KAYSERİ HABER ARŞİVİ
13.04.2015–19.04.2015
Satılık sigara koleksiyonu
Kayseri Melikgazi ilçesinde yaşayan Rıfat Pişkiner, 40 yıldır sigara kullanmadığı halde
yabancı menşeli tütün ürünlerinin koleksiyonunu yapıyor. Pişkiner binden fazla sigaranın
bulunduğu koleksiyonunu 10 bin TL’den satışa çıkardı.
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Kayseri Melikgazi ilçesinde yaşayan Rıfat Pişkiner, 40 yıldır sigara kullanmadığı halde
yabancı menşeli tütün ürünlerinin koleksiyonunu yapıyor. Pişkiner binden fazla sigaranın
bulunduğu koleksiyonunu 10 bin TL’den satışa çıkardı. Ömrü boyunca hiç sigara
kullanmayan Rıfat Pişkiner’in ilgisini çeken sigaranın dumanı değil sigara paketlerinin
renkleriydi. Sigara paketlerinin aşığı olan Pişkiner, 1975 yılında sigara paketi koleksiyonu
yapmaya başladı. 40 yıldır yabancı menşeli sigara paketlerinin koleksiyonunu yapan Pişkiner
koleksiyonunda bin 300 paket sigaraya ulaştı. Avusturya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi
ülkelere ait sigara paketlerini biriktiren Pişkiner’in koleksiyonunun en eski ürünü 1930’lu
yıllara ait. Evinde sigara koleksiyonu için 3 ayrı vitrin yaptıran Pişkiner kolleksiyonunu
camekan arkasında muhafaza ediyor. "DUMANINI DEĞİL PAKETİNİN MERAKLISIYIM"
Ömrü boyunca hiç sigara kullanmadığını söyleyen Pişkiner, sigara paketleri üzerinde bulunan
renkleri çok sevdiği için biriktirdiğini söyledi. Pişkiner, ‘Koleksiyonu tamamen merakımdan
dolayı yaptım. Yoksa sigara kullanmadım, kullanmıyorum da. Merak olmazsa bu şekilde
koleksiyonların bir araya gelmesi mümkün değil. 1975 yılından beri sigaraları biriktiriyorum.
Koleksiyonumu tamamladım. Bin paketi aşkın paket sigara bulunuyor. Müşterisi çıkarsa
satacağım. Fiyat olarak da 10 bin TL düşünüyorum. Koleksiyonda fuar sigaraları var. Yabancı
uyruklu sigaralar var" dedi. "MÜŞTERİSİ OLURSA 10 BİN TL'YE SATACAĞIM"
Koleksiyonuna daha fazla sigara paketi eklemeyi düşünmediğini söyleyen Pişkiner,
"Paketlerin zarar görmemesi için 3 tane camekan vitrin yaptırdım. Eğer isteyen olursa 10 bin
TL'ye satmayı düşünüyorum. Zaten koleksiyona daha fazla da sigara eklemeyi
düşünmüyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12707.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Bakan Yıldız AK Parti aday adayları ile bir
araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, il ve ilçe yönetim kurulu
üyeleri, il kadın ve gençlik kolları üyeleri, ilçe belediye başkanları, millet vekili adayları ve
aday adayları düzenlenen bir programda biraraya geldi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, il ve ilçe yönetim kurulu
üyeleri, il kadın ve gençlik kolları üyeleri, ilçe belediye başkanları, millet vekili adayları ve
aday adayları düzenlenen bir programda biraraya geldi. Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti'nin hiç bir şey eskisi gibi olmayacak, siyasette bir
çok değişiklikler olacak denilen konunun bu gün çok iyi örneklerinden birinin verildiğini dile
getirerek," Matematik bize şunu söylüyordu! Her 10 kişiden bir tanesi Kayseri'den aday
gösterilecek. 10 kişiden 9 tanesi aday gösterilemeyecek. Matematik bize bunu söylüyordu.
Ama bu ben burada bir kez daha inandım ki, bütün arkadaşlarımızın, bir aday namzedi
olduğuna ve çok rahatlıkla TBMM Kayseri'yi temsil edebileceklerini gördüm. Bir seçim
yapmak, ister temayül yoklamaları, ister aday adayları hangi başlıkta olursa olsun. Seçim
yapmak seçilemeyeni yönetmek anlamına gelir. Ama bu gün bu salonda, seçilemeyen
arkadaşlarımızın yönetilmesini bırakın, tam tersi Kayseri'deki AK Parti'nin başarısı için
koyacakları katkıdan bahsettiler. Bu bizim makamların daha üzerinde olduğumuzu gösterir.
Kişiliğimizin, saygınlığımızın bu makamların çok daha ötesinde olduğunu gösterir. He zaman
söylüyor, her zaman bahsediyoruz. Bu makamların bize bir şey kazandırmasından ziyade,
bizler bu makamlara bir şey kazandırmamız gerekiyor. siyaset ancak böyle yükseliyor.
Siyasetin saygınlığı ancak böyle oluşuyor. Bu konuyla alakalı önceki seçilerden hatırlarlar,
hiç bir yorum yapmadan, hiç bir tercihte bulunmadan, sabah bize verilen programı gecenin
yarısına kadar icra etmekle kendimizi yükümlü hissederdik. İnşallah yine öyle olacak. Her
bizimiz 7 Haziran akşamına kadar, bu ipi göğüsleyeceğiz ve aday adayı arkadaşlarımızın
bahsettiği tarzda inşallah sonuçlandıracağız" şeklinde konuştu. İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden de, AK Parti'nin 13 yılık mazisi olmasına rağmen, geleneklerinin oluştuğuna dikkat
çekerek, "AK Parti hiç bir zaman vefa örneğini eksik etmez. Sizlerde bu partiye gönül vermiş,
aday adayı olarak müracaat etmiş arkadaşlarımızsınız. Sizin hiç birinizden bizim vazgeçme
hakkı yok. Hiç birinizi bir kenara bırakma hakkımız da yok. Biz sizlerin bizlerle birlikte bir
birey olarak görüyoruz. İnşallah seçim sürecide ve seçimden sonra da bizimle birlikte
olacağınızdan eminim. Birlik ve beraberlik her zaman için AK Parti'nin sloganıdır.
Kayseri'nin sloganıdır. Kayseri her zaman ortak akıl ile hizmet etmiştir bir şehirdir.
İstişarelerin sonucunda çıkmış bir şehirdir. Sizlerin de bizlerle uyum içerisinde olduğunu

görüyorum. Hep beraber bir takım olarak da bu seçimlerde istediğimi,z sonucu alacağımızı da
umut ediyorum" dedi. Son olarak konuşan Aday Adayı Tuba Yörük Öztürk ise, aday adaylığı
süreci sonunda 9 tane bir birinden kıymetli adayın açıklandığını belirterek şunları söyledi:
"Bize dediler ki, Türkiye tarihinde hiç bir partide görülmemiş bir şey yapıyorsunuz. Aday
adaylığı sürecinin sonunda aday olamamışken, sizler bu yemeğe katılıyorsunuz. Bu nasıl bir
şey? İşte onların anlayamadığı bir şey vardı. Bizim bu yola çıkarken istediğimiz şey,
milletvekilliği listesinde olmak değil, bu davanın içinde olmaktı. Hepimizde bu davanın
içinde birer nefer olarak, 7 Haziran'a kadar, hep bizim partimizin bir sloganı var ya, ben onu
değiştirdim. 7 Haziran'a kadar arkadaşlar, durmak yok diyorduk artık, Uyumak Yok, Yola
Devam
."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12708.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Melikgazi Belediyesinden Esenyurt mahallesine
okul
Esenyurt Mahallesi Ersan Sokak’da yapımı devam eden okul inşaatının bu yıl içerisinde
tamamlanacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalle gezilerinde sadece
belediye yatırım ve hizmetlerini incelemiyor aynı zamanda o semtin okul ihtiyacı, sınıflarda
öğrenci sayısı, sağlık merkezi, işyerlerin mevcut durumu ve yeterlikleri gibi çok yönlü bir
araştırma yaptıklarını bildirdi.
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Esenyurt Mahallesi Ersan Sokak’da yapımı devam eden okul inşaatının bu yıl içerisinde
tamamlanacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, mahalle gezilerinde sadece
belediye yatırım ve hizmetlerini incelemiyor aynı zamanda o semtin okul ihtiyacı, sınıflarda
öğrenci sayısı, sağlık merkezi, işyerlerin mevcut durumu ve yeterlikleri gibi çok yönlü bir
araştırma yaptıklarını bildirdi. Esenyurt Semtinin sakin ve huzur dolu bir bölge olduğunu
temelini Hava ikmal Bakım merkezindeki çalışanlar tarafından kurulduğunu hatırlatan Başkan
Dr. Memduh Büyükkılıç, bu şehrin gelişen ve büyüyen fiziki yapısına eş olarak bireylerin
eğitim, spor, sağlık ve kültürel ihtiyaçlarının da karşılanması gerektiğini modern
belediyecilikte sosyal belediye kavramının yer aldığını belirtti. Esenyurt Mahallesi Kocayusuf
Caddesi, Ersan sokakta 32 derslikli okul inşaatın devam etiğini kaydeden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “ Melikgazi belediyesinin kırmızı
çizgileri arasında eğitimin büyük bir önem vardır. Halk ve çevre sağlığı ile eğitim taviz
verilmeyen yatırımlarımızdır. Bu neden ile Yine Melikgazi Belediyesi olarak okul inşa
ediyoruz. 32 derslikli bu okul inşaatı bu yıl içinde tamamlanacaktır. Belediye olarak aynı
zamanda çok modern, çok amaçlı ve salon için proje çalışması yaptık. Yine okul arsası
içerisinde mahalle halkının ihtiyaçlarını karşılayacak ve 12 hizmet verebilecek olan spor,

sosyal ve kültür salonu inşa edilecektir. Tiyatro gösterileri, spor karşılaşmaları bu çok amaçlı
salonunda yapılacaktır. Şimdiden Esenyurt halkına hayırlı olsun ” Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, Okullara yapılan bu tür salonların sadece eğitim süresince değil 12 ay boyunca
mahalle halkına çocuklara ve gençlere hitap eden hizmetlerin sunulacağını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12709.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Kuruköprü'ye çifte yatırım
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruköprü'de yapımı tamamlanan Atıksu Arıtma
Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tören kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılacak olan 10 derslikli okul binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruköprü'de yapımı tamamlanan Atıksu Arıtma
Tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tören kapsamında ayrıca Büyükşehir Belediyesi
tarafından yaptırılacak olan 10 derslikli okul binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuruköprü'de gerçekleştirilecek bir dizi yatırım için
düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Büyükşehir Eski Belediye
Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'nin yanısıra milletvekilleri, ilçe
belediye başkanları, bürokratlar ve davetliler katıldı. Soğuk havaya rağmen Kuruköprü
halkının da törene ilgisi büyüktü. Törende ilk konuşmayı yapan Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile el ele önemli yatırımlara imza attıklarını
belirterek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından 1,5 milyon liraya yaptırılan Atıksu Arıtma
Tesisi'nin açılışını yapıyoruz. Ayrıca yaklaşık 1 milyon lira maliyetli 10 derslikli okul
binasına da ilk harcı koyuyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ayrıca Başakpınar'da spor sahası
yaptırıyor, önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Diğer bölgelerimizde de mezarlık, okul
binaları vs. gibi yatırımları var. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür
ediyorum. Yatırımlarımız sürecek ve birlikte Talas'a hizmet etmeye bundan sonra da devam
edeceğiz inşallah" dedi. Daha sonra kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik de Talas'a toplam 4 okul binası birden yaptırdıklarını ifade ederek, "Bugün
Kuruköprü'de bir okul binasının temelini atıyoruz. Talas bu anlamda bir hayli şanslı zira
Kuruköprü ile birlikte hem Başakpınar'da hem de Mevlana ve Yenidoğan'da da okul binaları
yaptıracağız. İhalelerini yaptık, en kısa zamanda temelini atıp inşaatlarına başlayacağız
inşallah" dedi. Kayseri Modeli Belediyecilik anlayışına da vurgu yapan Başkan Çelik,
Türkiye'de benzerlerinin olmadığına dikkat çekerek, "Türkiye'de 1397 belediye var, bunların
30'u büyükşehir belediyesi statüsünde. Ülkemizde eğitime, spora, ticaret hayatına destek
olmak şöyle dursun, asli vazifesini dahi hakkıyla yerine getiremeyen çok sayıda belediye var.
İddia ile söylüyorum, Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi asli görevinin yanında diğer
alanlarda hizmet üreten, hangi konuda olursa olsun ihtiyaç duyduğu her türlü yatırım ve tesisi

hayata geçiren bir başka belediye yoktur. Zaten 'Kayseri Modeli Belediyecilik' de işte bu
farkın adıdır. Bundan sonra da sahip olduğumuz bu unvanın hakkını vermeye ve şehrimizin
ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üretmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.
Konuşmasının son bölümünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Özhaseki'nin
Kayseri'de emeğinin çok olduğunu söyleyen Çelik, sözlerini şöyle tamamladı, "Buralarda
Haseki Başkanımın emeği çoktur. Büyükşehir Belediyesi sınırlarının genişlemesini,
etrafındaki küçük küçük yerleşim yerlerinin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket
etmesini ısrarla savunan, Meclis'te bu kanunun en uygun şekilde çıkması hususunda yoğun
emek sarfeden ve sonrasında buralara hizmet getiren, yatırım getiren bir belediye başkanı
olarak kendisine teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Allah Ondan razı olsun,
emeklerini zayi etmesin, yolunu ve bahtını açık etsin inşallah. Sözlerimin sonunda, Cenab-ı
Allah'tan temelini attığımız okul binasının kazasız belasız tamamlanmasını diliyorum. Okul
bahçesinde öğrencilerimizin koşturduğu günleri de görmeyi nasip etsin inşallah"diye konuştu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet
Özhaseki de, 21 yıl hizmet ettikten sonra başı dik olarak belediyeden ayrıldığını kaydederek,
"Belediye başkanlığım döneminde elimden gelen tüm güçle şehrim için çalıştım. Bu bizim
işimiz değil hesabı yapmadım. 21 yılın ardından da başım dik olarak ayrıldım, dualar alarak
gittim. Yerimi de en az benim kadar koşturacak, bu bayrağı daha yukarılara taşıyacak birisine
teslim ettim. Başkanlığım döneminde siyasi kimliğinden dolayı kimseyi dışlamadım, kimin ne
hakkı varsa teslim ettim. Böyle yaparak şehrin huzuruna katkı sağladım. Siyaset hizmet için
yapılır, Allah rızası için yapılır. Böyle yaparsanız Allah da size yardım eder. Bundan sonra da
inşallah yine sizlere hizmet edip dualarınızı almaya devam edeceğim inşallah" şeklinde
konuştu. Törende son konuşmayı yapan ve gerçekleştirilen yatırımlar için Büyükşehir
Belediyesi'ne teşekkür eden İsmail Tamer'in ardından butona basılarak atıksu arıtma tesisinin
açılışı yapıldı ve okul binasına ilk harç kondu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12710.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Mahallenin en yaşlı ATV sürücüsü görenleri
şaşırtıyor
Kayseri'de, 82 yaşında olmasına rağmen All Terrain Vehicle (ATV) kullanan Hafız Tekkol,
görenleri şaşırtıyor.
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Kayseri'de, 82 yaşında olmasına rağmen All Terrain Vehicle (ATV) kullanan Hafız Tekkol,
görenleri şaşırtıyor. Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde yaşayan 82
yaşındaki Hafız Tekkol, yaklaşık 3 yıldır arazi motorunu kullandığını söyleyerek, "Mahallede
ve ilçede ulaşımımı bu motor ile yapıyorum. Mahallede ATV kullanan en yaşlı kişi benim"
diye konuştu. Mahallede bir kaç kişinin daha ATV kullandığını ancak yaşı itibariyle kendisini
görenlerin oldukça şaşırdığını söyleyen Hafız Tekkol, "Yaşım iyice ilerledi. Yürümekte biraz
sıkıntı çekiyorum. ATV ile mahallede daha rahat dolaşıyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12711.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Vali Düzgün, 'Yönetim Becerilerini Geliştirme
Ve Kapasite Artırma Eğitimi' sertifika törenine
katıldı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Valilik ile Kaymakamlıklar ve Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı personeline yönelik Erciyes Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen
“Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Kapasite Artırma Eğitimi”ni tamamlayanlara
sertifikalarını dağıttı.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Valilik ile Kaymakamlıklar ve Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı personeline yönelik Erciyes Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen
“Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Kapasite Artırma Eğitimi”ni tamamlayanlara
sertifikalarını dağıttı. Valilik Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Vali Düzgün’ün yanı
sıra Vali Yardımcı Mustafa Masatlı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hamza Çakır, İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi (İİBF) Dekan Vekili Yard. Doç
Murat Esmeray ve Halil Bayraktar MYO Müdürü Doç Dr. Demet Ünalan ile öğretim üyeleri
ve eğitimlerini tamamlayan kamu çalışanları katıldı. İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut
Özdevecioğlu’nun “Modern Yönetim Anlayışı ve İnsan İlişkileri” konulu sunumunun
ardından kürsüye gelen Vali Düzgün, sözlerine kişisel gelişimin insan hayatındaki önemini
vurgulayarak başladı. İnsanın iş hayatında ve aile hayatında mutlu olabilmesi için iletişimin
son derece önemli olduğunu belirten Vali Düzgün, iş hayatında ve diğer zamanlarda iletişim
ilkelerine ne kadar uyulur, karakter haline dönüştürülürse, başarı ve mutluluğunda o oranda
gerçekleşebileceğine işaret ederek, şöyle devam etti: “Negatif olmanın insana verdiği en
büyük zarar kendisine verdiği zarardır. İnsan çalışma arkadaşları, astları ve üstleri ile
ilişkilerinde, kamu hizmetini alan vatandaşlarla ilişkilerinde ne kadar çok negatif olursa o
durumdan en fazla kendisi etkilenir. Ne kadar çok pozitif olursa kendisine de onun yansıması
o kadar olumlu olacaktır. Düşünün ki; bir vatandaşla tartışmış, kavga etmiş bir kişinin akşam
evine giderken mutlu olabileceğini, çocuklarla ve eşiyle doğru bir ilişki kurabileceğini

düşünemeyiz. Aynı şekilde iş arkadaşları ile de negatif ilişkiler yaşayanların bunun hem kamu
hizmetlerini sunarken vatandaşlarla olumsuz bir şekilde yansıtacağını hem de gerek serbest
hayatındaki arkadaşları ile gerekse aile arasında bu negatifliğin yansıyacağını düşünebiliriz.”
8 hafta boyunca 16 farklı konu başlığında konunun uzmanları öğretim üyeleri tarafından
kursta verilen eğitimin önemli olduğunu ifade eden Vali Düzgün, “Zaman zaman günlük
hayatın yoğunluğunda bu prensiplerden ayrılabiliyoruz, örneğin camiye gidince hocanın
vaazını gayet güzel bir şekilde dinliyorsunuz, haklı diyorsunuz ama camiden çıkınca yine
normal hayata dönülebiliyor. Burada da bu prensipleri zaman zaman bu sunumları kendimize
hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü bunu ne kadar çok tekrar edersek, alışkanlık haline getirirsek
bu prensipleri de o kadar çok kolay uygulamamız ve belki de farkında olmadan kendi
davranış kalıbı haline dönüştürmemiz de mümkün olur diye düşünüyorum.” dedi. Vali
Düzgün, kursun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, karşılık beklemeden
eğitim veren başta fakülte dekanları olmak üzere öğretim üyelerine de katkılarından dolayı
teşekkür etti. Vali Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Mustafa Masatlı da, projedeki
amaçlarının zaman yönetimi, karar alma, ekip çalışması ile sorun çözme, empati, kurum içi ve
kurum dışı iletişim kuralları konusunda personelin eğitilerek daha donanımlı hale getirmek
olduğunu belirtti. Vali Yardımcısı Masatlı, Valilik birimleri ile ilçe kaymakamlıklarından 85
katılımcının eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını ifade etti.
Konuşmaların ardından fakülte dekanları ile eğitimi veren öğretim üyelerine ve katılımcılara
sertifikaları Vali Düzgün tarafından verildi. Sertifika töreni, günün anısına fotoğraf çekimi ile
sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12712.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Gönülleri fethedecegiz
AK Parti Kayseri 6. sıra milletvekili adayı Halil Ergen, beraberindeki heyet ile Develi ilçe
teşkilatını ziyaret etti.
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AK Parti Kayseri 6. sıra milletvekili adayı Halil Ergen, beraberindeki heyet ile Develi ilçe
teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Kayseri 6. sıra milletvekili adayı Halil Ergen'i Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan ve birçok partili
karşıladı. AK Parti Kayseri 6. sıra milletvekili adayı Halil Ergen, "Develili biri olarak listede
yer almak beni çok duygulandırdı. Bugüne kadar Develi'ye yapılan tüm hizmetlerin
mutfağında yer alan birisi olarak bundan sonra da Develi için çaba göstereceğim.
Teşkilatımızla birlikte çalınmadık kapı bırakmayacağım. Gözlere değil gönüllere bakacağız.
Gönülleri fethedecegiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. İlçe başkanı Mehmet Durukan
ise, "Şimdi birlik beraberlik zamanı. 70 yaşındaki vatandaşlarımız bu partiye çıkıp geliyorsa
her arkadaşımız gelecek ve çalışacak" şeklinde konuştu. Develi Belediye Başkanı Mehmet
Cabbar da, "Gün birlik günüdür. Halil Ergen kardeşimiz Develinin gururudur. Develiden
yüzde 80 civarında oy alarak yakışanı yapacağız" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12713.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Su tasarrufu kitapları büyük ilgi gördü
Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından '22 Mart Dünya
Su Günü' nedeniyle hazırlanan, su tasarrufunun öneminin anlatıldığı kitapların dağıtımı
tamamlandı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından '22 Mart Dünya
Su Günü' nedeniyle hazırlanan, su tasarrufunun öneminin anlatıldığı kitapların dağıtımı
tamamlandı. Söz konusu kitapların şehir merkezinde ve ilçelerindeki tüm anasınıfı, ilköğretim
birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine dağıtıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, “Su tasarrufu konusunda daha bilinçli nesillerin yetişmesi için hazırlamış
olduğumuz boyama ve masal kitaplarını öğrencilerimize ulaştırdık. Dağıtım sırasında bizlere
yardımcı olan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize candan teşekkür ediyorum" dedi.
Kitapların içeriği konusunda gerek Milli Eğitim Müdürlüklerinden, gerek velilerden oldukça
olumlu mesajlar aldıklarını kaydeden Çelik, “Özellikle öğrencilerimizin dağıttığımız kitapları
beğeniyle okuyup suyu tasarruflu kullanmaya yönelmeleri bizleri bir hayli memnun etti.
Çalışmalarımızdan kısa sürede olumlu geri dönüşümler almamız bizleri daha da motive etti.
İnşallah önümüzdeki yıllarda çocuklarımıza su tasarrufuyla ilgili daha güzel kitaplar
sunacağız. Çünkü var olan su kaynaklarımızı koruyup şehre kazandırmanın yanı sıra, bu çok
değerli kaynağımızın bilinçli kullanılması konusunda oldukça ısrarlıyız" diye konuştu.
'22Mart Dünya Su Günü'nde çocuklara hediye ettikleri bu kitaplarla suyun tasarruflu
kullanılması konusunda yol gösterildiğini ve canlıların hayatında suyun ne kadar önemli
olduğunun vurgulandığını belirten Başkan Çelik, “Suyumuzu el ele verip tasarruflu kullanarak
yeni nesillere kaliteli ve bol su bırakmış oluruz. Kayserili hemşerilerimiz su kesintisine alışık
değiller. Susuzluğun ne kadar ciddi bir durum olduğunun daha iyi anlaşılması için evlerdeki
su vanalarının bir gün kapatılması yeterli olur. Bu yüzden sularımızı tek kendimiz için değil,
tüm canlıları düşünerek korumalıyız" ifadelerini kullandı. Suyu gereğinden fazla kullanmanın
ve bilinçsizce harcamanın ileriye yönelik sıkıntılar çıkarabileceği üzerinde duran Çelik, “Su
tasarrufu küçük yaşlarda öğrenilmesi gereken bir alışkanlıktır. Çünkü insanların en temel
ihtiyacı olan suyun, dünyada canlı hayatına kaynaklık etmesi açısından çok büyük bir önem
arz ediyor. Suyun tasarruflu kullanımı ve korunmasını çocuklarımıza erken yaşta aşılamamız
gerekiyor. Bu konuda biz büyüklere büyük görevler düşüyor. Hepimiz evimizde yapacağımız
küçük tedbirlerle suyu tasarruflu kullanma konusunda çocuklarımıza örnek olabiliriz. Bu
duyarlı davranışımızla daha bilinçli nesiller yetiştirmeye katkı sağlamış oluruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12714.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Sicil Belgesi sahibi işletmelere 'İşletme Cetveli'
uyarısı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, sicil belgesine sahip olan işletmelerin
30 Nisan'a kadar işletme cetvellerini vermesi gerektiğini söyleyerek, "İşletme cetvelini
vermeyen işletmelere 835 TL para cezası uygulanacak" dedi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, sicil belgesine sahip olan işletmelerin
30 Nisan'a kadar işletme cetvellerini vermesi gerektiğini söyleyerek, "İşletme cetvelini
vermeyen işletmelere 835 TL para cezası uygulanacak" dedi. Akçadırcı, yaptığı açıklamada
şunları söyledi: "6948 Sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamında Sanayi Sicil Belgesi sahibi
işletmelerin her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini en geç Nisan
ayı sonuna kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir.
Sanayi işletmelerimize kolaylık bakımından firmalar, yıllık işletme cetveli bilgilerini,
Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr web adresinde e-hizmetler- sanayi sicil sistemi sekmesi
tıklandıktan sonra, gelen ekrandan kullanıcı adı ve şifre alınarak sisteme giriş yapıp ‘Yıllık
İşletme Cetvelleri’ bölümünden girebilmektedirler. Süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetvelini
vermeyen işletmelere 2015 yılında 835,00 TL. idari para cezası uygulanması zorunlu
bulunmaktadır. İlimizde sanayi sicile kayıtlı 3 bin 469 sanayi işletmesi bulunmaktadır. Sanayi
Sicil Belgesi sahibi sanayi işletmelerinin mağdur olmamaları bakımından Yıllık İşletme
Cetvellerini en geç 30 Nisan 2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımız
www.sanayi.gov.tr adresinden girmeleri gerekmektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12715.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Büyükşehir'de İki İhale
Büyükşehir Belediyesi 1 milyon ton hafriyat, temel, alt temel ve asfalt malzemesi nakli için
ihale düzenledi.
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Büyükşehir Belediyesi 1 milyon ton hafriyat, temel, alt temel ve asfalt malzemesi nakli için
ihale düzenledi. İhale Salonu'nda düzenlenen 6 milyon 405 bin lira yaklaşık maliyetli ihaleye
iki firma katıldı. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şu şekilde oldu: "Solmazlar Nakliyat 5

milyon 879 bin TL, Gema İnşaat 5 milyon 442 bin TL." Bugün ayrıca şehrin muhtelif
yerlerinde taş döşeme işini yapacak firma belirlemek amacıyla da bir ihale düzenlendi.
İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şu şekilde oldu: "Sinan İnşaat 397 bin 600 TL, Alp İnşaat
398 bin TL, Başaran İnşaat 382 bin 950 TL."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12716.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

