere yansıtmasından dolayı bir yıl önce 'Bu teknolojiyi
alkışlarım' ifadelerini kullanan Büyükelçi Kıss, "Misafirperverliğiniz ve teknolojiye ilginiz
beni çok etkilemişti. Aynı teknolojiyi buraya da taşımışsınız. O görüşmemiz benim için de
ilham kaynağı oldu" dedi.
Kayseri ile Macaristan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için bazı fikirlerinin olduğunu ifade
eden Konuk Büyükelçi, Kayseri'deki bir firmanın Kayseri'nin kardeş şehri olan Miskolc'da
yatırım kararı aldığını ve 40 milyon avroluk bir yatırımın söz konusu olduğunu kaydetti.
Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette karşılıklı hediyeler de verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16116.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Arıkan son yolculuğuna uğurlandı
Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Arıkan'ın annesi Zuhal Arıkan (76) son yolculuğuna
uğurlandı.
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Yaşlılığa bağlı olarak vefat eden Arıkan'ın cenazesi öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde
kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Yukarı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Zuhal Arıkan'ın cenaze törenine, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa

Palancıoğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti Talas İlçe Başkanı Ragıp Dost,
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri, spor camiası ve Arıkan'ın yakınları katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16117.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Abu Dabili Turizmciler Yahyalı'yı gezdi
Abu Dabi’ de faaliyet gösteren turizm acentesi yetkilileri, Yahyalı’da bulunan turistik
bölgeleri gezdi.
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Kasım Ayı içinde Birleşik Arap Emirlikleri Başkenti Abu Dabi ve Dubai’de yapılan Kayseri
Tanıtım Günlerinde kurulan bağlantılar neticesinde Kayseri’ye gelen turizmciler, 10 Ocak
Pazar Günü ilçedeki turizm değerlerini incelemek için Yahyalı’yı ziyaret ettiler.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün ev sahipliğinde, Kapuzbaşı ve Derebağ Şelalelerini
gezen, gördükleri güzellikler karşısında hayranlıklarını gizlemeyen turizmciler, bol bol
fotoğraf çekerek, bölge hakkında bilgi aldılar.
İnceleme yaptıkları Kapuzbaşı ve Derebağ Şelalesi hakkında basın mensuplarına
değerlendirmeler yapan turizmciler, şelaleleri oldukça beğendiklerini, şelaleleri çok fantastik
bulduklarını, Avrupa’da ve Uzak Doğu’da birçok ülke gezmelerine rağmen, Kapuzbaşı
Şelaleleri gibi bir şelale, görmediklerini ifade ettiler. Yahyalı’nın, dağları, iklimi ve doğasının
Abu Dabi insanı için büyük bir çekim gücü olacağını belirten yetkililer, turizmin sadece
şehirle, otelle, alışveriş merkezleriyle yeterli olamayacağını, insanlara şelale, kar ve doğal
güzellikleri de sunmanın çok da güzel olacağını belirttiler.Gezinin ardından acente
yetkililerini makamında ağırlayan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, basına
açıklamalarda bulundu. Abu Dabi’den gelen turizm firması yetkililerini, Yahyalı’da
ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Başkan Öztürk, bölgedeki turizmin
gelişmesi için Kayseri-Yahyalı-Kapadokya’yı bir bütün olarak ele alınmasının gerekli
olduğunu belirtti. Başkan Öztürk “Abu Dabi’den gelen acente yetkililerini, Keşfedilmemiş
Cennet Yahyalı’da görmekten dolayı mutluyuz. Kayseri; Bizans, Selçuklu, Osmanlı gibi beş
tane medeniyeti bağrında barındırmış kadim bir şehir. Kayseri’ye ilçemizin uzaklığı 80 km.
Bölgede Kayseri, Kapadokya ve Yahyalı üçlü bir ayak olarak düşünülürse, turizm açısından
bir şey ifade edecektir. Bölgeye gelen turistlerimiz bir iki gün Erciyes’te kayak yaptıkları
zaman sıkılabiliyorlar. Ancak Kapadokya, Yahyalı ve Erciyes, üçlü olarak düşünerek bir tur
programı hazırlanırsa, turistlerin oldukça zevk alacağı, bir gezi paketi olacağını düşünüyorum.
Arap turistleri ülkemize çekmek için, onlarla daha yakından ilişki kurmak için, gerek ticari
gerekse turizm açısından sağlam bağlar kurmalıyız. Bizim onlarla birçok ortak değerlerimiz
var.” diye konuştu.

Yahyalı tarihi hakkında acente yetkilerini bilgiler de veren Başkan Öztürk, kendilerini Kasım
Ayı içinde Abu Dabi ve Dubai’de düzenlenen Kayseri Tanıtım günlerine götüren ve
bölgedeki turizmin gelişmesine destek veren Türk Hava Yolları’na teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16118.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Kocasinan'dan eğitime temizlik desteği
Toplumun her kesimiyle bir araya gelerek istek ve dileklerini dinleyen Kocasinan Belediye
Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, öğrencilerin okulların temizliği için yardım çağrısına
okulların iç kısımları ve tuvaletlerinin temizliğini yapacaklarını, hijyen sağlayacaklarını
müjdeleyerek cevap verdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayatı
kolaylaştırmak, yaşanabilir mekânlar sunmak için yaptıkları çalışmalara okulların temizlik
işlerini de ekleyeceklerini söyledi.
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Rutin belediye faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, gençlik ve eğitimin özel bir yeri ve
önemi olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, “Geleceğimizi emanet
edeceğimiz çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesi için üzerimize düşen her türlü katkıyı
vermeye çalışıyoruz. İnsana yapılan yatırımın en karlı yatırım olduğuna inanıyoruz. Gençlik,
eğitim ve insan odaklı hizmetlerimizin çok karlı olduğunu biliyoruz. Yaptığımız her işin
insana yapılan hizmet olduğunu düşünüyoruz çünkü hedefimiz insandır, gençlerimiz
önceliklidir, gelecekle ilgili yaptığımız her iş gençlerle ilgilidir. Öğrencilerimiz okul
tuvaletlerinin daha etkili biçimde temizlenmesiyle ilgili isteklerde bulunuyordu. Daha önce de
benzer talepler aldığımız için bir proje geliştirdik. Okullarımızda gerek maddi yetersizlik,
gerekse de yeterince eleman olmamasından kaynaklanan temizlik ve hijyen sorununu ortadan
kaldırmayı hedefliyoruz. Artık okulların bahçelerini temizlemekle kalmayacak, Kocasinan
sınırları içerisindeki bütün okulların iç kısımları, tuvaletlerinin temizliğini ve hijyenini de
gerçekleştireceğiz” dedi.
Daha temiz bir Kocasinan için üzerlerine düşeni layıkıyla yerine getireceklerine dikkat çeken
Başkan Çolakbayrakdar,“ Çocuklarımızın kendilerini geliştirmesi, vatana millete hayırlı birer
fert olabilmesi için onlara en iyi imkânları sağlamaya çalışıyoruz. Bu sebeple yeni bir ekip
kurduk. Bu ekip Kocasinan sınırları içerisindeki tüm okullarda; sınıfları, koridorları, lavabo
ve tuvaletleri temizleyecek. Gelecek nesillerimizin daha temiz mekânlarda yaşaması için
temiz çevrenin önemini biliyor, bu bilinçle çalışıyoruz. Eğitime ve temizliğe yönelik
çalışmalarımız artarak devam edecek" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16119.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

2015 yılında araç parkında hızlı büyüme
Melikgazi Belediyesi’nin her geçen gün imarlı bir gelişme gösterdiğini, ilçede hem bina
sayısının hem de işyeri sayısının her geçen gün büyük bir hızla artığını hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi’nin Kayseri merkez nüfusunun %50’sine hizmet
ettiğini, Melikgazililer her sabah temiz ve sağlıklı bir çevrede güne merhaba diyebiliyorsa
hizmetlerin etkin ve seri sunulmasından kaynaklandığını bildirdi.
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35 yeni araç ile toplam araç sayısı 317
2015 yılında araç parkına 35 yeni hizmet aracı ekleyerek Melikgazililerin hizmetine
sunduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak kiralık
hizmet aracı uygulamasından vazgeçtiklerini belirtti.
Vergiler yatırım ve hizmet olarak geri dönüyor…
2014 yılında 282 olan araç sayısının 2015 yılında alınan İş makinesi, kamyonet, tır, panelvan
araçlarından oluşan 35 yeni araç ile 317’ye yükseldiğini kaydeden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin doğu ile batı arası kuş bakışı 50 km, hizmet alanında
ise yol uzunluğu oldukça fazladır. Bu kadar geniş alana yayılmış olan bir yerleşim alanında
etkin ve verimli hizmet sunulabilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle yerinde hizmet
alanları ile seri ve hızlı bir şekilde sunulması için de araç gereç parkının yeterli olması
gerekmektedir. Belediye olarak bu anlayış ile zabıta, fen, temizlik, park bahçe gibi birimlerde
hizmet araçlarının tamamının resmi olmasını istedik ve araç parkını genişletmeye ve
yenilemeye karar verdik. Resmi araçlar ile oto kontrol sistemi daha kolay uygulanabilmekte
olup, tüm araçlarda araç takip sistemi mevcuttur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16120.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Baro Başkanları Adalet Bakanı Bozdağ'ı ziyaret
etti
Yeni Hükümetin kurulması neticesinde yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir
Bozdağ’ı, İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları ziyaret etti.
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Ziyarete katılan Kayseri, Ankara, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Sivas, Niğde,
Karaman,Yozgat, Kırıkkale Baro Başkanları heyeti adına söz alan Kayseri Baro Başkanı
Av.Fevzi Konaç, "Sayın Bakanım, Bölge Baro Başkanları olarak beraberce kararlaştırarak,
sizlere aktarmak istediğimiz konularda heyetimiz adına konuştuğumu ifade etmek isterim.
Öncelikle yeni görevinizin hayırlı olması dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bu bir nezaket
ziyareti olması hasebiyle, görevinizde başarılar diliyoruz. Görev yaptığınız önceki
dönemlerden hatırlayacağınız üzere, yaşanan bir takım tartışmalardan dolayı kapanmış gibi
görünen diyalog kapılarının, yeniden açılması ve iletişim sorunu yaşadığımız bir takım
konuların, yeniden ele alınabilmesi için bu ziyareti önemli ve anlamlı buluyoruz. Büyük
sıkıntılarımız var.Bunların aşılması anlamında bir an önce bir takım adımların atılması
gerektiğini söylemek istiyoruz" dedi.
Konaç, "Basın organlarına yansıyan ve mesleğimizi direkt ilgilendiren bir takım konularla
ilgili beyanlarınızı yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle uzun yıllardır en önemli
sorunlarımızın başında gelen Avukatlık Kanunu çalışmalarının yeniden başlatılması ve yine
Avukatlık Sınavının acilen getirilmesi gerektiği konularında ki beklentilerimizi aktarmak
istiyoruz. Bu çalışmalar yapılırken başta Barolar Birliğimiz ve Barolarımızla sıkı bir
işbirliğine ihtiyaç duyduğumuzun altını çizmek isteriz. Tüm bu çalışmalarla ilgili çözüme
aktif katkısı olacağını düşündüğümüz için, Baro Başkanları toplantısında sizleri de Türkiye
Barolar Birliğinde aramızda görmekten mutluluk duyarız" ifadesinde bulundu.
Konaç konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Anadolu Baroları olarak özellikle Adliyelerimizde yaşadığımız ve yerelde çözme imkanı
bulamadığımız bir takım sorunlarımızın aşılması anlamında Bakanlığımızla irtibata geçme
ihtiyacı duymaktayız.Bu konuda Bakanlığımızla bu irtibatı sağlayacak bir Bakanlık
Temsilcisinin görevlendirilmesinin isabetli olacağını düşünüyoruz.
Türkiye’de önemli bir süreç yaşanıyor. Seçimler bitti ve tüm Siyasi Partilerimiz yeni bir
Anayasa yapılmasının önemine vurgu yapıyor.Yapılacak bu çalışmaya katkıda bulunabilecek
en önemli meslek örgütünün Barolar Birliğimiz ve Barolarımız olduğunu düşünüyoruz.
Ülkemiz içinden geçtiği zor dönemde en çok toplumsal mutabakata ihtiyaç duyuyor.Bu
mutabakatın sağlanmasına Barolarımızın önemli katkılar sunabileceğine inanıyoruz.Bu
anlamda Barolarımızın sürece dahil edilmesi hususunda sizlere önemli bir görev düştüğünü
ifade etmek istiyoruz.
Sayın Bakanım; son olarak tüm burada bulunan Baro Başkanlarımız adına şunu eklemek
isterim; İç Anadolu Baroları olarak ülkemizde yaşanan terörden dolayı üzgünüz. Gün gün
verdiğimiz Şehitlerimizin hüznünü yaşıyoruz. Evlerinden göç etmek zorunda kalan terör
mağduru bölge insanımıza dair kaygı içindeyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini her şeyin

üstünde tutuyoruz. Bölgede yaşanan hadiselerin bir an önce son bulması ve o bölge
insanımızın yaşadığı sıkıntıların bitmesi adına devletimizin attığı her adımın yanında
olduğumuzun bilinmesini özellikle belirtmek istiyoruz. Günün birlik ve beraberlik günü
olduğunu idrakindeyiz.Burada vatanını,bayrağını seven insanlar olarak bu hassasiyetlerimizi
de aktarmak isteriz."
Katılan diğer Baro Başkanları tek tek söz alarak ifade edilenlere katıldıklarını belirtti. Ayrıca
Baro Başkanları kendi illerindeki adliyelerde yaşadıkları bir kısım sorunların halli için Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ’dan katkı beklediklerini ifade ettiler.
Yapılan konuşmaların ardından Adalat Bakanı Bekir Bozdağ, "Öncelikle bu ziyaretten
duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Çok teşekkür ederim. Bu dönemde bahsedilen
sorunları aşmak adına beraberce çalışmamızın değerini belirtmek isterim" diyerek şunları
söyledi:
"Kapımız bu konuda Bakanlık olarak sonuna kadar açıktır. Müsteşarımız ve Bakan
Yardımcımız her konuda sizlerle irtibatta olmak üzere hazırdır.Her konuda bizlere
ulaşılabilir.Bu dönem önemli yasal değişikliklere gideceğiz. Çalışmalar devam ediyor.
Avukatlık Kanunu ile ilgili acil yapılması gerekenleri beraberce çalışalım. Sınavın olması
gerektiğini düşünüyorum. Ancak ihtilaf sadece müktesep hak konusunda çıkıyor. Bunu da
aşmalıyız.
Terörle mücadelede hukuk içinde kalmak için çok büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu
hassasiyetimiz olmasa çok daha kolay ve az zamanda sonuç alabilirdik. Ancak büyük bir
titizlikle sivil vatandaşımızı korumak ve teröristten ayırd etmek için kılı kırk yarıyoruz. İddia
ediyorum, dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’de olduğu kadar hukuk içinde kalınarak terörle
mücadele edilmiyor. Çok yakın zamanda Belçika ve Fransa örnekleri ortadadır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16121.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Milyar Dolarlık Proje Oylamaya Sunuldu
20 bin kişiyle görüşülecek olan ve yaklaşık 1 milyar dolarlık bütçeye mal olacak olan
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi oylamaya sunuldu.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgiler verdi. Sahabiye
Mahallesi’nde bulunan yapıların yüzde 80’inin eski ve yıpranmış yapılardan oluştuğunu
kaydeden Başkan Çelik, 16 Ocak 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan bir
kararla sürecin başladığını söyledi. Yaklaşık 515 bin metrekarelik bir alanda 700 bina ve bu
binalarda 5 bin 400 birimin olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Bugün Sahabiye Kentsel
Dönüşüm Projemiz ile ilgili bilgiler vermek üzere buradayız. Bildiğiniz gibi bu bölge,
Sahabiye Mahallesi kentimizin tam merkezinde olan bir bölge. Yapıların yaklaşık yüzde 80’i
eski yapılar, yıpranmış, deprem yönetmeliğine uymayan çürük yapılar. Bu bölgede de taban

alanının yüzde 65’i binalarla doldurulmuş durumda. Yine bu bölgenin ulaşım eksiklikleri,
altyapı, yeşil alan, otopark konularındaki yetersizliğini hepimizin malumu. Eski ve metruk
yapılardan oluştuğu için güvenlik ve ahlaki konularda bir takım sorunlar olduğunu hepimiz
biliyoruz. Büyüklüğü yaklaşık 515 bin metrekarelik bir alan. Bu alanda 700 bina var, bu bina
içerisinde 5 bin 400 ayrı birim var. Bu bölgenin yüzde 60’ı konut olarak kullanılıyor, yüzde
40’ı ofis ve ticaret amaçlı kullanılıyor. Bu bölgede 12 adet ayrı ayrı eski tarihi yapılar mevcut.
Tabi bu gerçekler karşısında Sahabiye Mahallesi’nin dönüşmesi gerekliliği tespit edilmiş
durumda. Tam 1 sene öncesi 16 Ocak 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’mizde
alınan bir kararla süreç başlatılmış oldu. Tabi hemen ardından çalışmalar başladı. Kentsel
dönüşüm yapılacak olan her yerde 3 ayağı olan bir çalışma yapılıyor. Bir tarafta kamu
tarafındaki işler, belediyeler ve bakanlıklarla ilgili işler, ilgili kamu kurumlarıyla olan
işlerimiz; diğer tarafta planlama ve proje çalışmaları, bir diğer tarafı da saha çalışmaları, hak
sahipleriyle mevcut durumu tespit çalışmaları. Bu şekilde ardı ardına eklenerek yapıldığında
süreç çok uzayacağı için biz üç ana iş kolunu da birlikte eş zamanlı olarak yürütmeye karar
verdik ve bu şekilde işi organize ettik. Proje alanımız belli, sınırlarımız belli, proje yapmaya
da bir engelimiz olmayacağı için proje çalışmalarına da hemen başladık. 10 ayrı tasarım
ofisine sipariş edildi, 10 ayrı tasarım ofisi çalışmaya başladı. Biten çalışmalar geldikçe
değerlendirdik ve sonuçta mimarlık ofislerinden gelen bu bölge ile ilgili çalışma sayısı 3’e
indirildi. Burada duyurusunu yapacağımız finale kalan 3 çalışma” ifadelerini kullandı.
ÇELİK: “PROJE BÜTÇESİ 1 MİLYAR DOLARDAN AŞAĞI GÖZÜKMÜYOR”
Yaklaşık 20 bin kişi ile tek tek oturulup görüşüleceğini kaydeden Büyükşehir Belediye
Başkanı Çelik, proje bütçesinin yaklaşık 1 milyar dolar olacağını ifade etti. Çelik, “Bu projede
işimiz gecikecekti. Biz en azından belirleyeceğimiz projenin hangisi olduğunu tespit edersek
kat yükseklikleri geldiğinde daha seri hareket ederiz diye bu projeyi halkımızın beğenisine,
sizlerin takdirine getirmiş olduk. İş bundan sonra başlıyor. Saha verileri tamam, proje de belli
oldu. Hak sahipleri ile karşılıklı anlaşmalar. 5 bin 400 ayrı birimden bahsetmiştim, hak
sahiplerinin, mirasçılarının göz ününde alındığında yaklaşık 20 bin kişiyle masaya oturulacak
bu bölgede. 20 bin kişiyle tek tek oturulup anlaşılacak. Tabi ki bizim buradaki görüşümüz
rıza. Herkesin rızasını almak. Rızayı esas alıyoruz. Herkesi razı ederek anlaşmak istiyoruz.
Ama razı olamadığımız olursa da her halükarda kanuni haklarımızı kullanarak projenin
yürümesini sağlayacağız. Nereden baksanız bu projenin ilk kazmasının vurulması 24 ayı
bulacak gibi. Birden fazla bileşeninin olduğu bire proje olduğu için biraz zaman alacak. Proje
nihai halini almadan kesin bütçe çıkmayacak ama 1 milyar dolardan aşağı gözükmüyor”
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16122.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Hemşire Yıldız'dan Tezhip Sanatı sergisi
Kayseri’de, hemşirelik görevi yapan Sema Yıldız, tezhip sanat sergisi açtı.
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Atatürk evi sanat galerisine açılan sergide hemşire Sema Yıldız’ın yaptığı eserler bulunuyor.
Yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgi veren Yıldız, “4 yıldır tezhip sanatı ile uğraşıyorum. Bununla
ilgili çalışmalar yapıyorum. Buradaki sergide şuanda 12 tane tezhip var. Karma bir sergi oldu”
diye konuştu.
Yıldız ayrıca, “Bu çalışmalar toplamda 4 yıl sürdü. Tezhip zor bir sanat. İncelik istiyor. O
yüzden yorucu bir çalışma. Sergiyi görenler çok beğeniyor. Sergimiz 5 gün boyunca açık
kalacak” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16123.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Aziz Sancar'ın adı bir sokağa verildi
Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını yaptı. Toplantıda ek gündem
maddeleriyle birlikte 114 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir
Belediyesi Meclisi Başkanvekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Nobel
Ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının ERÜ kampüsü Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu binasının arkasındaki sokağa verilmesi talebi kabul edildi.
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Meclis toplantısı, son bir ayda Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmet ve yatırımları
anlatan sunumla başladı. Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Osman Yalçın'ın,
Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs alımı, Başkan Çelik'in ilçelerdeki yatırım toplantıları, kültür
sanat faaliyetleri ve diğer hizmet ve yatırımlarla ilgili sunumunun ardından meclis
gündeminde görüşülen 114 madde karar bağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16124.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

ERÜ Rektörlüğünde Son Viraj
Erciyes Üniversitesi Rektörü’nün bu hafta açıklanması bekleniyor.
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Erciyes Üniversitesi’nde geçtiğimiz ay 17 Aralık’ta Rektörlük seçimi için sandıklar kurulmuş
ve seçime giren 11 adaydan en yüksek oyu alan 6 aday Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK)
gönderilmişti. YÖK ise en yüksek oyu alan ilk 3 aday olan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muhammet Güven, ERÜ Vekil Rektörü Prof. Dr. Hamza Çakır ve İlahiyat Fakültesi Öğretim
Üyesi Şefaettin Severcan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine sunulan bu 3 isimden birini bu hafta
rektör olarak ataması bekleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16125.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Valiler Kararnamesi Hazır Mı?
İnternet fenomeni Başkentçi Valiler Kararnamesi’nin hazır olduğunu iddia etti. Bu
kararnamede Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün de yer alacağı konuşuluyor.
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Sosyal medyanın fenomen hesapları arasında yer alan ‘Başkentçi’ Valiler Kararnamesi’nin
hazır olduğunu iddia etti. Kısa bir zaman önce gazetemizin de gündeme getirdiği bu iddiada
Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ün de Valiler Kararnamesi’yle başka bir ilde görevlendirilmesi
yahut merkeze çekilmesi yer alıyor. 50’nin üzerinde valinin değişeceği söylenen
kararnamenin bu ay içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor. (Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16126.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

O Aileye Yardım Eli Uzanıyor
Sağanak yağmur ve fırtınanın ardından gecekondu evlerinin damı uçan Çıtak ailesine Talas
Kaymakamı Zekeriya Günay sahip çıktı. Gazetemizde “Yağmurla Gelen Aile Dramı”
başlığıyla yayınlanan haberimizi okuyan Günay, Kaymakamlık olarak aileye yardım
edecekleri sözünü verdi.
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Gazetemizin Cumartesi günkü nüshasında yayımlanan “Yağmurla Gelen Aile Dramı”
başlıklı haberimiz kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Haberi okuyan Talas Kaymakamı
Zekeriya Günay muhabirimiz Ahmet Bolat’ı cep telefonundan arayarak ailenin mağduriyetini
gidermek için gerekeni yapacaklarını söyledi. Kaymakam Günay,”Çıtak ailesi zaten
Kaymakamlık olarak destek verdiğimiz ailelerden birisidir. Ailenin başına gelen son olayı
gazeteniz aracılığıyla öğrendikten sonra gerekli talimatları verdim. Görevliler aileye ulaştı.
Ailenin mağduriyetini gidermek için gerekli çalışmaları başlattık” diye konuştu. Görevimizi
yaptık. Yayımlanan her sayısında kamuoyunda yankı uyandıran haberlere imza atan Kayseri
Gündem Gazetesi “Yağmurla Gelen Aile Dramı” haberiyle bir kez daha ses getirdi. Çıtak
ailesinin soğuk kış günü üç çocuğuyla evsiz kalması haberini sayfasına taşıyan gazetemiz
gazetecilik mesleğinin gereğini yerine getirerek halkın yanında ve sesi olduğunu bir kez daha
ispatladı. Yapılan haberin okuyuculara ulaşmasıyla Talas Kaymakamı Zekeriya Günay cep
telefonundan muhabirimizi cep telefonundan arayarak aileye yardım elini uzatma sözü verdi.
Çıtak ailesine yardım etmek isteyen duyarlı vatandaşlar ise ilgili kurumlara yönlendirildi.
Haber/Fotoğraf: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16127.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Çatısı çöken evde eğitimlerini devam ettirmeye
çalışıyorlar
Kayseri'de geçtiğimiz hafta Cuma günü şiddetli rüzgar sebebiyle çatıları eve uçan Çıtak
ailesinin çocukları eğitimlerini sürdürmeye çalışyor.