GENKÖK’e yeni bilim adamı transferi
Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi GENKÖK’e yeni bir bilim adamı
transferi yapıldı.
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Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi GENKÖK’e yeni bir bilim adamı
transferi yapıldı. Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu’nda
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur ve Kanadalı bilim adamı Prof.
Dr. Feridoun Karimi- Busheri arasında sözleşme imzalandı. Artık Feridoun Karimi- Busheri
yılda dört kez eğitim vermeye Erciyes Üniversitesi’ne gelecek. Erciyes Üniversitesi Genom
ve Kök Hücre Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul yapılan protokol ile ilgili
değerlendirmelerde bulundu. Erciyes Üniversitesi’nde Busheri’nin eğitim vermesinden dolayı
memnuniyetini dile getiren Özkul; “Bu anlaşma ile birlikte Feridoun Karimi Busheri bizimle
birlikte çalışmaya başlayacak. Feridoun Karimi Busheri’nin doktora çalışmalarının ardından
yaptığı çalışmalara bakıldığında dikkat çekici çalışmaları var. Temel çalışma alanları kök
hücre, kanser ve insan genetiği üzerinedir. Busheri üniversitemize her gelişinde iki üç hafta
bizimle birlikte olacak. Kendisi ile birlikte araştırmalara katılacak bir çalışma grubu
oluşturduk ve bu grubun akciğer kanserleri ile ilgili bir çalışması biterek TÜBİTAK’a
gönderildi. Şuanda TÜBİTAK’tan sonuç bekleniyor. İnşallah bu anlaşma hem üniversitemize
hem de ülkemize hayırlı olur" dedi. Erciyes Üniversitesi ile ilgili düşüncelerini dile getiren
Feridoun Karimi Busheri; Erciyes Üniversitesi ile ilk tanışmasının altı yıl önce olduğunu, o
dönemde Genom ve Kök Hücre Merkezi’nin yapılış aşamasında olduğunu dile getiren
Busheri, altı yıl sonra tekrar geldiğinde bu merkezin çok büyük gelişme göstermiş olduğunu
belirtti. Bu merkezde çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve bu merkezin gelişimi için elinden
geleni yapacağını dile getirdi. Feridoun Karimi- Busheri hakkında özgeçmiş bilgisi de verildi.
Özellikle kanser, kök hücre üzerine tamamlanmış ve devam eden çok sayıda çalışması olan
Prof. Dr. Feridoun Karimi- Busheri'nin, akciğer kanseri tedavisinde kullanılacak kök hücre
araştırmalarını hedefleyen ve kabul edilmiş olan 6 adet patentinin bulunduğu ifade edildi.
Genom ve Kök Hücre Merkezi ile de TÜBİTAK'a başvurusu tamamlanmış bir projesinin
olduğu, ayrıca Prof. Dr. Feridoun Karimi- Busheri’nin Kanada'da Alberta Universitesi'nde,
Onkoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevinin yanı sıra, Amerika'da San Diego
şehrinde bulunan NovaRx Şirketinde de Kök Hücre bölümünün müdürlük görevini yürüttüğü
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12717.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Hayvanat Bahçesinde Doğum Heyecanı
Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde doğum heyecanı
yaşanıyor. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan Karamel isimli Pony cinsi at, doğum yaptı.
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Kayseri'de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde doğum heyecanı
yaşanıyor. Ziyaretçilerin ilgi odağı olan Karamel isimli Pony cinsi at, doğum yaptı. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan
hayvanat bahçesinde, bugünler farklı heyecan yaşanıyor. Baharın gelmesiyle beraber,
hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar doğum yapmaya başladı. Ziyaretçilerin de yoğun ilgi
gösterdiği Karamel isimli Pony cinsi at, doğum yaptı. Annesiyle beraber gezintiye çıkan
yavru Pony, adaptasyon sürecinin ardından ziyaretçilere gösterilecek. Yavru Pony'nin sağlığı
hakkında bilgiler veren Anadolu Harikalar Diyarı Koordinatörü Erdal Gülek, "Hayvanat
bahçemizde baharın gelmesiyle beraber hayvanlarımızdan yavrular almaktayız. Geçtiğimiz
günlerde Karamel adını verdiğimiz ve dünyanın en küçük atı olarak bilinen atımızdan bir
kısrak dünyaya geldi. Kısrağımız oldukça sağlıklıdır. Anne sütü almaya başladı. 8 kilo 300
gram ve 48 santimetre olarak dünyaya geldi. Şu anda Karamel ve yavrusu sağlıklı ve
önümüzdeki günlerde ziyaretçilerimize göstereceğiz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12718.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

"Güçlü ekonomi için katkı sağlayacağız"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ülkenin güçlenmesinin ve kalkınmasının
güçlü bir ekonomiyle mümkün olabileceğini bu kalkınmanın da yerelden başladığını söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ülkenin güçlenmesinin ve kalkınmasının
güçlü bir ekonomiyle mümkün olabileceğini bu kalkınmanın da yerelden başladığını söyledi.
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Başkan Yardımcısı Mustafa Haspaylan ve Zabıta Müdürü
Şaban Yakupoğlu'yla birlikte sabah; Argıncık ve Fevzi Çakmak Karakolu'nda zabıtalarla bir
araya geldi. Zabıtalarla sohbet ederek, onları dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, ekonomik
gücün temelini yerel kalkınmanın oluşturduğunun altını çizerek, "Kocasinan’ın sürekli
gelişimi için büyük gayret gösteriyoruz. Şehrin kalkınması demek memleketin kalkınması,
ülkenin kalkınması ve güçlü bir ekonomisinin olması demektir. Ekonomik kalkınma yerelden
başlar. Biz de bu bilinç içerisinde diyoruz ki, ilçemizden başlayarak ne kadar güçlü bir

ekonomimiz, ne kadar güçlü bir ilçemiz olursa hem ilimiz hem de ülkemiz güçlenir ve
kazanır. Bundan dolayı sloganlaşmış olan esnaf dostu belediye bizim için çok önemli. Biz
esnafa desteğe ekonomimizin güçlü olması noktasından bakıyoruz” dedi.
Başkan Çolakbayrakdar konuşmasına şöyle devam etti:
"Günün şartlarında teknolojinin ve modern dünyanın elverdiği ölçülerde esnaf sitelerinin
desteklenmesini, sayılarının artırılmasını istiyoruz. İyi planlanmış, çevresini düşünen ve çevre
etkilerini değerlendirebilen bir yaklaşım içerisinde esnaf sitelerinin planlanması, yapılması,
projelendirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi noktasında belediye olarak üzerimize düşeni
yapacağız. Yani, yetkilerimiz çerçevesinde üzerimize düşen görev ve sorumluluklar neyse her
zaman sonuna kadar yapıyoruz ve yapacağız."
Ekonomik kalkınma ve temiz çevre arasındaki bağlantıya dikkat çeken Başkan
Çolakbayrakdar; “Çevre hiçbir zaman göz ardı edebileceğimiz bir durum değildir. Çevreyle
ilgili kurallar neyse muhakkak yerine getirilmeli. Çünkü çevre sadece bizim anlık
kullandığımız bir kaynak değil toplumun her kesiminin kullandığı ve gelecek kuşaklara
devredebileceğimiz ortak değerdir. Biz bunu tüketip, sonraki kuşaklara kullanılamaz bir çevre
devredemeyiz. Bunun için çevreyle ilgili hassasiyetimiz önemli. Sizden de çevreyle ilgili
konuların daha hassas bir düşünceyle üzerine gitmenizi bekliyorum” şeklinde konuştu.
Çolakbayrakdar ayrıca, "Sürekli iletişim halinde bulunduğunuz toplumun bütün kesimleriyle
iyi bir diyalog içerisinde olmaya, temiz bir çevre oluşturularak bunun gelecek kuşaklara
aktarılması noktasında hassasiyetle davranmaya devam edelim. Daha fazla refah içerisinde,
huzurlu, sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkıdır. Biz bu temiz çevreyi ve yaşamın
kurallarını sunacağız. Toplumun her kesiminden muhataplarınızla iletişim halinde
olacaksınız. Bunu da şefkatli bir şekilde anlatarak zamanla bu iletişimi daha da
güçlendireceğiz. Karşımızdakileri tatlı dille ve belirli kurallar çerçevesinde uyaracağız. Biz de
bunda bir miktar sabır göstereceğiz. Ama kurallarımızı da anlata anlata insanları ikna
edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12719.html
Erişim Tarihi: 13.04.2015

Yanan cezaevi aracının duruşması ertelendi
Kayseri'de 16 Eylül 2011 tarihinde Pınarbaşı ilçesi yakınlarında cezaevi aracında çıkan
yangında yanarak hayatını kaybeden 5 hükümlünün yanarak ölmesine ilişkin görülen
duruşmaya devam edildi.
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Kayseri'de 16 Eylül 2011 tarihinde Pınarbaşı ilçesi yakınlarında cezaevi aracında çıkan
yangında yanarak hayatını kaybeden 5 hükümlünün yanarak ölmesine ilişkin görülen
duruşmaya devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davaya, tutuksuz yargılanan
cezaevi sürücüsü C.S., araç komutanı İ.B. ve sanık avukatları katılmadı. Mahkeme heyeti,
eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. "OLAY" 16 Eylül 2011 tarihinde Pınarbaşı

ilçesi yakınlarında meydana gelen olayda, 34 BL 2564 plakalı cezaevi aracı seyir halindeyken
yanmış ve cezaevi aracının içerisinde bulunan 5 hükümlü yanarak can vermişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12720.html
Erişim Tarihi: 14.04.2015

Şizofreni Hastalarından Halk Müziği Konseri
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından Dünya Şizofreni Günü dolayısıyla 'Şizofreni
farkındalık günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, merkezde tedavi gören hastalar,
katılımcılara halk müziği konseri verdi.
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından Dünya Şizofreni Günü dolayısıyla 'Şizofreni
farkındalık günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, merkezde tedavi gören hastalar,
katılımcılara halk müziği konseri verdi. Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda
düzenlenen etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Dr.
İsmail Kılıç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç Dr. İbrahim Özcan, hasta
yakınları ve hastalar katıldı. Etkinlik öncesinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi
gören hastalar, halk müziği konseri verdi. Katılımcılarında alkışla eşlik ettiği konserde, renkli
görüntüler ortaya çıktı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Doç Dr. İbrahim Özcan, "Şizofreni kişinin, duygu, düşünce ve davranışlarını
etkileyen toplumsal biz hastalıktır. Bu hastalıkla ilgili toplum kesimlerinde çokta bilinçli
olmayan bir ön yargı, damgalama ve ayrımcılık söz konusudur. Toplum ve Ruh Sağlığı
Merkezi’mizin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte bu ön yargıyı kırmayı amaçlıyor. Şizofreni bir
hastalıktır ve kişinin kimliği değildir. Hepimizin ayrı kimleri vardır ve hastalarımızın da ayrı
kimlikleri var. şizofreni tedavi edilebilir bir hastalıktır" dedi. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
Sorumlusu Canan Gül Kılıç ise, " Şizofreni beynin çok farklı fonksiyonlarını etkiliyor. Bu
sebeple kliniği çok farklıdır. Toplum içerisinde çalışan, her türlü aktivitesini yürüten ve
dışarıdan bakıldığına hasta olmadığı anlaşılan pek çok şizofren hastası şahıs vardır. Birde
şikayetleri belirgin olan hastalarımız vardır. Şizofreni beyinde, dil, düşünce ve algılamayı
etkileyen bir hastalıktır" ifadelerini kullandı. Etkinlikte bir konuşma yapan AK Parti Kayseri
Milletvekili İsmail Tamer de, toplumu ilgilendiren her konuda kendilerine görev düştüğünü
belirtti. Tamer, şunları söyledi: "Şizofreni gibi toplumu ilgilendiren ama her konuda bizlerin
üzerine düşen pek çok görev var. Bunları zaman zaman ve yeri geldiğinde bizimde özellikle
Parlamento da olan Kayserili bir milletvekili olarak bizimde önem vermemiz gerekir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12721.html
Erişim Tarihi: 14.04.2015

Talas Reşadiye’de dayanışma gecesi
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Reşadiye Mahalle Muhtarlığının organize ettiği
birlik ve dayanışma gecesine katıldı. Gecede bir konuşma yapan Başkan Palancıoğlu,
vatandaşın hizmet beklentilerini karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

13 Nisan 2015 Pazartesi 17:30

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Reşadiye Mahalle Muhtarlığının organize ettiği
birlik ve dayanışma gecesine katıldı. Gecede bir konuşma yapan Başkan Palancıoğlu,
vatandaşın hizmet beklentilerini karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Talas
Belediyesi Furkan Doğan Kültür Evi’nde düzenlenen dayanışma gecesine, Başkan Dr.
Mustafa Palancıoğlu, Gazze şehidi Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan, İlçe Müftüsü
Turgut Erhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı
Oğuz Memiş ve mahalle sakinleri katıldı. Programda bir konuşma yapan Başkan Palancıoğlu,
birlik ve beraberliğin son derece önemine değinerek, "Rabbim bize sunduğu bu güzel
imkanları elimizden almasın. Dünyada sıkıntı çeken zülüm altında bulunan birçok Müslüman
ülke var. Onlara da dua ediyoruz. Rabbim bizim ülkemize de bu türlü belalar sıkıntılar
vermesin. Gençliğimize hep birlikte sahip çıkmamız ve önlerini açmamız lazım. Böylelikle
bayrağı sapasağlam teslim edeceğimiz nesillerin oluşmasını sağlamak için gece gündüz
çalışıyoruz" dedi. Gecede bir araya gelen Reşadiye Mahallesi sakinleri seslendirilen ilahileri
dinlerken birlik beraberlik mesajı verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12722.html
Erişim Tarihi: 14.04.2015

Karacaviran mahallesinde yol çalışması
Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karacaviran Mahallesinde yol bakım
onarım çalışması yaptı.
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Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Karacaviran Mahallesinde yol bakım
onarım çalışması yaptı. Yoğun yağış sebebiyle mahalle aralarında oluşan su birikintilerinin

giderilmesi için ekipler iş makinalarıyla yolun dolgusunu yaptıktan sonra tesviyesini ve çevre
düzenlemesini de yaparak mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi. Ekipler, bu yıl
kış mevsiminin uzun ve yağışların da yoğun olmasından dolayı diğer zarar gören mahallelerde
de yol düzenleme ve bakım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12723.html
Erişim Tarihi: 14.04.2015

Fırat'ın adı Pınarbaşı'nda yaşayacak
Ege Üniversitesi'nde çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz
Çakıroğlu'nun adı, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir sokağa verildi.
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Ege Üniversitesi'nde çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz
Çakıroğlu'nun adı, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir sokağa verildi. Pınarbaşı Belediye
Başkanı Dursun Ataş, "Üniversitelerimiz, buraları terör yuvasına dönüştürmek isteyen eli
kanlı bölücülerden temizlenmelidir. Hepimiz anne babayız, hepimizin çocukları var. Fırat
Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizin başına gelenlerin herkesin başına gelebileceği günlerden
geçiyoruz" dedi. Ataş, "Hayatının baharında PKK'lılar tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz
Çakıroğlu'nun vatan ve millet sevgisine sahip çıkmak, Pınarbaşı olarak vatanımızın
milletimizin bölünmez bütünlüğünden yana olduğumuzu da göstermek maksadıyla
Fırat'ımızın adını ilçemizde sokağa verdik. Fırat'a Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine
bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun. öylesi acıların tekrar
yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Dursun Ataş, 07 Nisan 2015
salı günü yapılan Pınarbaşı Belediye Meclisi toplantısında oybirliği ile alınan karar hakkında
şu bilgileri verdi: "Pınarbaşı İlçemizde Hürriyet Mahallesi Ş.M. Fatih Bedir Caddesi üzerinde
bulunan İMKB Anadolu Lisesi ile Ş. Sezer Güneş İlköğretim Okulu arasından TOKİ 3. Etap
bağlantısını sağlayan ve ismi olmayan yola 5393 sayılı kanunun 18. maddesi (n) bendi
gereğince Fırat Yılmaz Çakıroğlu sokağı isminin verilmesine belediye meclisimizce oybirliği
ile karar verildi.Fırat'ın adı Pınarbaşı'da yaşayacak."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12724.html
Erişim Tarihi: 14.04.2015

Büyükşehir'in bir yılı onaylandı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılı faaliyet raporu onaylandı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılı faaliyet raporu onaylandı. Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin bugün gerçekleştirilen toplantısında 87 madde ele alındı. Gündemin ilk sırasında
yer alan Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılı faaliyet raporu görüşülerek onaylandı.
Toplantıda daha sonra encümene ve çeşitli komisyonlara üye seçimi yapıldı. Yapılan oylama
sonucunda, Mehmet Savruk, Mehmet Büyükbaş, Metin Mermerkaya ve Zekeriya Ergüneş
Encümen üyeliklerine seçildi. Hakan Mahiroğlu, Oğuz Ortaköylüoğlu, Ahmet Serdar
Altuntuğ, Mustafa Gengeç, Ahmet Tahir Gül, Halil Büyüknalbant, Arif Balkaya, Muzaffer
Ercan ve Mustafa Akpınar'ın İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyelikleri'ne seçildiği meclis
toplantısında Mehmet Büyükbaş, Levent Büyükkeçeci, Özkan Altun, Mustafa İnceok, İlyas
Emre, Mustafa Temur, Ramazan Yapıcı, A. Osman Yıldız ve Osman Koç da Plan ve Bütçe
Komisyonu üyesi oldu. Oğuz Ortaköylüoğlu, Murat Kalem, Ömer Özuzun, Cemal Acer,
Tuncay Şahin, Mustafa Akbulut, Ayşe Seyhan, Fatma Meltem Maraşlıoğlu ve Necati
Eravşar'ın Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu oluşturduğu meclis toplantısında
Ulaşım Komisyon Üyeliklerine de Mustafa Gengeç, Mesut Mucuk, Osman Turan, H. Ahmet
Doğan, Oğuzhan Berk, Kamuran Temir, Ömer Özuzun, Mustafa Savaş ve Hikmet Şahin de
Ulaşım Komisyonu Üyeliklerine getirildi. Son olarak da Mehmet Seyhan Kalkan, Ahmet
Bilici, Mehmet Özoğul, Suna Çakır, Hüseyin Eker, Ahmet Bostancı, Mustafa Akbulut, Hayri
Solak ve Mustafa Göktaş da Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliklerine seçildi. Meclis
toplantısında ayrıca çeşitli nazım imar plan tadilatları ile ilçe belediyelerinden gelen gündem
maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12725.html
Erişim Tarihi: 14.04.2015

Mahalle muhtarlarına verilen bir önemin
ifadesi,
'Muhtarlık İşleri Müdürlüğü' Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 81 mahalle muhtarlığı bulunduğunu, 81 mahalle muhtarını
bir araya getirmenin çok zor ve vakit aldığını, bazı mahallelerin belediyeye uzaklığının 10-15
km’yi bulduğunu, bu nedenle muhtarlar ile iletişimin daha kolay olabilmesi için özel bir
müdürlük kurulacağını söyledi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi İlçe sınırları içerisinde 81
mahalle muhtarlığı bulunduğunu, 81 mahalle muhtarını bir araya getirmenin çok zor ve vakit
aldığını, bazı mahallelerin belediyeye uzaklığının 10-15 km’yi bulduğunu, bu nedenle
muhtarlar ile iletişimin daha kolay olabilmesi için özel bir müdürlük kurulacağını söyledi.
Mahalle muhtarlarına dizüstü bilgisayar verildiğini, belediye ile direkt telefon bağlantılı cep
telefonu tahsis ettiklerini, ancak çalışmaların daha etkin ve seri olabilmesi için bir ekip
oluşturmak istediklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç“Melikgazi Belediyesi
olarak muhalle muhtarlarını önemsiyor ve değer veriyoruz. Çünkü, mahalle halkı ile iç içe
olan ve mahalle ile günlük temas kuran ve bizzat yaşayanlar olarak onların fikir ve
tavsiyelerini not ediyoruz. Bu nedenle muhtarlarımıza belediyemiz ile irtibatlı olabilmeleri
için e-belediye sistemi ile e-muhtar koordinasyonunu sağladık. Belediyemiz müdürlerine
anında ulaşabilmeleri için özel cep telefonları tahsis ederek ücretsiz konuşmalarını sağladık.
Bununla yetinmeyip düzenli olarak muhtarlar toplantısı düzenliyoruz. Ancak, Melikgazi
Belediyesi olarak muhtarlıklarımıza verdiğimiz önemin bir ifadesi olarak da şimdi Muhtarlık
İşleri Müdürlüğü kuruyoruz" dedi. 81 Mahalle muhtarlarımız ile direkt olarak muhatap
olacak, onların taleplerini değerlendirecek ve yazışmaları not alacak, düzenli bir şekilde iş
takibi sağlayacak olan oluşturulan ekip ve bu ekibi sevk edecek bir müdürlük tahsis ettiklerini
ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, yeni kurulacak olan Müdürlük için Belediye
meclisinden yetkinin alındığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12726.html
Erişim Tarihi: 14.04.2015

Bin kişiye 148 araç düşüyor
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteği ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından
yürütülen 'Ekonomik ve Sosyal Rekabet Endeksleri Sisteminin Kurulması Projesi'
kapsamında yapılan toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri'de
bin kişiye 148 adet düştüğünü söyledi.
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteği ile Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından
yürütülen 'Ekonomik ve Sosyal Rekabet Endeksleri Sisteminin Kurulması Projesi'
kapsamında yapılan toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri'de
bin kişiye 148 adet düştüğünü söyledi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Kayseri Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, ORAN Genel Sekreteri Fatih Gavgacı, Kayseri Ticaret Odası
üyeleri ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri'de
rekabet gücü ile ilgili bilgilere yer verdi. Hiçyılmaz, Demografik yapı ile ilgili olarak verdiği
2013-2014 yılı verilerine göre, Kayseri'nin 1 milyon 322 bin 376 ile Türkiye'nin en kalabalık
15. ili olduğunu söyledi. Hiçyılmaz ayrıca, "Türkiye'de ortalama nüfus artış hızı son 5 yılda
yüzde 4,3 iken Kayseri'de bu oran yüzde 9,7'dir. Kayseri en hızlı nüfus artışına sahip 13. ildir.
Kayseri yüzde 87,6'lık şehirleşme oranı ile Türkiye ortalaması olan yüzde 65,2 değerinin
üzerinde yer almaktadır. Kayseri şehirleşme oranının en yüksek olduğu 9. ildir. Kayseri yüzde
2,20 net göç hızına sahiptir. Aldığı göç nüfus oranına göre 66. sırada, verdiği göç nüfus
oranına göre 77. sırada yer almaktadır. Kayseri'de okur yazar olanların toplan nüfusa oranı
yüzde 96,9 olarak gerçekleşmektedir. Bu alanda Kayseri Türkiye ortalaması olan yüzde 94,9
değerinin üzerinde yer almaktadır. Kayseri'de ortalama hane halkı büyüklüğü Türkiye
ortalaması olan 3,8'e oldukça yakın ve 3,7 olarak gerçekleşmektedir" diye konuştu.
Kayseri'nin altyapısı ile ilgili 2012 yılı istatistik bilgiler paylaşan Hiçyılmaz, "Kayseri
belediye nüfusunun yüzde 98,2'si kanalizasyon hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu
kriterlerde Kayseri Türkiye'de en büyük 6. değere sahiptir. Kayseri Belediye nüfusunun yüzde
99,2'si atık hizmetlerinden yararlanabilirken, atık hizmetinden yararlananların toplam il
nüfusuna oranı ise yüzde 91,7 düzeyinde gerçekleşmektedir. Kayseri ilinin 8 ilçesinde
doğalgaz altyapısı bulunmaktadır. Kayseri Belediye nüfusunun yüzde 98,2'si içme-kullanma
suyu hizmetinden yararlanabilmektedir. Bu kriterde Kayseri Türkiye'de en yüksek 54. değere
sahiptir" şeklinde konuştu. Ulaşımla ilgili 2014 yılının istatistiklerini veren Hiçyılmaz,
"Kayseri'de otomobil sahipliği oranının Türkiye ortalaması olan bin kişiye 165 otomobil
değerinden daha düşük ve bin kişiye 148 adet olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kayseri
yüzde 31,8'lik bölünmüş yol toplam yol oranı ile bu alanda Türkiye'de en yüksek 11. değere
sahip bulunmaktadır. Türkiye'de gerçekleşen toplam uçak trafiğinin yüzde 1,14'lük kısmı
Kayseri havalimanında gerçekleşmektedir. Kayseri ili demiryolu ağı uzunluğu olarak 216
kilometre ile 16. sırada yer almaktadır" ifadelerini kullandı. Sağlık konusunda da istatistik
bilgiler veren Hiçyılmaz, "Kayseri il sınırları içerisinde 30 adet hastane bulunmaktadır. Bu
açıdan Kayseri en fazla hastaneye sahip 7. il durumundadır. Kayseri'de 10 bin kişiye düşen
yatak sayısı Türkiye'de 16. en yüksek değer olan 30,7 olarak gerçekleşmektedir. Türkiye'de

aile hekimi başına ortalama 3 bin 500 kişi düşerken, Kayseri'de bu rakam 3 bin 436
olmaktadır. Kayseri ilinde 112 ambulans başına 24 bin 441 kişi düşerken, Türkiye ortalaması
olan 18 bin 39 kişi değerinden daha kötü bir düzeyde gerçekleşmektedir. Kayseri'de kaba
intihar hızı Türkiye ortalaması olan yüz binde 4,40 oranına oldukça yakın ve yüz binde 4,43
olarak gerçekleşmektedir. Türkiye'de bebek ölüm hız oranları ortalama yüzde 10,8
düzeyindeyken, Kayseri'de bu oran yüzde 9,7 düzeyindedir" dedi. 2013-2014 yılı eğitim
düzeyi ile ilgili bilgiler veren Hiçyılmaz, "Kayseri okul öncesine katılım oranı olarak
Türkiye'de 66. sırada yer almaktadır. Yüzde 24,6'lık oranı ile Türkiye ortalaması olan yüzde
30,4'ün altında bir değere sahiptir. Türkiye'de ilköğretimde şube başına düşen öğrenci sayısı
21,9 iken Kayseri bu kriterde 24,5 değeri ile 18. sırada yer almaktadır. Kayseri öğretmen
başına düşen 18,5 öğrenci ile Türkiye'de ilköğretimde öğretmen başına en fazla öğrencinin
düştüğü 22. il konumundadır. Kayseri'de ilköğretimde okuyan her 100 öğrenciden 3,8'i özel
okulda eğitim görürken 96,2'si ise devlet okullarında eğitim almaktadır" diye konuştu.
Kayseri'nin 2013 yılındaki ekonomik durumu ile ilgili istatistik verileri açıklayan Hiçyılmaz,
"Kayseri'de işgücüne katılma oranı yüzde 51 olarak gerçekleşmektedir. Kayseri en yüksek
işgücüne katılma oranının olduğu 41. il konumundadır. Türkiye'de 2013 yılı işsizlik oranı
ortalama yüzde 8,8 olarak gerçekleşirken, Kayseri'de işsizlik oranının yüzde 9,9 olarak
gerçekleştiği görülmektedir. Kayseri işsizlik oranının en yüksek olduğu 22. il durumundadır.
Kayseri ili Türkiye'de kişi başına en fazla verginin ödendiği 23. il konumundadır. Türkiye
ortalaması olan 11 bin 840 TL değerinin altında ve 9 bin 406 TL düzeyinde
gerçekleşmektedir. Kayseri'de 2014 yılı içerisinde 11 bin 404 adetlik satış ve 16 bin 971 adet
ikinci el satış olmak üzere toplam 28 bin 375 konut satışı gerçekleşmiştir. Türkiye'de illerde
ortalama 2,05 kişiye bir adet kredi kartı düşerken Kayseri'de her 1,5 kişiye 1 adet kredi kartı
düşmektedir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12727.html
Erişim Tarihi: 14.04.2015

"Batının Tarih, Kültür Ve Medeniyet Algısı Çok
Farklıdır"
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Medeniyetin Burçları
Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kayseri Uluslar arası Öğrenciler Akademisi” 9. hafta
dersleri ile devam etti. Elektrik Şirketi Konferans Salonu’nda devam eden akademi
derslerinde Eğitimci-Yazar Vedat Önal, "Tarih, Kültür ve Medeniyet" konusunu ele aldı.
Önal, tarih bilinci, kültür ve medeniyet kavramları üzerinde durarak bu kavramların bizim
inanç dünyamızda anlaşılmasının önemine değindi. Önal batının tarih algısının çok farklı
olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:
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"Tarih-Kültür ve Medeniyet kavramları tarih boyunca üzerinde çok düşünülmüş ve
günümüzde de üzerinde en çok tartışma yaşanan üç önemli kavram. Burada kısaca bu üç
kavramla ilgili benzer ve farklı yönlerinin yanısıra bir ufuk turu şeklinde üç kavramla ilgili
farklı düşüncelere yer vermeye ve genellikle batı bakış açısı ile tanıtılan bu kavramlara bazı
düşünürlerin düşüncelerinden de hareketle değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikle tarih
kavramı ile başlamak gerekiyor. Burada üzerinde durmak istediğim temel mesele şu: Son iki
yüz yıldır Doğu toplumları ve özellikle de İslam coğrafyası tarih, medeniyet ve kültür algısını
hep batı penceresinden bakarak elde etti. Batı Medeniyetinin bu kavramlara yüklediği
anlamların pozitif bilim algısı ile yoğrulmuş bir tarih, kültür ve medeniyet algısı olduğu hiç
kuşkusuz. Bizim ve genelde tüm doğu toplumlarının bu batı algısı ve batılılaşma mantığı ile
yetişen elitlerinin ve aydınlarının kafasında farklı bir tarih, kültür ve medeniyet algısı vardır.
Bu insanlar maalesef, dünyayı batı penceresinden bakarak anlamlandırdılar. Bu pencereden
bakarak eşyaya ve varlıkları anlamaya çalıştılar. Bu da ister istemez özellikle de İslam
dünyasında çok yanlış bir hayat ve yaşam tarzı ortaya çıkardı.
Tarihi batının bakış açısı ile değil Kur’an’i bir bakış açısı ile ele almamız gerekiyor. Doğu ve
batıdaki bütün ilahi dinlerin tarih, kültür ve medeniyet algısı hem ilahi merkezlidir. Hem de
ahlaki temeller üzerine oturur. Doğu toplumlarının gerek Hint medeniyetinde gerekse Çin
medeniyetinde en öncelikli hedefi ahlaki değerleri yükseltmektir. Fakat son iki yüzyıllık
Aydınlanma ve pozitivizmin etkisindeki batı dünyasının tarih, kültür ve medeniyet algısı ise
çok farklıdır. Batılı, Tarihe ve eşyanın hakikatine bambaşka bir bakış açısı ile bakar. Batılı
gördüğü ve teknik olarak ispatladığı şeylere inanır. İslam toplumlarında ve doğu
toplumlarında ise bu anlayış bambaşkadır. Özellikle, Kur’an-ı Kerim'in tarih ile ilgili vurgusu
çok dikkat çekicidir. Birçok ayeti kerimede Kur’an, tarih ilmini, olayların kuru bir anlatımı ve
aktarımı olarak değerlendirmemize imkan vermez. Müslüman düşünürler, tarih ilmini
Kur’an’ın tarih yorumlarından hareketle tanımlamaya gayret etmişlerdir.
Muhammed Kutub’un yaptığı tarih yorumunda olduğu gibi, Tarih insanın bizzat kendisini bir
bütün olarak gerçekleştirmek için ortaya koyduğu çabadır diyor. Yine Muhammed Kutub;
Tarih şimdiki zamanı ortaya çıkarmış bir geçmiştir diyor. Ünlü İslam tarihçisi İbni Haldun’da
buna benzer bir ifadeyle geçmiş olayları şöyle tanımlıyor; Geçmişler geleceğe suyun suya /
benzemesinden daha çok benzer.
Bütün ilahi dinlerin ve ilahi olmayan inançların da kökenine gittiğimizde benzer düşüncelere
rastlıyoruz. İnsanoğlu Hz. Adem’den beri aynı insan. Ademoğulları yaratılalı beri aynı
karakteristik özellikleri taşıyor. Değişik zaman ve mekan kalıpları içinde, ayrı rolü farklı
biçimlerde sahneye koyan insanlık Tevhidi bir anlayışla ahsen-i takvim ve esfel-i safilin
arasında gidip geliyor. Evet buraya kadar belirttiğimiz hususlar İslam inancının veya ilahi
kaynaklı inançların bakış açısını yansıtan tarih açıklamalarıydı. Bir de marksist veya maddeci
bakış açısına sahip olanların gözünden tarihe bakmak da mukayese açısından büyük önem
taşıyor. Marksist, evrimci diyebileceğimiz bakış açısına göre; Tarih, üretim araçlarına sahip
olmak için yapılan sınıflararası çatışmalar toplamıdır. Batı medeniyetinin temellerini
oluşturan akılcı ve maddeci dünya görüşüne göre ise; İnsanın kültür dünyası hiç önemli
değildir. Varsa yoksa uygarlığın yani eşyanın tarihi vardır. Mesela değişik bir örnek olarak
Yahudilere göre ise, ayrıcalıklı ve üstün ırk olan İsrailoğullarının Arz-ı mev’ud’u ele geçirip
Yahova adına dünyaya egemen olma ve insanlardan intikam alma mücadelesidir. Yine ırkçı
tarih anlayışının merkezinde üstünlüğüne inanılan bir ırk vardır."
20. Yüzyıl Bunalımlar Çağı
Batı medeniyeti için ağır basan düşüncelerin genelde materyalist düşüncenin hakim olduğu
görüşler olduğunu belirterek, içinde yaşadığımız çağın bunalımlar çağı olmasının sebepleri
üzerinde durarak şunları kaydetti:

"Batının maddeci, pozitivist, marksist hatta yahudi ve diğer ırkçı anlayışlarının tarihi bakış
açıları benzerlik gösteriyor. Bugün dünya üzerinde birçok bilim adamı 20. yüzyılı Bunalımlar
Çağı olarak isimlendiriyor. İnsanlık tarihin diğer dönemlerinde olduğu gibi çözümsüzlüğün ve
çaresizliğin acı dramlarını yaşıyor. Yeryüzünde son yüzyılda yaşanan savaşlarda ölen
insanların sayısı belki de tüm dünya tarihi boyunca savaşlarda ölen insanların sayısından kat
kat fazla. Üstelik tarih boyunca savaşlarda siviller çok az zarar görürken bugün asıl zararı sivil
insanların görmesi de bir başka dramatik vakadır.
Kur’an tarih boyunca hüsran içinde bocalayan insan toplulukları ile, onlara bunalımdan çıkıp
ve gerçek kurtuluşa ermenin yollarını gösteren kutlu elçilerin kıssalarına genişçe yer
vermektedir. Evet, bugün insanlık benzer bir süreçten geçiyor ve tedavi için yenilenme için
peygamberlerin tebliğine benzer bir elin kendilerine dokunmasına ihtiyaç duyuyor. İşte bu
anlamda Kur’an’ı bir tarih, kültür ve medeniyet algısı oluşturmamız hem bizim için hem de
tüm dünya toplumları için hayati önem taşıyor. Çağımız “Bunalım çağı”, içinde yaşadığımız
toplumlar da bunalım toplumları. İnsanlığı bunalıma ve hüsrana sürükleyen sebepler ise tarih
boyunca hiç değişmedi. Bu anlamda tarihe ve tarihin akışına müdahale etmek ancak Kur’an’i
tarih bilincine sahip olmakla mümkün olacaktır. Çünkü biraz önce gerek marksist, gerek
maddeci ve gerekse yahudi tarih anlayışlarına baktığımızda hep tarih anlayışlarının
inançlarıyla yoğrularak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu anlamda İslam dünyasının da tarih
anlayışını ve bilincini batıdan değil kendisinden alması gerekiyor.
Tarihle bağlantılı olarak Kültür ve medeniyet kavramlarına ve bunların bizim için niçin çok
önemli olduğu üzerinde de durmak gerekiyor. Medeniyet ve kültür kavramları belki de
birbirinden tam olarak ayrılamayacak iki kavram. Medeniyet deyince, insanların bir nesilden
diğerine aktardıkları şeylerin toplamı aklımıza geliyor. Kültür de buna benzer bir tanımla,
insanı diğer canlılardan ayıran yaşama tarzı, insana özgü bilgi, inanç ve davranışlar bütünü
ile, bu bütünün parçası olan maddi nesnelerdir.
Bazı düşünürlere göre kültür ve medeniyet birbirinden ayrılmaz iki kavramdır. Bunlardan
birisi olan Kant’a göre medeniyet ve kültürü birbirinden ayırmak imkansızdır.
Özellikle 18. yüzyıldan sonra ise, kültür ve medeniyet arasında bir karşıtlık bir zıtlık anlayışı
ortaya çıkmaya başladı. Düşündüğümüzde kültür ve medeniyet birbirlerinin karşıtı değil
tamamlayıcısıdır. Medeniyet, kültürü kuşatır ve çerçevesini belirler. Hayatın gereklerine göre
kültürün bazı unsurları korunurken bazıları da değişir. Değişmelere rağmen kültür
unsurlarının ahenkli bir bütün oluşturması hayati önem taşımaktadır. Bir milletin ve toplumun
hayatında istikrar ve güven ancak bu uyum ile mümkündür.
Batı karşısında Doğu toplumlarının neredeyse tek ayakta kalan medeniyeti olarak İslam
Medeniyetini görebiliriz. İslam Medeniyetinin de tarih içinde geçirdiği evreleri ve bugün
geldiğimiz noktada İslam ümmeti kavramının İslam Medeniyeti kavramı ile olan ilişkisini ele
almadan geçmek de çağımızın dinamiklerini anlama konusunda eksiklik olacaktır.
Medeniyetin toplamının birinci unsuru, geçmişin mirası olan konular, diğeri diğer
kültürlerden alınanlar ve üçüncüsü de bir toplumun kendi çağında ürettikleri değerlerden
ibarettir. İşte İslam Medeniyeti de bu üç önemli özelliğin etkisinde kalarak gelişmiştir. İslam
dünyası içerisinde klasik dönemlerde dahil olmak üzere, Farabi, İbn Miskeveyh, İbni Sina,
İbni Haldun, Osmanlı döneminde, Molla Lütfi, Tursun Bey, Kınalızade, Taşköprüzade gibi
düşünürler ve alimler medeniyet üzerinde durmuşlardır. Batıdan bir örnek olarak ise,
medeniyetlerin gelişmesi ve düşüşüyle ilgili çözümlemesine dayalı tarih felsefesi anlayışıyla
tanınan Arnold Toynbee insanlık tarihinde gelmiş geçmiş 26 medeniyetin yükselişi ve
çöküşünü incelemiştir. Ayrıca Toynbee tarihin manevi etkenler tarafından biçimlendirildiğini
ileri sürer. Toynbee, medeniyetlerin kaçınılmaz olarak yok olacaklarını ileri sürmez. Ona göre
herhangi bir medeniyetin karşılaşacağı çeşitli güçlüklerin üstesinden gelebilmesi imkan
dahilindedir. İslam Medeniyeti müslümanlar tarafından meydana getirilen medeniyetin, maddi
ve manevi tüm başarıların ortak adıdır. İslam’ın ortaya çıkışından itibaren özellikle beş yüz

yıllık zaman dilimi, dünya tarihinin en önemli dönemlerinden biridir. VII. ve XVII. Yüzyıllar
arasında dünya medeniyeti esas olarak İslam Medeniyetinden ibarettir.
Çünkü bu yüzyıllar arasında dünyanın en medeni bölgeleri İslam coğrafyasıdır. Bu
yüzyıllarda Kahire, Bağdat, Kurtuba, Buhara, Semerkand, İsfahan, Nişabur, Bursa, İstanbul,
Tebriz gibi şehirler dünya zenginliklerinin aktığı, ticaretin hareketli olduğu ve çeşitli
sanatların geliştiği en zengin merkezlerdi.
Tarih bilincimizin ve en önemlisi de kültür ve medeniyet perspektifimizi iyi değerlendirip
mensubu bulunduğumuz İslam kültür ve medeniyetine göre bir tarih anlayışı geliştirmemiz
gerektiğini belirtmek ve bunun altını kalın çizgilerle çizmemiz gerekiyor. Tarih batının
materyalist düşünürlerinin iddia ettiği gibi, Yontma taş devri, cilalı taş devri, maden devri gibi
suni ayrımlara gidilerek açıklanan bir olgu değildir. Bu açıklamalar batılı bakış açısına göre
üretilmiş düşünceler ve böyle bir kafanın görüşlerini yansıtmaktadır."
Aliya İzzet Begoviç'in Düşüncesinde Kültür Ve Medeniyet
Eğitimci-Yazar Vedat Önal, Bosna-Hersek'in merhum Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in
kültür ve medeniyet konusundaki düşüncelerine de değindi. Onun düşüncelerinin İslam
medeniyeti için büyük önem taşıdığının altını çizerek şunları belirtti:
"Bosna-Hersek’in bağımsızlığını kazanmasında büyük pay sahibi ve ilk Cumhurbaşkanı,
Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in medeniyet ve kültür ayrımı ile ilgili düşüncelerine yer
vermek istiyorum. Ali İzzetbegoviç’e göre Tanrı inancının ve maneviyatın reddedildiği bir
dünyada insan daima eksik kalacaktır. İzzetbegoviç’in, kültür ve medeniyet ile ilgili
düşüncelerinde ve özellikle de Batı medeniyetine dair tespitlerinde Osvvald Spengler’in
düşüncelerini takip ettiğini söylemek mümkündür. Spengler, Batının Çöküşü adlı eserinde
döngüsel bir tarih anlayışına bağlı olarak bir kültürün medeniyet haline gelmesinin hem
zorunlu bir süreç, hem de kendi yok oluşu anlamına geldiğini kabul etmiştir. Bu anlayış,
tarihte toplumların kültürden medeniyete doğru bir değişimi tecrübe ettiklerini kabul etmek
demektir. Medeniyetin zenginleşmesi, güçlenmesi, kültürün gücünü ve ruhunu kaybetmesi
anlamına gelir. Başka bir ifadeyle kültürün ruhuyla medeniyet oluşmaktaysa da medeniyet bu
dünyada güçlendikçe kültür zayıflamaktadır. İki gerçeklik arasındaki ilişkide ters orantı
vardır. Batı toplumlarında zenginliğe ve maddi doyuma rağmen işlenen suçlarda,
boşanmalarda, alkolizmde, uyuşturucu bağımlılığında, intihar olaylarında, psikolojik
rahatsızlıklarda, kumar oyunlarında vb. toplum yapısına zarar veren pratiklerle ilgili
önlenemeyen artış, medeniyetin bir başka yönünü göstermektedir. Aliya İzzetbegoviç’e göre,
batı medeniyetinin teknik gelişmesi, insana karşı bir ilerlemedir. Çünkü materyalist görüşün
tersine medeniyet ve konfor insanın doğasına uygun değildir. Medeniyet, insan dualizminin
maddi yönüne hitap etmekte, manevi yönünü eksik bırakmaktadır. Aliya İzzetbegoviç, İslam
Deklerasyonu adlı eserinde öncelikle kültürel dönüşümün imkanlarını tespit etmeye
çalışmıştır. Ancak o, İslam toplumlarının batı medeniyetiyle teknik bir yarışa girmek yerine
öncelikle taklitçi anlayışları terk edip kendi kültürlerini inşa eden değerleri yeniden inanç ve
ahlak pratiği olarak yaşamalarını önemsemiştir. İzzetbegoviç, insanın yabancılaşması
karşısındaki isyanını dile getiren, batı medeniyetine ait nihilizm, varoluşculuk, başkaldırı
felsefesi gibi düşünce akımlarının insanın durumuna dair kötümser yaklaşımıyla İslam’ın
insana dair iyimserliği aynı isyanda anlam bulmaktadır. Kötümserlik batı medeniyetinin
olumsuz eleştirisine imkan sağlarken, İslam kültür temelli ve olumlu bir medeniyet
eleştirisinin imkanıdır. Medeniyetin kültür haline gelmesi beklenilebilecek bir durum değildir.
Ona göre ancak İslam, kültür temelli medeniyet eleştirilerini ve yorumlarını ortaya koyabilir.
Kapitalizmin ya da sosyalizmin hakim olduğu ülkelerde insanların farklı yollardan da olsa
benzer yabancılaşma süreçleri yaşamaları dikkat çeken bir konudur. Aslında her iki toplum
tipinde de otantik kültür yerini sahte ve mekanik bir kültüre bırakmaktadır.