12 Ocak 2016 Salı 11:58

Talas İlçesi Dolaylı Sokak’ta ikamet eden ve geçtiğimiz Cuma günü şiddetli rüzgarın etkisiyle
çatıları uçan ve parçaları evin içine düşen Çıtak ailesinin 3 çocuğu, eğitimlerini sürdürmeye
çalışıyor. Olayın ardından bir yandan yaralarını sarmaya çalışan aile diğer yandan da
çocuklarının eğitiminin olaydan olumsuz etkilenmemesi için çalışıyor. 6. sınıf öğrencisi
Ayşegül Çıtak, olay günü yatmaya gittiklerini ve kısa süre sonra ders çalıştıkları yere çatı
parçaları düştüğünü söyledi. Olaydan sonra 2 sınavına giremediğini kaydeden Çıtak, “Çatımız
geçtiğimiz hafta cuma günü çöktü. Biz burada ders çalıştık ve ardından yatmaya geçtik. Tam
yattığımız sırada kuvvetli rüzgar yüzünden çatımız çöktü. Daha sonra komşularımıza sığındık
ve ardından akrabamız da kaldık. Bu yüzden derslerimize çalışamadık. Sınav haftası olduğu
içinde 2 tane sınavıma giremedim. Hayırseverlerimizden sığınabileceğimiz bir ev istiyorum.
Durumumuz ortada" dedi.Baba Memili Çıtak da ailesine uzanacak bir yardım eli beklediğini
söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16129.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Daha neyi bekliyorsunuz?
Faruk AYDEMİR
kayseri-gundem@hotmail.com
12 Ocak 2016, 12:08

Daha neyi bekliyorsunuz?
Transferde yine zaman kaybediliyor.
Yine beceriksizlik kol geziyor.
Yine 2015 dönemi yaşanacağa benziyor.
Yazık ama...
Kafkas yine mi gidecek?
Bu Kafkas, Recep Mamur ile Türkiye Kupası’nı almadı mı ?
Kime ne söyleyelim...
Antalya kampı bitti…
Lig bu hafta sonu başlıyor…
Takımlar harıl harıl transfer yapıp gücüne güç katıyor.
Ne bekleniyor…
Alsanıza adam gibi oyuncular.
Yapsanıza hamlenizi…
Küme mi düşmek istiyorsunuz?
Bu takımda sorunlu bölgeler yok mu?
Çok mu iyi durumdasınız…
Çok mu gol atıyorsunuz(!)
Transfer yok…
Arıyoruz soruyoruz yok oğlu yok…
Bir şey yok…
Niye yok…
Ya bu kadar mı yok yoksulsunuz?
Kimi niye beğenmiyorsunuz?
Hangi oyunculara talip oldunuz da size ‘hayır’ cevabı geldi…
Transfer yapmak istiyorsunuz da futbolcular mı gelmiyor..!
Sorun nedir..?
Geriye mi düşmek istiyorsunuz.
PTT 1. Lig daha mı iyi geldi…
Bu nasıl anlayıştır Allah aşkına…
Suyumu çıktı alınacak oyuncuların…
Bugün 12 Ocak… Hafta sonu lig başlıyor…
Düşme hattının hemen üzerinde bulunan Kayserispor hala transfer yapacak!
Ne diyordu Kafkas hoca…
Golcü oyuncu alacağız.
Kaleci alacağız… Defans alacağız… Sol bek alacağız…
Eğer transfer döneminin son günleri bekleniyorsa ( döküntü) oyuncular alınır…
Zira transfer dönemi 1 Şubat’ta bitecek…
Size göre çok zaman var tabi…

Dediğim gibi kamp bitti, kupa maçları oynanıyor, lig başlıyor…
Demek ki transfer zor…
Neyse...
Aklın ölçüsü dilde gizlidir diyelim Gelecek, gidecek oyuncular yazılıyor, çiziliyor, geliyor
gidiyor…
Hepsi boş…
Bunlar transfer geyikleri...
Taraftar da transfer bekliyor. (çok bekler) İlginçtir, transfer konusunda Kimse konuşmuyor...
Demek bu durum herkesin işline geliyor.
Kim
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16130.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Kayseri'de paralel yapı operasyonu
Kayseri'de paralel yapı soruşturması kapsamında, bir işçi emeklileri derneği ve memur
sendikası ile bir profesörün bürosunda arama başlatıldı.

12 Ocak 2016 Salı 12:27

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel
Yapı" soruşturması çerçevesinde alınan mahkeme kararıyla bir işçi emeklileri derneği, bir
memur sendikasının Kayseri Şubesi ile bir profesörün bürosunda arama başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16131.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016
İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bir patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği, 10 kişinin
hayatını kaybettiğini 15 kişinin de yaralandığını duyurdu. Polis, Sultanahmet Meydanı'nı
tamamen boşalttı.
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İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda saat 10.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle
kuvvetli bir patlama meydana geldi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Fatih İlçesi'nde saat 10:15 sularında bir
patlama meydana gelmiş olup patlama neticesinde, ilk belirlemelere göre 10 ölü 15 yaralı

olduğu tespit edilmiştir. Patlamanın nedeni, patlayıcının cinsi, olayın fail veya failleri
hakkında incelemeler sürdürülmektedir" denildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16132.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Gül'den Sultanahmet açıklaması
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sultanahmet meydanında 10 kişinin hayatını kaybettiği
patlamayla ilgili olarak, "Türkiye olarak hepimiz sağlam durmalıyız, hükümete ve devlete bu
konuda her türlü desteği vermeliyiz" dedi.
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Kayseri'ye çeşitli ziyaretlerde bulunmak için gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
havaalanından çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 11. Cumhurbaşkanı Gül,
Sultanahmet Meydanı'ndaki patlamayla ilgili olarak, "Öğrendim ve çok da üzüldüm. Hayatını
kaybedenlerin yakınlarına ve milletimize başsağlığı dilerim. Terörü şiddetle lanetliyorum.
Eminim ki bu işleri yapanları, faillerini devletimiz en yakın zamanda ortaya çıkartacaktır.
Böyle günlerde herkesin tavizsiz sağlam bir duruş ortaya koyması, bütün devletin güvenlik
birimleriyle çok yakın bir destek vermesi gerekir. Herhangi bir zafiyet göstermemek gerekir.
Maalesef dünyanın her tarafında bu acılar tadılıyor. Türkiye olarak hepimiz sağlam
durmalıyız. Hükümete, devlete bu konuda her türlü desteği verip vatandaşlarımız onların
söylediği istikamette hareket etmeliler. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Türkiye'ye
baş sağlığı diliyorum. İnşallah bu sayılar artmaz, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16133.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Bayır-Bucak Türkmen cephesinden Kayseri
Şeker'e teşekkür
Kayseri Şeker ve çalışanları tarafından Bayırbucak’ta yaşayanlara yönelik yardımların
ulaşmasından sonra Türkmenler, Kayseri Şeker yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür geldi.
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Türk Kızılayı organizasyonu ile Bayırbucaktaki Türkmenler için başlatılan yardım
kampanyası seferberliğine Kayseri Şeker Fabrikası ve çalışanlarının da katkılarıyla 1 TIR
dolusu kışlık giysi başta olmak üzere battaniye, kuru gıda ve ayakkabı yanısıra 1 TIR ile de
şeker yardım yapılmıştı.
Kayseri Şeker yardım TIR'ları 6 Ocak 2016 Çarşamba günü Kızılay’a teslim edilerek 7 Ocak
2016 Perşembe günü Kayseri’den yola çıkmıştı. Yardımların yerine ulaşması esnasında
Türkmen askerlerin Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve
Kayseri Şeker çalışanlarına teşekkür etmesi büyük şeker ailesini duygulandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16134.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Yaya yollarına izinsiz yer döşemesi yapanlar
önce uyarılıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yaya yollarında belediye olarak bir düzen
ve standart içerisinde yerine getirildiğini çünkü bireyin güvenli ulaşımına büyük önem
verdiklerini bildirdi.
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Yaya Yolları Bir Düzen Ve Standart İçerisinde…
İlçe sınırları içerisinde yaya yollarının yapımına büyük önem verdiklerini ve eskiyen, deforme
olanları tamir ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, dükkan sahiplerinin
dükkânların içerisinde dekarasyon yaptıklarını dükkan önündeki yaya kaldırımını da izinsiz

olarak değiştirdiklerini bunun hem yasak olduğunu hem de bu kış aylarında buzlanmadan
dolayı yaya akışı için tehlike arz ettiğini belirtti.
Dükkan İçi Mimari Tamiratı Kaldırımlarda Uygulamayınız.
Dükkan içerisindeki değişikliğin, iç mimar döşemesinin, ve tamiratın dükkan önünde
uygulanmaması gerektiğini çünkü kaldırımların belli bir standart ve düzen içerisinde güvenli
yaya akışını sağlamak için inşa etiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şunları söyledi.
“Melikgazi Belediyesi olarak güvenli, seri ve akışkan bir yaya ulaşımı sağlamak için yaya
yollarını yeniliyor, tamir ediyor ve yenilerini inşa ediyoruz. Çünkü bize göre trafik akışı yaya
yolu öncelikli olup, uygulamaları buna göre yapmaktayız. Bazı bölgelerde kilitli parke taşı,
kayseri taşı ve bazalt gibi yapı malzemeleri döşüyoruz. Ancak bazı dükkân sahipleri izinsiz
olarak dükkan içerisindeki tamiratları esnasında bu yaya kaldırımlarına kendilerine özelikle
granit, mermer gibi kaygan yapı malzemesi kullanıyor. Bu hem standardı bozuyor hem de
özellikle kış aylarında buzlu havalarda yayaların geçişine izin vermiyor. Belediye olarak bu
tür işyeri sahiplerini önce uyaracağız, eski haline getireceğiz kurallara uymayanları ise imar
yayası gereği izinsiz yapı ve kamu malına zarar vermekten dolayı para cezası uygulayacağız”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16135.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Ak kadınlar danışma toplantısında bir araya
geldiler
AK Parti İl Kadın Kolları Ocak Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.
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AK Parti İl Kadın Kolları tarafından, 2016 yılının ilk danışma meclisi toplantısı
gerçekleştirildi.
İl binasında gerçekleştirilen toplantıya, İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, İl Kadın Kolları
Başkanı Sevilay İlkentapar, il kadın kolları yönetim kurulu üyeler ile ilçe kadın kolları katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, 1 Kasım seçimlerinde yaptıkları özverili çalışmalardan dolayı kadın kolları
teşkilatlarına ayrı ayrı teşekkür etti. Kadın kollarının ana kademeyi temsil eden bir birim
oluğuna da değinen Özden, "Ana kademe ne kadar çalışırsa çalışsın! Ana kademenin ulaştığı
her kulvarda bir kadın kollarının emeği vardır. Eğer kadın kolları ulaşması gereken yerlere
ulaşmazsa, ana kademenin yapacağı çalışmaların yarım kalacağını düşünüyorum. Ben 13
yıldır bu partide görev yapıyorum. En alt görevlerden, başlayarak il başkanlığı makamına
geldim. İlçe başkanıyken de, bayan arkadaşlarımız ile yaptığımız çalışmalarda her zaman
onları ana kademenin tamamlayıcısı olarak gördüm. Kadın kolları sayesinde attığımız adımlar
tam anlamı ile yerini buluyor düşüncesindeyim.

Tabii ki hükümetimizin izlediği politikalar önemli. Yaptığı icraatlar önemli. Bu yapılan
çalışmaları evlerin içine kadar sokacak kimler? İşte burada kadın kollarımız devreye
giriyorlar. Ben tekrar yaptığınız çalışmalar ve verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür
ediyorum." şeklinde konuştu. İl Kadın Kolları Başkanı Sevilay İlkentapar da, il başkanının
güzel dileklerinden ve il ve ilçe kadın kollarına verdiği belgelerden dolayı teşekkür etti.
Yapılan konuşmaların ardından İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il ve ilçe kadın kollarına, 1
Kasım seçimlerinde gösterdikleri özveri ve fedakarlıktan dolayı teşekkür belgesi verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16136.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ismini
taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) incelemelerde bulundu.
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Havayolu ile Erkilet Havaalanı’na gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa
Gül’ü Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye
başkanları karşıladı. Havaalanından sonra Büyükşehir Belediyesi’ne geçen 11.
Cumhurbaşkanı Gül, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile görüştü.
Buradaki temaslarının ardından Abdullah Gül Üniversitesi’ne geçen 11. Cumhurbaşkanı Gül,
AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül
Müzesi ve Kütüphanesi binasında incelemelerde bulundu.
Gül’ün temasları, basına kapalı olarak devam etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16137.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Kayseri…
Mahmut Şahin
tuketicibilinci@hotmail.com
12 Ocak 2016, 14:27

Seneler önce Güney kıbrıs’a gittiğimizde çok şaşırmıştık.
Türkçe isimli cadde ve sokak isimlerini gördüğümüzde.
Bizde olsa kıyamet kopar mıydı tartışması yaşamıştık.
Hoşgörü… Tahammül… Tarih… Kültür… İsim ve bağnazlık…
Saatler süren tartışmayı yaşadığımız şehrin ismi bitirmişti.
Sezar… Çar… Kayzer… Kayseriya… Kayseri…
Babasının koyduğu isimle duran çocuk gibi…
İsmiyle müsemma olmak daha mı uygun düşer acaba?
İsmini koyan da ünlü imparator Jül Sezar olunca(!).
İmparator anlamına gelen ismi taşıyan şehir.
İsim babasının da Roma İmparatoru olduğu şehir.
Roma İmparatorluğu ki tarihte eşine az rastlanacaktır.
Mimaride, edebiyatta, yönetim ve bilimde tartışılmaz.
Medeniyet denince akla ilk gelecek bir imparatorluk.
Öyle ki Osmanlı sultanları dahi bu ünvanı kullanmış.
İstanbul’un fethiyle kullanma inceliğini de göstermişler.
Kayser-i Rum Osmanlı sultanlarının ünvanı halıne gelmişti.
Peki şehrimiz Roma’nın Sezar’ından bu ismi almış iyi de.
Sadece isim ve unvan ile kalmış mı acaba Kayseri?
Roma kültürünü, yönetim anlayışını yaşatıyor mu?
Kayser’in bir tılsımı var ve şehrin üzerinde hâla dolaşıyor mu?
Roma kültürünün karakteristik özellikleri sürdürülüyor mu?
Romalı, Roma’lı olmayandan üstündür inancına sahipti.
Kayseri’de birileri diğerinden üstün anlayışı yaşıyor mu?
Her şeyin denetlendiği bir sistem anlayışına sahip Roma’lı.
Görkemli mekanlarda, bireyin ezildiği güce sahip olunuyordu.
Görkemli meydanlar her Kayser’in değişmez beklentisiydi.
Kanalizasyon ve alt yapı inanılmaz şekilde ileri dönüktü.
Ayrıcalıklı bir sınıf her daim zamanın Kayser’inin yanındaydı.
Her senatörün gayrimenkul zengini olup arsa rantını yediği Roma.
Parsel temizleme sektörünü Roma senatörleri mi icat etti?
Şehrin dışına görkemli yaşam evleri inşaasının mucidi de bunlar.
Bugünkü bağ evleri ile çok benzerlikler var bu yaşam evlerinin.
Roma bir şehrin isminde yaşar mı ki?
Tılsım’a inanır mısınız?
Ben inanmam…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16138.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara
yönelik operasyon düzenlendi
Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen iki
kişi yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin
bir istihbaratı değerlendirmesi sonrasında R.D. ve M.Y.'nin içinde bulunduğu otomobilin
durdurulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan R.D.'nin üst aramasında 1.20 gram metamfetamin,
M.Y.'nin yapılan üst aramasında 1.95 gram esrar, 6.60 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy
tablet ele geçirildiği kaydedildi.
Haklarında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapılan R.D. ve M.Y.'nin çıkaıldıkları
mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16139.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Kayseri'den Macaristan'a yatırım
Macaristan'ın Ankara Büyükelçi Gabor Kıss, Ticaret Ataşesi Bence Batizi ile Macaristan'ın
Fahri Konsolosu ve Türk–Macar İşadamları Derneği Başkanı Osman Şahbaz Kayseri’de
çeşitli resmi temaslarda bulundular. Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ticaret Odası,
Erciyes Üniversitesi ve Talas Belediyesi’ni ziyaret eden büyükelçi Kayseri’ye büyük önem
verdiklerini söyledi. Kiss, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir firmanın Kayseri’nin
kardeş şehri Miskolc’a 40 milyon euroluk yatırım yapacağını ve Macar Hükümetinin de bu
projeye yüzde 50 destek vereceğini müjdeledi
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KTO ziyareti
Başkan Mahmut Hiçyılmaz’ın hastalığı sebebiyle katılamadığı ziyarette Macar heyetini
Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı karşıladı. Miskolc şehri ile Kayseri’nin kardeş olduğunu
hatırlatan Hasnalçacı “1,5 yıl önce bu şehrimizi ziyaret ettik. Onlar da geçen Eylül’de

Kayseri’ye geldiler. Ticari ilişkilerimiz henüz yeterli seviyede olmasa da bu yıl sonunda
rakamların yükseleceğine inanıyorum” dedi.
Kardeş şehir Miskolc’a yatırım
Büyükelçi Kiss de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir firmanın Miskolc’a 40 milyon
euroluk büyük bir yatırım yapacağını ve Macar Hükümetinin de bu projeye yüzde 50 destek
vereceğini müjdeledi. Kiss, 10-13 Mart tarihleri arasındaki Tarım Fuarına da Macar
firmalarının geniş katılım sağlayacağını söyleyerek “zaten tarım en iddialı olduğumuz sektör”
dedi.
Kayseri’nin bu sene kendileri için büyük önem arz ettiğini belirten Büyükelçi Kiss,
Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden birisi olan Kayseri’yi Macaristan’da iyi
bir şekilde tanıtmak istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:
“Mayıs ayı içerisinde de yatırımları destekleyen bir program yapmayı amaçlıyoruz.
Macaristan’da yatırımları teşvik amacıyla düzenlenecek bu program ve ne gibi teşvikler
verilecek bu konuda Macaristan’da bunları Kayserili işadamlarına tanıtmak istiyoruz. Bunun
için Macaristan’dan üst düzey bir heyetimiz gelecektir. Mart başında ise Sayın Valimizin
destekleri ile büyük çaplı bir kültürel program düzenlemek istiyoruz.”
Hasnalçacı da Nisan ayındaki Mobilya Fuarı’na davet ederek “Kayserili Sanayi Bakanımız
Mustafa Elitaş dışarıdan fuarlarımıza katılacak yabancı firmalara destek sözü verdi” diye
konuştu. Görüşme karşılıklı hediye takdiminin ardından son buldu.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16140.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Modernist eksende kadın
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“Modern”, kelimesi, Latince “modernus” ve “modo”dan türetilmiştir; kelime, da “hemen
şimdi” anlamına gelmektir. Bu kelime, “Modernus” şekliyle ilk defa 5. yüzyılda Hıristiyan
dünyasını Romalı ve Pagan geçmişinden ayırmak için kullanılmıştır.”[1] Modernizim etkisi
ve sonuçları hala devam etmekte olan “Avrupa’da Rönesans’tan sonra başlayan ve bir çeşit
isyan hareketi diye basit biçimde tanımlanabilecek bir süreçtir. Batı’nın geleneksel
değerlerine, normlarına ve yapılarına karşı girişilmiş bir isyan hareketi olarak ortaya çıkmıştır.
O dönemde, sosyal ilişkileri, toplumsal yapıyı ve düşünce sistemlerini kilise belirlemekteydi
ve baskıcı bir düzen hâkimdi. Bu baskıcı düzene karşı başlatılan başkaldırı, dönemin ahlak
standartlarını etkisiz hale getirilmesiyle sonuçlandı.”[2]
Bu süreç İslam coğrafyasında doğmadı. Batı’nın din dâhil tüm algılarına yönelik başkaldırı
olmakla beraber; iletişim ve ulaşımın küresel bir hal almasıyla birlikte İslam dünyasını da
etkisi altına almıştır. Modernizm ulaşabildiği her alanda çok ciddi yıkım ve tahribatlar
yapmıştır. Ancak tahrip ettiği değerlere bedel ortaya yeni bir şey koyamamıştır. Yeni bir şey

ortaya koymuştur ancak o şey; insanlığın elinden kutsalların alınması olmuştur. Modernizm;
Tanrı ve din algısı, ahlak, aile, kadın erkek ve birey çevre ilişkilerini yeniden belirlemiş hatta
belirsizleştirmiştir. Bazılarını yok saymış (tanrı, din ve ahlak) diğerlerini de bireylerin algısına
terk etmiştir. Öyle ki modernizm ya da postmodernizm de yasak olan şey birinin bir başkasını
öldürmesidir. Çünkü modernizm/postmodernizm de intihar bir tercihtir.
Dolayısıyla Modernizm kavramı yeni bir bilim anlayışı, yeni bir siyasal düzen, yeni bir
iktisadi düşünce yapısı ve yeni bir ahlak anlayışını ortaya koymakta ve Batı toplumlarının
yaşadığı doğal bir süreci tanımlamaktadır.[3] Bu sürecin çok sayıda aktörleri olmakla birlikte
önde gelen felsefeci/düşünürleri olarak; Sigmund Freud, Friedrich Hegel, John Locke,
Immanuel Kant, Descartes, Friedrich Nietzch, Karl Marks, Charles Darwin, F. Engels
söylenebilir.
Freud’un cinsellik algısı, Darwin aile kavramında cinsel sadakatin çok önemli olmadığını ileri
sürmesi ve cinsel özgürlüğü(fuhşun her türlüsü) savunması; Tanrı’nın öldüğünü, dinlere karşı
savaş açan ve üstün insan fikrinin sahibi Nietzche; din afyondur diyen Marks; evrenle
tanrının aynı şey olduğunu söyleyen Hegel; kadınların eş değil orta malı olmasını ifade eden
Engels.
Başta Müslüman topluluklar olmak üzere “Modernizmden etkilenen Doğu toplumlarında,
gelenek ve etkileşim sonucu oluşan “yenilik” arasında çatışmalar ve kutuplaşmalar
oluşmuştur. Batı’nın aksine doğal ve kendine has olmayan, kendi dinamiklerinden kaynağını
almayan bir değişim süreci geçiren Doğu toplumlarında, Modernizm ve postmodernizm
sosyokültürel bilinçte ciddi yarılmalara ve travmalara yol açmaktadır; Kadın konusu, her
zaman, tarihsellikten gündelik yaşama uzanan toplumsal dönüşümün en ayrıcalıklı
konusudur.”[4] Modernizmin egemenliğini ilan ettiği süreçte müslümanlar bir direnç ortaya
koymaya çalıştılar ama bu daha çok edilgen boyutta olmuştur. “Modern ve postmodern
değişim süreçlerinde ise, kendilerini Batı karşısında ya da yanında konumlandırmak zorunda
kalan siyasal özneler ya ‘mesafe koymak’ ya da ‘modern kadın’ı simgelemek üzere aile ve
kadın kimlikleri üzerine sürekli bir politik çatışma ve gerilim kurmuşlardır.”[5]
Kadını yatak odasına, çocuk odasına ve mutfağa kapatılmış "ev-kölesi" olarak değerlendiren;
hatta evliliği ücreti ödenmeyen seks gören modernizim; aileyi ataerkil aileden çekirdek aileye
dönüştürmüş daha sonra ise ailesi olmayan bireyler oluşturmuştur. Kadının iş alanı
gözetilmeksizin çalışma hayatına katılması ve çalışması aileyi zorunlu olarak çözmüştür. Bu
çözülmenin gerek yetişkinlerde gerek çocuklarda en ahlak bozucu sonuçları olmuştur. Nikâh
eşliğinde bir değeri olan kadın ve erkek; nikahın değersizleştirilmesi ile birer zevk aracına
dönüştürülmüştür.
Modernizm kadın ve erkek algısında ben merkezli hedonist bir dünya oluşturmuştur. Eşler
arasında sadakat kavramını zedelemiştir. Boşanmanın kolaylaştırılması ve zihinsel anlamda
nikâhın önemini kayıp etmesi ve başta kürtaj olmak üzere hamileliği önleyici ilaç ve diğer
yöntemlerin yaygınlaşması ve tavsiye edilmesi; nikâhsız birlikteliğin önünü açmış ve zina
eğilimli kadın ve erkekleri cesaretlendirmiştir. Öyle ki cinsel ilişkiler 10’lu yaşlara kadar
gerilemiştir. Hamile kalmak korkusu olmayan kızlar/kadınlar; zevk eksenli ahlaksız bir
dünyayı oluşturmuşlardır. Eşcinselliğin ve ensest ilişkilerin sapkınlık anlayışından çıkarılıp
doğal bir hal gibi görülüp kabul edilmesi başta kadınlar olmak üzere insan türüne karşı
girişilmiş bir suikast boyutunu üstlenmiştir.
Darwinist ideolojinin sonuçları; “Sosyal Darvinizm’e inananlar, aile kavramında cinsel
sadakatin çok önemli olmadığını ileri sürer, ‘cinsel olarak insanlar daha özgür olmalı’
şeklinde düşünürler. Bu durum, insanın anlık zevklerini tatmin edebilir, ama sosyolojik boyut
içerisinde zararları ortaya çıkacaktır. Bir toplumun sağlıklı devam edebilmesi için ensest ilişki
(aile içi cinsel ilişki) olmamalı, bir anne veya baba doğan çocuğun kimden olduğunu
bilmelidir. Cinsellik serbest bırakıldığında, onun en çarpık ya da yanlış uygulaması kişinin en
yakınları arasında yaşanacak, ensestin onaylanmasıyla, cinsel ilişki en çok kız ve erkek

kardeşler arasında görülecektir. Sosyolojik fazlar içerisinde en çok yüz veya iki yüz sene
sonra DNA’lar insanların en yakınlarından oluşacak, uzun vadede pek çok hastalık tezahür
edecektir.
Meselâ Amerikalı bir genç, herhangi biriyle evli yaşayacak, fakat kardeşinden ya da
ağabeyinden de çocuk sahibi olacaktır. Evrensel akıl bu gelişimi reddeder. Bu gelişim,
insanlığın geleceği için çok büyük bir tehlikedir. Olaya sadece biyolojik açıdan
yaklaşıldığında bile, DNA’lar birbirlerinden ne kadar uzak olursa, çoğulculuk ve çeşitlilik o
kadar fazla olur, insanlığın geleceği açısından o derece doğru hareket edilir. Sosyolojik
öğretiler bu sebeple aile içi cinselliği onaylamamıştır. Böyle bir gelişmeye kapı açılmamalıdır.
Namus kavramının sosyolojik boyutu bu şekildedir. “[6] onların deyimi ile evrensel akıl ve
semavi dinler bu tür sapkınlıkları reddetse de modernist algı bunu dikkate almamaktadır.
Tanrıyı, tarihi ve ahlakı birey özgürlüğü önünde engel gören modernist algının sapkınlığını
hangi şey durduracaktır. Modernizmin en görünür yanı din ve ahlaki kurallardan uzak
olmasıdır. Tanrının öldüğünü söyleyen ve dinin afyon olduğu iddia edilen bu süreçte; “Ahlaki
yozlaşmada sürekli artış; birkaç kuşak önce ayıplanan, kötülenen, yasaklanan, onaylanmayan
ve kabul edilmeyen davranışların zaman içinde yavaş yavaş kabul görmeye başlaması, hatta
bir süre sonra özenilen, yaygınca uygulanan bir davranış haline gelmesi çoğu insanın fark
etmediği ama son derece önemli bir sorundur. Toplum içinde saldırganlığın, sahtekârlığın
artması, eşlerin birbirlerini kolayca aldatabilmeleri, hatta kimi zaman her iki tarafın bunu
kabul etmesi; bir Türk dizisinde rol alan kadın oyuncunun eşi sanat adına karısının bir başka
erkek oyuncu ile yatak sahnesine izin verebileceğini, söylemesi, boşanmaların artması, yakın
zamana kadar ahlaksızlık olarak bilinen yaşam şekillerinin ve davranışların "farklı seçim",
"marjinallik" adı altında sözde meşru görülüp yaygınlaşması, homoseksüellik gibi
sapkınlıkların kabul görmesi, uyuşturucu ve alkol bağımlılığında ciddi bir artış olması,
soygun, dolandırıcılık, yankesicilik gibi olayların sayısının artması, insanların daha kolay
cinayet işler hale gelmeleri, suç oranlarının ve suça eğilimin artması, insanların birbirlerine
sevgi ve saygılarının kalmaması, dedikodunun yaygınlaşması, ahlaki dejenerasyonun ortaya
çıkış şekillerinden sadece birkaçıdır.”
Annelik fıtri, biyolojik ve fizyolojik olarak asli bir vasıftır. Anne ol(a)mayan kadınlar
psikolojik sorunlar yaşamaktadır; olmayan çocuk sevgisi ve boşluğunu köpek veya diğer
hayvanlarla doldurmaya çalışmaktadırlar. İnsanlık ürememe/çoğalmama tehdidi ile karşı
karşıyadır. Kariyer yapma ve annelik sorumluğundan kaçma, cinselliği zirvede yaşama adına
kadınlar; çocuk yapmaktan kaçınmaktadırlar. Sperm bankalarının kurulması, spermlerin
dondurularak ileriki yaşlarda anne olabilme seçeneği, taşıyıcı kiralık annelik, çocuk satın alma
veya evlat edinme; hepsinden öte evliliğin önemini kayıp etmesi ve yük olarak görülmesi
insan üremesini tehdit etmektedir.
Gece kulüpleri ve eğlence merkezlerinin yaygınlaşması, internet üzerinden kadın erkek
ilişkilerinin korkusuz ve fütursuz bir şekilde boyut kazanması, erken çocuk denilecek yaşlarda
cinselliğin uyarılması, bakireliğin çağdışı gösterilerek önemini yitirmesi, kadın bedenin cinsel
içerikli en basit ve ilgisiz reklamlarda kullanılması modernizmin kadın algısını
göstermektedir.
Modernist akıl kadını soymuştur
Kadının elbisesini soymuştur
Çıplak hale gelmiştir, ağaç yaprakları bulamayacak kadar.
Ahlakını ve namusunu soymuştur
Kocasız etmiş, çocuksuz bırakmıştır
Kimsesiz ve her türlü saldırıya açık
Kadın;
Modern algıda!