Kitle kültürü, insanların maddi ihtiyaçlarını karşılama üzerinden işlemekte ve zihniyet
üretmektedir. Geçmiş dönemlerde suç ya da sapkınlık olarak görülen pek çok davranış, artık
normal görülmektedir.
Aliya İzzetbegoviç, bu değişimi otantik kültürün tahrip edilmesinin ve insan gerçekliğinin tek
yönlü gerçeklik olarak kabul edilmesinin sonucu olarak yorumlamıştır. Aliya İzzetbegoviç,
Batı dışı toplumlarda ve bu arada İslam toplumlarında modernleşme ve batılılaşma süreçleri
bir medeniyet oluşturma anlayışı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. İzzetbegoviç,
İslam dünyasının asıl meselesinin sadece medeniyet meselesi olmadığını savunmuş, İslam
toplumlarının İslam’dan uzaklaşmalarının kültürel bir mesele olarak tespit etmiştir. Ona göre
İslam toplumlarında batı medeniyetini merkeze alan radikal uygulamalar kültürel
yabancılaşmayı daha da arttırmıştır.
Aliya İzzetbegoviç, geçmişteki İslam medeniyetini farklı kılan en önemli özelliğin teknik
üstünlük olmadığını, İslam kültürü olduğunu vurgulamıştır. İslam kültürü insanlar arası
ilişkileri ve insanın bütün varlıkla ilişkisini düzenlemiştir. Bu yüzden İslam medeniyetinin
farkı ve üstünlüğü kendi değerlerini üreten İslam kültüründen kopmamasına bağlıdır. Tarihte
İslam toplumlarında kültür önce medeniyete kurban edilmiş, ardından medeniyet de
kendisinden daha güçlü hale gelen başka bir medeniyet karşısında yenilmiştir. Bu yüzden
İzzetbegoviç’in kültür ve medeniyet konularına yaklaşımı açısından İslam toplumlarının geri
kalmışlığı meselesi sadece bir medeniyet meselesi değil, aynı zamanda önemli bir kültür
meselesidir."
Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nde konuşan Eğitimci-Yazar Mustafa
Akdeniz:
"Okuma Alışkanlığımız Yeterli Değil"
Akademinin 2. oturumunda konuşan Eğitimci-Yazar Mustafa Akdeniz "Okuma Üzerine"
başlığı ile okuma alışkanlıkları, neyi ve nasıl okumamız gerektiği konularında açıklamalarda
bulundu. Akdeniz şunları kaydetti:
"Okuma eylemi ilk insanla birlikte bir başlamıştır. İnsanın en soylu eylemlerinden birisidir
okuma eylemi. Kur'an oku emriyle başlar. Bu okuma aynı zamanda hayatı ve tabiatı okuma
anlamları da taşır. Hayatı anlamlandırmak için yapılması gereken en önemli eylemlerden
birisidir. İnsanlar bilgi sahibi olmak için okur. İnsanın okuma şekli üç şekilde olabilir. Birisi
bilgiç seviyesinde, diğeri bilge seviyesinde üçüncüsü de bilgin seviyesinde okumalardır.
Bilgiç, okuduğu bilgilerle diğerlerine hava atmak, karşısındaki ezmek için yapılan okuma
şekline bilgiç okuma şekli diyoruz. Diğeri bilgin seviyesinde okuma yani o konuda otorite
olmak için yapılan okumalara da bilgin seviyesinde okuma şeklidir. Bir diğer okuma şekli de
bilge okumasıdır. Bilge nedir, hayatı anlamlandıran, hayatı yaşanılır kılabilmek için, yanlışı
doğrudan ayırabilmek için yapılan okuma şekline bilgece okuma diyoruz. Kitap güncel
bilgilere sahip olunmak için okunan dergi, gazete gibi okumalardan farklıdır. Güncel ve
aktüel bilgileri içeren yayınlardan farklı olmalıdır. Birkaç ay sonra o bilgilerin anlamı kalmaz.
Ancak iyi bir kitabın izi ömür boyu devam edebilir. Ayrıca kitaba ayrılacak olan kaynakların
başka görsel araçlara ayrılması gerektiği görüşüdür. Bu da yanlış bir düşüncedir. Kitabın
yerini başka hiçbir araç alamaz. Bu kesinlikle doğru değildir. Mutlaka kitaba ayrılması
gereken bir kaynak olmalıdır. Herhangi bir alanla ilgilenen kişilerin sistematik okumalara
geçmeleri gerekiyor. Yani rastgele okumalar değil belirlenen bir konu ile ilgili sistematik bir
şekilde okuma yapmanın büyük faydası vardır. Bunun için de en verimli zaman diliminin
üniversite dönemi olduğunu biliyoruz. Okul dışındaki zamanın bir kısmını kitap okumaya
ayırmak büyük önem taşıyor. Bir program dahilinde okumak yapmak gerekiyor. Okumak
insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Gelişmiş ülkelerde sahip olunan bilginin
yüzde 60'ı okuma ile elde etmişlerdir. Bu anlamda gelişmiş ülkelerde okuma oranı en
yüksektir. Birçok gelişmiş ülkede insanların günlük hayatının her anında okuma yaptıklarını
görebiliyoruz. Kitap okuyan kişinin kendine olan güveni gelişir. Olayları inceleme ve analiz

etme kabiliyeti artar. Okuma sayesinde zengin bir kelime dağarcığı kazanılabilir. Özellikle
gelişmemiş toplumlarda çok az kelimeyle konuşma gerçekleşirken, gelişmiş toplumlarda bu
rakamın binlerle ifade edilen sayılara ulaştığını söyleyebiliriz. Okuma alışkanlığı bir
toplumun meramını iyi anlatan insanlardan oluşacağını söyleyebiliriz. Okuyarak zaman
kazanmanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Kitap okuyarak geçirilen zamanlar en verimli
zamanlar olabilir. Seyahatte, belli şeyleri beklerken bu zaman dilimlerinde okuyarak geçirilen
zamanın büyük bir kazanç olduğunu söyleyebiliriz. Doğru kitap seçimi de çok önemlidir.
Okunacak kitabın seçiminde belirlediğimiz bir alanla ilgili sistematik okumalar yapmalıyız.
Ana metinler üzerinde okumalar yapmalıyız. Ana kaynaklar üzerinde okumak yapmak daha
önemlidir. Örneğin felsefe konusunda öncelikle felsefeye giriş kitapların okunması, daha
sonra felsefe tarihi üzerine okunmalı ve daha sonra da felsefe ile ilgili alt başlıklara yönelmek
gerekir. Bu bir alandaki yetkinliğimizi ciddi oranda artıracaktır. Türkiye'de kitap okuma
istatistikleri de çok aşağılarda maalesef. Gerek kitap basımı ve gerekse kişi başına kitap
okuma oranı çok çok gerilerde bulunmaktadır. Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından yapılan
bir araştırmaya göre kitap okuma noktasında 173 ülke içerisinde 86. sırada bulunmaktadır.
Japonya'da kişi başına 25 kitap düşerken, biz de bu rakam yüzdeliğe bile girememektedir.
Önemli bir durumda 1960'lı yıllara göre kitap okuma oranı çok daha düşük seviyelere
gerilemiştir."
Eğitimci-Yazar Mustafa Akdeniz, kitap okumanın önemi ile ilgili olarak yerli ve yabancı
düşünürlerin görüşlerine de yer vererek, düşünürlerin ve yazarların kitap okumaya büyük
önem verdiklerinin altını çizdi. Akdeniz, okuyan bir insanın farkındalığı olan insan olduğunu
ve okuyan insanların artması halinde dünyanın sorunlarının da azalacağını, ekonomik ve
sosyal adaletsizliğin de azalacağına inandığını ifade etti. Ayrıca üniversite yıllarından da
örnekler vererek özellikle üniversite öğrencilerinin kitap okuma konusunda yapmaları gereken
noktalarda açıklamalarda da bulundu.
Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Öğrencisi Fatih Bar:
"Tell Me Projesi Bize Bir Kapı Açtı"
Uluslararası Öğrenciler Akademisinde konuşan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Öğrencisi Fatih Bar "Tell Me" Projesi ile ilgili bilgiler vererek neler yaptıklarını
kısaca anlattı. Uluslararası Öğrenciler Akademisi kapsamında yaptıkları çalışmaların çok
güzel tepkiler aldığını belirterek şunları kaydetti:
"Uluslararası Öğrencilerle ilgili neler yapılabileceği konusunda düşünceler Tell Me projesini
doğurdu. Tam olgunlaştırma aşamasında Ali Dursun hocamızla tanıştık ve onun verdiği
özgüvenle çalışmalarımıza başladık. Tell Me kelimesinin anlamı ile başlamak istiyorum.
Anlamı, söyle bana anlat bana demek. Hedef kitlemiz uluslararası öğrencilerdi. Bu dönemde
çeşitli ülkelerde ilgili çok farklı çalışmalar yaptık ve bu ülkelerle ilgili çalışmalar, o ülkelerin
uluslararası kanallarında yer aldı. Bu güzel tepkiler sayesinde daha iyi şeyler yapma
konusunda bizi motive etti. Bu süreçte bu tür çalışmalarla sürekli batılılar ve oryantalistler
uğraşmış biz de bu tür duygularımızı kendimizce anlatalım dedik. Şiir medeniyettir dedik ve
şiir çalışması yaptık. Tell Me projesi ile bize bir kapı açıldığını düşünüyoruz. Biz de bu alanı
diğer arkadaşlarımıza da açmak istiyoruz. Katkısı olabilecek, düşüncesi ve fikri olan herkesi
katkı sağlamaya bekliyoruz."
Daha sonra Tell Me projesinin içerisinde yer alan Moldova'dan ve Afganistan'dan gelen iki
öğrenci bu projenin içinde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu proje ile
ilgili düşüncelerini aktardılar. Tell Me Projesi kapsamında hazırlanan tanıtım filmleri de
izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Haber/Fotoğraf: Mesut/Rukiye Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12728.html
Erişim Tarihi: 15.04.2015

İlçelerde yol ve kilitli parke atağı
Büyükşehir Belediyesi ilçelerde bir yandan atıksu arıtma tesisi, meydan düzenlemeleri, kadın
ve gençlik merkezi gibi büyük yatırımlara imza atarken bir yandan da günlük hayatı
kolaylaştıracak kilitli parke ve yol çalışmalarını sürdürüyor.
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Büyükşehir Belediyesi ilçelerde bir yandan atıksu arıtma tesisi, meydan düzenlemeleri, kadın
ve gençlik merkezi gibi büyük yatırımlara imza atarken bir yandan da günlük hayatı
kolaylaştıracak kilitli parke ve yol çalışmalarını sürdürüyor. İlçelere ve bağlı mahallelere daha
iyi hizmet götürebilmek amacıyla Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nı kurduklarını belirten
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, günlük hayatı kolaylaştıracak yol ve kilitli parke
konusuna önem verdiklerine dikkat çekerek, "30 Mart 2014 Yerel Seçimleriyle birlikte
Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olan 11 ilçede yatırım ve hizmet atağımız tüm hızıyla
sürüyor. Buralarda bir yandan kadın ve gençlik merkezi, atıksu arıtma tesisi, içme suyu ve
kanalizasyon, mesire alanı ve meydan düzenlemeleri gibi büyük bütçeli işleri yerine getirirken
bir yandan da günlük hayatı kolaylaştıracak kilitli parke ve yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu
amaçla oluşturduğumuz Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçelerimiz ve onlara bağlı
mahallelerde hem yol çalışması yapıyor hem de kilitli parke döşüyor. Kış mevsimin sona
ermesiyle birlikte çalışmalara hız veren ekiplerimiz bölge bölge kilitli parke ve yol düzenleme
çalışması yapıyor" dedi. 30 BİN M² KİLİTLİ PARKE Felahiye, Bünyan ve Sarıoğlan'a bağlı
mahallelerde yapılan kilitli parke ve yol çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Çelik,
bu mevsim itibariyle 30 bin m² kilitli parke ve 16 km. yol çalışması yaptıklarını belirterek,
"Bu çerçevede Felahiye'ye bağlı Büyük Toraman ve İsabey Mahalleleri ile hemen onların
yanıbaşında bulunan Obruk ve Mollahacı Mahalleleri'nde toplam 30 bin m² kilitli parke
döşedik. Böylece bu bölgeleri yazın tozdan, kışın çamurdan kurtarmış olduk. Ayrıca
Felahiye'de Alparslan-Aladayı arası, Sarıoğlan'da Üzerlik-Ömerhacılı arası ve Bünyan'da
Yünören-Akmescit ve Elbaşı-Köprübaşı arasında olmak üzere toplam 20 km'ye yakın yol
çalışması yaptık. Bu şekilde ulaşım hızlı ve güvenli hale getirilmiş oldu" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12729.html
Erişim Tarihi: 15.04.2015

Tomarza'da 3 kişi karbonmonoksit gazından
zehirlendi
Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına
alındı.
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Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına
alındı. Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesine bağlı Avşarobası Mahallesi'nde F.A., N.A. ve
M.A.'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi. Yakınları
tarafından Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin yapılan tedavilerinin ardından
taburcu edildiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12730.html
Erişim Tarihi: 15.04.2015

Müftülükten 'hurafeye' tabelalı uyarı
Kayseri Müftülüğü, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin arkasında dönerek ve yüzünü
kapatarak dua eden vatandaşlar için, uyarı tabelası astı.
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Kayseri Müftülüğü, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin arkasında dönerek ve yüzünü
kapatarak dua eden vatandaşlar için, uyarı tabelası astı. Seyyid Burhaneddin Hazretleri
Türbesi'nin arka kapısında, vatandaşların dönerek ve yüzünü kapatarak dua etmesi üzerine
müftülük tabela asarak, vatandaşları uyardı. Kapının üzerine asılan tabelada, 'Gözleri yumarak
dua edip dönmeye çalışmak, bidattır, günahtır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12731.html
Erişim Tarihi: 15.04.2015

Kesik el cinayetinin katilleri Kayseri’de
yakalandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesi’nde yaklaşık 3 ay önce elleri bileklerinden kesilmiş halde boş arazide
cesedi bulunan Nuran Dutlu’nun katil zanlıları Kayseri’de yakalandı.
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi’nde yaklaşık 3 ay önce elleri bileklerinden kesilmiş halde boş arazide
cesedi bulunan Nuran Dutlu’nun katil zanlıları Kayseri’de yakalandı. 22 Ocak tarihinde
meydana gelen olayda boş arazide elleri bileklerinden kesilmiş ve ağzı bantlanmış halde
bulunan Nuran Dutlu cinayeti ile ilgili olarak M. Y. (30) ile kız arkadaşı S. Ö.’nün (22)
yapılan çalışmalar sonrasında Kayseri’de olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri ile birlikte
ortak yürütülen çalışmalarda eşkal bilgileri doğrultusunda çalışma yapan Kayseri Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Büro Amirliği ekipleri, eşkale benzer 2
kişiyi Cumhuriyet Meydanı Ahmetpaşa Caddesi üzerinde yakaladı. Ekiplerin kimlik
sorgulamalarında M. Y.’nin üzerinden Mustafa Halhalı, S. Ö.’nün üzerinden de Selda Aksan
isimli kimlik çıktı. Ekiplerce gözaltına alınan M. Y. ve S. Ö.’nün sahte kimlik kullandığı ve
bu sahte kimliklerle bir emlakçıdan ev kiraladıkları tespit edildi. Cinayete kurban giden Nuran
Dutlu ile arkadaş oldukları öğrenilen M. Y. ile S. Ö., emniyette yapılan işlemlerin ardından
sağlık raporu alınmasıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim edildi. Zanlıların Kocaeli’ye
götürüleceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12732.html
Erişim Tarihi: 15.04.2015

Çelikhan'da fidan dikim şenliği düzenlendi
Çelikhan Anadolu İmam-hatip Lisesi tarafından oluşturulan hatıra ormanına, fidan dikme
etkinliği düzenlendi.
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Çelikhan Anadolu İmam-hatip Lisesi tarafından oluşturulan hatıra ormanına, fidan dikme
etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, Çelikhan İlçe Milli Eğitim
Müdürü Resul Acar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Cenk Yılmaz, İlçe Emniyet
Amiri Başkomiser Ahmet Gürfidan, Orman İşletme Şefliği personeli de katıldı. Kutlu doğum
haftası içerisinde düzenlenen bu etkinlikte Dikilen fidanlara sahabelerin isimleri verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12733.html
Erişim Tarihi: 15.04.2015

Türkiye, Azerbaycan, Doğu Türkistan’lı
Yürekler Kayseri’de Birleşti
2-3 Nisan 2015 Perşembe ve Cuma günleri şehrimizde kültür sanat ve edebiyat adına güzel
saatler yaşandı. Genç Sahne Derneğinin ev sahipliğinde iki gün süren programda Azerbaycan
ve Doğu Türkistan’dan gelen şair ve yazarlar söyleşi ve imza günlerinde halkla bir araya
geldi. Konya, Tekirdağ ve Kayserili şair ve yazarlarda misafirlere eşlik ettiler.
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İlk söyleşi ve imza günü Perşembe günü saat 10.00–12.00 arasında Hunat Hatun Kültür Ve
Sanat Merkezinde yapıldı. Tarihimizde Doğu Türkistan ve Azerbaycan’da yaşanan
dramlardan örnekler sunulması salonda duygulu anların yaşanmasına sebep oldu.
Azerbaycanlı Şair Yazar Eluca ATALİ, Aida ZEYNALOVE, Nihayet AĞÇAY, Doğu
Türkistanlı Şair Yazar Nurala GÖKTÜRK, Ankara’dan Yasemin MEYDAN, Konya’dan Ebru
ELMASKESER ve Kayseri’den Ali ÖZKANLI söyleşide bulunarak şiirlerini okudular. Öğle
yemeği Zümrüt Mahallesinde Doğu Türkistan kökenli bir ailenin evinde yenilen yemek çok
özeldi. Türkistan çorbası, tavuklu pilav yenildi ve çaylar içilerek sohbetler yapıldı. Saat
14.00–16.00 arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kayseri Gençlik Merkezindeki söyleşi ve
imza gününde geçmişten günümüze tarihi bir yolculuk yapılarak gençlerle sohbet edildi
kitaplar imzalandı. Akşam Kayserinin olmazsa olmazları arasında yer alan Erciyes’te sucuk
ekmek partisi için Murat Şahan ve Emre kardeşlerimiz bizi Erciyes’te GSB Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kayakevi Sosyal Tesislerine götürdüler ve oradaki
dostlarımızla şarkılı, çaylı muhabbet sofrası kuruldu. Ev sahipliği için tesis amiri Zafer
DEMİRYÜREK’e, bize sohbette eşlik eden emekli asker kardeşimiz Cengiz KAYMAZ’a ve
otel personeline teşekkür ediyoruz. Cuma günü saat 10.00 da Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Oktay DURUKAN Başkanımıza ve Basın Yayın
Müdürü Uğur YURT Beye nezaket ziyaretinde bulunuldu. Daha sonra Kayserimizde uzun
yıllardır başarıyla Erciyes Dergisini başarıyla çıkaran, kültür insanı Sahabiye Mahallesi
Muhtarı Alim GERÇEL Bey ziyaret edildi. Saat 12.00 – 14.00 arasında İpek Saray Avm
Kültür Kitapçılık’ta imza günü yapıldı. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın İsmet
TAYMUŞ'un hazırladığı programa katılmak için 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Konferans
Salonuna geçildi. Azerbaycan ve Türk şairlerin katıldığı programda Azerbaycanlı Yazar ve

Şairler Eluca ATALI ve Aida ZEYNALOVE ile şair ve yazarlarımızdan Ebru
ELMASKESER, Ali ÖZKANLI ve Yasemin MEYDAN’ın şiir üzerine konuşmalarından
sonra İl Kültür ve Turizm Müdürümüz İsmet TAYMUŞ katılımlarından dolayı konuşmacılara
teşekkür belgesi verdi. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Sayın İsmet TAYMUŞ ile
beraber Doğu Türkistan Derneklerine ziyaretler yapıldı. Dernek yetkilerinin hazırladığı
yemekler yenildi çay eşliğinde çok güzel sohbetler yapıldı. Öğrencilerin hazırladı birbirinden
güzel halk oyunları ilgiyle izlenildi. Bizlere ev sahipliği yapan Nurala GÖKTÜRK’e, Doğu
Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Seyit TÜMTÜRK’e özellikle bizlere
mükemmel ev sahipliği yapan hanım dernekte görevli hanım kardeşlerimize, Bağımsız Doğu
Türkistanlılar Derneğinden Zübeyde Baykara YILMAZ kardeşimize, yönetim kurulu
üyelerine, Doğu Türkistan davasının yılmaz savunucusu gazeteci meslektaşımız rahmetli
Abdülmecit AVŞAR’ın eşi hanımefendiye, derneklerinde bizleri en güzel şekilde ağırlayan
tüm güzel yürekli kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Akşam saat 17.00 de misafirlerimiz
yolcu ettik. Kültür sanat ve edebiyat dolu iki güzel günümüzü böylece tamamlamış olduk.
Yaptığımız program çerçevesinde emek ve yüreklerini ortaya koyan Genç Sahne Derneği
Genel Başkanı Yönetmen Mustafa Ragıp ADIGÜZEL'e ve değerli ekibine, Birleşen Yürekler
Derneği Genel Başkanı Araştırmacı Şair Yazar Yasemin MEYDAN'a, Akseshaber Gazetesi
Sahibi, Tv Programcısı Şair Ebru ELMASKESER'e, programlarımız sırasında bizlere eşlik
eden maket ustası emekli asker Ali kardeşimize, Azerbaycanlı ve Doğu Türkistanlı Şair ve
Yazarlara, programlara emek veren bizlere yardımcı olan herkese, programlarımız esnasında
bizleri kabul eden değerli başkan ve müdürlerimize, kurum ve kuruluş temsilcilerine, söyleşi
ve imza günümüze katılan değerli gönül dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. 6-7 Nisan
Pazartesi ve Salı günleri değerli gönül dostlarım Ebru ELMASKESER, Yasemin MEYDAN
ve Ozan DERDİVAR saat 12.00 de Furkan Radyo’da hazırlayıp sunduğum “Gönül Dilinden”
programımda konuğum oldular. Saat 14.00 de Kay Tv de Tuğba FİLİK kardeşimizin
hazırlayıp sunduğu “Tatlı Hayat” programına birlikte konuk olduk. Kültür sanat ve edebiyat
adına güzel saatler geçirdik. Programdan sonra Galericiler sitesinde Ozan DERDİVAR bizlere
kıymalı ziyafeti çekti. Ali Dağının eteğine uçak içinde açılacak cafe ziyaretinin ardından
Erciyes’e Ebru kardeşimizin kayak dersi için Cengiz KAYMAZ, Emrah BEKÇİ ve Şenay
KARABULUT kardeşlerimizle birlikte Hisarcıkta Cengiz kardeşimizin yaptırdığı sucuklu
pidelerimizi de yanımıza alıp GSB oteline vardık Ve çaylarımızı yudumlayıp muhabbet
soframızı bir kere daha kurmuş olduk. Akşam bizim eve mantı ziyafetine gittik ama yiyecek
yerimiz kalmamıştı. İnsanın cömert dostları olunca böyle oluyor. Salı günü sabah Hunat
Hatun Kültür ve Sanat Merkezi müdürünü ziyaret edip sohbet ettik. Odaları gezip Hunat
Hatunun türbesini ziyaret edip dua okuduk. Son durağımız Gevher Nesibe Parkı içindeki
Selçuklu Uygarlıkları Müzesini ziyaret ettik. Yıllar önce batıda ruh hastalarının içine cin girdi
diye yakılırken ecdadımız bu ilk tıp merkezinde su ve müzikle hastaları tedavi etmişler.
Ziyaretten sonra kardeşlerimizi Ankara’ya yolcu ettik. Radyo program davetimi kabul eden
değerli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İnsanın böyle güzel
dostları olması ne güzel… Kültür sanat ve edebiyat dolu günlerde bulunma dualarımla…
Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12734.html
Erişim Tarihi: 15.04.2015

“Papa yanlış hareket yaptı"
Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gaffar
Çakmaklı Ermeni soykırımını yalanını kabul eden Katoliklerin ruhani lideri Papa
Francesco’un taraf tuttuğunu belirterek Papa’yı kınadı.
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Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili Bölümü Başkanı Doç. Dr.
Gaffar Çakmaklı Ermeni soykırımını yalanını kabul eden Katoliklerin ruhani lideri
Papa Francesco’un taraf tuttuğunu belirterek Papa’yı kınadı.
Geçtiğimiz günlerde Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco’nun Ermenilere karşı soykırım
yapıldığını belirtesi üzerine Türkiye’den büyük tepkiler adı. Papanın sözlerine bir tepkide
Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gaffar
Çakmaklı’ dan geldi. Papa’nın Ermenilere her zaman destek verdiğini belirten Çakmaklı,
Papa’nın Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ki ilişkileri güçlendirmek için çalışması
gerekirken onun taraf tuttuğunu söyledi. Papa’nın yanlış bir hareket yaptığını ifade eden
Çakmaklı; “Ermenilerin yanında olmakla gösterdi ki papa tarafsız insan değildir.
Müslümanlar, özellikle Türk halkı Papa’nın hareketini kınamalıdır. Bende bu hareketi
kınıyorum” dedi.
Ermenilere hiçbir zaman soykırım yapılmadığını vurgulayan Çakmaklı iddia edilen dönemde
1. Dünya savaşının yaşandığını ve savaştan dolayı insan kayıplarının yaşandığını
söyledi. Savaş döneminde yaşanan insan kayıplarına soykırım denemeyeceğini ifade eden
Çakmaklı, Ermenilerin iddia ettikleri soykırımın yalan olduğunu söyledi. 24 Nisan’ın
Ermeniler için önemli bir gün olduğunu belirten Çakmaklı, Ermenilerin 24 Nisan’da birçok
ülkenin katılacağı bir programla Türkiye’ye soykırımı kabul ettirmek istediklerini açıkladı.
Çakmaklı sözlerine şöyle devam etti; “24 Nisan’a Ermeniler 2 yıl öncesinden hazırlanmaya
başladılar. Ermenistan devlet başkanının başını çektiği bir koordinasyon komisyonu kuruldu.
Bu komisyon Avrupa’da, Amerika’da ve bazı değişik ülkelerde Ermeni soykırımı denen
yalanı kabul ettirmek için kendilerine hedefler koymuşlardı. Papa gibi birine bu kelimeyi
söyletmek istiyorlardı. Ayrıca Ermeniler uzun zamandır ABD Başkanı Obama’nın da
soykırım kelimesini kullanması için çalışıyor. Obama ise hiç kullanmadı. Ermeniler
Obama’nın da kullanması için çalışmalarını sürdürüyor. 24 Nisan öncesinde de Obama’nın
Ermeni soykırımı kelimesini kullanıp kullanmayacağını göreceğiz”.
ERMENİ SOYKIRIMI SÖZCÜĞÜ ÇOK ÖNEMLİ
Ermenilerin en büyük hedefinin Türkiye’ye sözde Ermeni soykırımı yalanını kabul ettirmek
olduğunu kaydeden Çakmaklı” Ermeniler için ‘Ermeni Soykırımı’ sözcüğü çok
önemli. Bundan dolayı da çalışmaları sonrası Papa’ya bu kelimeyi söylettirdiler. Papa
Francesco bu kelimeyi kullanmakla Ermeni yanlısı olduğunu gösterdi. Papa’nın Ermeni
soykırımı kelimesini kullanması Ermeni lobilerinin faaliyetlerinin bir neticesidir. Ermenilerin
en büyük hedefi ise Türkiye’ye Ermeni soykırımı yalanını kabul ettirmektir. Kabul ettirmeye
çalışmalarında ki amaçları ise Türkiye’den toprak talep edebilmektir. Ermeniler Türkiye’yi

dünyadaki devletlerin gözü önünde soykırımcı bir devlet olarak göstermek yargılamak
istiyorlar ”diye konuştu.
AB HRISTİYAN KULÜBÜDÜR
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) girme çalışmalarına da değinen Çakmaklı; “ Türkiye’nin
Avrupa Birliği’ne girme çalışmaları var. Bu girişimleri engellemek için Avrupa ve diğer
devletler Ermeni soykırımı yalanını destekliyorlar. Türkiye’yi hiçbir zaman AB’ye
almayacaklardır. Çünkü AB Hristiyan kulübüdür” şeklinde konuştu.
ERMENİSTAN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNİ BALTALIYOR
Son olarak Ermenistan ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesinin Ermeniler tarafından
engellendiğini söyleyen Çakmaklı, Ermenilerin iki ülke arasında ki ilişkileri baltaladığını
belirterek, “Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması gündeme gelmiş ve
görüşmelerde yapılmıştı. Bu sayede ilişkilerin düzelmesi bekleniyordu. Fakat Ermenilerin 24
Nisan’ı Türkiye’ye karşı bir propaganda olarak kullanması tüm ilişkileri baltalamıştır ”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12735.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Sit alanında kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Kayseri'de, sit alanında izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
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Kayseri'de, sit alanında izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Molu Mahallesi'nde Kepeztepesi sit alanında
T.G., M.D., A.D. ve Y.K.'nın izinsiz kazı yaparken suçüstü jandarma ekipleri tarafından
yakalandıkları öğrenildi. Kazıda kullanılan malzemeler muhafaza altına alınırken, A.D., T.G.
ve M.D. yapılan soruşturma sonrasında serbest bırakıldı. Zanlılardan Y.K. ise 'Borçlunun
Ödeme Şartını İhlal' suçundan arandığı ve sevk edildiği adli makamlar tarafından serbest
bırakıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12736.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Su Kayağı Parkı Açılıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı tesisleri içerisinde yer alan ve yaz
aylarında vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği Su Kayağı Parkı sezon açılışı
hazırlıklarında son aşamaya gelindi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı tesisleri içerisinde yer alan ve yaz
aylarında vatandaşların oldukça yoğun ilgi gösterdiği Su Kayağı Parkı sezon açılışı
hazırlıklarında son aşamaya gelindi. Su Kayağı Parkı içerisinde temizleme ve ilaçlama
çalışmalarının ardından bugün itibariyle gölete su doldurulmaya başlandı. Konuyla ilgili
açıklama yapan Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel " Mart ayından itibaren
personelimiz çok sıkı bir çalışma içerisine girdi. Öncelikle kış aylarından ve olumsuz hava
koşullarından etkilenen tesisimizin temizliği ve sonrasında ilaçlama işlemlerine devam ettik.
Bugün itibari ile Su Kayağı Parkı'nın içerisine su doldurmaya başladık. Mevsim şartları el
verirse bu sezon Anadolu Harikalar Diyarı Su Kayağı Parkı'nı erken açmayı planlıyoruz"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12737.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Vali Orhan Düzgün'ün 'Kutlu Doğum Haftası
Mesajı'
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Vali
Düzgün, "Âlemlere rahmet olarak gönderilen, insanları güzel ahlak, doğruluk ve huzurla
buluşturan, Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmeleri münasebetiyle idrak
edeceğimiz Kutlu Doğum Haftasına ulaşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz" ifadesinde

bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü: "Örnek hayatı ile kalplere ve akıllara hitap eden
Peygamber Efendimiz aynı zamanda tüm insanlığı güzel ahlak, merhamet ve huzurla
buluşturmuş; barışı, hoşgörüyü, merhameti, şefkati ve doğruluğu ile tüm insanlığa güzel örnek
olmuştur. Gözyaşının eksik olmadığı günümüz dünyasında, onun tüm insanlığı kucaklayan
sevgisine daha fazla ihtiyaç duyulduğu yadsınamaz. Hz. Peygamberin insanlığı huzura
kavuşturmak için sergilediği çaba ve bu yolda gösterdiği samimiyeti içeren, “Hz. Peygamber
ve Birlikte Yaşama Hukuku” ana başlığı altında yapılacak olan etkinliklerle toplumumuzun
birbirini anlamada daha hoşgörülü olacağı kanaatindeyim. Kutlu Doğum Haftası
münasebetiyle Hz. Peygamberimizin ahlakının örnek alınmasını temenni ediyor, bu anlamlı
haftanın kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesine vesile olmasını diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12738.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

'Hz. Peygamber ve birlikte yaşama ahlakı'
İl Müftü Vekili Galip Koçer, Kutlu Doğum Haftası programı ile ilgili olarak, bu yıl ‘Hz.
Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ konusunun işleneceğini belirterek, "Tabi ki bugünün
ortamında bunu en güzel bir konu olarak düşünüyoruz. Türkiye birlikte yaşamaya, birlikte
yaşama ahlakına, birbirini rencide etmeden herkesin düşüncesine saygı göstererek yaşamayı
bilmeli düşüncesiyle bu tema işlenmektedir" dedi.
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İl Müftü Vekili Galip Koçer, Kutlu Doğum Haftası programı ile ilgili olarak, bu yıl ‘Hz.
Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ konusunun işleneceğini belirterek, "Tabi ki bugünün
ortamında bunu en güzel bir konu olarak düşünüyoruz. Türkiye birlikte yaşamaya, birlikte
yaşama ahlakına, birbirini rencide etmeden herkesin düşüncesine saygı göstererek yaşamayı
bilmeli düşüncesiyle bu tema işlenmektedir" dedi. Kayseri'de kutlanacak Kutlu Doğum
Haftası programı ile ilgili konuşan İl Müftü Vekili Galip Koçer, "Bildiğiniz gibi 1989 yılından
beri peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğum günü dolayısıyla Kutlu doğum Haftası
adı altında etkinlikler düzenlenmektedir. Haftamız 14-20 Nisan arasında kutlanmaktadır. Her
yıl yeni bir tema ile vatandaşlarımızın karşısına çıkılmaktadır. Bu sene Diyanet İşleri
Başkanlığımızın tespit etmiş olduğu ‘Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı’ konusu adı
altında bir etkinlik olacaktır. Tabi ki bugünün ortamında en güzel bir konu olarak
düşünüyoruz. Türkiye birlikte yaşamaya, birlikte yaşama ahlakına, birbirini rencide etmeden
herkesin düşüncesine saygı göstererek yaşamayı bilmeli düşüncesiyle bu tema işlenmektedir.
Tabi ki gayrimüslimlerle birlikte yaşama ahlakı, Müslümanlarla birlikte yaşama ahlakı, aile
içinde birlikte yaşayacağımızı düşünerek onlarla birlikte olan ahlakımız, çevredekilerimizle
birlikte yaşama ahlakını biz en güzel bir şekilde anlatmak durumundayız. Bu nedenle bu hafta
münasebetiyle birçok yerde programlar düzenlenmektedir. 17 Nisan akşamında inşallah
Kayseri’de Kadir Has Kongre Merkezinde 10 bin kişilik salonda konferans düzenlenecektir.

Halkımızı bu konferansa davet ediyoruz" diye konuştu. Koçer ayrıca, "‘Gençler Kutlu
Doğumda Buluşuyor’ adı altında programlarımız var. Ayrıca hanımlara yönelik
programlarımız var. İl genelinde 58 program düzenlenmiştir. Müftülüğümüz çeşitli yerlere
ziyaretlerde bulunacaktır. Ayrıca biz özellikle okullarımız olmak üzere 40 bin kitap
dağıtıyoruz. Salonumuzda ve başka yerlerde olmak üzere 10 binin üzerinde gül dağıtıyoruz.
Cezaevlerimizde güzel programlar yapılmaktadır. Kuran kurslarımızda yarışmalar
düzenlenmiştir. Gayemiz birlikte yaşama ahlakını yerleştirmek. Bu gaye ile amacımız bu
haftamızı geçirmektedir" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12739.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

‘Jet hırsız’ kameraya yakalandı
Kayseri’de markete giren hırsız, kasayı ve sigara rafını bir buçuk dakikada boşaltarak
kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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Kayseri’de markete giren hırsız, kasayı ve sigara rafını bir buçuk dakikada boşaltarak
kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye
göre Melikgazi ilçesine bağlı Taceddinveli Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerinde
bulunan bir marketin alarmı saat 02:15 sıralarında çalmaya başladı. Durumun bildirilmesi
üzerine alarmın çaldığı markete gelen polis, market kapısının yan tarafında bulunan
kartonpiyerin kırıldığını gördü. İşyeri sahibi ile marketi kontrol eden polis ekipleri, markette
hırsızlığın gerçekleştiğini belirledi. KAPÜŞONLU HIRSIZIN TELAŞLI HAREKETLERİ
KAMERADA Hırsızlık olayının ardından polis, markette bulunan güvenlik kamerası
kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına göre içeri giren hırsız, aldığı sigaraları yanında
getirdiği poşete doldurdu. Telaşlı tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın raftaki sigaraların
birçoğunu yere döktüğü gözlenirken, kasada bulunan paraları da poşete boşalttı. Markette bir
buçuk dakika duran hırsız yaklaşık 1000 TL değerinde sigara ile 500 TL parayı çalarak
kayıplara karıştı. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12740.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Yahyalılı minikler başkan Öztürk’ün kutlu
doğum haftasını kutladı
Yahyalı Müftülüğü Abdurrahman Koyuncu Kur'an Kursu Anaokulu öğretmen ve öğrencileri,
Kutlu Doğum Haftası münasebeti ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti
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Yahyalı Müftülüğü Abdurrahman Koyuncu Kur'an Kursu Anaokulu öğretmen ve öğrencileri,
Kutlu Doğum Haftası münasebeti ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti
Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün makamında gerçekleşen ziyarette, minikler Başkan Öztürk'e
hadis çıkartması ve gül takdim ettiler. Yahyalı Müftülük Şefi Behlül Kurtoğlu ziyarette
yaptığı konuşmada her yıl 14-20 Nisan tarihleri kutlanan Kutlu Doğum haftası münasebeti ile
anaokulu öğrencileri ile birlikte ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Şef Behlül Kurtoğlu “
Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü münasebeti ile, sizin de katkılarınızla açılan 4-6
yaş ana sınıfımızın öğrencileri ile istedik ki Sayın Başkanımızı, Kaymakamımızı ve daire
amirlerini ziyaret ederek, hem Kutlu Doğum Haftalarını kutlayalım hem de yarın akşamki
programımıza davet edelim. Bu vesile ile sizi ziyarete geldik. Öğrencilerimiz size gül ve yarın
akşamki programımızın davetiyesini takdim etti. Başkanımız hadis çıkartması sepetimizden
hadis çıkartması çektirdik. Kendisine çok manidar, güzel bir hadis çıktı. Kutlu Doğum Haftası
nedeniyle hazırladığımız programda bizlere maddi manevi her türlü desteği bize sağlayan
başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu vesile ile de Kutlu Doğum Haftanızı kutlarım.” diye
konuştu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e bu çok önemli ve anlamlı haftada minik
öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğu belirterek şunları söyledi. Başkan Öztürk “
Diyanet İşleri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 yıldır Kutlu Doğum
Haftası gerek yurt içinde gerekse yurt dışında kutlanılıyor. Yahyalı’mız da bu haftayı
coşkuyla kutluyor. Geçtiğimiz yılda biz Kutlu Doğum Haftası kutlamaları çerçevesinde
Yahyalı Müftülüğümüzle beraber Kutlu Doğum Ormanı dikmiştik. Bu yılda o geleneğimizi
sürdüreceğiz. Allah izin verirse yarın din görevlilerimizle, öğrencilerimizle beraber, Yerköy
Mahallemizde tanzim ettiğimiz alana Kutlu Doğum Haftası hatırasına ağaç dikeceğiz. Ben
takdim ettiğiniz Gül’ den dolayı teşekkür ederim. Gül gördüğümüz zaman aklımıza
Peygamber Efendimiz geliyor. Bu yıl ki hadis çıkartması uygulamanızdan dolayı da sizi tebrik
ediyorum. Sepetten benim hisseme düşen Hadisi Şerif “Sizin en hayırlınız eşine (ailesine) iyi
davrananızdır.” Diğer bir hadiste “ Allah helal kazanç yolunda kulunu yorgun görmeyi sever.”
Bu ne güzellik böyle. Bizde insanların hayırlısı, insanlara hizmet edendir anlayışı ile
çalışıyoruz. İnşaallah evimize yorgun vardığımız da Allah bize de sever diye düşünüyorum.
Bizde insanlara hizmet için buradayız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sevgili
Peygamberimizin yolundan bizi hiçbir zaman ayırmasın. Ben teşekkür ediyor, Kutlu Doğum
Haftamızı tebrik ediyorum.” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12741.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Yahyalı’dan Kutlu Doğum Haftası Hatıra
Ormanı
Yahyalı Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası kutlamaları çerçevesinde, ilçenin Yerköy
Mahallesinde oluşturduğu hatıra ormanında ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
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Yahyalı Belediyesi, Kutlu Doğum Haftası kutlamaları çerçevesinde, ilçenin Yerköy
Mahallesinde oluşturduğu hatıra ormanında ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Yahyalı
Belediyesi’nin organize ettiği ağaç dikme etkinliğine, Yahyalı Kaymakamı Metin Esen,
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı Müftülük Şefi Behlül Kurtoğlu, Belediye
Meclis Üyeleri, öğrenciler ve halk katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yahyalı
Belediye Başkanı Esat Öztürk, fidanların temini konusunda kendilerine yardımcı olan Orman
İşletme Müdürlüğüne ve Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, belediye olarak
her yıl kutlu doğum haftasında, bir hatıra ormanı oluşturacaklarını açıkladı. Başkan Öztürk,
konuşmasına şöyle devam etti: “Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in dünyaya teşriflerinin
1444. yıldönümünü hep birlikte idrak etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. İnsanlık âlemine
bir kurtuluş müjdecisi olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v), yaşantısıyla ve ahlâkıyla
insanlığa örnek olmuş ve insanlığın ufkunu aydınlatmıştır. Bundan 14 asır önce bizlere
sunduğu kutsal değerler, bizler için önemli bir kaynak ve rehber olmuştur. Yolumuzu
aydınlatan, yüreklerimizi aşkla, merhametle dolduran sevgili peygamberimizin hatırasına,
emanetine hep birlikte sahip çıkmalıyız. O’nun yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını
yeniden hatırlamalı, yeniden düşünmeli ve layıkıyla anlamalıyız. Tüm İslam coğrafyasında
olduğu gibi, Yahyalı’mızda da bu haftayı coşkuyla kutluyoruz. Geçtiğimiz yıl kutlu doğum
haftası kutlamaları çerçevesinde Yahyalı Müftülüğümüzle beraber çevre yol üzerine kutlu
doğum ormanı dikmiştik. Bu yılda o geleneğimizi sürdürerek Yerköy Mahallemizde 700 adet
fidanı toprakla buluşturuyoruz. “Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz”
buyurmuş peygamber efendimiz. Bizde Yahyalı Belediyesi olarak her fırsat ilçemizi
ağaçlandırıyoruz. Temiz ve yeşil bir Yahyalı için gece- gündüz çalışıyoruz. Belediyecilik
sadece imar işleri, yol-kaldırım yapmak değildir. Biz sosyal, teknik, kültürel, çevreci ve
turizm odaklı bir belediyeyiz ve çalışmalarımız bu doğrultuda hızla devam ediyoruz. Hz.
Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in dünyaya teşriflerinin 1444. yıl dönümünü kutladığımız bu
haftada, Kutlu Doğum Haftası Hatıra Ormanı’nın ikincisini dikmenin mutluluğu ve gururu ile
sevgili peygamberimizin kutlu doğumunu tebrik ederim. ” Yahyalı Kaymakamı Metin Esen
ise konuşmasında burada yapılan ağaç dikme etkinliğinin hangi gün yapılırsa yapılsın çok
anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyen Yahyalı Belediyesi’ne teşekkür
etti. Kaymakam Esen; “ Böyle bir etkinliği efendimizin dünyaya teşrif ettiği haftada yapmak,
çok daha güzel ve çok daha anlamlı. Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini her yıl bir
konuyu işleyerek kutluyoruz. Bu seneki konusu Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku. Bugünkü
yaptığımız çalışmada birlikte yaşamanın bir parçası. Yaşadığımız kenti mahalleyi daha güzel
kılmak için bu güzel bir örnek. Bu güzel birlikteliği sağlayan herkese teşekkür ederim.” diye

konuştu. Kaymakam Metin Esen, Başkan Esat Öztürk, Meclis Üyeleri, öğrenciler ve mahalle
sakinleri 700 adet fidanı toprakla buluşturdular. Fidan dikiminin ardından Yahyalı
Belediyesi’nin etkinliğe katılanlara aşure ikram etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12742.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

KTO ilk 10 içinde
Kayseri Ticaret Odası, ülkemizde ekonomiye yön veren ticaret odalarını kapsayan
araştırmaya göre ekonomi sayfalarında en çok yer bulan ilk 10 Ticaret Odası arasında yer aldı.
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Kayseri Ticaret Odası, ülkemizde ekonomiye yön veren ticaret odalarını kapsayan araştırmaya
göre ekonomi sayfalarında en çok yer bulan ilk 10 Ticaret Odası arasında yer aldı. Medya
Takip Ajansı lnterpress'in ulusal, bölgesel ve yerel iki bini aşkın gazete ve dergide yayınlanan
haberleri tek tek incelemesi sonrası, Türkiye’de faaliyet gösteren 50'yi aşkın ticaret odası
içinde Kayseri Ticaret Odası’nın yılın ilk üç aylık döneminde 870 haberle ilk 10 ticaret odası
arasında yer aldığı belirlendi. BAŞKAN HİÇYILMAZ 4. SIRADA Yapılan araştırmaya göre,
2014 yılında ülkemizde faaliyet gösteren ticaret odaları başkanları haber sıralamasında ise;
850 haberle İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş birinci olurken, Kayseri
Ticaret Odası KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise toplam 716 haberle 4. sırada yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12743.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Kız öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel
okuyabilmek için yarıştı
Kayseri'de Kız İmam Hatip Liseleri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması
düzenlendi.
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Kayseri'de Kız İmam Hatip Liseleri arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması
düzenlendi. Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan yarışmaya İl Milli Eğitim
Müdürü Vekili Mahmut Tatlı, Kayseri Kız İmam Hatip Lisesi Müdürü Şenol Doğan ile 12
yarışmacı, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Tatlı, "Yüce
kitabımız Kur'an, bir hayat rehberi, insanları huzur ve mutluluğa götüren evrensel bir
mesajdır. Hak ile batılı ayırt eden bir söz, Allah'ın sımsıkı bağlı kalınmasını istediği sağlam
bir ip ve sevgili Peygamberimiz'in (S.A.V.) peygamberliğinin en büyük mucizesidir.
Amacımız burada bir sınav yapmak değil. Biz biliyoruz ki bütün öğrencilerimiz başarılıdır.
Amacımız öğrencilerimizin bilgisini ölçmek, onları teşvik edip kaynaşmalarını sağlamaktır"
diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından 12 kız öğrenci Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya
çalıştı. Yapılan yarışmada yarışmacılar 40 puan üzerinden değerlendirildi. Yarışmacıların her
hatalarında 2 puanları silindi. Yapılan yarışma sonrasında Kocasinan İMKB Anadolu İmam
Hatip Lisesi'nden Büşra Akbal birinci, Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Zehra
Yücekaya ikinci, Develi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Amina Feryal Şeker ise üçüncü
oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12744.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Çolakbayrakdar, Yemliha'da Kutlu Doğum
coşkusunda
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed
(S.A.V)'i tam manasıyla anlayan toplumların barışa, sevgiye, kardeşliğe ve mutluluğa
yaklaşacaklarını söyledi.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed
(S.A.V)'i tam manasıyla anlayan toplumların barışa, sevgiye, kardeşliğe ve mutluluğa
yaklaşacaklarını söyledi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan'ın Yemliha Mahallesi'nde
vatandaşlarla bir araya geldi, ev ziyaretinde bulunarak çocuklarla ve mahalle sakinleriyle
sohbet ettikten sonra Kocasinan Müftülüğü tarafından düzenlenen Kutlu Doğum
Etkinliklerine katıldı. Kocasinan Müftüsü Yahya Çankaya, Başkan Yardımcıları Ali Bulu,
İlyas Yıldırım, Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı ve çok sayıda vatandaşın coşkuyla izlediği
Kutlu Doğum Etkinlikleri'nde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Efendimiz'i çok iyi anlamış
olsaydık, O’nun aile, toplum ve liderlik yaşantısını kendimize rehber edinmiş olsaydık bugün
maalesef üzücü tabloları yaşamayacak ve görmeyecektik. İnşallah bundan sonra toplumlar
O'nu örnek alarak ve Efendimiz'in yaşantısıyla ilgili bundan sonra barışa, sevgiye, kardeşliğe
bir adım daha yaklaşacaktır diye umuyorum" dedi. Yüce Allah'ın Nisa Suresi’nin 36.