[1]( Güvenç, Bozkurt, Türk Kimliği, Kültür Bakanlığı Yayınları)
[2](Tayanç, Dilek Akıcı, Modernizm ve Postmodernizmin Kadın Kimliği Üzerindeki EtkisiMakale)
[3] (Halis, Çetin, Gelenek ve Değişim Arasında Kriz: Türk Modernleşmesi)
[4] (Göle, Nilüfer, Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme)
[5] (Sancar, Serpil, Dünyada Kadın hareketlerini belirleyen dinamikler)
[6] (http://www.e-psikiyatri.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16141.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

AGÜ, olay profesörü kabul etmedi
Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyenler devleti katliam yapmakla suçlayan
skandal bir bildiriye imza attılar. PKK ve HDP düşüncesini içeren ifadelerin yer aldığı
bildiriyi yerleşkesi Kayseri sınırlarında yer alan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Tanju da imzaladı. Kentte tepki çeken olayda AGÜ
yönetimi Prof. Dr. Tanju’nun üniversitelerinde geçici görevle çalıştığını bildirdi.

13 Ocak 2016 Çarşamba 11:38

Hükümet Güneydoğuda teröre karşı bölgedeki huzurun sağlanması için mücadele ederken,
PKK ve onun uzantısı HDP’nin gerginlik çıkarma çabalarına akademisyenler de katıldı.
Türkiye’deki özel ve devlet üniversitelerinde görevli 1100 akademisyenin imzasını yer aldığı
bildiri ülke gündemine bomba gibi düştü. Hükümet yetkililerinin suçlandığı bildiride
"Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve
uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesi gerekiyor" gibi ifadeler yer aldı.
Prof Dr. Bülent Tanju’nun Abdullah Gül Üniversitesi’nde görevli akademisyen olarak listede
yer alması Kayseri’de tepkilere neden oldu.
AGÜ olay profesörü kabul etmedi
1100 akademisyenin imzaladığı bildiri kamuoyunda “İhanet Bildirisi” olarak nitelendirilirken,
AGÜ listede ismiyle anılan Prof. Dr. Bülent Tanju’yu kabullenmedi. Üniversite yönetimi
Tanju’nun geçici görevle Abdullah Gül Üniversitesi’nde çalıştığını, özlük haklarının ise
Mardin Üniversitesi’nde bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16143.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Rukiye bebekler şehir şehir gezmesin!
Kayseri’de önceki gün gelişen talihsiz bir olayın ardından yaşananlar daha da üzdü. Rukiye
bebeğin kardeşiyle oynadığı sırada geçirdiği kaza sonucu parmağı kopmuş ve yakınları
tarafından ilk olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülmüş ancak burada
bebeğin parmağını dikebilecek yetkili biri bulunamamasının ardından Özel Konya Hospital
Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yaşanan bu olayın ardından insanların aklına gelen soru şu; “Ya
başka Rukiyeler olursa?”
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Kayseri'de yaşayan Türkan ailesinin 11 aylık bebeği Rukiye’nin kopan parmağı Konya’da
yapılan ameliyatla yerine dikildi. Dikilmesine dikildi ama olayın üzücü ve şaşkınlık veren
tarafı ise sadece Kayseri değil bölgeye de hizmet veren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde böyle bir işlemin yapılamamış olmasıydı.
Olay nasıl gerçekleşti?
Haberin izini süren ekibimizin yetkililerden aldığı bilgilere göre olay şu şekilde cereyan etti:
Süleyman ve Bircan Türkan çiftinin bebeği Rukiye, evin salonunda ağabeyi 3 yaşındaki Ali
Kemal ile oynarken bebeğin ağlama sesi üzerine salona gelen anne Bircan Türkan, yerdeki
kanları görüp bebeği kucağına alarak kontrol ettiğinde parmağının koptuğunu görür. Bebek
komşuların yardımıyla ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülür.
Baba olay olduğu sırada iş yerindedir ve hemen hastaneye geçer. Baba hastaneye geçtiğinde
çocuk acil serviste bir müddet bekletilir. Bu sırada doktorlar kanı durdurmak için ilk
müdahaleyi yapar. Sonrasında mikrocerrahik müdahale yapılması gerektiği belirterek bu
işlemin Kayseri’de olamayacağı söylenir. 112 acil servis ile irtibata geçip en yakın hangi ilde
yapılabilir, hangi il kabul ediyorsa oraya gideceği söylenir. Talihsiz bebek biraz bekledikten
sonra Konya’dan gelen haberle Özel Konya Hospital hastanesine gönderilir. Olaydan saatler
sonra Konya'ya götürülen Rukiye bebeğin kopan parmağı, Özel Konya Hospital'de Ortopedi
ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün tarafından gerçekleştirilen ameliyatla
yerine dikilir. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmek ise yüreklere su serper.
Çarpıcı gerçekler
Yaşanan bu gelişmelerin ardından bebeğin kopan parmağının Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde neden dikilemediğini irdeleyen haber ekibimiz çarpıcı gerçeklerle karşılaştı.
Olay anında orada bulunan Ortopedi ve Travmatoloji bölümü doktoru yetişkin kişilere
müdahale edebildiğini ancak bebeklere müdahalenin ayrı bir deneyim gerektirdiği
gerekçesiyle riske girmek istemeyince Rukiye bebek Konya’ya sevk edildi.
Çok şükür ki Rukiye bebeğin kopan parmağı yerine dikildi ancak olay sonrası akıllara “Ya
başka Rukiye’ler olursa” sorusu yerleşti.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16144.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Dur ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı
Kayseri'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobile polis ateş açtı. İlk belirlemelere göre
otomobilin tekerinden seken kurşun, polisin yüzüne isabet etti.

13 Ocak 2016 Çarşamba 11:53

Edinilen bilgiye göre, Sivas Yolu 15. kilometrede asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, İ.T.
yönetimindeki 68 ET 898 plakalı otomobil, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Otomobilin peşinden giden polis ekipleri, diğer ekiplerden de yardım istedi.
Sivas Yolu'ndan şehir istikametine giden otomobil, kendisini durdurmaya çalışan başka bir
ekip otosuna çarptı. Kaykop Kavşağı'nda otomobili durdurmak isteyen polis memuru Y.Y.,
otomobil durmayınca tekerleklere ateş açtığı ve tekerleğe isabet eden kurşun sekince, Y.Y.'nin
yüzüne isabet ettiği öğrenildi. Ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil
servisine kaldırılan Y.Y., tedavi altına alındı.
Polis ekipleri otomobili kovalamaya devam ederken, İ.T. burada otomobili terk ederek
kaçmaya çalıştı. İ.T., yapılan çalışma sonucu kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Otomobil ise, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonucunda çekici ile kaldırılarak,
otoparka götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16145.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Şeker hastaları her yıl D vitamini kontrolü
yaptırmalı
Kemik ve kasları güçlendiren; hipertansiyon, kalp ve kansere karşı koruyucu olan D vitamini
vücutta yeterli miktarda bulunmadığında, aşırı kilo alımından depresyona kadar birçok önemli
sağlık sorununa yol açabiliyor. Özellikle kemik erimesi ve böbrek yetmezliği sorunlarıyla yüz
yüze gelen diyabet hastalarında düşük olan D vitamini seviyesinin kontrol edilmesi gerekiyor.
Bu nedenle diyabet hastalarının D vitamini takviyesi alması önem taşıyor.
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Memorial Kayseri Hastanesi Endokrinoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Yasin Şimşek, özellikle
diyabet hastaları için yaşamsal önem taşıyan D vitamini hakkında bilgi verdi.
Diyabet hastalarında D vitamini seviyesi düşük
D vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirici ve hastalıkları önleyici etkisinin yanı sıra;
diyabetle olan ilişkisi açısından da vücut için yaşamsal öneme sahiptir. D vitamininin diyabet
hastalarında düşük seviyede olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hastaların, enfeksiyon ve bazı
önemli sağlık sorunlarına yatkınlığı artmaktadır. Kandaki şeker düzeyini kontrol altına
alınabilmek için ilaç dozu değişikliği gerekli olan bazı diyabet hastalarında, yalnızca D
vitamini desteği ile bu zorunluluk ortadan kalkmaktadır.
Tip 2 diyabette D vitamini takviyesi gerekli
D vitamini desteği özellikle Tip 2 diyabet hastaları için çok önemlidir. Bu gruptaki hastalar
ileri yaşta olduklarından, kemik erimesi ve kemik metabolizma bozukluklarına adaydır.
Kemik sağlığı için özellikle şeker hastalarının D vitamini seviyesi, istenilen düzeyde
olmalıdır. Uzun dönem diyabet sorunu nedeniyle böbrek yetmezliği gelişen hastalarda ise
sentezin son basmağı olan böbrekte problem olduğu için D vitamini takviyesi gereklidir.
Şeker hastalarının D vitamini seviyelerinin normal olması, komplikasyonların azaltılmasında
etkilidir.
Tiroid fonksiyonları için önemli
Bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini, tiroit fonksiyonlarının düzenlenmesinde ve
normal kan pıhtılaşmasında da önemli role sahiptir. D vitaminin sentezi için güneş ışığı şarttır.
Ciltte güneş ışığıyla başlayan sentez, karaciğerde devam eder ve böbrekte son bulur.
D vitamini tedavisi ihmal edilmemeli
D vitamini takviyesi kolaylıkla yapılabilen bir tedavidir. Şeker hastalarının en azından yılda
bir kez D vitamini seviyelerini ölçtürmeleri ve uygun tedaviyi almaları yaşam kalitelerini
olumlu yönde etkileyecektir. Şeker hastalarında D vitamininin etkileri henüz çalışma
düzeyinde olmasına rağmen tedavinin şeker hastalığı açısından herhangi bir olumsuzluğu
belirlenmemiştir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16146.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Yeşilhisar'ın kaynak ve imkanlarını
değerlendireceğiz
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçelere yönelik yatırım ve planlama
ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilhisar'a giden Başkan Çelik, ilçe kaymakamı ve
belediye başkanını ziyaret etti ve yapılan yatırımları yerinde inceledi. Yeşilhisar'ın kaynak ve
imkanlarının diğer ilçelere göre daha iyi olduğunu belirten Başkan Çelik, bu imkanları bölge
halkının yararına en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yeşilhisar programına İlçe Kaymakamı
Mustafa Gözlet'i ziyaret ederek başladı. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ile
İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz de katıldı. İhtiyaçlarını ve taleplerini öğrenmek
için ilçeleri ziyaret ettiklerini dile getiren Başkan Çelik, her ilçenin hayat kalitesini artıracak
projeler geliştirmek istediklerini söyledi. İlçe Kaymakamı Mustafa Gözlet de Yeşilhisar'ın
özellikle turizm alanında imkanları geniş bir ilçe olduğunu ifade etti.
"GÖÇ VEREN DEĞİL GÖÇ ALAN İLÇE OLACAK"
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik daha sonra İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz'i
ziyaret etti. Yeşilhisar'ın ekonomik çeşitliliği olan bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Çelik,
"Yeşilhisar tarım, hayvancılık, turizm, madencilik, ulaşım gibi konularda diğer ilçelerimize
göre kaynak ve imkanları daha iyi olan bir ilçemiz. Amacımız bu kaynak ve imkanları
değerlendirerek ilçemizdeki hayat standardını yükseltmek. İnanıyorum ki, 2-3 sene içerisinde
Büyükşehir'in de gücü ile Yeşilhisar'ı göç vermekten kurtaracağız ve belki de göç alır hale
getireceğiz" dedi.
İlçe Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz de Başkan Çelik'in gayret ve samimiyeti ile
projeksiyonunun bir şans olduğunu belirtti ve "Sizlerden büyük destek göreceğimize yürekten
inanıyoruz" diye konuştu. Akdeniz daha sonra Başkan Mustafa Çelik'e ziyaretinin anısına bir
halı ve Soğanlı Bebeği hediye etti.
YATIRIM TOPLANTISI
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ziyaretin ardından Yeşilhisar Belediyesi'nde
yatırım toplantısı yaptı. Toplantıya Büyükşehir ve Yeşilhisar Belediyelerinin bürokratları da
iştirak etti. Toplantıda Yeşilhisar'a yapılan yatırımlar ve talepleri ile ilgili bir sunum yapan
İlçe Belediye Başkanı Akdeniz, Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşlihisar'ı kaliteli içme suyuna
kavuşturduğunu, Kadın ve Gençlik Merkezi'nin tamamlanma aşamasına geldiğini, pek çok
ilçede bulunmayan iki güzel park yaptığını, arıtma tesisinin bittiğini, spor tesisleri ve oyun
grupları yapıldığını söyledi. Bundan sonraki taleplerini de tek tek dile getiren Akdeniz,
konuyla ilgili Başkan Çelik'e bir dosya sundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yatırım toplantısının ardından tamamlanma aşamasına
gelen Kadın ve Gençlik Merkezi ile Köşk Parkı'nda incelemelerde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16147.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Erciyes Üniversitesi'nden "İhanet Belgesini
Reddediyoruz" açıklaması
Kayseri Erciyes Üniversitesi Senatosu yayınladığı bir açıklama ile 'Barış için Akademisyenler
İnisiyatifi'nin yayınladığı 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildiriyi 'İhanet Belgesi'
olarak niteleyerek, "Terör örgütüyle müzakere isteyen bu zihniyete karşı olduğumuzu ifade
etmek isteriz" ifadesinde bulundu.

13 Ocak 2016 Çarşamba 12:32

Erciyes Üniversitesi Senatosu tarafından yapılan açıklamada, "Barış İçin Akademisyenler
İnisiyatifi” adıyla bir araya gelen Türkiye üniversitelerinden 1128, yurt dışından 356
akademisyenin imzasıyla “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bir bildiri yayımlanmıştır.
Bildiride, PKK terör örgütüne karşı meşru mücadele veren Devletimize en ağır ifadelerle
saldırılmakta, güvenlik güçlerimiz Güneydoğu Anadolu Bölgemizde planlı ve kasıtlı kıyım
yapmakla suçlanmaktadır. Fakat bazı il ve ilçelerimizde hendek kazarak kurtarılmış bölgeler
yaratmaya çalışan ve masum insanlarımızın hayat hakkını elinden alan, devletin otoritesine ve
güvenlik güçlerine karşı ağır silahlarla kanlı bir savaş yürüten PKK terör örgütünden tek
kelimeyle söz edilmemektedir. Bunlar da yetmiyormuş gibi, tam bir müstemleke zihniyetiyle,
uluslararası bağımsız gözlemcilerin bölgede gözlem ve raporlama yapması, bölücü terör
örgütünün taleplerinin görüşülmesi için müzakere başlatılması istenmektedir" ifadesine er
verildi.
"Bilindiği gibi, aylardır ülkemizin bazı il ve ilçelerinde bölücü terör örgütü tarafından bir halk
ayaklanması provası yapılmakta, ülkemizin birlik ve beraberliğine, milletimizin bölünmez
bütünlüğüne karşı açıkça bir savaş yürütülmektedir. Bu haince saldırılarda güvenlik
görevlilerimiz ve sivil vatandaşlarımız şehit olmaktadır. Bölge halkının bir bölümü terör
örgütünün yarattığı baskı ve zulümden kaçarak ülkemizin başka şehirlerine göç etmek
zorunda
kalmaktadır"
ifadesinde
bulunulan
açıklama
şu
şekilde:
"Bu aşamada asıl yapılması gereken, ülkemizin terör örgütlerinden temizlenmesi, halkımızın
özlemini duyduğu barış ve huzur ortamına bir an önce kavuşması, uzun yıllardır
mağduriyetler yaşayan, yurdu yuvası yıkılan vatandaşlarımızın yaralarının bir an önce
sarılması, sınırlarımız dışında devam eden ve ülkemizdeki terörü besleyen savaş halinin sona
erdirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde her türlü girişimde bulunulmasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine ve bütünlüğüne inanan, temel hak ve hürriyetlerin
korunması mücadelesine sahip çıkan Erciyes Üniversitesi akademisyenleri olarak “Barış İçin
Akademisyenler İnisiyatifi”nin ortaya koyduğu ‘ihanet belgesi’ni reddettiğimizi, haksız yere
devletimizi suçlayan, ülkemize uluslararası gözlemci davet eden ve terör örgütüyle müzakere
isteyen bu zihniyete karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16148.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Melikgazi Belediyesi'nden ölçü ve tartı aletleri
hatırlatması
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından periyodik
olarak muayene yapılması gereken her türlü ölçü ve tartı aletlerine sahip işletme sahiplerinin
29 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar dilekçe mahiyetindeki bildirimlerini
vermelerini gerektiğini söyledi.
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3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu’nun 2. maddesine göre ölçü ve tartı aletleri için 2 yılda
bir periyodik muayene yapılması gerektiği hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, ticaret
gereklerine ve kamu yararı açısından her türlü ölçü ve tartı aletlerinin kullanılabilirliğinin
sağlanması amacıyla bu tür cihazların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.
Ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlar hakkında idari ve cezai işlem
uygulanacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Ocak ve Şubat aylarında yapılması zorunlu olan ölçü aletlerinin muayenesi için Melikgazi
Belediyesi’nin ölçü ve ayar memurluğuna başvuruda bulunulması gerekmektedir. Tartı
ağırlıklarının her birinden, el terazileri, normal masa terazileri, otomatik terazileri, elektronik
terazileri, kantar ve basküllerde bu kapsamda olup, 29 Şubat’a kadar yaptırmaları
gerekmektedir. Melikgazi’ye bağlı grup merkezi ölçü ayar memurluğu tarafından
damgalanamayan ve herhangi bir nedenle damga yaptırmayan esnaflara yasa gereği ceza
uygulanacaktır. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesi gereğince damgası
kopmuş bozulmuş damga süresi dolmuş ölçü ve tartı aletleri kullananlara da cezai işlem
uygulanması zorunludur. Kişi ve kuruluşların cezai duruma düşmemeleri için belirtilen süre
içinde müracaat sahibinin kimlik bilgileri, adres bilgileri, tartı ve ölçü aletinin cinsi, çekeri,
markası, seri numarasının yer aldığı beyannamelerini mutlaka vermeleri gerekmektedir.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16149.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Paralel Yapı operasyonu devam ediyor: 6
Gözaltı
Kayseri’de 'paralel devlet yapılanması' soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 6 kişi
gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ ve Paralel Devlet
Yapılanması soruşturması kapsamında Kayseri’de 5 şahsın evi ile birlikte bir sendika, bir işçi
derneği ile emekli bir profesörün ev ve ofisi olmak üzere 8 ayrı adreste operasyon yapıldı.
Operasyon sonrasında kamu çalışanlarının da bulunduğu öğrenilen 6 kişi gözaltına alınırken,
yapılan aramalarda bilgisayar hard disklerinin önceden söküldüğü belirlendi.
Operasyon sonrası gözaltına alınan 6 kişi, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek
kimlik tespiti yapıldı. Gözaltına alınan şahıslardan bazılarının basın mensuplarının görüntü
almaması için yüzünü maske ile kapattığı görüldü.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16150.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Bu ay kalbimize 'DAVA' düşecek
Talas Belediyesi'nin şehrin manevi hayatına her ay renk katan ve yoğun ilgi gören Kalbe
Düşünce programının bu ayki konusu 'Dava Kalbe Düşünce' oldu.
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15 Ocak Cuma günü Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek
programla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Talas
Belediyesi olarak bu dördüncü programımız olacak. Kalbe Düşünce adı altında her ay
düzenlenecek bir program zinciri hazırlamıştık. Serdar Tuncer Bey ile bunların üçünü
gerçekleştirdik. Bu cuma ise Dava Kalbe Düşünce programı olacak. Saat 19.00'daki Serdar
Tuncer ve Ahmet Taşgetiren ile şiir ve söyleşi programımıza bütün hemşehrilerimizi
bekliyoruz." dedi.

Ülke olarak zor bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, "Ülke meseleleri
önemli. Sadece ekonomik kaygılar değil, geleceğe taşınması anlamında ülkeyi dertlenmemiz,
dertlendirmemiz, davamıza sahip çıkmamız, müreffeh bir seviyeye ulaşmamız ve geleceğe
hazırlanmamızla ilgili güzel bir gece olacak. Ahmet Taşgetiren Hocamız bu konularda
uzman." diye konuştu.
İnsanların Kalbe Düşünce programlarını çok sevdiğini dile getiren Başkan Palancıoğlu,
"Beklentimizin çok üzerinde bir katılım ve beğeni var. Serdar Bey de o ayki konuya iyi
hazırlanarak kalbimizi yumuşatıyor." ifadelerini kullandı.
Program sunucusu Serdar Tuncer ise ilginin fazla oluşundan duyduğu memnuniyeti belirterek,
"Bizim gördüğümüz Talas'ın bu tür kültür hizmetlerine müthiş bir açlığı varmış. Tıklım tıklım
dolan salonlar bu işin karşılığının alındığının göstergesidir. İnsanların dinlediklerini anlaması
ve anladıklarını da sizin anlamanız da bir karşılık. Bana bakan tarafı ise her ay uçakla
Erciyes'i seyretmek, tarihi Yaman Dede Konağı'na gelmek çok keyif verici. Allah tesirini halk
etsin. Bu işi yaparken bir derdimiz var. Bu dert program zincirinin sonunda gönüllere sızı
olarak düşsün temennimiz bu." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16151.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Melikgazi'de kişi başına 558 lira 66 kuruş
yatırım
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2016 yılı bütçesinin Melikgazi Belediyesi
Meclisince 300 milyon lira olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2015 yılı bütçesi ile
gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar ile ilçe halkı Melikgazili olmanın farkını yaşadıklarını
söyledi.
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2016 yılı bütçesi ile ilçenin fiziki haritası değişecek…
2016 yılı bütçesinin 300 milyon lira olduğunu ve bunun 32 milyon 580 bin lirasının personel
ve sermaye transferi olduğu geri kalan 267 milyon 420 bin liralık bölümün yatırıma ve
hizmete yönelik olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesinin
bütçeleri, yatırım ve hizmetleri hakkında fikir vermektedir. Çünkü bütçelerin % 89’den fazlası
yatırım ve hizmetlerde kullanılacaktır. 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılı bütçe ile yapılan
yatırımlar, ilçemizin fiziki haritasını değiştirdi. Aynı şekilde 2016 yılı bütçemiz ile
gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetler ile semtlerin değil ilçenin fiziki yapısı değişecektir.
Katılımcı bir demokrasi ile bir yönetim sergilenecek olup, Melikgazi hizmeti her yerde
olacaktır. “ dedi.
Gerçekleştirilen Hizmet ve Yatırımlar ile
Melikgazili Olmanın Farkını Yaşıyorlar”
Melikgazi ilçesinin 537.035 kişi olduğunu 2016 yılı bütçesinin 300 milyon lira olarak kabul
edildiğini buna göre her Melikgaziliye 558 lira 66 kuruşluk bir yatırım gerçekleştirileceğini

kaydeden Memduh Büyükkılıç, bütçenin tutarının dahi bir anlam ifade ettiğini sözlerine
ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16152.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Yahyalı’da kız çocukları okula ve hayata
hazırlanacak
Yahyalı Belediyesi’nin Kız çocuklarının okula devamını sağlama ve Türkiye’de Mesleki
Eğitimin Güçlendirilmesi hibe programı kapsamında hazırladığı, Okula Ve Hayata Hazırlama
AB Projesi tanıtım toplantısı Yahyalı’da yapıldı.
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Derebağ Şelale Restoranda yapılan tanıtım toplantısına Yahyalı Kaymakamı Metin Esen,
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Garnizon Komutanı Yzb. Cemal Ersin Çakır, Erciyes
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şahin, Dekan Yrd. Doç. Dr. Kasım
Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdür Ahmet Kafalı, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.
Toplantı da açılış konuşmasını yapan, Yahyalı Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Proje
Koordinatörü Ali Mert, proje hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Projenin 17 Ekim 2015
tarihinde Yahyalı Belediyesi ile Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkalığı arasında
imzalandığını, 277 bin Euro bütçesinin olduğunu, bu bedelin %90’lık kısmının hibe olduğunu
dile getiren Mert, projenin 12 aylık bir sürede tamamlanacağını söyledi. Projenin hedefleri
hakkında bilgiler veren Ali Mert, hedefleri şöyle sıraladı. “Projedeki yerel hedeflerimiz,
Yahyalı İlçesinde eğitimin kalitesini artırmak, eğitim ve işgücü piyasası arasında bağı
güçlendirmek ve özellikle kız çocukları olmak üzere okula devam oranlarının artırılmasıdır.
Genel hedeflerimiz ise Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Eğitim kademelerinde okula devam
oranlarının artırılması, özellikle kız çocuklarının okuduğu kız yatılı okulların pansiyonlarının
kapasitesinin ve kalitesinin artırılması, Mesleki Teknik Eğitim Rehberlik hizmetlerinin
güçlendirilmesi, eğitimin önemi hakkında ailelerin farkındalıklarının artırılması, kadınların
eğitim yoluyla niteliğini artırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve diğer kız
çocuklarına örnek olmasıdır. Projemiz için 13 adet eğitim ve eylem planı bulunmaktadır.”
diye konuştu.
Toplantı da konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ te projeyi yazan ve hazırlayan
herkese teşekkür ederek, ilçede böylesine bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı oldukça
mutlu olduğunu söyledi. Başkan Öztürk; “ Göreve başladığımdan kısa bir süre bu projenin
Yahyalı’ya kazandırıldığını duyunca çok mutlu oldum. Projede yaklaşık 900 bin tl gibi bir
hibe almış olduk. Bu para şüphesiz burada kalacak. Tabi belediyelerimizin proje hazırlayacak
bir arge birimi yok. Bu için ben her zaman müdürlerimizden şunu rica ediyorum, öğretmen ve
öğrencilerimizi Yahyalı için projeler hazırlamalarına teşvik edelim. Hangi bakanlık açıyorsa
çağrıyı, bu Oran Kalkınma Ajansı ya da Avrupa Birliği Mali Destekler olabilir, bize gelip

sunacakları projeye ortak yazsınlar. İştirakçi de proje sahibi de olabiliriz. Biz Yahyalı
Milliyetçisi olmak durumundayız. Bizim ortak hedefimiz Yahyalı diye düşünüyorum.
Kaymakamlığımız, Daire Amirlerimiz, müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın özel derdi
de Yahyalı olmalı diye düşünüyorum. Hamdolsun bir araya gelmek, birbirimize sımsıkı
sarılmak için, bizim birçok ortak değerimiz var. Bu güzellikler ilçede bir sinerji oluşturuyor.
İlçedeki tüm kurumların birbirlerine yardımcı olduğunu görüyorum. Sivil toplum
kuruluşlarımızın da Yahyalı sevdalısı olduğunu biliyorum. Bütün bunları değerlendirerek bize
katkı vermenizi istiyorum.” diye konuştu.
Toplantıya geleden katılımcılara seslenen Yahyalı Kaymakamı Metin Esen’ de kurum ve
kuruluşların farkının, ürettiği projelerle ortaya çıktığını ifade ederek şunları söyledi. “ Gerek
yerel yönetimler gerekse kamu kurum ve kuruluşları farkını, hazırlamış olduğu projelerle
ortaya koyuyor. Yahyalı içinde güzel bir proje hazırlanmış. Çalışma bakanlığının çeşitli
parametrelerde yürüttüğü projeler var. Bu doğrultuda ülkemizde yürütülen 84 tane proje var.
Bu projelerden biri de Yahyalı’da. Ve tek belediyenin ortak olduğu proje, bu proje.”
İfadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından proje kapsamında yapılacak faaliyetleri slaytlar eşliğinde anlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16153.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Kayseri’den
ayrıldı
Birtakım temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,
Valilik ziyaretinin ardından Kayseri’den ayrıldı.
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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Kayseri’ye gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, Kayseri Valiliği ziyaretinin ardından kentten ayrıldı. Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile
makamında görüşen 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün buradaki ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.
Gül’ün ziyareti basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Valilik ziyaretinin ardından 11. Cumhurbaşkanı Gül, havayolu ile kentten ayrıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16154.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

ERÜ Rektörlüğü'ne Muhammet Güven Atandı
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Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne Tıp Fakültesi Dekanı Prof. D.r. Muhammet Güven atandı.
Prof. Dr. Muhammed Güven kimdir?
1966’da Konya doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Konya’da tamamladı. Konya’da liseyi
bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1989 yılında da Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Afyon’da 1 yıllık mecburi hizmet yaptı. 1991
yılının ocak ayında ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıklar ABD’de ihtisasa
başladı. 25 yıldır Erciyes Üniversitesi bünyesinde hizmet veriyor.
1995 yılında iç hastalıklar uzmanı oldu. 2000 yılında doçent, 2006 yılında da profesör
unvanını aldı. Türkiye’nin ilk yoğun bakım uzmanlarından ve Türkiye’nin ilk yoğun bakım
birimini 2003 yılında Kayseri’de kurdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde
2005 ile 2008 yılları arasında başhekim yardımcılığı, 2006-2008 yılları arasında döner
sermaye işletme müdürlüğü yaptı. 2008-2010 yılları arasında da başhekimlik, 2010 yılından
beri de yaklaşık 5 yıldır Tıp Fakültesi Dekanlığı görevini yürütüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16155.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Kayseri’de Müftü Güven rüzgarı
Kayseri İl Müftülüğü görevine atanan Doç. Dr. Şahin Güven, kısa süre içerisinde
gerçekleştirdiği faaliyetler ve dinamik yapısı ile halkın takdirini topladı.