Ayetinde bizlere şöyle buyurduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Allah’a ibadet
edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara,
yakın komşuya, uzak komşuya, yakınınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altındakilere iyilik
edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünüp duran kimseleri sevmez. Peygamber Efendimiz de;
“İnsanlar dikkat edin: Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Takva dışında Arap’ın Arap olmayana,
Arap olmayanın da Arap’a, beyazın siyaha, siyahın beyaza bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük
ancak takvadadır, buyuruyor" diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını şöyle
tamamladı, "Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de Kutlu Elçisi vasıtasıyla; birbirimizi sevmemizi
ve üstünlük taslamamamızı, hak ve hukukumuza riayet etmemizi emrediyor. Bu vesileyle
Kutlu Doğum Haftası’nın bütün alemler de Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi ve
bağlılığın artmasına; aramızdaki sevgi, saygı, muhabbet, kardeşlik, paylaşma, yardımlaşma ve
dayanışma duygularının pekişmesine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.
Peygamberimizi çok anan bir nesil olmak, hep beraber O’nun ahlakıyla ahlaklanan, O’nu tek
rehber edinen bireyler olmamız dileğiyle hepinizi Allah’a emanet ediyorum." Kocasinan
Müftüsü Yahya Çankaya'da, Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz'in dünyaya şeref
verdiğinin 1444 yıl öncesinin sene-i devriyesi programında bir kez daha beraber olma,
Kainatın Efendisi'nin doğumunu kutlama imkanı veren Cenab-ı Mevla’ya hamd ettiklerini
dile getirdi. Yemliha Muhtarı Mehmet Adanalı da, Kutlu Doğum Programını hazırlayan,
emeği geçen ve teşrif eden misafirlere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12745.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Kayseri'de turizm haftası etkinlikleri renkli
görüntülere sahne oldu
Kayseri'de 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinliklerinin açılışı,
renkli görüntülere sahne oldu.
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Kayseri'de 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinliklerinin açılışı,
renkli görüntülere sahne oldu. Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenen tören öncesinde,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehmet Takımı marşlarını okurken, öğrencilerde 'turiste saygı
varsa, turizmde kaygı yok' pankartları ile vatandaşlara turistlere saygı duyulması için mesaj
verdi. Törene, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş,
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Erciyes Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı
Fatih Özköse, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Enver Sungur, ERÜ
Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış
konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Bilindiği gibi büyük

ülkelerin turizm girdisinden pay almak için sürekli bir çalışma içerisindeler. Çünkü turizm
sektörü her şeyden önce bir ekonomik sektördür. Bakanlığımız turizmden daha fazla pay
almak için ülkede çalışmalarını sürdürmektedir. İlimizde turizm gün geçtikçe önem
kazanmaktadır. Sayın valimizin himayelerinde ilimizde turizmden daha fazla pay alabilmek
için
çalışmalar
yapılmaktadır"
dedi.
"TANITIMIN
EKSİK
OLDUĞUNU
DÜŞÜNÜYORUM" Törende konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, "Kayseri’nin önemli
eksiklerinden birinin de tanıtım olduğunu düşünüyorum. Her fırsatı tanıtım amacıyla
değerlendirmekte bizim için önemli bir görevdir. Turizm sektörünün gelişmesi için tanıtımın
yeri çok önemlidir. Geçtiğimiz yıldan itibaren ilimize değişik seyahat acentaları, turizm
operatörleri ve ulusal ve uluslararası gazetecileri de çağırarak ilimizdeki tarihi eserlerin
tanıtımını yaptırdık ve bunların yansıması da son derece olumlu oldu. İlimize gelen
gazeteciler yazılarında ilimizin tanıtımına yer verdiler. Uluslararası basın camiasında da
Kayseri’nin önemi vurgulanmaya başladı" ifadelerini kullandı. Tören, ERÜ Turizm Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından turizm hakkında verdiği konferans ile
devam etti. Düzenlenen tören resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren
öğrencilere hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12746.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Ağrı Ve İstanbul saldırıları, Pkk’nın barışa
yönelik provokasyonlarıdır
Mazlumder Kayseri Şube Sekreteri Sadi Özmen, yaptığı açıklamasında "Ağrı ve İstanbul
saldırıları, PKK'nın barışa yönelik provokasyonlarıdır" dedi.
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Mazlumder Kayseri Şube Sekreteri Sadi Özmen, yaptığı açıklamasında "Ağrı ve İstanbul
saldırıları, PKK'nın barışa yönelik provokasyonlarıdır" dedi. Mazlumder Kayseri Şube
Sekreteri Sadi Özmen, şube binasında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizde 7 Haziran
2015’te yapılacak milletvekilliği seçimleri için yoğun siyasi çalışmaların olduğu son günlerde
toplum huzuru ve barış ortamının devamından rahatsız olan güçler provokatif saldırılara hız
verdiler" dedi. Özmen, "Önceki haftalarda DHKP-C’li militanların saldırısı ile İstanbul
adliyesinde acımasızca öldürülen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın ardından Ağrı ilinin
Diyadin İlçesinde PKK militanlarının güvenlik görevi yapan askerlere uzun namlulu silahlarla
saldırması üzerine 4 askerimiz yaralandı, 5 PKK’lı terörist öldürüldü. MAZLUMDER
Kayseri Şubesi olarak, seçimler arifesinde güvenliğe ve barış ortamına en çok ihtiyaç duyulan
bir ortamda yapılan bu saldırıları ve ölümleri barış ortamına yönelik provokatif saldırılar
olarak değerlendiriyor, bu üzücü olayların tekrar etmemesi için hukuk içinde kalarak her türlü
tedbirin alınmasını ilgililerden talep ediyoruz" ifadesinde bulundu. Özmen, "28 Şubat benzeri

bir ortamın yaşandığı, İslami değer ve kişilere savaş açmış bir iktidarın idaresindeki Uzak
Doğu’nun fakir ve mazlum ülkesi Bengaldeş’te acımasız, despot yönetimin Müslüman
Cemaati İslami liderlerine yönelik idam ve infazları tüm dünyanın gözü önünde hız kesmeden
devam ediyor" diyerek açıklamasını şu şeklide sürdürdü: "1971 yılındaki iç savaşta
Pakistan’dan ayrılmaya karşı çıktığı için 2013 yılında idam edilen Abdulkadir Molla’nın
ardından şimdi yine Pakistan’dan ayrılmaya karşı çıktığı için yargılanan bir diğer Cemaati
İslami lideri Muhammed KAMARUZAMAN, hukuk dışı yargılama sonucu idam cezasına
çarptırıldı ve Bengaldeş halkının ve dünya Müslümanlarının tüm tepkilerine rağmen cezası
infaz edildi. 1971’de ki ayrılıkta savaş suçu işlediği iddiasıyla idam edildiği açıklanan
KAMARUZAMAN’ın diktatör Bengaldeş yönetiminden özür dilemesi durumunda idamının
durdurulacağının söylenmesine karşı “Ben sadece Allah’tan af dilerim, zalimler bana can
verecek değildir. Benim hayalim Bengaldeş’te İslam’ın hâkim olmasıdır. Kimseye zulüm
yapmadım, Allah şehâdetimi kabul etsin” diye karşılık vererek zalimlerden af dilemeyip
şerefiyle ölmeyi tercih ettiği bildirildi. Mısırda idam ve müebbet hapis kararları Mısır halkının
hür iradesiyle seçtiği cumhurbaşkanı Muhammed MURSİ’yi kanlı bir darbe ile devirip on
binden fazla Müslüman Kardeşler üyesi Mısırlıyı katleden Abdulfettah SİSİ başkanlığındaki
Mısır cunta yönetiminin silahsız ve saldırısız eylemlerle Mısır halkının iradesini ortaya koyan
Müslüman Kardeşler yöneticilerine yönelik idam kararları devam ediyor. Mısır’da cunta
yönetiminin direktifleriyle hareket eden adaleti sağlamaktan yoksun cunta mahkemesinin
Müslüman Kardeşler liderlerinden Muhammed BEDİİ ve 13 arkadaşını idama mahkûm ettiği,
37 Müslüman Kardeşler üyesini de müebbet hapis cezasına çarptırdığı ve cezaların infaz
edileceği dünya kamuoyu tarafından endişe ile takip edilmektedir. MAZLUMDER Kayseri
Şubesi olarak, Bengaldeşte ve Mısırda halk düşmanı despot yönetimlerin acımasız kararlarıyla
Müslüman şahsiyetleri idam etmeleri, ömür boyu hapis cezasına çarptırmaları ve ceza
evlerinde tutmalarını endişeyle takip ediyor, şiddetle kınıyor ve Müslüman ülkeleri,
Bengaldeş ve Mısır başta olmak üzere diğer ülkelerdeki Müslümanlara yönelik idamların,
infazların ve tutuklamaların bir an önce durdurulması için İslam İşbirliği Teşkilatını, Arap
Birliği Teşkilatını ve insan hakları teşkilatları ile sivil toplum kuruluşlarını olaya sahip
çıkmaya davet ediyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12747.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Hem öğrenci hem anne
Kayseri’de yaşayan 23 yaşındaki bir çocuk annesi Lale Şimşek, Sanat Tarihi bölümünü
okumanın yanında Açık Öğretim Fakültesi'nde Adalet bölümünü de okuyor. Şimşek ayrıca,
hafta sonları Osmanlıca kursuna katılıyor, KPSS'ye hazırlanıyor.

15 Nisan 2015 Çarşamba 19:20

Kayseri’de yaşayan 23 yaşındaki bir çocuk annesi Lale Şimşek, Sanat Tarihi bölümünü
okumanın yanında Açık Öğretim Fakültesi'nde Adalet bölümünü de okuyor. Şimşek ayrıca,
hafta sonları Osmanlıca kursuna katılıyor, KPSS'ye hazırlanıyor. Erciyes Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde Sanat Tarihi bölümü okuyan Lale Şimşek, “Evliyim ve aynı zamanda
çocuğum var. Evlilikle okul birlikte çok zor yürüyor. Fakat bir şekilde yürütmeye
çalışıyorum. Bu sene üçüncü sınıfta olduğum için derslerim daha ağır geçiyor. Aynı zamanda
okula çok uzak bir yerde oturduğum için zamanımın çoğu yolda geçiyor” dedi. “Başarılı bir
öğrenci olduğumu düşünüyorum. Sadece ben değil çevremdekilerde başarılı bir öğrenci
olduğumu düşünüyorlar” diyen Şimşek, ”Geçen sene sınıfımın birincisiydim fakat bebek
doğduktan sonra notlarım biraz düştü şuan sınıfımın beşincisiyim. Not ortalamam gayet iyi.
Geçen yıl hamilelik dönemimde de okula devam ettim. Okul tatil olduğunda bebeğimi
kucağıma aldım" dedi. Şimşek, çocuğunu dünyaya getirdikten sonra zorluk çekmeye
başladığını anlatarak, "Çocuk geceleri uyandırıyor. Okuldan geç geliyorum bu nedenle
çocuğuma vakit ayırıyorum. Bir yandan çocuk bir yandan ev işleri zor oluyor” şeklinde
konuştu. Açık öğretimden Adalet bölümü de okuduğunu belirten Şimşek, ”Ders çalışıp açık
öğretim sınavlarına da girmek zorundayım. Bu sınavlara da ayrıca çalışıyorum. Sınavlar için
kitaplar okumam gerekiyor. Ayrıca seneye tez yazmam gerekiyor ve formasyonda almayı
düşünüyorum" diyerek ders yoğunluğunu anlattı. Gelecek yıl daha da zorlanacağının farkında
olduğunu belirten Şimşek, tüm işleri bir şekilde birlikte yürütmeye uğraş verdiğini belirterek,
ders yoğunluğunun yanında hafta sonları Osmanlıca kurslarına da katıldığını söyledi. Haftanın
6 gününün dolu olduğunu sadece Cuma günleri boş vakti olduğunu söyleyen Şimşek, gelecek
yıl KPSS sınavına gireceğini, bu nedenle dershaneye de gitmeyi düşündüğünü ifade etti.
Çocuğuna, okuldayken vardiyalı çalıştığı için eşinin ve eşinin işleri olduğu zamanda halasının
ve kız kardeşinin baktığını belirten Şimşek, şunları söyledi: ”Eşim çok anlayışlı ve bana çok
destek oldu. Eşimin desteği sayesinde işler biraz daha kolaylaşıyor. Eşim okumama her
zaman destek oldu. Evlendikten sonra üniversiteyi kazandım ve eşim benimle okul kaydını
yaptırmaya bile geldi. Fakat çevreden bazı kişiler okumama olumlu bakmadılar. Evde oturup
çocuğuma bakmamı söylediler. Evli bir şekilde okula gitmem bazı insanlar tarafından iyi
karşılanmadı. Okuldaki bazı insanlar da bu durumu yadırgadılar. Bu gibi sıkıntılarda
yaşadım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12748.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

Turizm kökenli vali ve başkan, turizmcinin
avantajı
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında
gerçekleşen ziyarette ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,
KAYTİD Başkanı Enver Sungur ve sektörden temsilciler de hazır bulundu.
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İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş ve beraberindeki heyetle birlikte Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Turizm Haftası Etkinlikleri kapsamında
gerçekleşen ziyarette ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,
KAYTİD Başkanı Enver Sungur ve sektörden temsilciler de hazır bulundu. "BAŞKAN
ÇELİK, TURİZM İÇİN BİR ŞANS" Burada yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi'nin
turizme yaptığı katkılar üzerinde duran İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Mustafa
Çelik'in sektörün içinden belediye başkanı olmasının kendileri için bir şans olduğunu ifade
ederek, "Büyükşehir Belediyesi'nin şehrimizde turizme katkısı gerçekten çok büyük oldu.
Selçuklu Müzesi, dünyada ilk ve tek. Bunun yanında Erciyes Projesi başlı başına bir turizm
değeri ve turizmde lokomotif proje. Ayrıca Kayseri Mahallesi, Kültür Yolu, Harikalar Diyarı
gibi turizme dayalı çok önemli yatırımları hizmete sundu. Bütün bunları şehre kazandırdığı
için Haseki Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Çelik Başkan da sektörün içerisinde
yer almış bir isim olarak bizim şansımız. Turizm konusunda bundan sonra da Büyükşehir
Belediyesi'nin çok önemli işler yapacağına inanıyoruz" dedi. "TURİZMDE DE MARKA
OLACAK" ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Kayseri'nin
kısa sürede turizmde iyi yerlere geldiğine vurgu yaparak, "Bir önceki belediye başkanımız
Haseki Başkan'ın başlattığı yatırımlar meyvesini vermeye başladı. Ayrıca akademik camia ile
birlikte bu işleri yürütmesi de alkışlanacak bir yaklaşım. Sizin de turizmin içinde olan, sektöre
vakıf birisi olarak bu konuda gerekli yaklaşımı göstereceğinizden eminiz. Turizmde çok kısa
sürede bu seviyelere gelen Kayseri, çok kısa sürede 'marka' haline gelecek, buna inanıyorum"
diye konuştu. ERCİYES'TEKİ TESİSLER SALT LAKE'DEN DAHA İYİ Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında Erciyes-Salt Lake City kıyaslaması
yaparak, "Kayseri'nin ticaret gibi, sanayi tesisleri gibi birçok değeri var ama kültür ve turizm
açısından da büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu yıllardır ihmal edilmiş, ikinci-üçüncü
planda kalmış. Haseki Başkanımla birlikte başlayan yatırımlar, bugün bu alanda bizim de söz
sahibi olmamıza vesile oluyor. Özellikle Erciyes'te muhteşem bir potansiyel oluştu ve bu
yalnızca bizim değil tüm Türkiye'nin kış sporları ve turizm değeri olacak. Geçtiğimiz
günlerde ABD'de 2002 Kış Olimpiyatları'na evsahipliği yapan Salt Lake City'de kayak
merkezini gezdik. İnanın, bizim Erciyes'teki tesislerin onda biri olamaz. Ama tüm dünyaya
bunu çok güzel bir şekilde sundular, tanıtım yaptılar ve ekonomik değer oluşturdular. Biz de
Erciyes'i inşallah bu şekilde değerlendireceğiz" dedi. Kayseri'de vali ve büyükşehir belediye
başkanının turizm kökenli olmasının bir avantaj olduğuna da dikkat çeken Başkan Çelik,
turizmcilerin bundan en iyi şekilde yararlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12749.html
Erişim Tarihi: 16.04.2015

11. Kapadokya Şiir Şöleni "Makedonya Kültür
Ve Dostluk Gecesi" Görülmeye Değerdi…
Yine güzel ve özel bir programa katılmak için valizimi hazırladım. Bu kez yolumuz yakındı.
Cuma sabahı saat 9.00 da terminalden Nevşehir’e doğru yola çıktım. Katılacağım program
daha önce katıldığım programlardan farklı ve önemliydi. Çünkü Makedonya Cumhurbaşkanı
kalabalık heyetiyle programa katılıyordu. İki ülke arasında bir dostluk gecesi olacaktı. Ayrıca
Rusya, Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan’dan konuklar olacaktı.
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9 Nisan 2015 Perşembe akşamı Makedonya Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge İVANOV’ın ve
kalabalık heyetinin Nevşehir Kapadokya Havalimanından resmi karşılamasıyla başlayan 11.
Kapadokya Şiir Şöleni 3 gün boyunca çok geniş bir katılımla Nevşehir’i salladı.
Bu yıl Makedonya Struga Şiir Akşamlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 11.
Kapadokya Şiir Şöleni’ne Makedonya Cumhurbaşkanı, Makedonya Dış Yatırımlardan
sorumlu Devlet Bakanı Furkan ÇAKO, Makedonya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Boris
JOSİFOVSKİ, Genel Sekreter Yardımcısı ve Protokol Şefi İle MASALKOVSKİ, Dış Politika
Başdanışmanı Darko KOSTADİNOVSKİ, Dış Politika Danışmanları Rima SAFİTLİ ve
İsmail ALİJİ, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Martin GEORGİEV, Dış Yatırımlardan
Sorumlu Devlet Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Fuat HACIEYÜP, Makedonya Büyükelçiliği
Maslahatgüzarı Shpresa JUSUFİ, Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Öğretim Üyesi
Numan ARUÇ, Struga Şiir Akşamları Başkanı Slave DİMOSKİ ve Struga Şiir Akşamları
Müdürü Mite STEVASQİ ile bilim sanat ve edebiyatçılardan oluşan kalabalık bir heyet
katıldı. Yüzün üzerinde şair yazar sanatçı katılımcılar üç gün boyunca Kapadokya’da misafir
edildi.
2006 yılında Kapadokya’nın Dünya Edebiyat otoritelerine ilham kaynağı olabilecek kimliğini
ortaya çıkaran Sayın Ayşe PASLANMAZ on bir yıl boyunca aralıksız olarak ve başarıyla
gerçekleştirdiği Kapadokya şiir şölenlerini bu yıl Makedonya Cumhurbaşkanını misafir
ederek taçlandırdı.
İlk günkü etkinlik kapsamında Topuzluhan’da Kültür Bakanlığı Halk şairi ve Ürgüp Fm’in
sahibi iş kadını Ayşe PASLANMAZ’ın “Yaşa Sevdiğim” ve Azerbaycan Milletvekili Dr.
Ganire PAŞAYEVA’nın “Âşık Oldum Sana Nevşehir” kitaplarının tanıtımını Makedonya
Cumhurbaşkanının da katılımıyla gerçekleşti. Tesadüfen “Yaşa Sevdiğim” kitabının ilk imza
günü 2014 yılında Bakü’de gerçekleşmişti. Bu yıl da Azerbaycanlı bir yazarın kitabı ilk imza
gününü yaşamış oldu. Gecenin sonunda Makedonya heyeti için özel hazırlanan “Hoş
geldiniz” pastası törenle kesildi.
İkinci gün Uçhisar Belediye Başkanı Ali KARAASLAN’nın ve meclis kararıyla Uçhisar’da
Sayın IVANOV ve protokol tarafından Üsküp Sokağı açılışıyla başlayan etkinlikler gün boyu
devam etti. Bölge gezisine ulusal ve uluslararası katılımcıların karlı bir Nisan gününde apayrı

bir güzelliğine şahit olmasıyla; Derinkuyu yer altı şehri, Göreme Açık Hava Müzesi, Kiliseler,
Güvercinlik Vadisi, Paşa Bağları, Devrent vadisi ve Üç Güzelleri gezerek tarihi bir gün
yaşadı.
Özellikle Mustafa Paşa’da davul zurnayla karşılanan Cumhurbaşkanı bölgede yaşayan balkan
kökenli vatandaşlarımızın sergilediği duygusal yakınlığa aynı sıcaklıkta coşkuyla karşılık
verdi ve çok etkilendi.
Aynı gün akşamı Kapadokya Kültür merkezinde gerçekleşen 11. Kapadokya Şiir Şöleni
“Makedonya Kültür ve Dostluk Gecesi”ne protokol ve halk yoğun ilgi gösterdi.
Makedonya ile Türkiye Cumhuriyeti milli marşlarının okunmasıyla başlandı. Gecede sırasıyla
şiir şölenlerinin mimarı Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi ve iş kadını Ayşe
PASLANMAZ, Makedonya Struga Şiir Akşamları Müdürü Mite STEVOSKİ, K.K.T.C
Magusa Milletvekili Dr. Arif ALBAYRAK, Azerbaycan Milletvekili Dr. Ganire
PAŞAYEVA, Nevşehir Valisi Mehmet CEYLAN, Makedonya Bakanı Furkan ÇAKO ve
Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Prof. Dr. Gjorge İVANOV’un yaptığı konuşmalar ilgiyle
dinlendi.
11. Şiir Şöleninin markalaşmasının emektarı Şair Ayşe PASLANMAZ konuşmasında;
“Kapadokya’nın binlerce yıllık birikimi ve dünyaya ilham veren enerjisini coğrafyasını ve
kültür mirasını “Kapadokya Şiir Şölenleriyle” ile dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Şiir bu.
İnsanı bir memleketten bir memlekete taşır. Bir diyardan bir diyara uçurur. Şiir bu; Yolcu
eyler sevdalısını, yol çektirir sevdalısına. Böyle bir minvalde kardeş ülke Makedonya’nın
dostluğunu bir kez daha yüreğimizde yaşamanın büyük sevinci içerisindeyim.
Buraya, bu topraklara şiirin o naif gölgesi altında kardeşliğimizi pekiştirmeye dostluğumuzu
yaşamaya, el ele vermeye kültür dostluk köprüsünü oluşturmaya geldiler. İyi ki geldiler, hoş
geldiler sefa getirdiler.
Yunus Emre’nin anlamlı bulduğum bir dörtlüğünü sizlerle paylaşmak istiyorum:“Gelin tanış
olalım/İşi kolay kılalım/Sevelim sevilelim/Dünya kimseye kalmaz.”
11. Kapadokya şiir şölenimizi polis haftası olduğu için emniyet müdürümüze ve polislerimize
de armağan ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Şiir şöleninde konuşan Vali Mehmet CEYLAN, yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin dil,
din, ırk demeden gelip yerleştiği barış içerisinde yaşadığı, Türk misafirperverliğinin derinden
hissedildiği bir turizm cenneti olmayı başarmış bu eşsiz topraklarda, ülkemizin önemini
gözler önüne sererken yerli ve yabancı tüm insanların tutkusu haline gelmeyi hak etmiş bir
vatan toprağı olan Kapadokya'da, Makedonya ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında
kardeşliği, dostluğu pekiştirecek böyle bir gecede bulunmaktan büyük onur duyduğunu
belirtti.
Vali CEYLAN konuşmasının devamında "Değerli Cumhurbaşkanımızı, Makedonya'dan,
Azerbaycan'dan ve Kıbrıs'tan gelen konukları bu güzel vatan toprağında ağırlamaktan büyük
mutluluk duyuyoruz" dedi ve Kapadokya Şiir Şölenini düzenlediği için Ayşe PASLANMAZ'a
ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Vali CEYLAN'dan sonra bir konuşma yapan Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İVANOV
ise Büyük Ozan Yunus Emre “Güzellik sınır tanımaz” demiş. Sanat aracılığıyla ifade edilen
güzellik ise insanları, halkları, kültürleri ve medeniyetleri birbirine ulaştıran açık bir kapı
gibidir. Bir zamanlar komşular arasında nasıl komşu kapıcıkları varsa bugün şiirler sayesinde
duygu dolu manevi bir komşu kapısını daha açıyoruz” dedi.
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İVANOV'un konuşmasının ardından Vali Mehmet
CEYLAN, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İVANOV'a Avanos toprağından yapılma Hitit
Anforası hediye etti. Ayşe PASLANMAZ ise onur plaketi ile çini tabağı hediye etti.
Cumhurbaşkanı da Ayşe PASLANMAZ’a tarihi değeri olan el yapımı gümüş bir kelebek broş
hediye etti. Ayşe PASLANMAZ’a KKTC Meclis Başkanı Dr. Sibel SİBER adına KKTC

Magusa Milletvekili Dr. Arif ALBAYRAK tarafından sanata ve kültüre katkılarından dolayı
son derece zarif ve gösterişli bir plaket takdim edildi.
Diğer katılımcılar tarafından temsil ettikleri kurum, kuruluş, federasyon ve derneklerin plaket
ve hediyelerini sundular. Birleşen Yürekler Derneği Başkanı Araştırmacı Şair Yasemin
MEYDAN tarafından “2015 Yılı Başarılı Organizatörü ve Organizasyonu” ödülü takdim
edildi. İdealist Kadınlar Birliği Başkanı Aslı KARAKUS Şiir Şöleni etkinliğinden dolayı
Ayşe PASLANMAZ’a başarı plaketi takdim etti. AKSESHABER Gazetesi Sahibesi Tv
Programcısı Şair Ebru ELMASKESER, Ayşe PASLANMAZ’ı tarih boyu her dönemde
hoşgörü diyarı olarak ün yapmış Kapadokya Bölgesinin Dünya Milletlerini kucaklayan
felsefesinin günümüze kadar sembolleşmiş temsilcisi MEVLANA plaketiyle kutladı.
Kapadokya Şiir Şöleni Şair Ahmet Selçuk İLKAN’ın şiir dinletisi ve Türkiye’nin yanı sıra
Azerbaycan, KKTC, Rusya ve Makedonya’dan çok sayıda şairin şiirlerini okumasıyla devam
etti. Şölen Ohri Doğumlu Tenor Şakir İLYASOĞULLARI ve piyanist Kaya GÜÇ’ün konseri
ile son buldu.
Şölenin üçüncü günü Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi senatosu tarafından Makendonya
Cumhurbaşkanına fahri doktora verildi. Üniversitede öğrencilere konferans veren
Cumhurbaşkanı Kapadokya’nın insanlık adına iyilik odaklı tarihsel geçmişini Kadeş
Anlaşmasından bu güne barış amaçlı gayretleri nedeniyle her din ve ırktan olumlu örnekler
barındıran Kapadokya yöresinin medeniyet mirasçılarına övgüler yağdırdı. Hacı Bektaş
Veli’nin ve Mevlana’nın bu coğrafyada ya da felsefi zirve yaptıkları dönemlerin ilham
kaynağını Kayzer’in memleketi güzel atlar diyarı Kapadokya’ya mal etti. Toplumun kadın ve
erkek eşitliği ilkesini önemsemesini ayrıca hangi din olursa olsun amacın iyi insan olmak
hedefine ve de adabına yaraşır izler bırakmak olduğunu vurguladı.
Üsküp’ten Nevşehir’e uzanan sevgi köprüsüvesilesiyle Üsküp’te yayımlanan kültür sanat ve
edebiyat dergisi “Köprü” ve Eğlenceli Eğitim ve Kültür Dergisi “Kardelen”i çıkaran Hüsrev Leyla Şerif EMİN çifti ve Şair Rabie RUŞİD ile yemekte tanıştım ve edebiyatla ilgili sohbet
imkânı oldu. Kültür sanat ve edebiyata sevdalı güzel yürekli eşlerin heyecanına ortak oldum.
Kardeşlerime bu güzel edebiyat yolculuklarında başarılar diliyorum.
Programa değerli editörüm Eda BİLDEK kardeşimin babası ve annesi de kızlarının başarısı
görmek için yanlarındaydı. Onlarla da yüz yüze görüşüp sohbet ettik. Böyle değerli bir evlat
yetiştirdikleri için bu değerli anne babayı kutluyorum. Ümmiye Yılmaz ERÇEVİK kardeşimi
de eşinin kardeşi yalnız bırakmamış. Programa birlikte gelmişler. Bu tür programlarda insanın
yakınlarının yanında olup destek vermesi ne güzel. Ayrıca program davetimizi kırmayarak
kabul eden, bizleri yalnız bırakmayan değerli kardeşim Cengiz KAYMAZ’a çok teşekkür
ediyorum.
Cumartesi akşamında organizatör şair Ayşe PASLANMAZ şiir programı düzenledi. Bu
program kapsamında katılımcılarının her birine 11. Kapadokya Şiir Şöleni logolu yöresel
motiflerle süslü çini tabak ve onur belgesi takdim etti.11. yıl yaş pastası töreni yapıldı.
“11. Kapadokya Şiir Şölenine” ayrıca Azerbaycan Milletvekili Dr. Ganire PAŞAYEVA,
K.K.T.C Magusa Milletvekili Dr. Arif ALBAYRAK, T.C Başbakanlık Müşaviri Hamdi
ŞENGEL, K.K.T.C Kültür ve Spor Bakanlığına Bağlı Kültür Dairesi Müdürü Nilay
TUNÇALP, Yunus Emre Enstitüsü, K.K.T.C Meclisi Kültür Sanat Danışmanı Mustafa
HASTÜRK, K.K.T.C’den Şair Besteci Dolgun DALGIÇOĞLU, Türk Dünyası Gazeteciler
Federasyonu Genel Başkanı Menderes DEMİR, Kültür ve Turizm ve Kalkınma Federasyonu
Genel Başkanı Bektaş TANRIVERDİ, Kerkük Kültür Derneği Genel Başkanı Şemsettin
KUZECİ, Kıbrıs’tan şair Beste SAKALLI, Rusya’dan şair Yuruslan BOLATOV,
Makedonya’dan Sande STOJCESKİ, Bratislav TAŞKOVSKİ, Adnan İDRİS, Fahri ALİ,
Rabia RUŞİD, Hüsrev EMİN, Leyla Şerif EMİN, Türkiye’den Şairler TURKSAV Başkanı
Yahya AKENGİN, Birleşen Yürekler Derneği Genel Başkanı Yasemin MEYDAN, Abdullah
SATOĞLU, Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL, Dr. Osman BAŞ, Dr. Nedim UÇAR,

Muhsin DURUCAN, Bekir AKBULUT, Ali ÖZKANLI, Mehmet Metin BAŞ, Birgül Sevil
TEKİNAY, Eda BİLDEK, Ümmiye YILMAZ ERÇEVİK, Ebru ELMASKESER, Gaye
DİLEK, Kâşif Kani ERTÜRK, Nilüfer Açılan YILDIZ, Aslı KARAKUŞ, Bülent
TANRIVERDİ, Şahin GÜLTEKİN, Ali TANRIVERDİ, Meliha YILMAZ, Erdal GÖKMEN,
Mustafa ARI, Erkan ÖZTÜRK, Kaan SEYFİ ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden şair yazar
sanatçılar da şölende yer aldılar. Gecede Kelami AKDEMİR okuduğu birbirinden güzel Türk
Sanat Müziği eserleriyle gönülleri fethetti. Programın sonunda Kelami AKDEMİR ve Gaye
DİLEK’in “Boş Çerçeve” düeti büyük alkış aldı.
Ayşe PASLANMAZ himayesinde narin ve nadide gül yürekli kardeşlerimiz Ayşegül
DEĞERLİER,
Beytullah
KÜÇÜKTÜFEKÇİ,
Merve
AKDEDE
ve
Gülsüm
KÜÇÜKTÜFEKÇİ gecede okudukları şiir ve türkülerle programa renk kattılar.
Gecenin sunumunu yurt dışı ve yurt içinde defalarca profesyonelce başarılı sunumlar yapan
Şair Yazar Rıfat ÇAKIR kardeşimiz gerçekleştirdi. “Kapadokya Şiir Şölenleri”yle ve
duygusal şiirleriyle dünyaca tanınan Peri Kızı mahlaslı Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi
Ayşe PASLANMAZ şölene katılan ve emeği geçen herkese şükranlarını sundu. Anadolu’nun
başarılı bayan temsilcisi hem sanatçı hem iş kadını kimliğiyle on bir yıl boyunca aralıksız ve
sınırsız bir özveriyle bu günlere getirdiği Kapadokya Şiir etkinliklerini büyüyerek tüm
dünyaya nam salacağı bizzat katılımcıların takdiri ile tescil edilmiş oldu. Ayşe kardeşimin
başarılarının devamını diliyorum. Böyle kültür sanat ve edebiyat elçilerine çok ihtiyaç var.
Allah yardımcısı olsun.
Bir daha ki kültür sanat ve edebiyat programında buluşma dualarımla…
Yazan: Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12750.html
Erişim Tarihi: 17.04.2015

Kayserilinin yeni yazılımı “NET LOCK”
Geçtiğimiz aylarda çıkan Torba Yasasıyla birlikte internet kullanımında önemli düzenlemeler
yapıldı. Yeni internet yasasına göre artık internet ağında ki tüm aktiviteler kayıt altına
alınacak ve arşivlenecek. Çıkarılan yeni yasa ile yapılacak olan kayıt işlemlerini daha kolay
yapabilmek için Kayserili yazılımcı Murat Ataşçı, özel bir yazılım geliştirdi.
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Geçtiğimiz aylarda çıkan Torba Yasasıyla birlikte internet kullanımında önemli düzenlemeler
yapıldı. Yeni internet yasasına göre artık internet ağında ki tüm aktiviteler kayıt altına
alınacak ve arşivlenecek. Çıkarılan yeni yasa ile yapılacak olan kayıt işlemlerini daha kolay
yapabilmek için Kayserili yazılımcı Murat Ataşçı, özel bir yazılım geliştirdi. Hazırladığı yeni
yazılıma ‘Net Lock’ ismini verdiklerini söyleyen Ataşçı, net lock ile işverenlerin mesai
saatleri içerisinde çalışanları rahatlıkla takip edebileceğini belirtti. Yeni internet yasası ile
internet kullanımında önemli değişikliklerin yapıldığını belirten Ataşçı; “Yeni değişen
internet kanunu bazı zorunluluklar getiriyor. İnternet üzerinde yapılan bütün işlemlerin

kaydının tutulması gerekiyor” dedi. İşverenlerin sahibi oldukları internet ağında gerçekleşen
tüm aktivitelerden sorumlu olduğunu ifade eden Ataşçı; “ Kullanıcılar bunun çok farkında
değiller ama burada birinci sorumlu işverenlerdir. İşveren iş yerinde yapılan bütün
aktivitelerin arşivini tutmak ve zaman damgasıyla kayıt altına alması ve muhafaza etmekle
sorumludur. Biz geliştirdiğimiz yazılımla hem daha işlevsel hem de daha ekonomik bir hale
getirdik. Geliştirdiğimiz yazılım la birlikte sadece kayıt altına almaktan ziyade aynı zamanda
kontrol edilebilirliği sağlamaktır. Engellenmek istenilen sitelere erişimi engellemek
geliştirdiğimiz yazılımla mümkün hale geldi. Bu yazılımla birlikte bir bilgisayarla ortak ağda
ki tüm internet kullanımını kontrol edebiliyoruz” şeklinde konuştu. VAR OLANIN ADI
KONULDU Mevcut yasanın yaklaşık iki ay önce çıkarıldığını belirten Ataşçı, yasanın
getirdiği yeni uygulamaların işverenler tarafından kendilerine artı bir yük gibi görüldüğü için
eleştirildiğini söyledi. Bu uygulamanın tamamen yeni bir uygulama olmadığını daha önceleri
de ağda ki tüm faaliyetlerden ağ sahibin sorumlu tutulduğunu belirterek şunları söyledi;
“Çıkan kanunla yeni bir uygulamadan ziyada var olan bir uygulamanın adı konulmuş oldu.
Yasa gereği kayıt yapmanın bir zorunluluğu yok. Fakat kullanılan ağda suç unsuru içeren bir
aktivite yapılmışsa veya bundan dolayı suç duyurusunda bulunulmuşsa burada sorumlu kişi ağ
sahibidir. Çünkü insanlar internetlerini paylaşarak kullanıyorlar. Herhangi bir kayıtta olmazsa
kimin ne yaptığını bilemeyiz. Bundan dolayı da ağda meydana gelen her hangi bir suç
unsurundan ağ sahibi sorumlu tutulur”. Yeni uygulamayla birlikte işverenlerin yasal olarak
çalışanların ekranlarını kontrol edebileceğini belirten Ataşçı, “Bir işletmede ana bilgisayar
olarak seçilen ekrandan tüm bilgisayarların anlık görüntülerine ulaşıla bilir gerektiğinde
anında müdahale edile bilir. Bu sistemle işveren herhangi bir siteye girilmesine engel koya
bilir, isterse de süre sınırlaması getire bilir. Herhangi bir siteye erişimi otomatik olarak belirli
saatlerde açar ve otomatik olarak da erişimi tekrardan engelleye bilir. Ataşçı sözlerinin
sonunda İnternet kullanımının kayıt altına alınması aynı zamanda sağlıklı internet kullanımını
geliştireceğini ve iş verimliliğini arttıracağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12751.html
Erişim Tarihi: 17.04.2015

Çocuk gözünden yaşam
Kayseri İsabet Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Beyazzambak Anaokulları’nın “Çocuk
Gözünden Yaşam” adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.
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Kayseri İsabet Eğitim Kurumları bünyesinde bulunan Beyazzambak Anaokulları’nın “Çocuk
Gözünden Yaşam” adlı fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Sergiye Kayseri Ak Parti
Milletvekili İsmail Tamer, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim
Müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandan da katıldı. Kayseri
Park Alıveriş Merkezi’nde gerçekleşen sergi, ilgililerin beğenisine sunuldu. Açılış
konuşmasını yapan Kayseri İsabet Okulları Genel Müdürü Turan EKİZ; “ Kayseri

Beyazzambak Anaokulları olarak 6 şubede yüzlerce öğrenciye okul öncesi ve ahlak eğitimi
hizmeti verildiğini, bununla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlere de büyük önem verdiklerini
belirterek, çocukların gözünden yaşamın nasıl göründüğünü sergilemek amacıyla bu sergiyi
düzenlediklerini belirtti.” Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl Milli Eğitim
müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte Sergi Açılışını Yapan Kayseri Milletvekili
İsmail Tamer okul öncesi eğitimin önemine değinerek, torununun da bu kurumların öğrencisi
olduğunu ve verilen eğitimden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Yaklaşık 600
kadar eserin sergilendiği “Çocuk Gözünden Yaşam” adlı sergi öğrencilerin görsel
dünyalarının da birer yansıması olarak karşımıza çıkıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12752.html
Erişim Tarihi: 17.04.2015

Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kayseri’de kaldığı ikamette yalnız yaşayan şahıs ölü bulundu.
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Kayseri’de kaldığı ikamette yalnız yaşayan şahıs ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Konaklar
Mahallesi 458/5 Sokak üzerindeki ikametinde yalnız yaşayan A. C.’den haber alamayan
yakınları eve geldi. Eve giren yakınları A. C.’nin hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A. C.’nin hayatını kaybettiğini
belirlemesiyle durum polise bildirildi. Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından A.
C.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12753.html
Erişim Tarihi: 17.04.2015

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Develi'de
ziyaretlerde bulundu
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Develi ilçesini ziyaret
etti. Düzgün, Kayseri Valiliği öncülüğünde Develi Belediyesi tarafından organize edilen
Develi Turizm Odaklı Kalkınma Planı (DETOK) kapsamında teknik planlamaya geçiş ve
hazırlanan bilimsel kitabın takdim törenine katıldı. İlk olarak Develi Kaymakamlığı'nı ziyaret
eden Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü burada Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, İl Emniyet
Müdürü İbrahim Kulular ve kaymakamlık çalışanları karşıladı.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Develi ilçesini ziyaret
etti. Düzgün, Kayseri Valiliği öncülüğünde Develi Belediyesi tarafından organize edilen
Develi Turizm Odaklı Kalkınma Planı (DETOK) kapsamında teknik planlamaya geçiş ve
hazırlanan bilimsel kitabın takdim törenine katıldı. İlk olarak Develi Kaymakamlığı'nı ziyaret
eden Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü burada Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi Belediye
Başkanı Mehmet Cabbar, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, İl Emniyet
Müdürü İbrahim Kulular ve kaymakamlık çalışanları karşıladı. Develi Kaymakamı Enver
Ünlü'den ilçede devam eden yatırımlar hakkında bilgiler alan Vali Düzgün, ziyareti
değerlendirdi. Düzgün, "Ziyaretimizin amacı Develi’nin tarımıyla, sanayisiyle beraber turizm
odaklı kalkınması amacıyla kaymakamlık, belediye, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’mızla
birlikte Develi Turizm Odaklı Kalkınma Projesi hazırlanmıştı. Benim göreve başladığımın ilk
haftaları da tanıtım toplantısını yapmıştık. Bugüne kadar Develi’de yapılan çalışmaları,
bundan sonraki yol planı konusunda da üniversiteden akademisyen arkadaşlarımızla beraber
bir görüşme yapacağız" dedi. Düzgün daha sonra, Kayseri Valiliği öncülüğünde Develi
Belediyesi tarafından organize edilen DETOK kapsamında teknik planlamaya geçiş ve
hazırlanan bilimsel kitabın takdim törenine geçti. Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür
Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali Orhan Düzgün'ün yanı sıra, Develi Kaymakamı Enver
Ünlü, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve
davetliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,
"Develi Turizm Odaklı Yerel Kalkınma Planlaması adıyla Develi’nin kalkınmasına yönelik
başlattığımız çalışmanın ikinci aşaması olan teknik planlamaya geçiş toplantısına hoş
geldiniz. Develi Hitit, Roma Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde daima önemli
yerleşim yerlerinden birisi olmuştur. Bu nedenle Develi sınırları içerisinde çok sayıda tarihi
ve kültürel eserler bulumaktadır. Her ne kadar yeterince bilinmese de Develi somut ve somut
olmayan kültürel mirası açısından Türkiye’nin en zengin ilçeleri arasında yer almaktadır”
dedi. Develi Kaymakamı Enver Ünlü ise, "Dünyanın en hızlı sektörlerinden biri olan turizmin
ülke ekonomilerine yaptığı katkı ve kültürlerin birbirlerini tanımasında, kaynaşmasında ve
evrensel anlamda barışın sağlanmasında şüphesiz en önemli araçlardan birisi olduğu
muhakkaktır. Binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginliğiyle doğal güzelliklerin iç içe

yaşandığı ender turizm cennetlerinden birisi olan güzel ülkemizin turizm gelirlerinde hak
ettiği payının alması dünya ülkelerinde kültürel mirasının yaşatılması ve kültürler arası
diyaloğun geliştirilmesi açısından hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Gizemli ve baş
döndürücü çeşitliliğin ve farklılığın kucaklaşma kültürü çerçevesinde barındığı turizm
çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye’nin turizm potansiyelini
en üst seviyeye çıkarmak için el birliğiyle gayret göstermemiz gerekmektedir. Ülkemiz tarihi
değerleri, kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, genç ve dinamik nüfusu, geleneksel
misafirperverliği ve kaliteli hizmet anlayışı ile önemi turizm potansiyeline sahiptir” ifadelerini
kullandı. "KAPADOKYA BÖLGESİ'NE 2 MİLYON TURİST GELİYOR" Törende bir
konuşma yapan Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, "Günümüzde dünyada 1 milyar insan
turizm amaçlı olarak yer değiştiriyor. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Türkiye’de bu 1
milyar kişi içerisinde geçtiğimiz yıl 37 milyonu kabul etti. 37 milyon Türkiye için iyi bir
rakam. Dünyada en fazla turist kabul eden 6. ülke konumuna geldik ve 34 milyar dolar da
gelir sağlandı. Tabi Türkiye’ye gelen turistlerin önemli bir kısmı daha çok deniz turizmi için
gelenler ama son yıllarda özellikle 5-10 yıllarda farklı alanlarda kültür, doğa, dağ, yayla
turizmi gibi alanlara da ciddi yönelmeler başladı. Tabi bölgemize gelen turistlere
baktığımızda da özellikle Kapadokya Bölgesi olarak isimlendirdiğimiz başta Nevşehir olmak
üzere Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde gibi yerlere de 2 milyona yakın turist
geliyor. Ama gelen turistlerin önemli bir kısmı da Kayseri Havaalanı’nı kullanmasına rağmen
çok az bir kısmını Kayseri içerisinde tutabiliyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12754.html
Erişim Tarihi: 17.04.2015

ERÜ'de Kudüs anlatıldı
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından ‘Mukaddes Mekan Kudüs’ başlıklı
konferans düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından ‘Mukaddes Mekan Kudüs’ başlıklı
konferans düzenlendi. İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe
Kudüs Uzmanı Musa Biçkioğlu konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilere Kudüs’ü ve İsrail
Devleti’ni anlatan Biçkioğlu konferansa İsrail’in Filistinli’lere uyguladığı baskı ve zulmü
anlatan karikatürlerden oluşan bir slayt gösterisi ile başladı. Filistinlilerin Yahudilere taş
atmasının bir anlamı olduğuna değinen Musa Biçkioğlu; “Yahudi inanışına göre taş iki
kesime atılır? Birincisi, zina edenlere, ikincisi de ancak şeytana atılır. Dolayısıyla bir Filistinli
onlara taş attığı zaman onları şeytan yerine koymuş oluyor.” şeklinde konuştu. Tek taraflı
olarak komşularına karşı saldırılarıyla beraber İsrail'in savaşsız bir gününün geçmediğini
belirten Biçkioğlu, “Dünya ülkeleri Kudüs’ün İsrail’e ait olduğunu kabul etmiyor, bütün
dünya elçiliklerinin Tel Aviv’de olmasına rağmen, 1980’de İsrail’in çıkardığı bir yasa ile
Kudüs, İsrail’in daimi ve değiştirilemez başkentidir denildi. Devlet kurumlarını Kudüs’e

kurdular. İsrail Kudüs’ü başkent olarak kullanıyor.” dedi. Yahudilerin ‘Büyük İsrail’
projesinin olduğunu belirten Biçkioğlu, Tevrat inanışına göre bu proje kapsamında belirlenen
toprakların Yahudi halkına dini referanslarla miras kaldığı iddiasında olduklarına da dikkat
çekti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12755.html
Erişim Tarihi: 17.04.2015

Kayseri'de turistleri taşıyan otobüs devrildi: 12
yaralı
Kayseri’de Koreli turistleri taşıyan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana
gelen kazada 1’i rehber 12 turist yaralandı.
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Kayseri’de Koreli turistleri taşıyan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana
gelen kazada 1’i rehber 12 turist yaralandı. Kaza, Kayseri-Niğde Karayolu 30’uncu
kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koreli turistleri Kapadokya’ya götüren
B.E. (51) yönetimindeki 34 UEA 37 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, otobüs içerisinde 1’i rehber 12 turist
yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan turistler ilk
müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay
yerine gelen UMKE ekipleri de kazaya karışan otobüsün içerisinde yaralı aradı. Polis ve
jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolun tek şeridini trafiğe kapatırken, olası bir
kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12756.html
Erişim Tarihi: 17.04.2015

“Biz 2 dönem için bu işe geçmeyi düşünüyoruz”
Sanayici Tahir Nursaçan ekibiyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesinin (KOSB) 4 Mayıs tarihinde yapılacak genel kurulunda başkanlığa aday
olacağını açıkladı. Nursaçan, “Biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesine sahip olmaya değil,
sahiplerine hizmet sunmaya geliyoruz” dedi.
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Sanayici Tahir Nursaçan ekibiyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, Kayseri Organize
Sanayi Bölgesinin (KOSB) 4 Mayıs tarihinde yapılacak genel kurulunda başkanlığa aday
olacağını açıkladı. Nursaçan, “Biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesine sahip olmaya değil,
sahiplerine hizmet sunmaya geliyoruz” dedi. Düzenlenen basın toplantısında, Kayseri
Organize Sanayi Bölgesinde 4 Mayıs tarihinde yapılacak olan genel kurulda başkanlığa aday
olacağını açıklayan sanayici Tahir Nursaçan, “Bu şehir bize sadece ekmek kapısı değil,
yurttur. Bu şehir bize yatırım yaptığımız bir arazi değil, hayatımızdır. Ben bu şehre gönülden
bağlı ve bu şehrin gelişimi için çalışan bir bireyim. Bu aynı zamanda bir sevda işidir. Ben
Kayseri sevdalısıyım. Ben aynı zamanda bir sanayiciyim. Kayseri’de bulunan iki işletmemiz
ile bu şehre hizmet etmek benim için büyük bir onur” diye konuştu. Nursaçan ayrıca,
“Kayseri kültüründe sevgi ve saygı barındıran, bununla birlikte ilgiyi göstermekten hiç
çekinmeyen bir şehrin mirasını taşıyoruz. Biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde her
sanayicimize bu kültür ile hizmet vermek için adayız. Biz ilgi göstermekten, sevgi ve saygı
çerçevesinde hizmet etmekten mutluluk duyacak bir ekibiz. Biz yenilikçi bir grubuz. Yeni
fikirlerimiz ve genç bir kadromuz var. Biz Kayseri Organize Sanayi Bölgesine sahip olmaya
değil, sahiplerine hizmet sunmaya geliyoruz. Organize Sanayi Bölgesinin Kayseri
ekonomisine mutlak suretle katkı sağlayan bir yapıdır. Bu yapıda kim ki yeni ve gelişimci
adımlar atarsa bu şehir kazanır. Biz bu kazanımları arttırmak için fikirlerimiz ile geldik.
Kayseri sanayisi yeniliğe aç kaldı. Biz yeniyiz ve yenilikçiyiz” şeklinde konuştu. ‘Bu yolda
birlikte çıktığımız arkadaşlar burada’ diyen Nursaçan, “Arkadaşlarımla aynı masada
oturmaktan ve aynı yola baş koymaktan onur duyuyorum. Size açık yürekle söyleyebilirim ki
benim ile grubumuzdan herhangi bir kardeşim aynı yetenek ve özgüvene sahip. Tüm
grubumuza şahsım adına teşekkür ediyorum. Bana adaylığımız için desteklerini ileten her bir
sanayicimize tekrar teşekkür ediyorum. Ben Tahir Nursaçan ve ekibimiz 4 Mayıs tarihinde
gerçekleşecek olan 13. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulunda aday olduğumuzu
bildirir, bu adaylığın Kayseri Sanayisi ve ekonomisi için hayırlara vesile olmasını dilerim”
ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Nursaçan, “Biz kadromuzdaki arkadaşlarımızın hepsi
yüksek özgüvene sahip, hiçbir yerden emir alacak çapta değil. Organize Sanayi Bölgesinde
bulunan sanayicilerin istek ve arzularını yerine getirecek, Organize Sanayi de en büyüğünden
en küçüğüne her firmaya eşit mesafede olacak kapasite ve kabiliyeti sahip yönetim ekibimiz
var. Ekibime güvenim tamdır. Onun için hiçbir şüphem olmadı. Burada kararı biz genel
kurulda sanayicilerimiz vermesini düşünüyoruz. Biz 2 dönem için bu işe geçmeyi
düşünüyoruz” dedi. Başkan adayı Nursaçan’ın yönetim kurulu listesi ise şu şekilde yer alıyor;
Mehmet Tazecioğlu, Mustafa Yayla, Seyit Demir, Seyhan Arifoğlu, Süleyman Sarptaş,
Mehmet Yamanlar, Şadi Başkal, Şeref Özdemir, Nihat Küçükusta, Özer Bostancı ve Murat
Dur.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12757.html
Erişim Tarihi: 17.04.2015