14 Ocak 2016 Perşembe 11:40

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında öğretim üyesi iken emekliye
ayrılan Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil’in yerine atanan Doç. Dr. Şahin Güven 2015 yılının
Temmuz ayından itibaren bu görevini başarıyla sürdürüyor.
Bir ilki hayata geçirdi
Güven, görevi devralır almaz devir-teslim töreni düzenleyerek bir ilke imza attı. Devir-teslim
töreninde din görevlilerine seslenen Müftü Güven, “Geleceğin Kayseri’sinin, geleceğin
Kayserililerinin, geleceğin Kayserili gençlerinin ailelerinin daha huzurlu daha mutlu daha

dindar daha mütedeyyin bir hayat yaşamalarını sağlamak, öncelikle bizim çalışmalarımıza
bağlıdır. Bu sebeple sadece memuriyet görevini değil bir dava bilinci içerisinde derdi olan
insanlar olarak çalışma yapma gayreti içerisinde olmamızı sizden bekliyorum” diyerek soy
ismine uygun ‘güven’li mesajlar verdi.
Hızla ziyaretlere geçti
Daha sonra ilçe müftülüklerini ziyaret eden Güven, "Bizler din gönüllüsüyüz, camiye
gelmeyen insanlarımıza ulaşmanın yollarını bulmalıyız. Bulunduğumuz yerin sorunları ile de
sorumluyuz. İnsanlara örnek olmak zorundayız” söyleminde bulunarak, olumlu mesajlar
vermeye devam etti.
Tefsir derslerini başlattı
Diğer yandan Kayseri ve Türkiye genelinde konferans ve seminerlerine ara vermeden
sürdüren Güven, her pazar Cami-i Kebir’de tefsir dersleri vermeye başladı. Yoğun ilgi gören
tefsir dersleri halen devam ediyor.
Gençlik buluşmalarını başlattı
Müftü Güven, gençlere cami merkezli bir hayat tarzı kazandıracak çalışmalar yapılması, birlik
ve beraberlik mekânı olan camilerde gençlerin ibadetlere katılımını teşvik etmek için
“Gençlik Huzur’da Buluşuyor” çalışmasını başlattı.
İşitme engellilere umre müjdesi
Kayseri Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesinde okuyan 70 işitme engelli öğrenciyi
makamında ağırlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, öğrencilerin umreye
gitmek istemeleri üzerine, "Söz, bu imkânı bulup hepinizi göndereceğim" demiş ve yarıyıl
tatilinde hazırlıkların yapılacağını söylemişti. Kayseri İl Müftülüğü, Görmez’in verdiği umre
sözünü gerçekleştirmenin ilk adımını attı. Öğrencilere umre hakkında detaylı bilgi ve gerekli
eğitimler verildi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16157.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Kayseri “TARAB”la tanışacak
Hemşehrimiz Prof. Dr. İlhan Özkeçeci’nin geliştirdiği Türk Musikisi enstrümanı Tarab
Kayserililerle buluşacak. Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Musiki
Gecesi’ne katılacak olan Özkeçeci tanbur ve tarab icra edecek.
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16 Ocak Cumartesi akşamı saat 19:30’da KCETAŞ konferans salonunda gerçekleştirilecek
“Musiki gecesi’nde Özkeçeci’nin yanısıra yine Kayserili sanatçılar Fikret Karakaya klasik
kemençesi, Dr. Hakkı Tekin de neyi ile sahne alacak. İki bölüm halinde icra edilecek gecede
klasik musikimizden örnekler verilecek. Peşrev, semai ve taksimlerin sunulacağı ilk bölümün
sonunda Özkeçeci’nin geliştirdiği “tarab” sazı tanıtılacak.
Tekelioğlu’ndan davet

Taksim ve Sadullah Ağa’nın semaileriyle başlayacak ikinci bölümde ise çeşitli makamlarda
klasik eserler icra edilecek.
Program hakkında bilgi veren Kayseri Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Fikri
Tekelioğlu “bu müstesna gecemize Türk musikisine gönül vermiş tüm hemşehrilerimizi davet
ediyoruz” dedi. Tekelioğlu programın ücretsiz olacağını vurguladı.
Tarab nedir?
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan
Özkeçeci’nin 1985 yılından bugüne kadar sürdürdüğü çalışmalarıyla tasarladığı “tarab” yayla
çalınan bir Türk musikisi enstrümanı. Bu saz, 2013 yılında başlayan patent ve tescil
çalışmaları sonucunda Türk musikisine kazandırılan ilk tescilli enstrüman ünvanını da taşıyor.
Tambur ve rebab sazlarının senteziyle tasarlanan Tarab adını da bu iki enstrümanın
hecelerinden alıyor. Bu yeni sazla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler www.tarab.com.tr
adresini ziyaret edebilirler.
(Rıfat Yörük)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16158.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Kırk yıllık “Dut” oldu “Tut”
Klasik deyimle buralar bir zamanlar dutluktu. Mevsiminde bahçelerden dutların kokuları
Talas ilçesine yayılır, lezzeti damakları tatlandırırdı. Zaman, zaman içinde değişti… Mekanlar
değişti. Dut bahçeleri viran oldu, yollar yapıldı. Talas İlçesi Tablakaya Mahallesi’nde Halef
Hoca mevkii olarak bilinen, dutların bol olduğu yerde bu günlerde otomobiller egzoz
dumanlarını tüttürüyor. Dut kokularının yerinde karbonmonoksit havaya karışıyor.
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Dut bahçelerinin çoğunlukta olduğu bölge Talas Belediyesi’nin yaptığı değişimle “Dut
kavşağı” oldu. Kavşağın ismi zaman içinde yine değişime uğradı. Ancak, yerel şive ve aksan
farkı, “dut kavşağı”nın adının “tut kavşağı” olarak değişmesine neden oldu. Öyle ki belediye
otobüslerinde bile durak adı olarak “tut kavşağı” yazılıyor.
Halka arasında “Dut kavşağı” olarak bilinen mevki konuşulurken Kayseri’de ‘d’ harfinin sert
söylenerek ‘t’ harfine dönüşmesiyle yani duta “tut” denmesiyle “Tut Kavşağı” haline geldi.
Tablakaya Mahallesi müdavimlerinden 74 yaşındaki Kadir Kolsuz, Dut kavşağı nam ı diğer
‘Tut Kavşağı’ndaki değişimi anlattı.
Kavşaktaki tek dut ağacı
Kolsuz, ”Eski adı Halef Hoca mevkiiydi. Halef Hoca diye bir muhterem yaşardı. Geniş arazisi
vardı ve bahçelerinde dut ağaçları vardı. Yollar yapılıp arsalar imara açıldıktan sonra
evler inşa edildi. Şu anda tam kavşağın ortasında duran bir tane dut ağacı kaldı. Buraların
değişimi 30 yıl önce başladı. Tablakaya Mahallesi’nde 40 yıl muhtarlık yapan Mehmet Can’ın

buralarda emeği çoktur. 1970’li yıllarda Talas Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Erhan, yol
düzenlemesi yaptığı kavşağın açılışını da gerçekleştirdi. Bütün dut ağaçları kesilirken, sadece
kavşağın tam ortasında bulunan 50 yıllık dut ağacı kaldı. O da kavşağın sembolü oldu. Dut
kavşağı olarak geçen bölge, zamanla insanların diline ‘Tut Kavşağı’ olarak yerleşti. İlçemize
dışardan gelenler bu kavşağın adını çok merak ediyor. ‘Tut’ olarak lanse edildiği için
anlamını ve ismin nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyorlar.”
Haber-Foto: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16159.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

Bu ekmek 15 gün bayatlamıyor
Sun Fuar tarafından organize edilen Yöresel Ürünler fuarı özellikle damak zevkine
düşkünlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Bir çok yöresel ürünün yer aldığı fuarda özel
olarak yapılan 8’er kiloluk Trabzon ekmekleri görenlerin yüzünde hem tebessüm hem de
şaşkınlık oluşturuyor. Devasa büyüklükteki bu ekmekler tam 8 kilo ve 15 gün bayatlamıyor.
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Trabzon Taş Fırın Ekmeği geçmişi, fırını, pişirilmesi, şekli, tadı ve bayatlamayan özelliği ile
yalnızca Türkiye’de değil dünyada da eşi olmayan ve dilimle satılan tek ekmek olma
özelliğini taşıyor. Trabzon ekmeğinin en önemli özelliği ise taş fırınlarda ve odun ateşi ile
pişirilmesi.
Şehrimizde geçtiğimiz Cuma günü Dünya Ticaret Merkezi’nde açılan Yöresel Ürünler
Fuarındaki 8 kiloluk Trabzon karabuğday ekmeği renkli görüntülere sahne oluyor. Tadı ve
doğallığıyla olduğu kadar taş fırınlarda pişirilerek bambaşka bir lezzet halini alan Trabzon
ekmeği fuarda bir hayli ilgi görüyor.
Stant yetkilisi Trabzonlu Berat Kaya Bu devasa ekmeğin fuar için özel olarak yapıldığını ve
10 saatte pişirildiğini belirterek; “Kilosu 8 liradan satışa sunuyoruz. Bu ekmeğin özelliği suni
maya değil ekşi maya ve süt kullanılarak yapılması. Sindirimi son derece kolay. Saklama
koşullarına uygun olarak saklanabilirse 15 gün özelliğini koruyor” diye konuştu.
Berat Kaya, ekmeğin kilogram fiyatının ise 8 TL olduğunu belirterek Pazar akşamına kadar
vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceklerini dile getirdi.
Trabzon ekmeğinin özellikleri:
-Keskin bıçak kullanılarak kesildiğinde ufalanmaz.
-Ekmeklerin büyük yapılması sonucu pişirme süresi uzadığından dış kabuk kalın ekmeğin iç
kısmı yumuşakpişkin ve arzu edilen büyüklüklerde gözeneklere sahip olur.
-Ekmeğin bayatlama süresi uzun olur. Uygun saklama koşullarında 5-15 gün kadar
bozulmadan saklanabilir. Bu ekmek soğuduktan sonra temiz bezlere sarılı olarak rutubetsiz
ortamlarda tahta kutular içerisinde 5-10 gün arasında kağıda sarılı ve naylon poşete geçirilmiş
olarak buzdolabında 10-15 gün saklanabilmektedir.
-Tek ekmek olduğu için rahat taşınır ve saklanması kolaydır.

-Odun ateşinde piştiği ve ekşi maya kullanılarak yapıldığı için kendine has bir lezzeti vardır.
Ekşi maya ile yapılan ekmekler iyi kabarır geç bayatlar.
-Pişme süresi uzun olduğundan ve iyi piştiğinden dolayı yenildiğinde midede şişkinlik
yapmaz.
Haber-FOTO: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16160.html
Erişim Tarihi: 18.01.2016

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven
görevi teslim aldı
T.C. Anayasasının 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü’ne
atanan Prof. Dr. Muhammet Güven, Vekil Rektör Prof. Dr. Hamza Çakır’dan görevi teslim
aldı.
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ERÜ Rektörlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreninde, 7 ay vekil rektör görevini üstlenen
Prof. Dr. Hamza Çakır, görevi Prof. Dr. Muhammet Güven’e devretti. Prof. Dr. Çakır,
Güven’e görevinde başarılar diledi. Görevi devraldıktan sonra konuşan ERÜ Rektörü Prof.
Dr. Muhammet Güven, göreve geldikten sonra emeğini esirgemeyeceğini ve kendisine verilen
göreve layık olmaya çalışacağını söyledi. Temel hedeflerinin ileriki dönemde ülkenin bilimsel
ve teknolojik anlamda da desteklenmesine katkıda bulunan bir üniversite olmasını sağlamak
olacağını kaydeden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Güven, “Yaklaşık 7 ay önce rektör adaylarını
belirleme seçiminde aday olmam ile başlayan süreçte önce değerli öğretim üyelerinin
teveccühü, daha sonra yükseköğretim kurulunun güveni ve nihayetinde de sayın
cumhurbaşkanının tensipleriyle sonuçlandı. Bu süreçte destek veren ve emeği geçen herkese
sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sürecin Erciyes Üniversitesi’ne yakışır bir şekilde
sürdürülmesine katkıda bulunan tüm aday arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum.
Allah’ın takdiri ile atanmış olduğum bu görevde emeğimi esirgemeyeceğimi ve bana verilen
göreve layık olmaya çalışacağımı bilmenizi istiyorum. Erciyes Üniversitesi; dinamikleriyle
küresel ölçekli atılımlar yapabilme ve üniversitelerimiz için örnek olma potansiyeline sahip
nadir üniversitelerden birisidir. Temel hedefimiz üniversitemizi erken dönemde küresel çapta
yarışabilen, uluslararası nitelikte bilim adamlarının istihdam edildiği bir kurum haline
getirmek, ileri dönemde de dünyanın gelişen ve en büyük ekonomilerinden birisi olmasını
beklediğimiz ülkemizin bilimsel ve teknolojik anlamda da desteklenmesine katkıda bulunan
bir üniversite olmasını sağlamak olacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek ancak huzurlu bir ortamda
mümkün olacaktır. Kökeni nereden gelirse gelsin gerek ülkemizin gerekse şehir ve
üniversitemize huzur, birlik ve dirliğine zarar verecek her unsurla mücadele edeceğiz.
Huzuruyla örnek olan ve bunu şehrin dokusuna da yansıtan Erciyes Üniversitesi’nin bu

ortamın devamı için de elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Bugün tarafıma verilen bu
görevde en büyük yardımcım ve destekçilerim sizler olacaksınız. Birlikte daha ileriye
gidebilmek için, daha iyi bir üniversite oluşturabilmek için ve ülkemizin gelişimize katkıda
bulunabilmek için hepinizin desteğini talep ediyorum” diye konuştu.
Rektör Güven, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16161.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Rusların Gelibolu’daki yaşamını anlatan kitap:
‘Goloye Pole, Gelibolu’
Prof. Dr. Sevinç Üçgül’ün Rusça’dan çevirdiği ‘Goloye Pole, Gelibolu’ kitabı yayımlandı.
Eser, Rus Beyaz Ordusu'nun Gelibolu'daki göçmen hayatını anlatıyor.
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Çeviribilim Yayınları’ndan 2015 yılında çıkan kitabın yazarı Rus Göçmen yazarlarından İvan
Sozontoviç Lukaş. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Sevinç Üçgül’ün Rusçadan çevirisini yaptığı kitap, Yazar Lukaş’ın belgesel
türünde yazılmış kurgusal eserlerinden biridir.
Fotoğraflarla da zenginleştirilmiş eserin içeriği ile ilgili Prof. Dr. Üçgül şu ifadeleri kullanıyor
“1917 Ekim Devrimi’nden sonra Boljevik rejim muhalifi olan Beyaz Rusların göç ettiği
ülkeler arasında dağılım niteliği taşıyan iki şehirden bir İstanbul, diğeri ise Berlin’di. 20.
Yüzyılın en büyük göçü sayılan bu göçte gerek Beyaz Ordu askeri gerekse sivil binlerce
insanın Türkiye’ye doğru yönelişinin varış mekanı İstanbul ve çevresi olmuştu. 1919 yılından
başlayarak göç eden Beyaz Ruslar arasında sivil olanları İstanbul’un çeşitli semtlerine
yerleşirken, ordu mürettebatı İtilaf Devletleri kontrolünde planlı bir şekilde Gelibolu, Çatalca,
Limni ve Bizerte’ye yerleştirildi. 1920 yılında gönüllü olarak orduya katılan 1892 doğumlu
yazar, şair, edebiyat eleştirmeni, gazeteci, ressam İvan Lukaş da 13 gemi ve 150 bin askeri
mürettebatla Kırım’dan ayrılıp İstanbul’a varan, oradan Oradan ise Gelibolu’ya yerleştirilen
Ruslardan biriydi. Lukaş Gelibolu’daki yaşamdan, Beyaz Ordu askerlerinden bahseden
Goloye Polo adlı eserini 1921 yılında yazdı. Belgesel türündeki bu kitap ilk olarak 1922
yılında Sofya’da yayınlandı.”
Prof. Dr. Sevinç Üçgül Kimdir?
1968 Kafan/Ermenistan’da doğdu. Lisans eğitimini Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
Filoloji Fakültesinde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında tamamladı. 2001’de Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında doktor, 2006 yılında Erciyes
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde doçent unvanını aldı, 2011 yılında da aynı üniversitede
profesörlüğe atandı. Halen Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı
Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra
çevirileri de bulunmaktadır.

2010 yılında Yu. Drujnikov Vakfı (Davis, ABD) ve Yagellon Üniversitesi (Polonya)
tarafından Yu. Drujnikov Uluslararası Edebiyat Araştırmaları Ödülünü aldı. Rus göçmen
edebiyatıyla ilgili yayınlarının yanı sıra, Çağdaş Rus nesir yazarlarının eserlerini Türkçeye
kazandırması dolayısıyla 2011 yılında Rusya Milli Artiya Komisyonu tarafından XI. Artiada
ödülüne layık görüldü. Sevinç Üçgül Türkiye’de Anadolu liselerinde okutulan Rusça ders
kitabı yazarlarından biri ve ortaöğretim Rusça programlarının hazırlayıcısıdır.
2012 yılından itibaren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü, TEDA Projesi kapsamında yürütülen TURUSÇAT Moderatörlüğünü
yapmaktadır. Literaturnıye Znakomstva (Moskova) ve Vışgorod (Tallin) dergilerinde yayın
kurulu üyesidir. Uluslararası Slavistler Komitesi Slavyan Emigrantoloji Komisyonunun
Yönetim Kurulu (2014) üyesidir.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16162.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Bünyan Belediye Başkanı basınla buluştu
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, 30 Mart 2014'te göreve geldikleri günden bu
yana yapılan çalışmaları anlatarak, Bünyan'ın tarihinde yapılmayan hizmetleri yaptıklarını
söyledi.
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda
30 Mart 2014 yılında göreve seçildiklerini belirterek, "Bünyan ilçesi en çok beldesi kapanan
ilçedir. Bu beldelerde yürümeyen araç gereçler vardı" dedi.
Devralınan belediyelerde hizmet olmadığını belirten Başkan Gülcüoğlu, "Göreve
geldiğimizde ilk olarak 44 mahallede durum tespiti yaptık. Vatandaşlarımızın bizden
beklentileri ve bizim yapabileceklerimizle alakalı olarak çalışmalar yaptık. Maaşlarını
alamayan işçiler vardı. Maaşlarını alamayanların borçları yapılandırıldı ve şu anda halen bu
alacaklar ödeniyor" ifadesinde bulundu.
Gülcüoğlu, "Devraldığımız tabloda, tamir edilmesi gereken araçlar bulunuyordu. Biz göreve
geldikten sonra Bakanlıkların bir çoğundan girişimlerde bulunduk ve bu girişimler sonrasında
yardımlar gelmeye başladı. Araç filomuzu geliştirerek gençleştiriyoruz. 7 beldenin tamamında
çöp konteynırı yoktu. Bize oy veren veya vermeyenleri kucaklayarak çöp hizmetini yürüttük.
7 belde ve 44 mahallede eksik yollar vardı. Kilitli parke yaptık. Bünyan'ın tarihinde
yapılmamış, özel idarenin 20 yılda yaptığı çalışmaları yaptık. Önümüzdeki yıllarda Bünyan'ın
bütün sorunları çözülmüş olacak. Bir önceki dönemde bir kürek sıcak asfalt bulamayan bir
belediyeden tonlarca sıcak asfalt ile yol yapabilen bir belediye olduk. Yolunu kendisi yapan
bir belediye haline geldik. On binlerce sıcak asfalt ile daha rahat ulaşım sağlayan bir Bünyan
olacak. Parklar daha önce kaderine terk edilen bir anlayış içindeydi. Şimdi parkların bakımını
günlük yapabilen bir belediye var. 9 yeni park 4 tane spor kompleksini açtık" diyerek şunları

söyledi:
"Yazdığımız projelerle destek çıkarılmıştır. Bu yıl bütün araç gereçlerini aldığımız Elbaşı ve
Karakaya mesire alanı hizmete açılacaktır. Büyüyen bir Bünyan dedik. Konut ihtiyacını da
görerek çalışma yaptık. Alt yapı sorununu çözmüş bir Bünyan sloganı vardı. Kanser yapan
Asbes borular 17 milyon TL'lik proje ile değiştirilecek.
Doğalgaz talebi ile ilgili çalışma yapılmış ama arzu edilen talep olmamış. Görevi devraldıktan
sonra görüştük. 2 mahallemizde altyapı çalışmaları bitirildi. Bu yıl içinde Bünyanı doğalgaz
ile ısıtacağız. Küçük ilçelerin ortak sorunu olan işsizlik ile yaptığımız çalışma,var. 171 kişiye
istihdam sağlandı. Bu artarak devam edecektir.
Sanayi sitesi ile ilgili çalışmalarınız tamamlandı. Bu ay sonunda somut bilgiler paylaşılacak.
Bu yıl içine inşaatı başlayacak.
Sosyal ve kültürel hayata da destek verdik. Soru bankaları ve kitapçıklar öğrencilere dağıtıldı.
Başta çocuklar olmak üzere kültür hayatı ile ilgili bir çok proje yaptık.
Göreve geldiğimizde Bünyan halısı ve gilaborunun patentinin başka illere gittiğini gördük.
Kültür yolu çalışmamızı yaptık. Sultanhanı belediyemize devredilecek.
İşkur'dan sağlanan istihdam ile bütün camiler temizleniyor.
17.5milyon borç içindeydik. Yapılandırarak 9 milyonu ödenmiştir. Belediye herkesin mal ve
hizmet vermeye çalıştığı bir belediye olmuş, 10 milyonluk yatırım yapılmıştır. 2016 da sanayi
sitesinin yanında kaplı pazar önümüzdeki yıl Bünyana hediye edilecek. Her mahalleye spor
kompleksi yapılacak. Bu yıl başta su şebekesi ile birlikte enerji nakil hatları, kanallar ve
kaldırımlar yenilenecek be tüm mahalleler sıcak asfalt ile tanışacak. Yaşam kalitesi
yükselecek."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16163.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Körfez'in yeni gözdesi Erciyes
Erciyes'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain ve Abu Dabi kentlerinde yapılan Turizm
Workshop organizasyonunda tanıtılmasının ardından bir grup tur operatörü Kayseri'ye geldi.
Erciyes'i gezen tur operatörleri, kayak turizminde artık Avrupa ülkelerini değil Kayseri'yi
tercih edeceklerini belirtti.
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Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen tur operatörleri Erciyes Kış Sporları ve Turizm
Merkezi'ni gezdi. Dubai, Al Ain ve Abu Dabi emirliklerinde gelen turizmcileri Erciyes'te
karşılayan Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler, konaklama tesisleri, kayak
pistleri, mekanik tesisler ve sosyal alanlar hakkında detaylı bilgiler verdi.
Abu Dabi'de faaliyet gösteren bir turizmci Kayseri'ye gelmekten çok memnun kaldıklarını
belirterek, "Buradaki tesisler çok iyi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde insanlar kar

görmediklerinden onlar için farklı bir deneyim olacak. Döndüğümüzde paketler hazırlayarak
ülkemizdeki insanlara burayı tanıtacağız" dedi.
Ortadoğu'daki insanların genellikle Avrupa'daki kayak merkezlerini tercih ettiklerini belirten
bir başka tur operatörü de "Ancak biz Kayseri ve Türkiye'yi tanıtarak Ortadoğu insanlarını bu
bölgeye yönlendireceğiz. Gördüklerimizden çok memnun kaldık. Bölgeyle çalışmaya
başlayacağız" şeklinde konuştu.
Hayatında ilk kez kar gördüğünü belirten bir başka turizmci de "Burası ayrıcalıklı bir yer.
Avrupa yerine Türkiye'yi tercih edeceğiz. Çünkü Türkiye kültürel anlamda da bize daha yakın
bir ülke" dedi.
Erciyes A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yücel İkiler ise Erciyes'i gören tur operatörlerinin
tesislerden, imkanlardan, Kapadokya bölgesinden ve şehrimizin diğer tarihi ve turistik
bölgelerinden çok etkilendiklerini ifade ederek "Birleşik Arap Emirlikleri'nin aşırı sıcak bir
ülke olması nedeniyle doğal klimatize bir ortam olan Erciyes Dağı hem yaz faaliyetleri, hem
de kış faaliyetleri için bulunmaz bir nimet konumunda. Kayak için İsviçre'ye ve Avusturya'ya
giden körfez ülkelerindeki Arap turistler bundan sonra inşallah Erciyes'i tercih edecekler"
diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16164.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Kardeşlik köprüsü Kaymek
Bosna Hersek'in Mostar şehrinde açtığı kurslarla Sırp, Hırvat ve Boşnak vatandaşlar arasında
barış köprüsü kuran KAYMEK çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İki kardeş şehrin kültür
merkezleri tarafından ortak bir kurs açıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK) ve Mostar
Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde Hüsn-ü Hat Kursları verilmeye başlandı. Mostar halkına
hizmet edecek olan kursun açılışına KAYMEK Müdiresi Mürşide Gonca Aslan, Mostar
Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber ve Mostar Başimamı Suljo Çikotiç katıldı.
Mostarlı Hat Sanatçısı Munib Obradoviç tarafından verilecek kurslar 6 ay sürecek. İki kardeş
şehir olan Kayseri ve Mostar'ın kültür merkezleri önümüzdeki günlerde ortak çalışmalarını
sürdürmeye devam edecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16165.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Kayseri'de 33 bin kaçak sigara yakalandı
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından çalışmalarda 33 bin 320 paket kaçak sigara ele
geçirilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

14 Ocak 2016 Perşembe 14:10

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe
Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kayseri - Sivas Karayolu
Çavuşağa Mahallesi Mevkii'nde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yaptı. Yapılan
aramalarda 33 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16166.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

KAFDER’den sezon açılış gecesi
Kayseri Kafkas Derneği, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlediği
gece ile sezon açılışını gerçekleştirdi.

14 Ocak 2016 Perşembe 14:19

Aşemez, Psıne, Jıle, Maze ve Surhay seyircilere yine eşsiz bir gece yaşatırken, Kayseri
Kafkas Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Akkaya açılış konuşmasında Adigece
Seçmeli Ders Sınıfları ve anadil eğitimine dair açıklamalarda bulundu. Ardından Kuşha Fikri
Özden’in düşünceleri ve duyguları alınarak programa başlandı.
Adigebze rap
Psıne Küçükler Halk Dansları Topluluğu izleyenleri gururlandırırken, Aşemez Halk Dansları
Topluluğu , Maze Müzik Grubu , Jıle Tiyatro Topluluğu ve Adigebze rap ile dikkat çeken
Xase Albümünün sahibi Surhay da yeni parçalarıyla büyük beğeni topladı. Gece, gösteriden
sonra yapılan mahalli düğün ile son buldu. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16167.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Kayseri'de aşçı cinayeti
Kayseri’de aşçılık yaptığı öğrenilen bir kişi, otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu.

14 Ocak 2016 Perşembe 14:26

Edinilen bilgiye göre, Becen Mahallesi’nde yol kenarında uzun süredir hareketsiz duran 38
ZC 179 plakalı otomobili kontrol eden vatandaşlar şoför koltuğunda bir kişinin hareketsiz
yattığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın hayatını
kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerine gelmesiyle çilingir yardımıyla açılan otomobilde
yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın aşçı A. Ç. (33) ve kafasına tabanca ile bir el
ateş edildiğini belirledi. Evli olduğu öğrenilen A. Ç.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin
ardından otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte
yandan, A. Ç.’nin ölü bulunduğu otomobilin şoför koltuğu yanındaki koltukta oyuncak ayı
bulunması dikkat çekti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16168.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Yeşilhisar muhtarlarından Kayseri Şeker'e
ziyaret
Yeşilhisar İlçesinden altı Köy Muhtarı Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Akay’ı ziyaret ettiler.

14 Ocak 2016 Perşembe 14:30

Ziyaret gelen Yeşilhisar Kuşçu Köyü Muhtarı Abdullah Gürbüz, Ovaçiftlik Muhtarı Mustafa
Akbulut Kayadibi Muhtarı Mahmut Polat, Kovalı Muhtarı Ömer Çiçek, Yeşilova Muhtarı
Nuri Seyyar, Çadırkaya Muhtarı Hamit Çelen Kayseri Şeker’deki gelişmeleri yakından takip
ettiklerini belirterek Kayseri pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a
Kayseri Şeker olarak Bölge ekonomisine ve istihdama katkılarından dolayı teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16169.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

En büyük çatı üstü güneş paneli
Türkiye’nin resmi kurum tarafından yapılan en büyük çatı üstü güneş panelinin Melikgazi
Belediyesince gerçekleştirildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Kapalı Semt Pazar Yerinin çatı katında
güneş enerjisi santralinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

14 Ocak 2016 Perşembe 14:53

Belediyenin tüm tesislerinin 1/3 enerjisi buradan…
Çatı üstü güneş santralinin toplam 3000 panelden oluştuğunu belirten Başkan Memduh
Büyükkılıç, bu güneş santralinden elde edilen enerjinin direkt olarak Kayseri Elektrik
Şirketi’ne
satıldığı
bunun
ile
ilgili
protokolün
imzalandığını
kaydetti.
3 yılda tesis amorti edecek…
Güneş enerji santralinin 3 yılda kendini amorti edeceğini yani inşaat maliyetini
karşılayacağını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “Enerji tüketimi karşılamak için
Türkiye’nin resmi kurum tarafından yapılan en büyük çatı üstü güneş paneli Melikgazi
Belediyesince gerçekleştirilmiştir. Toplum 3000 panelden oluşmaktadır. Yılda 900.000 KW
elektrik üretecek olup tamamı Kayseri Elektrik şirketine verilecek ve belediyenin elektrik
harcamasından mahsup edilecektir. Dolayısı ile Melikgazi Tesislerinin tamamı bu üretimden
karşılanacaktır. Güneş enerjisi santrali 3 yılda kendini amorti edecek olup, santral 10 Ocak
2016 tarihi itibari ile elektrik üretmeye başlamıştır. Çevreci bir belediye anlayışıyla
yenilenebilir enerji konusunda hem destek vermek hem de örnek teşkil etmek için önemli bir
yatırım. Kamunun yapmış olduğu en büyük çatı üstü güneş enerjisi santralini kurduk. Emeği
geçenlere teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyemize hayırlı olsun diyor, yüklenici
firmalarımıza teşekkür ediyorum. Yerli yatırımları önemsiyor, destekliyoruz . ” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, çatı üstü güneş santrali ile Melikgazi Belediyesi’nin sadece
hizmet ve yatırım üretmediğini, bundan sonra da enerji üreteceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16170.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Sendikalar arası kavga mahkemelik oldu
Sağlık-Sen Kayseri Şubesi yaptığı basın açıklamasında sendika başkan yardımcıları Mustafa
Çamur’un Türk Sağlık-Sen Kayseri Üniversite Şube Başkanı Kenan Çil tarafından darp
edildiğini belirterek, duruma tepki gösterdi.

14 Ocak 2016 Perşembe 15:42

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı
Kemal Çırak, “Sendikamız Kayseri Şube Başkan Yardımcısı, aynı zamanda üniversite
temsilcisi olan Mustafa Çamur, Türk Sağlık-Sen Kayseri Üniversite Şube Başkanı Kenan
Çil’in saldırısına uğramış ve darp edilmiştir. Söyleyecek sözü, konuşacak yüzü olmayanların
bu alçakça saldırılarını kınıyor ve lanetliyoruz. Söz konusu menfur saldırı başkan yardımcısı
arkadaşımız Mustafa Çamur, 13 Ocak sabahı işyerine giderken yaşanmıştır. Arkadaşımız
malum sendikanın şube başkanı tarafından takip edilmiş ve önce sırtına yumrukla vurulmuş,
sonra da gözüne ve yüzüne vurmak suretiyle darp edilmiştir. Arkadaşımız yüzüne aldığı
darbeler yüzünden 3 günlük sağlık raporu almıştır. Darp edilen arkadaşımız Mustafa Çamur,
daha önce de malum sendika tarafından telefonla aranmış, konuşmak için otoparka çağrılarak
tehdit edilmiştir” diye konuştu.
Çırak ayrıca, “Bu saldırıyı, malum sendikanın üyelerine kazanım elde edememe ve yetkiyi
kaybetme korkusunun dışa vurumu, sendikal yolla elde edemediklerini, şiddet uygulayarak
elde etme girişimi olarak görüyoruz. Şiddeti yaşam biçimi haline getirenlerin bunu yapması
aslında şaşırtıcı değildir. Ancak bizi tedirgin eden husus, sağlıkta şiddete karşı birlikte, omuz
omuza mücadele etmemiz gereken bir sağlık sendikası temsilcisinin başka bir sağlık sendikası
yöneticisine şiddet uygulamasıdır” şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Çırak, “Malum sendika sürekli üye ve üyeleri nezdinde itibar
kaybetmektedir. Yetkili sendika olarak girdikleri promosyon ihalesinin çok düşük rakamlarla
sonuçlanması üzerine sendikamız rektörlüğe itiraz ederek ihalenin iptalini sağlamış, sağlık
çalışanlarının daha fazla kazanım elde etmesini sağlayan yeni ihalenin yapılmasının yolunu
açmıştır. Yetkili sendikanın sağlayamadığı kazanım, Sağlık-Sen’in sağlaması anladığımız
kadarıyla malum sendikayı şiddet uygulayacak kadar derinden etkilemiştir. Beceriksiz
sendikacılıklarıyla üye kaybeden ve yetkisini kaybetme korkusu yaşayan malum sendikaya
diyoruz ki korkunun ecele faydası yoktur. Sağlık-Sen olarak sağlık ve sosyal hizmet
çalışanlarına sürekli kazanım elde ediyor, sorunlarını çözüyoruz. Biz çözüm odaklı, üye
merkezli, akademik ve bilimsel bir zeminde sendikacılık yaparken, sendikacılığı şiddet
zemininde gören ve algılayanların bizi anlamasını beklemiyoruz. Biz kazanım elde ederken
geçmişte hiçbir başarısı olmayan malum sendika ile toplu sözleşme masasına oturup kalan
konfederasyonlarının çaresizliği ve üyelerine karşı mahcubiyetleri onları şiddet uygulayacak
kadar etkilemiş görünmektedir. Buradan çağrımız bilmemek değil öğrenmemek ayıptır.
Sendikacılığın nasıl yapılacağını bilmeyen ve elinden bir şey gelmeyenlere taklidin de
öğrenme yolu olduğunu hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.
Mustafa Çamur’un darp edildikten sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu söyleyen Çırak,
“Aynı zamanda Kayseri Valiliğine başvurarak darp eden şahıs hakkında disiplin soruşturması

açılması talebinde bulunmuştur. Yargının şiddet uygulayan bu kişi ve zihniyetine hak ettiği
cezayı vererek adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16171.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Aşçı cinayetinde intihar şüphesi
Kayseri'de bir kişi otomobilinde ölü olarak bulundu. Otomobilin içeriden kilitli olması ve
tabancanın kendi üzerine kayıtlı olması nedeniyle şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde
duruluyor.

14 Ocak 2016 Perşembe 16:19

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi'nde aşçılık yaptığı öğrenilen
33 yaşındaki A.Ç., 38 ZC 179 plakalı otomobilin içinde başından vurulmuş bir şekilde
bulundu. Çilingir yardımıyla açılan otomobilde savcının incelemesinin ardından A.Ç.'nın
cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Ailevi sıkıntıları olduğu öğrenilen A.Ç.'nın otomobilinin içeriden kilitli olması, tabancanın da
kendi üzerine kayıtlı olması nedeniyle, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu
öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16172.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Kılıç'tan 'Rukiye Bebek' açıklaması
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Rukiye bebeğin parmağının küçük olması nedeniyle,
yapılan araştırmada Konya'da hastanın parmağının dikilebileceği bilgisine ulaşıldığını ve hava
ambulansı ile Konya'ya nakledilerek parmağının yerine dikilmesinin sağlandığını açıkladı.

14 Ocak 2016 Perşembe 16:55

Mikrocerrahi dalının ortopedi branşının üzerine 2 yıl ihtisas yapılması sonrasında alınan yan
dal bir eğitim olduğunun altını çizen İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, mikrocerrahi
işlemlerinin mikroskop kullanılarak çok dikkatli yapılması gereken bir işlem olduğunu

bildirdi. Özellikle el kopması, bacak kopması ve insanların çalışırken uğradığı iş kazalarında
mikrocerrahi işlemlerine başvurulduğunun altını çizen İl Sağlık Müdürü Dr. Kılıç,
mikrocerrahi işlemlerinin Erciyes Üniversitesi'nde başarılı şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.
Dr. Kılıç, Rukiye bebeğin Konya'ya sevk edilmesi ve burada parmağının dikilmesi ile ilgili
yapılan eleştirilere de şu şekilde cevap verdi:
"Bu bebeğimizin ailesi 112 acil çağrı merkezimize parmağının kopması neticesinde müracaat
etmişti. Konuyla ilgili biz Erciyes Üniversitemiz ile görüştük ancak hastanın bebek ve kopan
parmağının çok küçük olması nedeniyle bu işte daha deneyimli bir merkezde yapılmasının
hasta açısından daha doğru olacağı değerlendirildi.
Rukiye bebek ile ilgili nasıl faydalı olabileceğimizi araştırdığımızda Konya’da bir hastanede
Rukiye bebeğin el parmağının dikilebileceği bilgisine ulaştık, hastane ile görüşerek temas
sağladık. Bunun üzerine ilimizdeki helikopter ambulansı ve personelimiz ile Rukiye bebeği
alarak ilgili hastaneye transfer ettik. İlgili merkezde de bebeğin eli yaklaşık 4 saat süren
başarılı bir operasyonla dikildi. Şuan bebeğimizin durumunun iyi olduğu, hastanede olduğunu
biliyoruz. İnşallah sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz."
Grip salgını ve halk arasında Domuz Gribi olarak bilinen H1N1 virüsü ile ilgili olarak ise İl
Sağlık Müdürü Dr. Kılıç şu bilgileri verdi:
"Son günlerde şehrimizde olan H1N1 halkımızın bildiği domuz gribi hakkında da bu seneki
grip salgınının geçen seneden farklı seyretmediğini, hafif seyir gösterdiğini belirtmemiz
lazım. İnsanımızın bu konuda hastalardan uzak durması, ellerini yıkamaya özen göstermeleri,
özellikle yaşlı, ek hastalıkları olan hastaların dikkatli davranmasını, maske kullanılmasının bu
konuda tedbir olabileceğini söylemek istiyoruz. Özellikle bebekleri, hamileler bu konuda risk
altında olabiliyorlar. Ancak ağır geçmediğini, geçen yıllardaki gibi seyir izlediğini belirtmek
isteriz. Her hangi bir paniğe de gerek yok. Durumu ağırlaşan vakalarımız, hastanelerimiz 24
saat hizmet veriyor müracaat edebilirler."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16173.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Hamdi Kınaş yine gözaltında
Kayseri'de "paralel yapı" soruşturması kapsamında daha önce de gözaltına alınan ve serbest
bırakılan müteahhit Hamdi Kınaş bir kez daha gözaltına alındı. Kınaş, sağlık kontrollerinin
ardından savcılığa sevk edildi.

14 Ocak 2016 Perşembe 17:04

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin
“paralel yapı” operasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri’de ev ve işyerlerine
yapılan operasyonlarda Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yapılan operasyonda 6 kişi
gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sorgusundan sonra müteahhit Hamdi Kınaş da Melikgazi
İlçesindeki ofisine gelen KOM Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma

Hastanesi'nde sağlık kontrolü yapılan Hamdi Kınaş Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek
sorgulandı. Daha sonra savcılığa sevk edilen işadamına FETÖ’nün yurt dışındaki okullarına
maddi destek verdiği ve toplanan himmet paralarının yurt dışına transferini sağladığı
gerekçesiyle operasyon düzenlendiği bildirildi. (Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16174.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Kayseri’de PKK operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından
terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 4’ü bayan 6 kişi
gözaltına alındı.

14 Ocak 2016 Perşembe 17:10

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik
önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adreslerde
yapılan aramalarda örgütsel dökümanların ele geçirildiği öğrenilirken, ‘terör örgütüne üye
olmak’ ve ‘terör örgütüne üye kazandırmak’ suçlarıyla 4’ü bayan 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilerek kimlik tespiti
yapıldı. İşlemlerin ardından gözaltındakilerin nöbetçi mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16175.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Tramvayın altında kaldı
Kayseri'de, tramvayın altında kalan bir kişi yaralandı.

14 Ocak 2016 Perşembe 17:33

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Meydanı, meydan tramvay durağında gerçekleşen olayda,
karşıdan karşıya geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişinin tramvayın altında kaldığı
öğrenildi. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, kaza yerine polis ekipleri, 112 ve
itfaiye ekipleri sevk edildi. tramvayın altında kalan şahsın kurtarılması için itfaiye ekipleri

büyük çaba sarf etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonrasında tramvayın altından
kurtarılan yaralı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16176.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Kayseri'deki PKK operasyonunda gelişme
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından
terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyon çerçevesinde
Kocaeli'nde bulunduğu tespit edilen bir kişi, gözaltına alınarak Kayseri'ye getirildi.

15 Ocak 2016 Cuma 10:49

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik
önceden belirledikleri adreslere dün adres operasyon düzenlemiş ve düzenlenen operasyonda
adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dökümanların ele geçirilmişti. Ayrıca, 'Terör örgütüne
üye olmak’ ve ‘terör örgütüne üye kazandırmak’ suçlarıyla 4’ü kadın 6 kişi gözaltına
alınmıştı. Operasyon kapsamında aranan ve memleketi Kocaeli'nde bulunduğu tespit edilen
bir kişi de, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri tarafından Kocaeli'nde yakalanarak
gözaltına alındığı bildirildi. Kocaeli'nden Kayseri'ye getirilen şahıs, Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16178.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Esder’den Hüseyin Akay’a ziyaret
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık, Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti.

15 Ocak 2016 Cuma 11:21

Ahiliğin önemi hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyarette ESDER Kayseri Şube Başkan'ı
Kemal Erçalık, Hüseyin Akay'a esnaf ve sanatkarlara olan katkılarından dolayı plaket takdim
etti.
Kayseri Pancar Ekicileri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise ziyarette yaptığı
konuşmada; "Bir Anadolu geleneği olan ahilik kültürünün yaşatılmasına katkılarından dolayı
ESDER'e teşekkür ederim" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16179.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Domuz gribine karşı önlem arttırıldı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, domuz gribi şüphesiyle hastaneye
kaldırılan hastaların ardından bazı odaların kapılarına, 'H1N1 (Domuz gribi) girmek tehlikeli
ve yasaktır' uyarıları asıldı.

15 Ocak 2016 Cuma 11:34

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde çalışan personelin domuz gribinden
etkilenmemesi için alınan maskeli önlemlerin ardından, acil serviste bulunan bazı odaların
kapılarına 'H1N1 (Domuz gribi) girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarıları asıldı. Ayrıca,
hastanede tedavi görmeye gelen hastalara da, maske dağıtıldığı görüldü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16180.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Gazeteciler çiğ köfte etkinliğinde buluştu
Kayseri’de Hacılar Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla
etkinlik düzenlendi.

15 Ocak 2016 Cuma 11:45

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Hacılar Belediyesi tarafından çiğköfte etkinliği
düzenlendi. .Hacılar Belediyesi Keklik Tepesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte
konuşan Belediye Başkanı Doğan Ekici düzenlenen etkinliğin tanışmak ve kaynaşmak için
vesile olduğunu ifade ederek, “Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizin 9'uncusunu
düzenliyoruz. Etkinliğimiz ilk başladığında çiğ köftenin 9 çeşidi yapıyorduk ve bunu her sene
artırdık. Bugün ise 16 çeşide ulaştık. Ben bu vesile ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü'nüzü kutluyorum. Nice yıllara sağlık ve sıhhatle kavuşmanızı diliyorum. Biz
icraatlarımızı sizler aracılığı ile duyuruyoruz. Bu yüzden basın ile ikili ilişkilerimiz her zaman
iyi oluyor. Bu vesile ile bir araya geliyoruz ve faaliyetlerimizi sizler aracılığı ile duyuruyoruz.
Bu da bizim tanışma ve kaynaşmamıza bir vesile oluyor” ifadelerini kullandı.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise, etkinliği düzenleyen Belediye
Başkanı Ekici’ye teşekkürlerini ileterek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü geçtiğimiz
hafta pazar günü çeşitli etkinlikler ile kutladık. Hacılar Belediye Başkanımız Doğan Ekici'nin
geleneksel olarak organize ettiği etkinlikte yine beraberiz. Gayet kalabalık ve samimi bir
ortam. Başkanımıza böyle bir ortamı bize hazırladığı için ve Çalışan Gazeteciler Günü'nü
unutmadığı için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16181.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Sağlıklı beslenme
Kayseri Valiliğinde “Sağlıklı Beslenme, Obezite ile Mücadele ve Yaşam Kalitesinin
Arttırılması” konulu seminer düzenlendi.

15 Ocak 2016 Cuma 13:58

Valilik Konferans Salonunda 2 gün süren seminere, Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, Valilik
hizmet birimlerinin müdürleri ve personeli ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
(YİKOB), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Merkez ve İlçe Kaymakamlıklarında
görevli personel katıldı. Seminerin ilk gününde Yrd. Doç. Dr. Müge Yılmaz ve Araş. Gör.
Sema Küçükkatırcı tarafından sağlıklı beslenme, obezitenin önemi ve önleme yolları
konularında katılımcılara bilgiler verilirken, ikinci gününde ise Doç. Dr. Habibe Şahin ve
Öğretim Görevlisi Neslihan Çelik tarafından beslenme ile kanserden korunma yolları üzerine
katılımcılara bilgiler aktarıldı. Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, personelin sağlık ve özellikle
kanser konusunda bilgilendirilmesini amaçladıklarını belirterek, günümüzde önemini artıran
ve önemli bir konu haline gelen sağlıklı yaşama ilişkin gerçekleştirilen seminerin önemine
işaret etti. Katılımcıların anlatılan konuları ilgiyle dinlediği gözlemlenirken, seminerin
sonunda öğretim görevlilerine başarılı sunumları ve katkılarından dolayı Vali Yardımcısı
Gökhan Azcan tarafından Teşekkür Belgesi verildi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16182.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Yollar yapılıyor
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 2016 yılı yatırım programında yer alan yolların
yapımına başlandığını söyledi.

15 Ocak 2016 Cuma 14:11

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2016 yılı içerisinde
yapacağımız yatırım programımız içerisinde yer alan İncesu merkezde Semerkent mahallesini
Fırınönü mahallesine bağlayan 24 km’lik yolda şuanda Ocak ayı içerisinde bulunmamıza
rağmen havaların iyi olduğu bu günleri değerlendirerek çalışmalarımızı yürütmekteyiz" dedi.
Başkan Karayol, "Bu yolla Semerkent mahallesinden 580 konutluk 3 Etap TOKİ konutlarına
ulaşım sağlanacaktır. Ayrıca 4. Etap TOKİ’nin de bu bölgeye yapılması nedeniyle burada
toplam 1200 konut olacağı için öncelikle bu yolun bitirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
İnşallah yapmış olduğumuz hizmetlerle İlçemizi daha modern bir ilçe haline getireceğiz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16183.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

PKK operasyonunda gözaltına alınanlar
adliyeye sevkedildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından
terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4’ü
kadın 7 kişi adliyeye sevk edildi.

15 Ocak 2016 Cuma 14:34

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına yönelik
önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda adreslerde
yapılan aramalarda örgütsel dökümanlar ele geçirilirken, ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör
örgütüne üye kazandırmak’ suçlarından 4’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan
zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
Polis adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16184.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Domuz Gribi Şüphesi İle Tedavi Gören Hasta
Hayatını Kaybetti
Kayseri’de domuz gribi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti.

15 Ocak 2016 Cuma 15:09
Edinilen bilgilere göre, Melikgazi ilçesi Kıranardı Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Ali
T., domuz gribi şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Alınan örneklerin sonucu beklendiği sırada
Ali T., genel vücut enfeksiyonuna bağlı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Ali T., Kıranardı Meydan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kıranardı
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16185.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Gesi’ye 24 derslikli ilkokul
Vali Orhan Düzgün, Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi’nde 24 derslikli bir ilkokulun
inşaatının tamamlandığını ve geçici kabulünün yapıldığını açıkladı.

15 Ocak 2016 Cuma 15:23

Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, çocuklarımızın daha iyi mekanlarda, nitelikli eğitim
görebilmeleri amacıyla il genelinde yapılan çalışmalar sonucu Gesi bölgesinde ilkokula
ihtiyaç duyulduğunun belirlendiğini belirterek bu doğrultuda Gesi’de yapımına başlanan 480
öğrenci kapasiteli ilkokulun tamamlandığını söyledi.

Eğitimin, kalkınmanın en etkili ve temel araçlarından biri olarak kabul edildiğini ifade eden
Vali Düzgün, her yıl on binlerce kişinin eğitim ordusuna katıldığını ve eğitimin daha kaliteli
hale getirilmesine yönelik imkan ve kaynakların devreye sokulduğunu ifade etti.
En büyük yatırım insana yapılan yatırım olduğunu ifade eden Vali Düzgün, geçici kabulü
yapılan Gesi Fatih Mahallesi’nde ki ilkokulun 3 milyon 118 bin TL’ye mal olduğunu ifade
ederek, Gesi bölgesinde oturan vatandaşlarımıza hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16186.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Kocasinan Meclisi'nde örnek uyum
Farklı projeleriyle vatandaşın takdirini kazanan Kocasinan Belediyesi, meclisindeki uyumlu
çalışmayla da dikkat çekiyor.

15 Ocak 2016 Cuma 16:15

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediye Meclisi'nin
Kocasinan'a hakkettiği hizmetlerin kazandırılmasında örnek bir uyum içerisinde çalıştığını
söyledi.
2015 yılında yapılan meclis toplantılarıyla ilgili istatistiki bilgiler veren Başkan Ahmet
Çolakbayrakdar, “ Meclisimiz 2015 yılında 13 toplantı, 21 birleşim yaparak toplam 267 karar
almıştır. Bu kararların 249'u oy birliğiyle, 18'i de oy çokluğuyla alınmıştır. Bu yüzde 93'lük
bir
rakama
karşılık
geliyor,
arkadaşlarıma
teşekkür
ediyorum”
dedi.
Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nde tüm birimlerde gözle görülür şekilde
mevcut olan uyumun Kocasinan Meclisi’nde de sağlanmasının Kocasinan'a sunulan
hizmetlerin hızı, miktarı ve kalitesi açısından son derece önemli olduğunun altını
çizerek,“Bizim için her fikir, düşünce önemlidir. Yaptığımız çalışmalarda her kesimin
görüşünü almaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da yapacağımız projeleri yine bu şekilde
gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Meclisimizde bulunan arkadaşlarımız Kocasinan'ın gelişimi
için elinden gelen gayreti gösteriyor, gelişime, değişime ve yeniliğe yön verecek yeni fikirler
üretmek için titiz bir biçimde çalışıyor. Bu gayret önemli ve örnek bir biçimde sergileniyor.
Kocasinan için en iyisini yapmak için gösterilen bu uyumun, birlikteliğin, güzelliğin devamını
diliyor; bu uyumun ve gayretin sahibi meclis üyesi arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16187.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

ERÜ rektöründen Vali Düzgün’e nezaket
ziyareti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Muhammet Güven, Vali
Orhan Düzgün’e nezaket ziyaretinde bulundu. Vali Düzgün, makamında gerçekleşen
ziyarette, Prof. Dr. Güven’i ERÜ Rektörlüğü’ne atanmasından dolayı tebrik ederek, başarılar
diledi.

15 Ocak 2016 Cuma 16:45

Erciyes Üniversitesi’nin bilimsel araştırma ve çalışmalara, bilgi ve teknoloji üretimine, sosyal,
kültürel, sanat ve spor alanlarına katkı sağlayan önemli bir üniversite olduğunun altını çizen
Vali Düzgün, 60 bine yakın öğrenci ve öğretim elemanı sayısıyla ERÜ’nün Kayseri’nin
önemli değerleri arasında yer aldığını ifade etti.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise Rektörlük görevine başlayışı sebebiyle
Devletimizin Kayseri’deki en üst düzey temsilcisi konumunda bulunan Vali Düzgün’e
nezaket ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyerek, Vali Düzgün’ün önderliğinde Kayseri’deki
kamu kurum ve kuruluşları ile uyum içerisinde önemli çalışmalara imza atacaklarına
inandığını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16188.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Otomobil köprüden uçtu: 5 yaralı
Kayseri'de bir otomobilin köprüden uçması sonucunda 5 kişi yaralandı.

15 Ocak 2016 Cuma 17:05

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet mahallesinde bulunan Kuzey
Çevreyolu'nda meydana gelen kazada, 38 RC 758 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucunda köprüden uçtuğu öğrenildi. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların
ihbarı sonrasında, olay yerine 112, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında
meraklı kalabalık nedeniyle ekipler yaralıları kurtarmakta büyük sıkıntı çekti. Kaza nedeniyle

yaralanan 5 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında ambulanslarla
Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16189.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Sünnet Mi Yoksa Üsve-İ Hasene Mi?
İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için üsve-i hasene (güzel bir örnek) vardır. Hani
onlar kendi kavimlerine demişlerdi ki: «Biz, sizlerden ve Allah'ın dışında tapmakta
olduklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi tanımayıp/inkâr ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir
olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir.» Ancak
İbrahim'in babasına: «Sana bağışlanma dileyeceğim ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye
karşı senin için gücüm yetmez.» demesi hariç. «Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve 'içten
sana yöneldik.' Dönüş sanadır.»(Mümtehine 4) Andolsun, onlarda sizlere, Allah'ı ve son günü
umanlar için üsve-i hasene (güzel bir örnek) vardır. Kim yüz çevirecek olursa, artık şüphesiz
Allah, Ğaniy, Hamid (övülmeye layık olan) dır.(Mümtehine 6)

15 Ocak 2016 Cuma 18:38
Bugün Müslümanlar dinin nasıl anlaşılması gerektiğini izah ederken çoğunlukla Kur’an ve
sünnet diyerek ikili bir vurguyla doğru din algısını izah etmeye çalışmaktadırlar.
Müslümanların zihninde Kur’an’ın ne anlama geldiği bellidir. Fakat Sünnet kavramı için aynı
şeyi söylemek mümkün değildir. Çok kullanılan bir kavram olmasına karşılık sünnet
kavramının Müslümanlar nezdinde ittifak edilmiş bir tanımlaması yoktur.
En geniş anlamıyla sünnet, din veya Muhammedi şeriate karşılık gelmektedir. Bunu, dinin
doğru yorumu olarak da anlayabiliriz. Dalâletin zıttı manada sünnet kullanımında bu anlam
ağır basmaktadır. Buradaki sünnetin kapsamına girmeyen dalâlet ehlinden, din dairesinden
çıkan kimseler kastedilmektedir.
İkinci kullanım, ümmetin çoğunluğunun uygulaya geldiği pratiklerdir ki daha çok doğrunun
kalabalıkla birlikte olacağı kabulüne dayanır. Burada sünnetten doğru yorum usûlü, orta yol,
aşırıya gitmemek kastedilmektedir. Bu kullanımda sünnet veya ehl-i sünnet kullanımının zıttı,
bid’at ve ehl-i bid’attir.
Üçüncü kullanım, sünnet kavramını ‘Sünnet-i Resul’ veya ‘nebevi sünnet’ şeklinde
kavramlaştırıp bu kavramı da hadis ilmi çerçevesine sokarak Sünnet-i Resulü, sahih hadisle
bir görmektir. Hatta bu kabul daha da ileri götürülerek “Sünnet, sahih hadistir, oda Allah’tan
inen vahiydir” anlayışına dönüştürülmüştür. Bu anlayış ehl-i hadis tarafından bayraklaştırıp
III. asırdan sonra hızla İslam ümmetini kuşatan kabule dönüşmüştür. Sünnetin neliği
konusunda bir uzlaşmanın olduğunu, ancak rivayet merkezli bir din algısı meydana getirenler
savunabilir. Bugün konusu sünnet olan birçok kitaba baktığımızda İlk sayfalarda sünnet ve
hadis ayrı kavramlar olarak ele alınsa da ileriki sayfalarda birbirlerinin yerine kullanıldığını
görürüz. Hatta bu aynileştirmeden sünnet kavramını farklı yorumlayan veya yeni bir sünnet
tanımlaması ihtiyacından bahseden kitaplar bile kurtulamamışlardır. (Ör. E. ÖZKAN İnanmak
ve yaşamak s:221,233 arası, H. Kırbaşoğlu İ. D. Sünnet) Bu durum bize hadis merkezli din
algısının ne derece hakim olduğunu göstermektedir.

Dördüncü kullanım ise fıkıh eksenli sünnet tanımlamasıdır ki bu tanımlamada sünnet, ‘Ef’ali
Mükellefin’ içinde bir mükellefiyet (farz, vacip, sünnet) çeşididir. Bu tanımlamada sünnetin
tanımı şöyledir: Resulullah’ın farzlar -Hanefilerde farzlar ve vacipler- dışında yaptığı, bizden
de yapmamızı istediği iş ve davranışlardır. Buradaki sünnetin kaynağı çok açık olmayıp,
kişilere ve konuya göre değişmektedir. Ancak muhtemel kaynaklar şu şekilde sıralanabilir:
Kur’an, icma, cumhurun veya bir beldenin görüşü, haber (hadis), kişisel tercih.
Beşinci kullanım, sünnet kelimesinin mezhepsel bir vurguyla kullanılmasıdır. Bu kullanımda
Eş’ari, Maturidi bazen de Selefi akâid anlayışı ve dört mezhep birlikte kastedilmektedir. Ehl-i
sünnet terkibinin bu anlamı kastederek kullanımı çok yaygındır. Ancak daha belirgin mezhebî
vurgu içeren kullanım ise sünnet kelimesini nispet ismiyle ‘Sünnî’ şeklinde kullanımdır. Bu
kullanımla genellikle, Şii (Alevi) olmayan, dalalet ehli de görülmeyen Müslümanlar
kastedilmektedir. Ancak burada Sünni kullanımındaki sünnet vurgusuyla hangi anlamın
kastedildiği pek açık değildir.
Sünnet kelimesinin altıncı bir kullanımı vardır ki bu bazı kişisel görüşlerin ve uygulamaların
sünnet olarak nitelendirilebilmesidir. Ancak bu tanımı sünnet ile ilgili yazılmış eserlerde pek
bulma imkânımız yoktur. Bu anlamın belki en açık ifade edildiği eser Muvatta’dır. Bu açıdan
da Şafii ve Muhammed eş-Şeybani tarafından kendine ait görüşlerini, sünnet olarak nitelediği
için Malik b. Enes eleştirilmiştir. ( M.Y. Guraya, Sünnetin Neliği Sor. Met. Bir Yaklaşım
s:110,111)
O halde Kur’an ve sünnet diyen kişi, bütün bu sünnet kullanımları ve anlamlarından birini,
belki de birkaçını tamamen veya kısmen kastetmektedir. Ancak Kur’an ve sünnet vurgusu
yapanlar muhataplarına burada sünnetten neyi kastettiklerini açıklamakta mıdırlar? Sünnetin
tek ve genel geçer bir tanımı yapılmadığına göre, sünneti kabul ettiğini söyleyen veya
muhatabını sünnete aykırı davranmakla suçlayan bir kişi tam olarak neyi kastetmektedir?
Aslında sünnet kavramında yaşanan bu tanım karmaşası, tanımının kat’i bir esasa
dayandırılamayışından ve Kur’an’dan neşet etmeyen bir kavram oluşundandır. Kelime, anlam
ve çağrışımlarından yola çıkılarak birden fazla ve birbirinden oldukça farklı anlamlar ihtiva
eden ıstılahlara dönüştürülmüştür. Fakat bu durum ısrarla görmezlikten gelinerek çoğu zaman
sünnet kavramı tek bir ıstılah olarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Bütün Müslümanların ittifakı
görüntüsü verilmiş bir sünnet vurgusu devamlı karşımıza çıkarılmaktadır. Hatta edille-i
şer’iyye diye bilinen, hüküm çıkarmanın dayanakları/metotları sıralamasında sünnet icmanın
önüne geçirilmiştir. Bırakın sünnetin içeriğinde bir icmanın olmasını, tanımında dahi bir
uzlaşma yoktur. Birinin sünnet dediğine bazıları bid’at, (Örneğin, Şevval orucuna Malik b.
Enes bid’at der.) bazıları mekruh veya mübah diyebilmektedirler. O halde farklı tanımlarla
karşımıza çıkan sünnet denilen bu kavramı biz nasıl icmanın önüne geçirebiliriz. Halbuki
icma Kur’an’dan sonra ikinci sırada delildir. Yani icmanın delil olmasındaki tek şart
Kur’an’a uygunluktur. Kitaba uygun olmayan icmalar gerçek icma değildir. Mesela
Hristiyanlıktaki teslis inancının, Hz. İsa’dan başlayarak sonraki nesillere gerçek icma ile
gelmesi mümkün değildir. Çünkü Hz. İsa’nın doğru öğretisi içinde şirki barındırmaz. Buradan
‘Dönemsel bir icma ile teslis, sonraki nesillere aktarılmıştır.’ sonucuna varabiliriz.
Sünneti icmadan farklı görmeyen bir tanımlamaya göre Kur’an’dan sonra sünnet ikinci delil
olarak kabul edilebilir. Bu durumda da ayrıca icmadan bahsetmeye gerek yoktur. Yani bu
kabule göre Kur’an’dan sonra ikinci delil icma anlamına gelen sünnet olacaktır. Ancak bu
kullanımda sünnet kelimesi icma yerine kullanıldığı için yine kavram kargaşası devam
edecektir.
İcma aslında zımnen Kur’an’ın ihtivasındandır. Haram ayların isimleri, Zilhicce 9-10, tavaf
yönü, ezan, namaz, faiz, kumar, hırsızlık gibi konulara Kur’an’da atıf yapılmış ancak bunlar
açıklanmamıştır. Bunları açıklayan icmadır. Kur’an doğru olarak bilinene atıf yapmakta,
bilinmeyen yeni uygulamayı ise açıklamaktadır. Ayrıca yanlış bilineni veya değiştirileni de
açıklamaktadır. O halde icmayı yok saymak veya değerini düşürmek, dini (veya şeriatı)

eksiltmek ve bozmak anlamına gelir. Aynı zamanda gerçek bir icma yani her dönemde
ümmetin neredeyse tüm fertleri tarafından gelecek nesillere aktarılan bilgiler Kur’an’dan
sonra en sağlam bilgileri ihtiva etmektedir.
Gerçek icmanın içeriğine Kur’anî atıfların olması demek, Kur’an’da bazı konuların -tabiri
caizse- kapları doldurularak, bazılarının ise içi boş olarak verilmiş olmasıdır. Bu
isimlendirilmiş boş kapların içini dolduran icmadır. Bu icmanın kimi, belki de Hz. Adem’den
beri süregelen, kimisi de daha sonraları oluşan, nihayet Son Peygamber’in vefatıyla
tamamlanmış konulardır. Her ne kadar namaz gibi bazı konuların, icma başlangıç tarihi çokça
tartışılsa da kesin olan bütün icmaların son başlangıç tarihi ancak Hz. Peygamber’in vefatına
kadar olabilir. Bu tarihten sonra başlayan icmalar Kur’anî atıf yapılan gerçek icmalar olamaz.
Kur’an ve icma değil Kur’an ve Kur’an’a dayanan icma veya Kur’an ve Kur’anî icma
dememiz daha doğru olacaktır. Yani icma Kur’an’dan bağımsız veya ona alternatif hükümler
ve itikatlar vazedemez.
Sünnetten sahih hadisi kastedenlere göre kitap, sünnet, icma sıralaması; sahih hadisleri vahiy
hükmünde görmelerinden dolayı tutarlı gibi görünse de onların sahih hadisi vahiy veya vahiy
hükmünde görmelerinin hiçbir geçerli dayanağı yoktur. Bu tamamen duygusal ve daha sonra
taassuba dönüşmüş bir kabulden ibarettir. Allah Resulü’nün tüm sözleri ve davranışı vahiy
değildir. Buna delil pek çoktur. Bununla birlikte ona gelen tüm vahiylerin Kur’an’da
olduğuna dair de açık bir delil yoktur. Buna rağmen şöyle farzedelim: Allah Resulü vahiy
dışında ne bir söz söyledi ne de bir eylem yaptı, bunlar da bize sahih hadislerde aynen
aktarıldı. Bu ön kabul ile hadisleri okuyalım. Neredeyse birbirinin aynı iki hadis metni bulma
imkânı olmayan bir hadis külliyatını okuyan bir kişi şunu görecektir: Hz. Peygamber’in
defaatle miraca çıktığı, Bedir Savaşı’nın birkaç kere olduğu, Übey İbn-i Selül diye 4-5
münafığın yaşayıp öldüğü, Ömer adında birkaç sahabenin ‘niyet’ hadislerini rivayet ettiği,
Hudeybiye’de birden fazla anlaşma metni olduğu, birden fazla İsa’nın geleceği, onlarca
mehdi, deccal olacağı v.b. Çünkü sahih hadis vahiy veya vahye eşdeğer ise, vahiyde de yalan
ve iftira olmayacağına göre emir ve nehiy haricinde neshten de bahsedilemeyeceğine göre
başka çare var mıdır? Burada şu gerçeği belirtmeliyiz ki yüzlerce sahih hadisi yalanlayan yine
yüzlerce sahih hadistir.
Ancak işin asıl acı tarafı şudur ki: İnsanlar Resul’ün sözü, dolayısıyla da vahiy olarak
gördükleri bu hadisleri, tevil cinayetleriyle kimini katletmişler, dilediklerini sağ bırakmışlar,
kimini de yaşamaya dermanı kalmayan kör-kötürüme çevirmişlerdir. Resul’ün sözü olarak
gördükleri metinlere karşı onun vefatından 100-150 sene sonra doğmuş ravilere dâhi tasarruf
yetkisi vermişler, mana rivayeti denilen can simidini, boğulması gereken bazı hadisleri
kurtarmak için kullanmışlardır. Bunu görmek için sahabeden (hadisçilerin tanımıyla) ravisi
tek olan hatta 1,2,3,4.ravileri tek olup sadece son 1 veya 2 ravileri farklı olup bu son ravilerin
elinde birbirlerinden tamamen farklılaştırılan metinlere dönüşmüş hadisleri incelemek
yetecektir. (Örn. Bkz. S. Buhari, Niyet hadisleri) Bütün ravileri aynı olmasına rağmen hadis
farklı da olabilmektedir. (Krşl.S. Buhari 2699 ile 4251 ve S. Buhari el-iman 54 ile S.Müslim
Kitabu’l İmare 155 no1907) Bu da herhalde Buhari ve Müslim gibi müelliflerin mana rivayeti
olsa gerek.
Bir olaya şahit olanların veya sözü sahibinden dinleyenlerin tefsirî (mana rivayeti) anlatımda
bulunmaları belki anlayışla karşılanabilir. Ancak olayın şahidi olmayıp sözü bizzat
işitmeyenler mana rivayeti yaparlarsa bu durum kabul edilemez. (Oluşmuş metinlere senet
ilavesi de yapılmış olabilir. Bu durumda ravilerin hiçbir günahı yoktur, yani raviler o hadisin
ravisi değil markasıdır.) Bu şekildeki bir mana rivayeti kulaktan kulağa oyununu oynamaya
benzer veya ‘İmamın keçisi çalındı.’ haberinin ‘İmam keçi çaldı.’ şekline dönüşmesi gibi sözü
tamamen maksadının tersine de dönüştürebilir.
Yeri gelmişken belirteyim ki; Müslümanların hadise yaklaşımı genellikle parçacıdır ve usûl
tutarsızlığı içermektedir. Hadis ekolü olarak tanınan grubun yaklaşımındaki yanlışlığın bir

kısmına değindim. Hadisi inkar ile itham edilen bazı kişilerin ve bunları itham edenlerin ortak
yanlışlarına gelince; iki tarafın da kendi savundukları görüşleri destekleyen hadisleri aktarma
konusunda hemen hiçbir farklılık göstermeden, şehâdet diliyle yani, ‘Resulullah şöyle
söyledi’, ‘şöyle buyuruyor’ veya ‘şöyle davrandı’, ‘onun zamanında şöyle oldu’ şeklinde
aktarmaktadırlar. Bu kişiler sanki o sözü bizzat duydular ve olaya şahit oldular. Bütün
gayretleriyle muhataplarını bu kendi görüşlerini destekleyen sözlerin Allah Resulü’ne
aidiyetini iknaya çalışırlar. Peki bu iki gurubun kendi görüşlerini desteklemeyen hadislere
karşı tutumları nedir? Hadisçi olanların da hadis inkârcılığı ile itham edilenlerin de ilk
yaptıkları onları gizlemek, kitaplarına almamak, duymamış, görmemiş gibi davranmak,
karşılarına çıkacak olursa tevil veya tenkide gitmek. İki grubun belki farklılaştığı nokta, hadis
ekolünün te’vil ve senet tenkidini çok kullanması, hadis inkârcılığı ile suçlananların ise te’vile
çok fazla başvurmadan, görüşlerine uymayan hadisleri metin tenkidine tabi tutmalarıdır. Eğer
bazı hadisleri şehâdet diliyle aktarmamış olsalardı yani ayırım yapmadan bütün rivayetleri
Allah Resulü’ne aidiyeti yönüyle zannî olarak görselerdi bu metin tenkitleri doğru ve samimi
görülebilirdi. Halbuki onlar bu usûl hatasıyla kendi güvenilirliklerini ve tutarlılıklarını
yitirdiler.
Hadislerin, Kur’an’a en azından aykırı olmaması gerekliliği kriteriyle, Kur’an’a aykırı
olanları reddetmek, şüpheli olanlarda ise tevakkuf etmek tutarlı bir yoldur. Ancak sarih
olmayan Kur’anî konularda ve aynı zamanda Kur’an’a arz edilen hadiste de bir kapalılık varsa
Kur’an’a arzetme işi zorlaşmaktadır. Bu ancak hadis ve ayetin anlamlarının açık olması
durumunda güvenlikle uygulanabilir. Şüpheli durumlarda ve ravilerin ihtilafı olan konularda
hadisin Hz. Peygamber’e ait olmadığı iddiasından kaçınmak gerekir. Bütün bunlara rağmen
Kur’an’a arz metodu çok sağlıklı bir usul olarak kabul edilmemesi gerekir. Çoğu zaman
Kur’an’a arz metodu yeni tartışmalara meydan vererek konuyu genişletmekten başka işe
yaramamaktadır. Mesela, Hadislerle altın ve ipeğin haram edilişini ele alalım: Kur’an’da
erkeklere ipeğin ve altının haram oluşuyla ilgili açık bir hüküm yoktur. Ancak daha çok altın
ve ipeğin kadın fıtratına uygun olması Kur’an ayetlerinden (43/18, 24/31) rahatça
çıkarılabilir. Bu durumda en azından kerâhet, hatta erkek için israf noktasından yaklaşılırsa
haram hükmü
dahi verilebilecektir. Ayrıca olay Kur’an bağlamında (26/165, 7/80) ele alınırsa eşcinsel
eğilimlere götürebileceği yönüyle, benzer şekilde yorumlanacaktır. Yine ehlî eşeklerin
haramlığı ile ilgili hadisler Kur’an’a arz edilirken Nahl Suresinin 5 ve 8. ayetleri birlikte
okunduğunda, bu haramlığın dönemsel ve şartlara bağlı olmak üzere geçici olarak mümkün
olabileceği veya en azından bir kerâhet hükmü çıkarılabilecektir.
Hz. Peygamber’in gelecekten haber verdiği iddia edilen hadisleri de Kur’an bağlamında ele
almada bir hayli sıkıntılar görünmektedir. Fetih suresinin 27. ayetini okuduğumuzda Allah
Teala’nın Resulüne gelecekte olacak bir olayı bildirdiğini açıkça anlamaktayız. O halde
Kur’an Hz. Peygamber’in gelecekte olacak bir olayı Allah’ın bildirmesiyle bilebileceğini
onaylamaktadır. Burada asıl soru Hz. Peygamber, Kur’an’da bildirilenler dışında gelecekten
haber vermiş midir? Elbette Hz. Peygamber’e atfedilip, Peygamber’in (a.s) vefatından sonra
gerçekleşen olayları spesifik olarak haber veren bir çok hadis, hadis kitaplarında
bulunmaktadır. Ancak bu haberlerin ortak özelliği hiçbirinin bulundukları kitapların telif
tarihinden sonraya ait yer, zaman, kişi belirtilerek gerçekleşen bir haberi içeriyor
olmamasıdır. Bu gerçekleşen rivayetlerin çoğunluğu Hicri 150’lerde son bulmaktadır. Yani
Abbasi’lerin ilk dönemlerinden sonra yer, zaman, kişi verilerek gerçekleşen haber yoktur
diyebiliriz. Müslümanları hicri II. yy.dan sonra etkileyen en önemli 3 olay şöyle sıralanabilir:
Bağdat’ın Moğollarca işgali, Kudüs’ün Haçlıların eline geçmesi, I. Dünya Savaşı. Bu üç
önemli olaydan, niçin hadislerde yer, zaman, kişi ismi verilerek hiç bahsedilmemektedir?
Peygamber (a.s.) ilk iki yüzyıl içinde olacak nerdeyse bütün önemli hâdiseleri bilmesine
rağmen II. yy.dan zamanımıza kadar (1250 yıl boyunca) hiçbir olayı yer, zaman, kişi

bağlamında haber vermemektedir. Hemen bununla ilgili İstanbul’un fethiyle ilgili ‘le
tüftehanne’ hadisi akla gelse de bu hadiste spesifik bir bilgi yoktur. Hadis teşvik veya temenni
şeklinde anlaşılabilir. Hem İstanbul’un fethinin kıyamet arifesinde olacağını ayrıntılarıyla
haber veren hadis S. Müslim K. Fiten bölümünde geçmektedir. Bu hadise dayanarak
İstanbul’un hâlâ fethedilmediğini savunanlar bile bulunmaktadır.
Kur’an’a aykırı olmadığı açık olan hadislerin ise Hz. Peygamber’e aidiyeti, ayet ve icma ile
desteklenmediği sürece hiçbir zaman kesin bir yargıyla ifade edilmemelidir. Çünkü şahitlik
dilini ancak şahitler kullanırsa doğru olur. Hadisler için hadis-i şerif kullanımı ise yine sözün
muhataplarda Peygamber’e aidiyetinin kesinliği yargısını oluşturmaktadır. Elbette Allah
Resulü’nün sözleri şereflidir, ancak hadis, peygamberin sözü veya fiili olmaktan öte onu
rivayet eden son ravinin hatta hadis kitabı müellifinin sözüdür, denilebilir. Bu sözlerden
hangilerinin tamamen, hangilerinin de kısmen Resul’ün sözü veya fiili olduğunu Allah bilir.
Bir sözün ve eylemin Kur’an’a uygun olması, o sözün illa Allah Resulü tarafından söylendiği,
eylemin de onun tarafından yapıldığı anlamına gelmez. Doğru söz ve davranışlar
başkalarından da sadır olabilir. Bu söz ve davranışlar Müslümanlar tarafından tasdik edilip
uygulansa bile yine de ayetler ve icmanın bildirdikleri dışında Allah Resulü’ne aidiyeti
kesinleşmez. Peygamber(a.s.) in namaz kıldığı ayetle sabittir. Namazının rükünleri ise icma
ile gelmektedir. Yani bu konular hadislerde de geçmesine rağmen zanni değildir. Fakat onun
namazda otururken okuduğu duayı aktaran hadislerdeki bilgiler zannîdir. Çünkü bunlar ayet
ve icma ile bildirilerek zannîlikten kurtarılmış değildir. O halde hiçbir Müslümanın,
Peygamber sevgisi, ehli sünnet olmak, sünnete tabi olmak, dini muhafaza etmek gibi
gerekçelere sığınarak zannî bir bilgiyi, kat’î bir dille aktarmaya hakkı yoktur. Hele de bir
kimse zannî bir bilgiyi kat’î olarak Resul’e atfediyorsa bunun sorumluluğu çok daha ağır
olacaktır. Bakın bu konuyla ilgili ayetleri okuyalım:
‘’Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Şüphesiz zan, haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz.
Allah onların yapmakta olduklarını pek iyi bilendir.’’ (Yunus 36)
‘’Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi
ondan sorumludur.’’ (İsra 36)
O halde bu ayetler ışığında şöyle söyleyebiliriz: Zan üzerine kesin hüküm bina edilmez yani
farz ve haram oluşturulmaz. Zanna dayanarak adam öldürülemez. Zanna dayalı itikat
oluşturulamaz. Zanna dayanarak Kur’an’ın açık bir hükmü yok sayılamaz. Zanna dayanarak
Kur’an’a eksiklik ve fazlalık isnad edilemez.
Edip Yüksel, Kur’an’da bir fazlalığın olduğunu iddia etmektedir. (Bk. Edip Yüksel, Üzerinde
19 var) Benzer bir iddia, zanni rivayetlerle İbn-i Mes’ud’a atfedilmektedir. Buhari ve
Müslim’in de içinde bulunduğu birçok Hadis kitabında Kur’an’ın eksik olduğuyla ilgili
hadisler vardır. Recm ayeti iddiası, (Buhari, Ebu Davud, Muvatta, İbn-i Mace ‘Hudud’) 5 kere
emzirme ayeti iddiası, (Müslim, Tirmizi, Muvatta. ‘Rada’) Ahzab suresinin kısaltıldığı
iddiası (Suyuti, El-İtkan) gibi iddiaları muteber sayılan kitaplarda maalesef görmekteyiz. Kim
zanna dayanarak Allah’ın kitabına ta’nederse bunun hesabını Allah sorar. İşin garibi hadisi
neredeyse dinin düşmanı olarak algılayan Edip Yüksel gibi birisi bile bu külliyatın muazzam
cazibesine kapılmış olacak ki ‘rahim’ kelimesiyle ilgili hatalı bir bilgi verdikten sonra (Fetih
s. 29 daki ‘ruhama’ rahim kelimesinin çoğuludur) Tevbe suresinin son iki ayetinin Kur’an’dan
olmadığını, inkâr ettiği hadislere sığınarak ispata çalışmasıdır. Ey rivayetçiler! Ey 19’cular!
Bırakın Kur’an’ın yakasını. Zihninizin kirlerini Allah’ın kitabına bulaştırmaya çalışmayın.
Zan bildiren konu, hadis dâhi olsa bu zannîliğin muhataplara hissettirilmesi zorunludur.
“Rivayet edilir ki”, “şu ravilerin aktardığına göre” gibi ifadelerle bu tehlikenin önüne
geçebiliriz. Veya şimdilerde neredeyse tamamen terk edilen hadisin senedinin bütününü
okuma ve yazma uygulamasına tekrar geçilerek zannîlik vurgusu yapılabilir. Yine “fi ma kal
ev kema kal” (söylediği veya söylediğinin benzeri) kullanımı da güzel bir söylemdir.

Rical tenkidi dediğimiz ve hadis uleması tarafında öve öve göklere çıkartılan ve ilim olarak
görülen icraatlar ise çoğu zaman dedikodunun ötesine çok fazla geçemeyen, aynı zamanda
subjektif değerlendirmelere çokça başvurulan, ayırıcı ve kamplaştırıcı bir uygulamadır.
Mesela hadisçilere kalsa İmam Ebu Hanife’ye koyun dahi güttürmemek lazım. Senetlerdeki
güvenilirliğin ispatı(!) olarak anlatılan “atını kandıran ravi”nin hadisini almama hassasiyeti
ise birçok Müslümanın gözlerini yaşartmaktadır. Bir saat önce veya bir saat sonra gelinse idi
hadis alınacaktı demekki. Ya atını kandırırken yakalanamayanlar veya atını bile kandırmadığı
halde Resul’e yalan uydurmayı dini muhafaza etmek sayanlar ne olacak? Veya ‘kezibe
aleyye’ hadisindeki‘aleyye’yi Resul’ün aleyhine olarak yorumlayıp, onun lehine olanı yalan
saymayanlar ne olacak? Şu da bir gerçektir ki Ehl-i kitabın din adamlarının yazdığı kitaplarda
görsek, ehli kitaba yakıştıramayacağımız nice sözler başlarındaki senetler (markalar)
sayesinde hadis kitaplarına girmiş, Allah’ın pak nebisine atfedilmiş, dahası vahiy olarak
görülmüştür. Senedin hadiste var olması, hep bize nimet olarak sunulmuş fakat senet bizim
çoğu yerde elimizi kolumuzu bağlamış, dilimizi susturmuştur. Ahmet’in, Mehmet’in sözünü
Resul’e atfetmenin adı şimdilerde Resul sevgisi olmuş. 7’sinden tutun, 77’sine kadar, en
âliminden tutun, en cahiline kadar bitmez tükenmez bir iştiyak ile içimizi, dışımızı bu binlerce
zannî bilgi ile doldurdular. Durun kalabalıklar size bu hakkı kim verdi? Varsın benim adım
sünnet inkârcısına çıksın. Allah’a ve Resulü’ne inandıktan sonra şunun bunun sünnetini inkar
edeyim, hiç önemi yok.
Müslümanlar bulundukları konumun ciddiyetinin farkında olmalıdırlar. Resul’e iftira Allah’a
iftiradır. Hadisi onu rivayet eden son ravinin sözü kabul edersek bu son ravinin sözünü bırakın
Resul’e atfetmeyi ilk raviye yani sözün veya olayın şahidi olduğu varsayılan kişiye (Hz.
Peygamberi hayatta görmüş kişiye) dahi atfedilmesi ciddi bir sıkıntıdır. Son ravinin, rivayet
ettiği hadisten ilk ravinin haberi var mı? Yoksa ne kadarından haberi var bilemeyiz. Bu
açıdan M. Ebu Reyye gibi kimselerin, Ebu Hureyre gibi bazı ilk ravileri, yine bu kimseler
hakkındaki rivayetlere dayanarak eleştirmesinin çok bir kıymeti yoktur.
Ebu Hanife’ye aidiyeti en kuvvetli ihtimalli risale olan ‘El Alim vel Müteallim’de 50 den
fazla ayet delil getirilmesine rağmen tek bir hadis rivayeti delil olarak sunulmamış, 2 hadis
açıkça, 1 hadis ise zikredilmeden metin tenkidi yapılarak reddedilmiştir. Bu risalede zannî
bilgiyi Allah Resulü’ne atfetmeme ahlâkının da var olduğunu görmekteyiz. Hadislerle
neredeyse boğulmak istendiğimiz bir çağda, imamlarına dahi sadâkatten azâde olmuş bir
topluluğun taarruzuyla zaman zaman daralsak da içimizi ferahlatan böyle kişilerin varlığını,
Rabb’imizin bir lütfu olarak görüyoruz. Bu arada muhtemel komplo teorisi iftiralarına bir de
ben ekleme yapayım: Demek ki mealciliğin(?) ve sünnet inkârcılığının(?) kaynağı bu metin!
Büyük Britanyalı ajanlar veya müsteşrikler tarafından dinimizi bozmak için imama atfedildi!
İroniyi bir tarafa bırakırsak, her kime ait olursa olsun bu risalede Kur’anî hikmet var. Bir
risale daha var ki o risalede de ırkçılık, adaletsizlik, taassup var. O risale ise ‘Ref’ul Yedeyn
Fis’salah’. Bu risalede Buhari namazda rukuya ve secdeye giderken elleri kaldırmayı
reddeden kişiyi, acemi (Arap olmayan) peşine takıp saptıran, bidatlerin etine, kemiklerine
hatta iliklerine kadar işlemiş kimse olarak nitelemektedir. Bu kişinin Buhari’den neredeyse 1
asır önce yaşamış İmam Ebu Hanife olduğundan şüphe etmek herhalde saflık olur. Bugün
Hanefi hadisçilerin hadisi savunayım derken, muhataplarına sordukları hadis olmasaydı
namazı nasıl kılacaktınız sorusunu kendilerine iade etmek lazım. Siz hadise göre mi namaz
kılıyorsunuz? Hayır siz ancak Buhari’nin tanımlamasıyla “bidat bütün vücudunu iliklerine
kadar sarmış bidatçinin(!?) peşinden giden aldatılmış acemler’’siniz. Namazı ise dedenizden,
babanızdan gördüğünüz şekliyle kılmaya başladınız sonra da ilmihallerden, hocalarınızdan
talim ettiniz. Hangi Hanefi Müslüman, hadisleri okuyup, namazı hadislerden öğrendi? Böyle
yapanları Vehhabilikle, mezhepsizlikle suçlayan siz değil misiniz? Ondan sonra karşımıza
geçip hadis olmasaydı namazı neye göre kılacaktınız, sorusunu pişkinlikle sormayı marifet
addediyorsunuz. Bu risalede, İmam’a (Allah ona rahmet etsin) yapılan ağır bidatçi ithamı ve

et, kemik, ilik hakaretinden sonra ‘Hadislere uymak Resul’e uymakla eşdeğerdir’ kabulüyle
Resul’e itaatı emreden ayetlerle de İmam Peygamber (a.s) in düşmanı ilan edilmiştir. (K.
Ref’ul Yedeyn Fis’salah Beyrut 1996, s:20,21,22) Risaledeki bu usul(!?) ehl-i hadis
tarafından Hanefi yandaşların da saflarına katılımıyla günümüze kadar aynen devam
ettirilmiştir.
Buraya kadar sünnet kavramının tanımı üzerinde bir ittifakın olmadığını, herkesin aynı
kelimeyle farklı anlamları kastettiğini izah etmeye çalıştım. Kanaatimce bu karmaşayı
engellemek için yapılacak yeni sünnet tanımlama çabaları beyhudedir. Temeli tamamen
kaygan olan sünnet kavramı üzerinde mesai harcamak, ümmetin var olan ihtilaflarını daha da
artırmaktan, görüşlere yeni bir görüş eklemekten öteye geçmeyecektir. Benim önerim ise
sünnet kelimesini tamamen terk ederek bunun yerine Kur’anî zemine oturan ve çoğunlukla da
sünnet kelimesinin açıklanması için başvurulan “üsve-i hasene” kavramını sünnet kelimesiyle
değiştirmektir.
Üsve-i hasene kavramı ile sünnet kelimesi arasındaki bağ çoğunlukla Kur’an bütünlüğü
içerisinde kurulmamıştır. Şöyle ki kavramın geçtiği üç ayeti sünnet konusunun ele alındığı
eserlerde bir arada görme imkanımız ne yazık ki yok. Israrla Ahzap suresinin 21.ayeti devamlı
tekrar edilmesine karşılık, aynı ısrarla Mümtehine 4 ve 6. ayetlere bu bağlamda nerdeyse hiç
değinilmemektedir. “Kimde üsve-i hasene (güzel bir örnek) var?” sorusunun cevabı
tereddütsüz Muhammed (a.s.) da olarak verilmektedir. Mümtehine suresi 4ve 6. ayetleri
okuduğumuzda bu cevabın yanlış değil ama eksik olduğunu açıkça görürüz.
İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin için üsve-i hasene (güzel bir örnek) vardır. Hani
onlar kendi kavimlerine demişlerdi ki: «Biz, sizlerden ve Allah'ın dışında tapmakta
olduklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi tanımayıp/inkâr ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir
olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir.» Ancak
İbrahim'in babasına: «Sana bağışlanma dileyeceğim ama Allah'tan gelecek herhangi bir şeye
karşı senin için gücüm yetmez.» demesi hariç. «Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve 'içten
sana yöneldik.' Dönüş sanadır.»(Mümtehine 4)
Andolsun, onlarda sizlere, Allah'ı ve son günü umanlar için üsve-i hasene (güzel bir örnek)
vardır. Kim yüz çevirecek olursa, artık şüphesiz Allah, Ğaniy, Hamid (övülmeye layık olan)
dır.(Mümtehine 6)
Bu ayetlerin Ahzap 21. ayetten farklı olarak verdiği bilgiler vardır. Hz. Muhammed’den
(a.s.) başka peygamberlerde de üsve-i hasene bulunduğu ve daha ilginç olanı ise üsve-i hasene
bulunan kişilerin sadece peygamberler olmadığıdır. Ayetlerde bize verilen bir başka bilgi ise
peygamber dahi olsalar onların bütün davranışlarının üsve-i hasene olarak kabul
edilemeyeceğidir. Bu ayetin okunmasıyla birlikte üsve-i hasenenin kaynağının da Kur’an
olduğunu ayetlerden rahat bir şekilde anlıyoruz. İşte bütün bunlar bu ayetlere, ekseriyetle hiç
nazil olmamış muamelesi yapmanın sebepleri olsa gerek. Bu ayetlerin sünnet bağlamında ele
alınması demek temelsiz sünnet teorilerinin çöküşü anlamına gelecektir. Benim asıl
anlayamadığım ise sünnet kelimesi etrafındaki bunca cedelleşmeye rağmen, hadis ekolünün
tezlerinin karşısında bulunanların da bu iki ayete karşı ilgisiz görünmeleridir. Bu iki ayet aynı
zamanda Kur’an’ın mahiyeti tartışmalarına da ışık tutacak nitelikte külli kaideler içeren hatta
Peygamberlik misyonunu kavramamıza yardımcı olacak ilkesel nitelikte prensipler
içermektedir. Bu değerlendirmelerim belki çok abartılı bulunabilir fakat ayetler derinlemesine
tahlil edilecek olursa söylediğimin doğruluğu görülecektir. Bu değerlendirmelerden sonra
Ahzap Suresi 21. ayeti okuyarak üç ayeti birlikte değerlendirmeye geçelim.
Andolsun, sizin için, Allah'ı ve son günü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın
Resulü’nde üsve-i hasene (güzel bir örnek) vardır. (Ahzab 21)
Ayetlere bağlamlarıyla baktığımızda Ahzap suresi ve Mümtehine suresinde Üsve-i hasene,
kafirlerle mü’minlerin münasebeti bağlamında zikredilmektedir. Ahzab 21 ve Mümtehine
6.ayette de aynı kalıpla üsve-i hasenenin ancak Allah’a ve son güne inananlar için olduğu

belirtilmektedir. Mümtehine 4. ayette davranışın örnek alınabilmesinin şartının Allah’ın o
davranışı yasaklamadığının bilinmesi olmalıdır. Bu ayette Hz. İbrahim’in babasına istiğfarı
örnekliğin dışında tutulmaktadır. O halde peygamber dahi olsa mutlak bir örneklikten
bahsetme imkânımız yoktur. Burada sünnet algılarındaki temel problem olan sünnetin
kaynağının ne olduğu meselesi bu ayetlerle tamamen çözümlenmektedir. Ayetlerden üsve-i
hasenenin öğrenilebileceği yerin Kur’an olduğunu rahatlıkla çıkarabiliriz ki, Hz. İbrahim’den
ve yanındakilerden bahsedilirken bunların örnekliğini Kur’an dışı kaynaklardan öğrenmemiz
istenmiyor bilakis onların örnek davranışları bize Kur’an’da anlatılıyor. Yine Hz. Muhammed
(a.s.) ve onun gerçek sahabilerinin birçok örnek vasıfları da Kur’an’da bize anlatılmaktadır.
Sünneti ısrarla Kur’an’ın dışında bir disiplin olarak tanımlayan anlayış için bu ayetlerin
bütüncül değerlendirilmesi elbetteki görüşlerini temelden sarsacaktır. Kur’an ve sünnet
derken sünnetin Kur’an’dan ayrı bir konu olarak düşünülme vurgusu açıktır. Üsve-i hasenenin
ise tamamen Kur’an içi bir vurgu olduğunda da şüphe yok. O halde genel sünnet kabulü ister
istemez sünneti Kur’an’la paralel, fakat ondan ayrı bir kulvar olarak görecek, zaman zaman
ikisinin çatışmasını da normal karşılayacaktır. Ve bu anlayışın sonucu olarak zihinlerde
Allah’ın öğrettiği yol ile Resulü’nün öğrettiği yolun bazı noktalarda farklılaşabileceği kanaati
oluşmaktadır. Aynı konu ele alınırken Allah’ın Kitabına göre şöyle, Resulü’nün sünnetine
göre şöyle şeklinde karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Bu nasıl bir sözdür, Allah’ın Resulü –
haşa- Rabb’ine muhalefet mi etmektedir? Allah’ın emrine göre 100 değnek vururum,
Resul’ün sünnetine göre recmederim. Allah aşkına bu nasıl bir mantıktır? “Hz. Ali böyle
buyurdu(!?)” Yanındamıydın be adam? Allah’ın Resulü de Kur’an’a uymakla ve onunla
hüküm vermekle yükümlüdür. ‘…aralarında Allah’ın indirdiğiyle hüküm ver…’ (5/48) ayeti
ona gelmedi mi? Recm uygulamasını öngören hadisler de vahiy hükmünde ise –nesh de
yoksa- Allah Teala bir vahyinde 100 değneği emrederken diğer vahyinde recmedin mi
demektedir? Ayrıca kıyamet gününde recmedilerek öldürülene hangi günahtan dolayı
öldürüldüğü sorulmayacak mı?
Üsve-i Hasene ile ilgili örnekler sözlü ve fiili olarak Kur’an’da pek çoktur. Birkaç örnek
verirsem konunun daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Karun’a kendi kavminden olanlar
şöyle diyorlar:
…Kavmi ona şöyle demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana
verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah'ın sana
ihsan ettiği gibi, sende ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah,
bozgunculuk yapanları sevmez.(Kasas 76-77)
Ayetin gelişinden onların bu sözünün bizim için örnek olması sebebiyle bize aktarıldığı
açıktır. Yine Lokman’ın oğluna yaptığı şu tavsiyeler de Allah’ın Kur’an’da bize sunduğu
üsve-i hasenelerdendir:
Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah,
kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt.
Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir ( Lukman 18-19)
Bir de Hz. Peygamber’in uygulamasındaki örnekliği bildiren bir ayeti okuyalım:
Allah'tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın
onlar çevrenden dağılır giderlerdi…(3 Al-i İmran 156)
Elbette ki Kur’an’da peygamberlere ve mü’minlere ait birçok sözlü ve fiili üsve-i hasene
örnekleri vardır. Ancak kötü örnekler de hem Müslümanlar hem de itikat ve amel zaafı
gösterenler açısından bize anlatılmıştır. Bu anlamda aslında üsve-i hasene ve seyyiede insan
gerçeği bize Kur’an’da vurgulanmaktadır.
Son olarak şunları ifade ederek yazıyı tamamlamak istiyorum: Kur’an’a kavram olarak
dayanmayan sünnet tanımlamaları, ümmetin çoğunluğunun düşüncesini, Kur’an’ın olması
gereken yerinden yani dinin ana kaynağı olma misyonundan uzaklaştırmıştır. Bu yaklaşım
Kur’an’ı zihinlerde hidayete götüren bir kitap olmaktan çıkararak hidayette etkin olma

özelliğini sınırlamıştır. Kur’an fıkhî veya itikadî, normatif bir metin olmaktan öte, insanı en
iyi tanıyan Rabbi tarafından indirilen, neredeyse bütün algı mekanizmalarına hitap eden bir
kitaptır. Onun içindir ki salt fıkhî veya itikadî hükümleri vazediyor görünen ayetler bile ilahi
hikmeti, içindeki pasajlarla muhataplara vermektedir. Kur’an’ın merkeze oturtulmadığı bir din
algısı, hiçbir zaman Allah’ın gösterdiği doğrulara ulaşamaz. Kur’an’a karşı kafalarında
rezervleri olanlar, şeytanın oyuncağı olmaktan kurtulamazlar. Parçacı yaklaşımı ahlâk
edinenler, bütünü kavrayamayacakları için dinin temel unsurlarını da kavramaktan yoksun
olacaklardır.
Yazan: Mustafa KAHYA (mus_kahya@mynet.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16190.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Çarşı’dan köy okullarına yardım
Beşiktaş’ın taraftar gurubu olan Çarşı Kayseri, Doğu ve Güneydoğu’daki köy okullarında
eğitim gören çocuklar için yardım kampanyası düzenliyor.
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Beşiktaş'ın sosyal sorumluluk projeleriyle ve yaptığı yardımlarla tanınan taraftar grubu Çarşı
Kayseri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde köy okullarında eğitim gören çocuklar
için bir yardım kampanyası başlattı. Taraftar gurubu lideri Murat Durgun önderliğinde
başlatılan kampanyada kalem, defter, hikaye, roman, eğitici oyuncak hamur, bilgisayar,
projeksiyon, pano, eldiven bere gibi malzemeler alınarak bahsi geçen okullara dağıtılacak.
Yardımın Toplanacağı Yerler
Adres: https://www.facebook.com/events/466581996879464/
Yer: Cafe Keyf
Haber:Ramazan Karakuş ve Metin Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16191.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Şırnak’ta Kayserili hayırseverin okulu yakıldı
Şırnak’ta görev yapan Kayserili bir polis memurunun gazetemize ulaştırdığı fotoğraflarda
Kayserili hayırsever Cıngıllıoğlu ailesi tarafından Sema Cıngıllıoğlu hayrına yapılmış okulun
teröristler tarafından yakıldığı görülüyor.
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Güvenlik nedeniyle isminin kullanılmasını istemeyen polis memuru Şırnak’a ilk gittiği zaman
Kayserili hayırseverler tarafından böyle bir hizmetin yapılmasından dolayı çok mutlu
olduğunu ama yaşanan hadisenin kendisini ve ailesini çok üzdüğünü söyledi.
“Bizim can güvenliğimiz yok, ama bu ilim irfan yuvalarında ne istenir” diyen polis memuru,
“Bu okulda eğitim gören ve eğitim veren insanlar kışın zor şartlarında ne yapar? Bu okul
Sema Cıngıllıoğlu’nun hayratıdır. Sahip çıkamadık.” İfadelerini kullandı. Fotoğraflarda,
okulun kullanılmaz halde olduğu görölüyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16192.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Çıtak Ailesi’nde yüzler gülüyor
Geçtiğimiz günlerde Talas ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına sonrasında gecekondularının
damı odanın içine uçan Çıtak ailesi yeni evine geçti. Talas Kaymakamlığı ve Talas
Belediyesi’nin desteğini alan 5 nüfuslu ailede yüzler gülmeye başladı. Baba Memili Çıtak,
“Devletimizin kurumlarının sayesinde sıcak bir yuvaya sahip olduk” dedi.
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Kayseri’yi yoğun olarak etkisi altına alan yağmur ve fırtına sonrasında Çıtak ailesinin
evlerinin damı uçmuş, aile kışın ortasında sokakta kalmıştı. “Yağmurla gelen aile dramı”
başlıklı haberimiz ile Çıtak ailesinin bu durumunu fotoğraflamış ve hikâyesini anlatmıştık.
Haberin yayınından sonra aileye sahip çıkacaklarını söyleyen Talas Kaymakamı Zekeriya
Güven, sözünde durdu. İşte o aile günler sonra Talas kaymakamlığı ve belediyesi işbirliğiyle
yeni evine geçti.

Talas Kaymakamlığı ve Talas Belediyesi olaydan hemen sonra aileyle irtibat kurarak yardım
elini uzattı. Olaydan sonra akrabalarının yanına sığınan Çıtak ailesine kısa sürede üç katlı bir
binanın üst katında bir daire bulundu. Bir yıllık kirası kaymakamlık tarafından karşılanan
evlerine yerleşen aile soğuk kış aylarında sıcak yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Apandisit ameliyatı olana baba Memili Çıtak ve ailesine taşınmalarında Talas Belediyesi
ekipleri de yardım etti. Talas Kaymakamı Zekeriya Güven, “Çıtak ailesi bizim sürekli destek
verdiğimiz aileler arasında yer alıyor. Düzenli olarak aileye kaymakamlık olarak yardım
ediliyor. Son gelişmeleri öğrendiğimizde hemen gerekli birimleri görevlendirdim ve kısa
sürede ailemizi sıcak bir yuvaya kavuşturduk” dedi.
Fırtınayla damı uçan evin bir odasında 5 kişiyle yaşayan Çıtak ailesi 4 odalı yeni evlerinde
huzur buldu. Çocuklar Ayşegül (13), Rabia (11) ve Ramazan (8) ile kendilerine ait odada
yaşamaya başladı. Yardım eden kurumlara minnettar olduğunu belirten baba Memili Çıtak,
”Devletimiz aileme sahip çıktı. Soğuk kış gününde sokakta kalmaktan kurtulduk. Talas
Kaymakamımızın girişimleriyle yeni evimize geçtik. Evin bir yıllık kirası kaymakamlık
tarafından ödendi. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nun gayretleri ve
yardımıyla yeni evimize taşındık. Çocuklar yeni evimizi çok sevdiler. Onlara ait bir oda var.
Rahatlıkla derslerine çalışabiliyorlar. Durumumuzu duyan vatandaşlar yardım elini uzattı.
İnsanlığın ölmediğini gördük” açıklamasını yaptı.
Haber /Fotoğraf: Ahmet Bolat (Özel Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16193.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Karadutçu Kemal Baba
Gaziantepli “Kemal Baba” lakaplı karadut suyu satıcısı Kemal Ceylan Yöresel Ürünler Fuarı
için geldiği Kayseri’de satışlardan memnun kaldığını dile getirdi. 20 yıldır bu işle uğraştığını
ifade eden Ceylan, karadut meyvesinin faydalarını saymakla bitiremiyor.
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Tam bir şifa kaynağı olan karadutun, astım, şeker hastalığı, öksürüğe, bronşite, ağız yarasına,
kansızlığa ve daha bir çok rahatsızlığa iyi geldiği uzmanlarca da kabul edilmekte. Tüm
bunların yanı sıra Karadut şurubunun sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğu, sinirlerin
rahatlamasını sağlayarak, depresyon, stres gibi ruhi sorunların giderilmesine, uykusuzluk
problemlerine yardımcı olduğu da bilinmekte.
Yöresel Ürünler Fuarı’nda stand açan Gaziantepli Kemal Ceylan, Kayseri’ye daha önceki
dönemlerde de geldiğini belirterek; “Kayseri halkı bu tadı gerçekten seviyor. Koli koli alanlar
oldu. Çok şükür satışlarımız iyi gidiyor. Piyasada organik diye satılan ürünlerin birçoğunun
içerisinde yapay malzemeler bulunmakta. Bizim hazırladığımız ürün ise katkısız. Yani
içerisinde her hangi bir boya ve benzeri şeyler yok. Bu yüzden Kayserilileri bu şifa kaynağını
keşfetmeye bekliyorum” diye konuştu.

Dünya Ticaret Merkezi’ndeki fuar yarın akşama kadar açık kalacak.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16194.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Bünyan Belediyesi’nden şehit ailesine vefa
Bünyan Belediyesi Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit olan Musa Yüce’nin Büyük Tuzhisar
Mahallesindeki baba ocağında bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Ayrıca belediyenin
şehidin ailesine bir ev yapıp hediye edeceği öğrenildi. Projesi hazırlanan, evin yapımına da
başlandığı bildirildi.
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Bünyan Belediyesi şehid Musa Yüce’nin ailesine sahip çıktı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde
terörle mücadele ederken şehit olan Özel Harekât Polisi Yüce’nin ailesine ait arsa üzerine
Bünyan Belediyesi tarafından ev yapım çalışmalarına başladığı bildirildi. Şehit haberinin
öğrenilmesiyle şehit polisin ailesinin yaşadığı evin fotoları gazetelerde yayınlanmıştı. Şehit
ailesine gerekli desteği vereceğini söyleyen Şinasi Gülcüoğlu,”Belediye olarak şehidimizin
emanetlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Daha önce de şehitlerimize karşı görevlerimizi
yerine getirdik. Son şehidimiz Musa Yüce’nin baba ocağını tamir bakım çalışmaları
yapıyoruz. Evin çatısı tamir edildi. Boya ve badana yapıldı. Ailenin kış aylarında sorun
yaşamamaları için gerekli şehidin ailesinde gerekli çalışmaları tamamladık” dedi.
Belediyenin imkânları ile şehit ailesine yeni bir evin yapımına başladıklarını belirten Başkan
Gülcüoğlu,”Şehit ailemiz için plan ve projesi belediyemizce yapılan ev çalışmasına başladık.
Ailenin şu andaki evlerinin karşısında, mülkiyeti aileye ait arsa üzerinde ev yapım çalışmasına
başladık. Evin temel kazıları yapıldı. Kısa sürede evi tamamlayarak ailenin kullanımına
sunmak için çalışmalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.
Şehit ailesine esnaf desteği
Anbar Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren Fesleğen Kafe işletmecisi
Belgin Kayacık Yiğit, bir günlük tatlı şatışı gelirini şehit ailesine vereceğini açıkladı. Yiğit,
“Geçtiğimiz günlerde köyümüzden şehit Musa Yüceyi toprağa verdik. Atanamadığı için polis
olmuştu. Geride kalan ailesi bize emanettir. 2 çocuğu var, ailesini yakından tanırız. Bizde
elimizden gelen katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Bugün inşallah yaptığımız tatlı satışının hepsini
şehit ailemize takdim edeceğiz. Herkesin sağduyusuna güveniyorum" diye konuştu.
Haber: Ahmet Bolat (Özel Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16195.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Sigortacılar zararı karşılamakta güçlük çekiyor
Özenç Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. yetkilisi Hasan Çilingir son dönemlerde araç
sigortalarındaki artışın en büyük nedenlerinden birisinin daha az sigorta primi ödenip daha
fazla hasarlarla karşılaşılması olduğunu söyledi. Vatandaşların yatırdığı sigorta ücretlerindeki
artışın söylenildiği gibi %300’lere varan oranda olmadığını savunan Çilingir, “Sigorta
şirketlerinin son 5 yılda ortalama tazminat tutarı %311, maddi hasar tutarı ise %36 arttı. Buna
karşın müşterilerin ödediği zorunlu trafik sigortası primi ise %54 arttı” dedi.
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Son zamanlarda araçlardaki zorunlu trafik sigortası ücretlerindeki artış sürücüleri isyan etme
noktasına getirirken, bu durum sigortasız araç sayısında da hızlı bir artışa neden olmuştu.
Şehrimizde uzun yıllardır sigorta sektöründe hizmet veren Özenç Sigorta Yetkilisi Hasan
Çilingir, ekim 2015 itibariyle ülke genelinde 19.7 milyon kayıtlı aracın yaklaşık 16
milyonunun zorunlu trafik sigortası bulunduğu belirterek; “ Trafik sigortası %80 ile en yaygın
sigorta türü. Her yıl trafik sigortası poliçe adetlerinde ve prim üretiminde artış oluyor. Trafik
branşının hayat dışı branşlardaki payı 2014 yılında %22 seviyesine ulaştı. Hasar frekansı çok
yüksek olan branşta son 10 yıllık süreçte şirketler her dönem zarar açıkladı. Zorunlu trafik
sigortasında 10 yıllık zararın toplam tutarı 7 milyar TL oldu. Bu durum zorunlu trafik
sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin yanı sıra, şirketlerin varlığının sürdürülebilirliği
açısından da ciddi risk oluşturmaktadır. 2015 yılının ilk 9 ayı itibariyle şirketlerin öz sermaye
karlılığı negatife dönerek %1,5 olarak gerçekleşti. Bu gösterge, şirketlerin zorunlu trafik
sigortasından kaynaklanan zararlarını tüm diğer branşlardaki kârlılıklarıyla bile
engelleyemediklerinin en önemli göstergesidir. Trafik sigortasındaki zararın başlıca sebepleri,
teminat tanımlarında netlik olmaması nedeniyle farklı yorumların oluşması, hesaplamalarda
standartların olmaması, döviz kurundaki aşırı dalgalanma ve bunun bir sonucu olarak yedek
parça maliyetlerinde kontrol edilemeyen artışlar ile geriye dönük uygulanan yargı kararları
olarak sıralanmaktadır“ diye konuştu.
Sigortasız araç kullanımında artış riski yüksek
Eylül ayında ticari araçlara gelen azami prim uygulamasına da değinen Çilingir şunları
söyledi: “Serbest tarife kusurlu sürücü oranının azalmasında etkili oldu. Uzun dönemli
zararın etkisiyle iki şirket faaliyetine son vermiş, yabancı sermayeli bir şirket de Türkiye
pazarından çıkmıştır. Primlerdeki artış kamuoyu nezdinde şikayete konu olmakta ve
sigortalanma oranı düşmektedir. Ağustos 2015'te %82.3 olan sigortalılık oranı, Ekim 2015'te
%80.5'e düşmüştür. Dolayısıyla, sigortasız araç kullanımında artış riski oldukça yüksek.”
Mutlaka yaptırılmalı
Araç sürücülerine seslenen Çilingir, “500-1000 liradan kaçarak sigorta yaptırmamazlık
etmeyin. Ne kadar ücreti olursa olsun zorunlu sigortanızı yaptırın. Aksi takdirde her hangi bir
kaza anında bu miktarın kat kat fazlasını ödemek durumunda kalabilirsiniz” dedi.
Serbest tarifeden taviz vermemeliyiz

Zorunlu trafik sigortasının toplumsal işlevi ile prim üretimindeki payı dikkate alındığında,
yaşanan sorunların ivedilikle çözülmesinin ve genel şartların kanuni düzenlemelerle
desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini hatırlatan Çilingir, “Gerekli yasal düzenlemeler
yapılmalı. Yasal boşluğun mahkeme kararları ile doldurulması önlenmeli. Yapılan
düzenlemelerin geriye dönük etkisi sınırlandırılmalı, hasar maliyetlerinin belirsizliği
giderilmeli. Serbest tarife sisteminden taviz verilmemeli, azami limit uygulamasından
vazgeçilmeli” dedi.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16196.html
Erişim Tarihi: 19.01.2016

Başarının en önemli şartı sevgidir
Şair-Yazar Ali Özkanlı ile hoş bir söyleşi gerçekleştirdik. “Kendini sevdiremeyen öğretmen
dersini sevdiremez” diyen Şair Yazar Ali Özkanlı, “Başarının en önemli şartı sevgidir”
ifadelerini kullandı.
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Mustafa BALABAN: Değerli Hocam, söyleşimize sizi tanıyarak başlamak istiyoruz.
Ali ÖZKANLI: 1956 yılında Kayseri'de dünyaya geldim. 1978 yılında Kayseri Eğitim
Enstitüsünden mezun olup 1979 yılında öğretmenlik hayatına başladım. Yurdumuzun değişik
şehirlerinde 15 yıl sınıf öğretmenliği, 10 yıl Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği
yaptım. 2004 yılında emekli oldum. Değişik edebiyat sitelerinde makale, deneme, hatıra ve
şiirlerimi paylaşıyor, seminer, söyleşi, imza günleri, radyo ve şiir programlarıyla
çalışmalarıma devam etmekteyim. Yayınlanmış Gönül Bahçem, Beni de Götür, Elini Ver
Öğretmenim, Gülistan Çiçekleri, Çocuklarla Doğru ve Etkili İletişim adlı eserlerim
bulunmaktadır. Evli, iki çocuk babası, iki de torun sahibiyim.
Mustafa BALABAN: Eğitimci kimliğinizi biliyoruz. Öğrencilik hayatınız nasıldı?
Ali ÖZKANLI: Öğrencilik hayatım çok güzel ve dolu dolu geçti. Okumaya olan merakımdan
dolayı ilkokulda kitaplık kolu başkanıydım. Okur okuduklarımı çevremle paylaşırdım. Aile
oturmalarımızda Ali okusun da dinleyelim diyerek büyüklerim beni çok okuma teşvik
ederlerdi. Çok küçük yaşlarda öğretmenliğe başladım diyebilirim. Henüz 10 yaşlarında
benden küçük olan mahalle arkadaşlarımı evimizde toplar onlara öğretmenlik yapardım. Lise
fen kolu çıkışlı olmama rağmen edebiyat derslerim daha iyiydi. Lisede yazdığım bir
kompozisyondan en yüksek notu aldığımı hatırlıyorum. Başarılı bir öğrencilik hayatım oldu
diyebilirim
Mustafa BALABAN: Sizin öğrencilik ve öğretmenlik dönemlerinizle bu günkü durum
arasında bir değerlendirme yapar mısınız?
Ali ÖZKANLI: Öğrencilik yıllarımızda bugünkü imkanların hiçbiri yoktu. Bu duruma rağmen
Rabbime hamdolsun bu durumlara kavuştum. Okuyan, yazan ve paylaşan, topluma hayırlı ve
güzel olan şeyleri sunmanın gayreti içindeyim. O zamanlar imkanlar azdı ama okumaya daha

çok arzu vardı. Hayatın zorlukları karşısında başarılı olmanın gerektiğini daha iyi kavrıyorduk
sanırım. O zaman ki sevgi, saygı, dostluk ve paylaşmayı bugün göremiyoruz. Şimdi
öğrencilerde her türlü imkanlara rağmen bir ilgisizlik, başı bozukluk var. Milli ve manevi
değerlere ilgi eskiye göre azaldı diyebilirim. Öğretmen arkadaşlarımızda da bu durumu
gözlemliyorum. Heyecanı olmayan genç öğretmenleri görünce üzülüyorum. Öğrencisini ve
mesleğini çok sevmeyen öğretmenlerin başarılı olmaları zordur. Şahsen öğrencilerimi kendi
çocuğum gibi gördüm ve ona göre davrandım. Meslekteki başarımı da buna borçluyum
diyebilirim.
Mustafa BALABAN: Eski öğretmen ve öğrenci ilişkileri ile bu günkü durumu kıyaslar
mısınız?
Ali ÖZKANLI: Eski öğretmenlerle öğrenciler arasında belli bir mesafe vardı. Öğretmen
öğrenci çok yakın iletişimde bulunamıyorlardı. Şimdi bu konuda daha olumlu ilişkiler var.
Bunu çok iyi değerlendirmek gerekir. Öğrenciler bilmediği konuları sorularla daha iyi
öğrenebilirler. Bir de eski öğretmenleri rehberlik, örnek olma, eğitim metotlarını daha faydalı
kullanma yönünden zayıf görüyorum. Şimdi öğrencilere daha çok değer veriliyor. Ama bunun
ölçüsünü çok iyi ayarlamak gerekiyor. Şiddete, dayağa fırsat verilmemeli. Ceza öncelik
olmamalı, daha çok ödüllendirme ve teşvik yolu seçilmelidir.
Mustafa BALABAN: Anne-babaların eğitime bakışını nasıl buluyorsunuz?
Ali ÖZKANLI: Anne- babalar okula göndermekle işin bitmediğini anlamaları gerekiyor.
Çocuğunuzu dünyanın en kaliteli okuluna gönderseniz, en yetenekli öğretmene de teslim
etseniz en büyük öğretmen annedir. Aile her zaman ve her şartta okulla birlikte hareket
etmelidir. Okul, aile ve çevrenin birlikte hareket etmesi istenilen başarıyı getirecektir. Anne
baba eğitimin devamlı içinde olmalıdır. Öğretmene en büyük destek onlardan gelmelidir.
Eğitim konusunda çok duyarlı aileler olduğu gibi, çok ilgisiz ve duyarsız aileleri de maalesef
görüyor ve üzülüyoruz.
Mustafa BALABAN: Öğretmenlerin yaşadığımız bu dönemde kitapla, kendini geliştirmekle,
kültür sanatla ilgisi ne durumda.
Ali ÖZKANLI: Öğretmen sürekli kendini geliştiren insandır. Günün teknolojisini bilen ve
uygulayan, eğitimdeki değişim ve gelişmeleri takip edip uygulayandır. Öğretmen çok okuyan,
eğitim metotlarını en faydalı şekilde uygulamalıdır. Okuyan meslektaşlarımız olduğu gibi az
okuyan hatta hiç okumayan öğretmenlerin olduğunu üzülerek görüyoruz. Kültür sanat
edebiyat ve sporla ilgili olan, öğrencilerini bu dallara yönlendirenler olduğu gibi, sadece
dersine girip çıkan kültür sanatla ilgisi olmayanlar da var. Son dönemdeki öğretmenlerin daha
çok okuduğunu görüyoruz.
Meslek hayatım boyunca kendi alanımla ilgili çalışmalara, eğitimlere katıldığım gibi alanım
dışında, bilgisayar, rehberlik, eğitim metotları, hızlı okuma, iletişim vb. kurslarına katılmayı
kendime görev edindim. Öğretmen kendi alanıyla ilgili son çıkan gelişmeleri büyük bir
dikkatle takip etmeli ki başarılı olabilsin.
Mustafa BALABAN: Öğretmenlik döneminizde yaptığınız faaliyetler sizlere farklı kurum ve
kuruluşlardan taltifler getirmiş. Ne yaptınız da sınıf dışına, okul dışına taştınız?
Ali ÖZKANLI: En başta mesleğimi ve öğrencilerimi çok sevdim. Hiç bir zaman öğrenciyi
dışlamadım. Onları kendi evladım gibi gördüm. Onlara sevgimi, bilgimi ve de ilgimi verdim.
Şefkat ve merhameti, dostluğu, kardeşliği, paylaşma ve yardımlaşma duygularını yaşayarak
öğretmeye çalıştım. Okuma alışkanlığı kazanmaları için çok gayret ettim. Doğruluk ve
dürüstlük temel ilkem oldu. Çalışmanın başarıyı getireceğini minik yüreklere aşılamaya
çalıştım. Dershane dışında her yeri eğitim alanı gördüm. Teneffüste okul bahçesinde, eve
gelirken öğrencilerimle birlikte oldum. Yeri geldi evimde derslere devam ettim.
Başarının en önemli şartı sevgidir. Onlara değer verip, konuşmak, onları anlamaya ve
dinlemeye çalışmak işin püf noktasıdır. Kendini sevdiremeyen öğretmen dersini sevdiremez.
Örnek olmak zorundayız. Sözlerimiz, davranışlarımız aynı olmalı. Güven unsuru çok önemli.

Bir de öğrenilenlerin hayatın içinden olmalı. Bilgilerin ne için öğrenildiğini öğrenciye
anlatmak gerekir ki derslere yeterli ilgiyi duyabilsinler.
25 yıllık meslek hayatımda alınabilecek her türlü başarıyı aldım sayılır. Taltifler, ödüller vb.
En büyük ödülüm yetiştirdiğim öğrencilerimdir. Onları başarılı görmenin mutluluğunu hiç bir
şeye değişmem. Öğrencilerimin yüreklerine dokunmaya çalıştım. Aradan 35 yıl geçti ama
hâlâ öğrencilerimle görüşüyorum.
Mustafa BALABAN: Öğretmenlik sizce nedir?
Ali ÖZKANLI: Öğretmenlik bir sevdadır. Aşktır, tutkudur. Çocuklara iyiyi, doğruluğu ve
dürüstlüğü öğretecek, onu eğitecek ve topluma kazandıracak kişi öğretmendir. Öğretmen,
başta öğrencisine, çevresine, topluma hal ve hareketleriyle örnek olmak zorundadır.
Bahçıvanın çiçeklerini en iyi şekilde yetiştirdiği gibi öğretmen de öğrencisini en iyi şekilde
yetiştirmelidir. Öğretmen, toplumdaki iyi ve kötülerden kendisini sorumlu hissetmelidir.
Geleceğimiz olan yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmemiz gerekiyor.
Öğretmen, fedakâr insandır. Her yerde ve her zaman etrafına ışık verir. Onları eğiterek
mutluluk duyar. Maddi mutluluk yerine manevi mutluluk onun için daha değerlidir.
Öğrencisini iyi bir yerde görmesi kendisini arayıp hal ve hatırını sorması en büyük
mutluluğudur. Bu duygu yaşamadan bilinmez.
Öğretmen, iyi bir tiyatrocu gibi rolden role girmelidir. Öğretmen öğrencisine en iyi şekilde
ulaşan ve ona yaklaşandır. Ona yol gösteren, başını okşayan, onunla arkadaş gibi konuşan,
acısını ve sevincini paylaşandır.
Öğretmen, idare ile öğretmen arkadaşları ve velilerle iyi bir diyaloga girendir. Başarının
buradan geçtiğini tecrübesi ile bilendir. Öğretmen, öğrencisine azimli ve istekli olmayı ve
hayatın bir yarış olduğunu, ümitsiz olmayıp sabırla mücadele eden, yılmamayı öğütleyendir.
Öğretmen kendini, her gün yeniliğini sorgulayan, gelişmelere açık, gündemi takip eden,
sevecen, çevresiyle iyi bir diyalog kuracak bir kişiliğe sahip olandır.
Öğretmen, öğrenci ayrımı yapmayan, öğrencisini seven, ona değer verendir. Onları
korkutmayan, rahat konuşabilmelerini, fikrini açıkça söyleyebilmesini sağlayan, baskı ve
şiddetten uzak, hoşgörülü olandır. Kısaca öğretmen, söylediğini uygulayan, uyguladığını da
söyleyendir. Sevgi dolu bilgi ve beceri kazandıran, öğrencisinin ufkunu genişleten, onu
geleceğe hazırlayandır. Ne mutlu böyle öğretmenim diyene!
Öğretmenlik gerçek bir sanattır. İnsana bilmediği bir şeyi öğreten öğretmenin onurlu, şerefli
ve önemli bir mesleğin mensubu olduğunu asla unutmamalıdır öğretmen. Öğretmenlik,
yüksek ideal sahiplerinin yapacağı manevi bir görevdir. Maddi ihtiyaçlar birinci planda
olmamalıdır. Öğretmen dersten yorulan değil, aksine yaptığı işten zevk ve heyecan duyandır.
Öğretmen huzur içinde çalışan, yüreğinde öğretme aşkı olan bir gönül sevdalısı olmalıdır. En
modern araçlarla donatılan mükemmel binalar da yapsanız işini iyi bilen ve seven bir
öğretmen olmadıkça başarı gelmeyecektir.
Merhum Mahir İZ: “Ben size çadırda bile en kaliteli eğitimi verebilirim, siz bana yeter ki
kaliteli öğretmeni bulun.” diyor. Eğitim kişiye gerekli olan beceri ve yetenek kazandırma,
maddi-manevi açıdan geliştirip zenginleştirme, kişilere güzel alışkanlıklar kazandırma,
öğrendiklerini hayatına uygulamasına yardımcı olma faaliyetidir. Öğretim ise kişinin yetenek,
özellik ve çalışmalarını bilgi ve metot içerisinde geliştirme faaliyetidir. Bunları yaparken
amacımız ne olmalıdır? En başta kişiyi bilgili yapmak, faydalı davranışlar kazandırmak, yol,
yöntem öğretmek, yeteneklerini geliştirmek, birlikte çalışma, işbirliği, yardımlaşma,
dayanışma ve özgüven duygusu vermek, kişiye hayatı sevdirmek, hayattan zevk aldırmak,
insanlarla barışık olmasını sağlamaktır.
Öğretmen öğretici, yol gösterici, davasına sahip, arkadaş, sırdaş, dost, okuyan ve okutan,
takdir ve teşekkür eden, yönlendirici bir kişidir. Öğretmen mesleğinin sevdalısı olmalı, derse
hazırlıklı girmeli, âdil olmalı, kibar, nazik, sevecen, şefkatli, güler yüzlü ve samimi olmalıdır.

Derse zamanında girip çıkmalı, kılık-kıyafetine özen göstermeli, güzel konuşmalı, maddi ve
manevi yönden öğrencisini ödüllendirmelidir.
Öğretmen görevini hakkıyla yapmalı, eleştiriyi uygun zaman ve zeminde yapmalı, öğrencisini
takip etmeli, haklı istekleri yerine getirmeli, güzel sözcüklerle gönülleri kazanmalı, sınıfı
sevgi ocağına dönüştürmelidir. Öğretmen kendini ve okuttuğu kaynakları her yıl yenilemeli,
derse dinlenmiş olarak girmeli, özel işlerini ve aile hayatını sınıfa yansıtmamalı, olayları
siyaset üstü ele alarak tarafsız davranmalı, anlattıkları hayatla ilgili olmalıdır. Öğrenci ile
diyaloglarında onları olduğu gibi kabullenmeli, olumlu ve güzel taraflarını öne çıkarmalı,
onlara seçme ve alternatif sunma hakkı vermeli, öğrencilerini sınıf içinde utandırmamalı,
eleştirilecekse kişiliği değil, davranışı eleştirilmeli, hataları söylenirken önce doğrulardan
başlanmalı, teklif ve görüşleri değerli görülüp heyecanlandırılmalı, dinlemeyi gerçek anlamda
yapmalıdır.
Öğretmen; sadece sınıfta değil, her yerde öğretmenlik yapmalı, güler yüz içinde hal hatır
sormalı, gönüllere hitap etmelidir. Öğretmen; konuları işlerken önceden hazırlık yapmalı,
diğer derslerle bağlantı kurmalı, anlatılacak konuları basitleştirmeli ve işin özü söylemelidir.
Önce amaç, sonra detay bilgiler verilmeli, soru-cevap, öğrenci merkezli aktif metot
uygulanarak konular tartışılmalıdır. Bütün öğrenciler derse katılmalı, araştırmalar
özendirilmeli, dersin sonunda mutlaka tekrar yapılmalıdır. Sınıfa her türlü yazılı ve görsel
kaynak getirilmeli, görselliğe önem verilmeli, olaylar canlandırılarak anlatılmalı, dersin ilk
yirmi dakikası çok iyi kullanılmalıdır. Ders anlatırken zamana ve yere göre uygun şekilde
şaka, fıkra, aktüaliteye yer verilmeli, ders sıkıcılıktan kurtarılmalıdır. Hayatın gerçekleri,
zorlukları anlatılmalı, insani ilişkiler, kültür, gelenek-görenek, örf-âdet-töre kavramlarına
değer verilmeli, sevgi ve saygının sözde kalmayıp uygulanmasına dikkat edilmelidir.
Mustafa BALABAN: İlgili kitabınızdan mülhemle, "Çocuklarla Doğru ve Etkili İletişim"in
püf noktaları, şifreleri nelerdir?
Ali ÖZKANLI: Çocuk eğitiminde püf noktaları bilirsek işimiz dada da kolaylaşır. Çocuklar
hayatımızın süsü, vazgeçilmez çiçekleridir. Çocuklarımıza hayatın görünen ve görünmeyen
güzelliklerini göstermemiz, o tertemiz kalplerine nakış nakış güzellikleri işlemeliyiz. Dış
âlemdeki güzellikler gibi iç âlemimizde de güzelliklerin olduğunu yüreklerinde
hissettirmeliyiz.
Anne ve babalar çocuklarına karşı söz ve davranışlarında çok dikkatli olmak zorundadır.
Vicki LANSKY, “ Çocuklarınızla nitelikli zaman geçirin, acı ve sevinçlerini paylaşın.” diyor.
Çocuklar saf, masum, tertemiz, iyi yürekli, merhametli olmalarının yanında aynı zamanda çok
anlayışlıdır. Çocuklar bazen öyle güzel, ilginç, enteresan şeyler söylerler ki şaşırıp kalırız.
Bunlardan anne-babalar olarak derslerin çıkarılması gerektiğini düşünüyorum.
Çocuklar bizim dostlarımızdır. Onların her birinin ayrı düşüncesi, ayrı dünyaları, ayrı zevkleri
olduğunu unutmayalım. Çocukların gerek söz gerek davranışlarından bir şeyler çıkarmaya
çalışalım. Ben hem bir baba hem de bir öğretmen olarak çocuklardan çok şey öğrendim.
Çocuklara karşı söz ve davranışlarımız samimi olmalıdır. Yapmacık davranışlar, pohpohlama
geri teper. Çocuklar sözlerinizde alay olup olmadığını hemen anlarlar.
Çocukların samimiyeti insanı üzmez, aksine ona ders verir. İnsanlara değer verilmesi
gerektiğini bizler öğretmeliyiz. Başkalarının duygularına saygı duymak, gelişmiş düşüncenin
bir ürünüdür. Sevginin farklı şekillerde olduğu unutulmamalıdır. Bilgisizce davranmak çocuk
ruhunda yaralar açar. İstenmeyen bir sevgi çocuk ruhunu öldürür, kötü sonuçlara sebep
olabilir. Eleştirmek bir düşünce, bir değerlendirme ve bir anlama yoludur. Eğer bir çocuğun
fikrini açıkça söylemesini, ne demek istediğini anlatmasını istiyorsak söyleyecekleri
hoşumuza gitmese de dinlemeliyiz.
Kendini ve yaptıklarını sorgulamayan, geleceğimiz olan gençleri iyi eğitemeyen milletlerin
sonları hiç de iyi sonuçlanmıyor. Gençlerimizi iyiye, güzele, doğruya, yararlıya
yöneltemiyorsak, gençlerdeki enerjiyi, yetenek ve becerilerini, duygularını geliştirmede onlara

rehberlik yapamıyorsak toplu olarak hatayı kendimizde aramalı ve ben ne için yaşıyorum
demeliyiz.
Ünlü Tıp Bilgini İBN-İ SİNA, “ Gençliği doğru ve güzele sevk etmek, bütün insanlığı iyi ve
güzele sevk etmektir.” derken MEVLÂNA, “ Gençlerini iyi idare edemeyen toplumlar harap
olmayı göze almalıdır.” diyor.
Sevgili anne-babalar; gelin iyi bir hesap yapalım. Gençlerimizi iyi eğiterek geleceğimizi
kurtaralım. Çocuğu eğiterek hayata hazırlamak çok önemli bir görev, değerli bir sanattır.
Çocuğa güven duygusu vermek, sosyal yönlerini geliştirmek, sağlam kişilik kazandırmak her
anne-babanın görevleri arasındadır. Anne-babalar sevgilerini göstermek zorundadır. Velinin
ilk yapacağı iş, çocuğuna özgüven kazandırmaktır. Kendine inanan ve güvenen çocuk hızla
gelişir.
Çocuğa sık sık söz hakkı vermek, onun değerli olduğunu hissettirmek, fikirlerine saygı
duymak, başarısında takdir etmek, başkalarıyla kıyaslamamak, sık sık sevdiğinizi söylemek,
onlara yeteri kadar zaman ayırmak, birlikte iş yapmak, sosyal ve sportif çalışmalara
katılmalarını sağlamak çocukta özgüven oluşturur.
Çocuk ilgi duyduğu şeylere zaman ayırdığında anne-baba ilgi alanına müdahale ederse çocuk
zor durumda kalır, yeterince gelişemez. Duygu yakınlığı ve destek gören çocuğun kişiliği
gelişir, yetersiz duyguları aşar.
Anne-baba çocuğundaki korku ve güvensizliği kaldırmalıdır. Büyükler için küçük olan bir
şey, çocuk için büyük olabilmektedir. Çocuk, babam bana bunda ağlayacak ne var ki? diyor.
Babam için ağlanacak bir şey olmayabilir ama benim için ağlanacak bir durum vardır.
Büyükler için normal görülen bir olay, çocuk için ürkütücü, hatta korkutucu olabilir. Çocuk
problemle karşılaşınca anne-babanın görevi, çocuğunun bunun üstesinden geleceğine
inandırmak, her zaman yanlarında olduklarını söylemek ve onlara destek olmaktır.
Anne-baba çocuklarına gönül desteği ile sevgilerini göstererek psikolojik destek sağlamalı,
sevgi cimrisi olmamalıdır. Çocuğumuza hiç çekinmeden bolca “Seni seviyorum” demeliyiz.
Bunu duyan çocuk kendini güvende ve güçlü hisseder. Çocuğumuza güven kazandırmanın bir
yolu da onları tanıyıp, becerilerini uygulayacakları ortamı hazırlamak, onların fikirlerini
almak, duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmaktır. Çocuğumuza güven kazandırmak
istiyorsak konuşurken yüzlerine bakmalı, sorumluluk vermeli ve takdir edip
ödüllendirmeliyiz.
Çocuğumuza mutlaka zaman ayırmalı, onunla konuşmalıyız. Çocuğumuzda sağlam bir kişilik
oluşsun istiyorsak, korku ve endişelerine saygılı olmak zorundayız. Onları
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