Bizim Kampüs'te Bu Hafta ‘’Kaliteli Eğitim
Sivil Hayata Kaymaktadır’’
Bizim Kampüs olarak bu sayımızın konusunu “Türkiye’deki Eğitim Sisteminin
Sorgulanması.” Haftanın röpartaj konuğu ise Erciyes Üniverstesi Sosyoloji Bölümü Öğretim
Görevlisi Dr. Faruk Karaaraslan oldu. Türk Eğitim sisteminde bir dişli olan Sayın Karaaslan,
eğitim sisteminde aksaklıklara neden olan unsurlara değinirken ‘’Kaliteli eğitim sivil hayata k
aymaktadır’’ dedi.
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Sayın hocam! Öncelikle bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Başlangıç olarak
sormak istediğimiz konu; Kur’an- ı Kerim’de ilk inen ayet “oku”dur. Peki okumak nedir? Biz
okumayı doğru anlıyor muyuz? Okumayı doğru anladığımızı söylemek çok mümkün değil.
Kelime anlamı itibarıyla düşündüğümüzde okumanın ne manaya geldiğini bildiğimiz
söylenebilir fakat üzerine tefekkür ettiğimiz ve neticelere ulaşarak gündelik hayatımıza
uyguladığımız bir eylem olmadığı düşüncesindeyim. Dahası bu gün eğitim sisteminin hiçbir
yerinde okumanın yazmanın ne manaya geldiğini neden bu melekelere ihtiyaç duyduğumuzu
bunun insan olmakla ya da farkındalık geliştirmekle ne alakasının olduğu üzerinde
durulmamaktadır. Sürekli roman ya da kitap okumak gerektiği salık verilir fakat bunun neden
ve nasıl olacağı anlatılmaz. Daha doğrusu bu felsefi bir sorgulamaya dönüşmez. Atom
bombasını icat edenin ya da Amerika’nın sömürgeci politikasına yön veren düşünce
adamlarının ‘çok okuduğunu’ varsayarsak salt okuma eyleminin neticesinin çokta iyi
olduğunu söylemek mümkün değil. Burada temel bir soru ortaya çıkıyor. Okumanın ya da
yazmanın ahlak ile olan ilişkisi nedir? Bu soruyu cevaplamadan okuma eylemine girişmek ya
da okuma grupları kurmak bence neticesi kibre ve zulme dönecek ürünler ortaya
çıkarabilmektedir. Bu noktada neden okumamız gerektiği nasıl okumamız gerektiğinin
belirleyeni olacaktır. Ki Usul muhtevayı betimler. Bir nazar geliştirmeden manzaraya işaret
edilemez. Yani okumanın edeple, düşünceyle, kavramla, modern dünya ile ilişkisi üzerine
düşünmeden ve okumanın bir zorunluluk olduğunu kavramadan bir okuma eylemi yapmış
olmayız. Tabi ki burada okuma fiilinin sınırları da genişletilebilmelidir. Okuma yazma
bilmeyen birisinin bakarak daha iyi okuduğunu ifade etmek mümkündür. Zira sadece harfler
okunmaz. İnsanlar, binalar, şehirler, tabiat vs. okunur. Yani onlara kulak verilir. Oradaki
hikmet kavranmaya çalışılır. İslam’ın ilk ayetlerden başlayan okumaya dair vurgusunu ben bu
şekilde anlıyorum. Farkına varma, İç görü geliştirme, üzerine biraz kafa yorma, eşyanın
hakikatine vakıf olma çabası olarak. ‘’Üniversiteler aynı zamanda resmi ideolojinin halka
geçiş kanallarıdır’’ Toplumumuzda üniversite okumayanın adam olmayacağı kanısı var.
Halbuki toplumun birçok mesleki alanı var. Herkes üniversite okumalı mı? Herkes üniversite
okumamalı elbet. Bu gün üniversitelerin öğrenciyi adam etme gibi bir misyonu da yok.

Üniversitenin sosyal hayatta gördüğü birçok işlevin içinden sadece birisinin meslek edindirme
olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra üniversiteler aynı zamanda resmi ideolojinin halka
geçiş kanallarıdır. Vatandaş yetiştirme mekanlarıdır. Gözetim sağlamanın basit yollarındandır.
Eğlence merkezleridir. İdeolojik örgütlenmelerin başat noktalarıdır vs vs. Bu günkü duruma
baktığımızda bir çok üniversite öğrencileri açısından dört yılın biraz eğlence ile karışık
doldurulması ve sonrasında bir kariyer getirmesi beklenen kurumdur. Halk dilinde yaygın bir
şekilde yer edinmiş “üniversite hayatı” tanımlaması da buna işaret etmektedir. Dahası
üniversitelerle gelen uzmanlaşmanın özellikle el işçiliği gerektiren mesleki alanlarda ustaçırak ilişkisini öldürdüğünü belirtebiliriz. Mesleki alanlar üniversiteler bünyesinde istihdam
sağlayacaksa dahi bu usta çırak ilişkisinin bir şekilde ikame edilmesi gerektiği gözden
kaçmaktadır. Eğitim sistemimizde eğitim süresi, üniversite sayısı, okuyan sayısı artmasına
rağmen; niçin aynı doğrultuda niteliksel bir artış göremiyoruz? Aslında yukardaki soruda
kısmen bu sorunun cevabını verdim. Modern dünyada üniversiteler ya da eğitim kurumlarının
nitelikli bir toplum tasavvurundan ziyade başka işlevleri vardır. Bunu birçok sosyoloji
metninde açık ve seçik bir şekilde görürsünüz. Hatta modern eğitim kurumları tek tipçi yapısı
sebebiyle mevcut bir çok potansiyeli söndürmektedir. Belki bu noktada İvan İllich’in
“Okulsuz Toplum” ya da Catherina Beker’in “Zorunlu Eğitime Hayır” adlı eserlerini yeniden
okuyup düşünmemiz gerekmektedir. Örneğin sanat alanında önemli eserler koymuş bir çok
isim üniversiteli değildir. Hatta bazılarının öykülerine bakarsanız eğitimi kurumlarının kendi
sanat anlayışlarını törpüleyeceği düşüncesiyle üniversitelere mesafeli bakmışlardır. Daha basit
bir soru sormak gerekir belki bu gün tanınmış şairlerin kaç tanesi Üniversitelerde Edebiyat
alanında öğretim üyesi dahası edebiyat fakültesi mezunu. Örneğin Nuri Pakdil Hukukçu,
Rasim Özdenören’de hukukçu ve yıllarca Devlet Planlama Teşkilatında çalıştı, Mehmet Akif
Baytar, Turgut Uyar subay vs. nasıl bir eğitim sistemi genç nüfusla övünen ülkemiz için bir
enerjiye; bireysel, ülkesel ve evrensel başarılara imza atmamızı sağlar? Çok uzun ve çok
yönlü bir soru bu. Önce bireysel, ülkesel ve evrensel başarıdan ne kastettiğimizi uzun uzadıya
konuşmak icap eder. Eğer bu başarılardan küresel sistem içinde güçlü bir konumda olmayı
planlıyorsak tuttuğumuz yolun çok yanlış olmadığını ifade edebiliriz. Yani sadece nitelikli bir
azınlığın çok iyi bir eğitim görmesi geriye kalan çoğunluğun eğitim kurumlarında vakit
geçirerek suya sabuna dokunmaması doğru bir strateji. Ama bu başarılardan anladığımız
başka bir şey ise onun üzerine tekrar düşünüp cevaplar bulmamamız gerekecektir. Alternatif
bir eğitim sistemine ihtiyaç var mı? Varsa nasıl bir eğitim sistemi? Aslında her daim alternatif
eğitim sistemleri kurumsal anlamda olmasa da var olagelmiştir. Aile, vakıf ve dernekler bazı
gönüllü yapılanmalar, halen varlığını devam ettirebilen resmi ya da gayrı resmi medreseler
dahası halk değişleri, türküler ve anlatılar alternatif eğitim sistemi olarak görülebilir ve bu
kanallar üzerinden alternatif eğitim imkanları genişletilebilir. Buradaki sorun diplomadır.
Yani resmiyettir. Resmi olarak kabul görmeyen eğitimin muteber kabul edilmemesidir.
Halbuki Aşık Veysel hiç eğitim görmeden çok kaliteli ürünler verebilmektedir. Ya da bir
inşaat ustası bir inşaat mühendisliği mezunundan çoğu zaman çok daha iyi iş
çıkartabilmektedir. Sosyolojiye dair hiçbir şey okumamış bir kişi bir çok sosyologdan daha
isabetli tespitler yapabilmektedir. Bu anlamda alternatif olarak belirtiğiniz eğitim
kurumlarının itibarı artırılabilir ve bu gün örneğin sanayide çırak olarak çalışan ve yetişen bir
kişinin resmiyete ihtiyaç duyulmaksızın o işi yapma ehliyetine saygı duyulabilir.
Yapılabilecek çok şey var elbette. Bunlar uzun uzun konuşulmalı ve tartışılmalı. Dahası
eyleme geçilmeli. Yukarıda belirttiğim kanalları toplumsal anlamda besleyerek ayakta tutma
çabasını gütmeli. Bu anlamda sevindiricimi üzücümü olduğunu bilemediğim bir tespiti
paylaşabilirim. Bu gün iyi okuyan ve eğitimli insan yetiştiren resmi kurumlar iflas etmiş
durumdadır. Kaliteli eğitim sivil hayata kaymaktadır. Onun için ilgili okuyan yazan öğrenciler
vakıf ve dernek bünyesinde bir şekilde örgütlenmektedir. Benim buralarda verdiğim dersler
ile üniversitede verdiğim dersler arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade edebilirim. Sivil

ortamdaki derslere katılanlar çok daha ilgili, heyecanlı ve talip. Bu anlamda kaliteli eğitimin
diplomayı gerektiren resmi prosedürün yanı sıra sivil hayata kaydığını ifade etmek
mümkündür. M.SAFA ASAROĞLU- safa_asaroglu@hotmail.com YA VERİN
ALİMLERİMİZİ,YADA GÜNAH BİZDEN GİTTİ! Hasan el-Benna'yı anmak istiyorum. İlmi
hayatına değil hayatı ilmine indirgeyen,gece namazlarına ve pazartesi perşembe oruçlarına
devam eden,15 yaşında hafızlığını tamamlayan,üniversiteyi Daru'l Ulum'da okuyup,bitirme
imtihanlarında onsekizbin beyit şiir ve bir o kadarda nesir ezberleyen,İslami davası adına
İsmailiyye merkezli olan İhvan-ı Müslimin'i kuran ve yine bu dava yolunda Kral Faruk
tarafından şehid edilen bir Hasan... Ve baktıkça çağımızda ki Hasanlara,eşi tarafından
yemeğine koyulan zehirle ciğerleri parçalanarak şehid olan Hz.Hasan'ı anmak,anlamak ve
anlatmayı daha çok arzu ediyorum. Bu insanları hayatımızdan çıkarıp bir kenara atmamızın
nedeni sanırım biraz daha eskilere dayanıyor. Bizler biliyoruz ki alimsiz toplumlara cahiller
yön verir ve cahillerin yön verdiği toplum asla iflah olmaz.Ve yine biliyoruz ki bizim
alimlerimizi meydanlarda -tabiri caizse gözünün üstünde kaşın var diyerek - "şapka
takmadın,laikliğe karşı geldin" diyerek,Mesnevi Hakkı İbrahim Efendi'nin İstiklal
Mahkemelerinde idam kararını duymadan vefat etmesi üzere mezarı açılıp ölüsünü idam
edenler şimdi gençliğin duruma,eğitim sistemine sövüyorlar. Ben bir üniversite öğrenci olarak
diyorum ki: Türkiye'nin eğitim sistemine kulp bulmayın kardeşim! Bizler gençliğin bu haline
ağlarken sizler "beden benim çocuk benim"diyerek ahlaksızlığı meşrulaştırdınız.Bu durumu
düzeltmeye çalışmayı bir kenara bırakın,çocuk ve gençlerimize merhem olacak dersleri
getirenlere taşlar attınız. Kusura bakmayın kardeşim! Ya verirsiniz bizlere Diyarbakır'da 47
arkadaşıyla beraber idam edilen Şeyh Saitlerimizi,Ankara'da asılan İskilipli Atıf Hocalarımızı
; ya da ağlayın hamile kalan kızlarınızın haline! Bırak kardeşim sınav sistemini! Sizler bizim
örtülü kardeşlerimizin yaradılış sistemini bozmaya çalışanlarsınız! Üniversite kapılarında ya
zorla başlarını açtırdınız ya da gözleri yaşlı evlerine döndürdünüz. Budur tarihin yazdığı en
büyük eğitim sorunu. Ya ana baba olarak siz verin şu çocukların hayat bilgisini, ya da kesin
sesinizi biz verelim evlatlarımıza ahlak dersini.! Ya sizler anlatın çocuklarınıza gayrimeşru
ilişkiyi, ya da kapatılsın şu çocuk esirgeme kurumları.! Ya sizler gönderin uzaya baş
örtülerimize takılan füzelerinizi, ya da bizler çıkaralım başımızdaki örtülerimizi.! Ya sizler
öğretin yavrularınıza zinaya yaklaşmamayı, ya da bağırmasın kimse " kürtaj yasaklanmasın"
diye.! Ya bizler dönüp bakalım artık kendimize, ya da yalvarmayalım Rahman'a nedir halimiz
diye! Kısaca kardeşim..! Bizde bu Hasanlar,Seyyidler,Ahmed Yasinler,Mücahidler,Furkanlar
oldukça ne eğitim sistemini ne gençliğin sorunlarını sizle tartışmayacağız. Bizim formatımız
bellidir. Bir Kitap,biraz su,belki kalem,bolca dua ve sonuna kadar teslimiyet. Bizdeki hayat
bilgisi budur. "O" ne kadar istediyse. Selam ve dua ile... Sena Beyza PolatSenabeyzapolat@hotmail.com İlme Talib Olanlara Selam Olsun Yazıma bir soruyla başlamak
istiyorum. Çükü buna vereceğimiz cevap çok önemli. ’’Üniversiteye hangi amaçla geldiniz’’.
Soru bu, sizin için ben muhtemel cevapları da vereyim. O kadar okuduk üniversiteye de
gideceğiz tabi, bir diplomamız olsun ki mutlaka bir yerde lazım olur. Ortam olsun ya da bizim
oğlanda üniversiteyi kazandı dedirtebilmek için vs. cevaplar çoğaltılabilir. Cevaplarınız
bunlardan biriyse yazının bundan sonrasını okuyarak sizi fazla meşgul etmiyeyim diğer
yazılara, fotoğraflara göz gezdirmeye devam edebilirsiniz. Bir kere üniversiteye geliş
amacımız tam anlamı ile zihnimizi devamlı meşgul etmezse hedefsiz gemi gibi dolanır
dururuz. Eğer seçtiğimiz veya okuduğumuz bölümü benimser isek birinci aşamayı anca
geçmiş oluyoruz. Çünkü asıl iş bundan sonra başlıyor. Günlük 3-5 saatlik teori dersi ile bu iş
yürümüyor. Çalışmamızı günün geri kalan kısmına da yayarak o bölüm ile alakalı bir şeyler
üretmeyi hedeflemek gerekmektedir. Üniversiteler işin usulünü gösterir, tam anlamı ile size o
alanda yetkin bir konuma getiremez. Yani anahtarı size verir, gerisi ve asıl iş size kalmış
demektir. Bugün diplomalı işsizler bunun güzel örneklerindendir. Ya da geçmişe
baktığımızda medreselerin başarısı teorik ile pratiğin birlikte vermesinden kaynaklanmaktadır.

Bunun yanında tabi ki de üniversite ortamının bize sağlayacağı imkânlardan faydalanmamız
gerekecektir. Sanat, spor, siyaset vs. den de alakadar olmamız bizi o diplomayı alan diğer
insanlardan daha yetkin kılacaktır. Örnek verecek olursak sanattan anlamayan bir mimarın
eseri, metafizik değerlerden yoksun mühendisin eseri hep yarım kalacak demektir. Hele ki
İslami ilimlere az da vakıf olmayan bir insanın ortaya koyacağı her türlü çalışma birçok
değerden eksik olarak ortaya çıkacaktır. Konuyu biraz daha kendi okuduğum fakülteye,
ilahiyat özeline çekmek istiyorum. Genel çerçeveye baktığımızda ilahiyat öğrenci profili,
başka fakülteye gidememiş olduğundan ya da kısa yoldan bir iş sahibi olma arzusundan
bölümü seçen öğrencilerden oluşmaktadır. Bu ve buna benzer niyetlerle başlayan öğrenci,
alimlik şöyle dursun imamlık, kuran kursu öğreticiliği, öğretmenlik görevlerinin bile hakkını
veremediğini görmekteyiz. Öğrenci iken gördüğü derslerin usulünü öğrenip üzerine bina
edilemeyen ilim eksikliği, İslam’ın felsefesini öğrenip hayata geçirilmeyen ameller, işi daha
da çıkmaz hale getirmektedir. Hatta bunları halledip alanında birde açılımlar sağlamak
gerekmektedir. Bu yola kendini veren bir kişinin hazır unları tüketmek yerine bir de değirmen
kurması gerekmektedir. Yıllarca tekrarlanan bilgileri hazmederek üzerine yeni şeyler bina
edilmesi gerektiği çok aşikârdır. Bunu bir örnekle açıklayıp sonlandırmak istiyorum. İslam
hukukuna göre alım-satım yapılacak bir malın ortada olup satın alanın neyi satın aldığını
görmesi lazım. Ama günümüz şartlarında her ürün için böyle olması neredeyse imkansızdır.
Bu anlamda hukukun bu tarz kuralları güncellemesi ihtiyaç haline gelmiştir. Ya da zekât
miktarının, kimlere verileceğinin ülke standartları ile birlikte düşünülüp güncellenmesi
gerekmektedir. Örnekler çoğaltılabilir. Bunlar sadece ilahiyat fakültesi okunarak yapılması
çok zordur. Ama bunları dert edinecek, ilahiyat ile de sınırlı kalmayan insanlara ihtiyaç
vardır. Bunları dert edinmeyen kişiler için ise para kazanmanın daha kolay yolları vardır
oraların tercih edilmesi daha isabetli olur. Sonuç olarak her geçen gün ilim sahibi insanlara
ihtiyacımız artmaktadır. Hele ki İslami ilimlere vakıf, aynı zamanda dünya gündeminden
haberdar olan ve en önemlisi kitap arasına sıkışıp kalmamış sahada da olan insanlara
ihtiyacımız
vardır.
Selam
olsun
böyle
insanlara.
EMRAH
YILMAZylmzemrah37@hotmail.com KÜLTÜR SANAT Özgürlük Mücadelecisi ve İslam Düşünürü
ALİYA İZZEBEGOVİÇ Aliya İzzetbegoviç’i anlamak için ilk önce onun hayatını bilmek
gerekir diyen Faruk Karaarslan kitaba Bilge Kral’ın hayatını anlatarak başlamıştır. Aliya
İzzetbegoviç’in biyografisinden, büyüdüğü çevreden, gençken okuduğu düşünürler ve
kitaplarından ve Yugoslavya’nın o dönemdeki halinden bahsetmiştir. Aliya İzzetbegoviç’in
düşünce hayatına etki eden faktörler olduğunu düşünmüş ve bunları şöyle sıralamaştır;
Çevredeki siyasal ortam, aile hayatı, genç Müslümanlar örgütü, hapishane hayatı. Bunların
altını doldurarak detaylı bir şekilde bahsetmiştir. Bunun devamında konuyu tüm Bosnalılar
gibi Aliya İzzetbegoviç’in hayatını en çok etkileyen olaylardan biri olan, Bosnalı ve
müslümanların zülüm gördüğü, Sırpların her türlü ahlaksızlığa başvurduğu, katliamın
Avrupa’nın tam ortasında olmasına rağmen Avrupalıların sadece izlediği fakat her şeye
rağmen Aliya İzzetbegoviç önderliğinde Bosna’nın bağımsızlığını kazandığı Bosna Savaşına
getirmiştir. 1990 sonrasında oluşmaya başlayan ‘yeni dünya düzeninin: av sahası olmaya” çok
müsait bir bölgeydi. Yugoslavya’nın çözülmeye başlamasından Bosna savaşının bitimine
kadar bu bölge NATO ve Birleşmiş Milletler açısından deney sahası olarak
kullanılmıştır.(Karaaslan, 2015: 28) demiştir. Nazi soykırımdan sonra Avrupa’daki en büyük
katliam olan Bosna Savaşı’nın detaylarından bahsetmiştir. Faruk Karaaslan, Aliya
İzzetbegoviç’in Ahlak ve Siyaset Anlayışı adlı bölümünde, Aliya İzzetbegoviç’in ahlak ve
özgürlük ilişkisini, ahlak ve akıl ilişkisini, ahlak, din ve tanrı arasındaki ilişkiyi ele almıştır.
Ahlak kavramının Bilge Kral’ın düşünce hayatında merkezi bir yerde olduğunu söylemiş ve
Bilge Kral’ı ahlak düşünürü olarak tanımlamıştır. Bunun devamında ahlak, din ve tanrı
arasındaki ilişki alt başlığında Aliya İzzetbegoviç’in ahlakı dinle ilişkilendirdiğinden
bahsetmiş ve sözü Mahmut H. Akın’a bırakmıştır. Mahmut H. Akın Aliya İzzetbegoviç’in

Savaş Ahlakı adlı bölümü kaleme almıştır. Konuya şu sözlerle başlamıştır; İzzetbegoviç’in
hayatını ve fikriyatını anlamak için hayatının tamamına yayılan özgürlük mücadelesini göz
önünde bulundurmak gerekiyor(Akın, 2015: 67). Devamında İzzetbegoviç’in en çok üstüne
durduğu kavramlardan biri olan özgürlük kavramına detaylı bir şekilde yer vermiştir. Mahmut
H. Akın Aliya’nın özgürlüğe bu derece önem vermesini özgürlük ve ahlak arasındaki ilişkiye
bağlamıştır. Aliya İzzetbegoviç’e göre özgür olmayan yani seçim yapamayan insanın
ahlakından bahsedilemezdir bu yüzden ikisi arasında güçlü bir ilişki, bağ vardır der. Mahmut
H. Akın yazdığı bir diğer bölüm olan Aliya İzzetbegoviç Düşüncesinde Kültür ve
Medeniyette Aliya İzzetbegoviç’in üzerinde en çok düşündüğü konulardan olan kültür ve
medeniyet kavramlarını açıklamaya çalıştır. Ona göre kültür insanın ruhundan beslenen bir
yapıdadır. Medeniyet ise insanın bedeninden hareketle açıklanabilir ve insanın doğa ile
kurduğu maddi ilişkinin bir sonucudur. İnsan ise hem manevi hem de maddi yönlere sahip bir
varlıktır(Akın, 2015: 86) der. Kitapta yukarıda anlatılanların detaylı bir hali vardır. Genel
hatlarıyla Aliya İzzetbegoviç’in hayatından, özgürlük, ahlak, kültür, medeniyet anlayışından
detaylı bir şekilde bahsedilmiştir. Bunun yanı sıra siyasetçi, komutan, yazar, islam düşünürü,
baba, entelektüel kimliklerinden de bahsedilmiştir. Kitap, bütün Müslümanların tanıması ve
kitaplarının okunması gereken, çağın müslüman önderlerinden olan Aliya İzzetbegoviç’i
tanımaya yeni başlayanlar için güzel bir kaynak. 8 bölümden oluşan kitap, akıcı, anlaşılır ve
açıklayıcı niteliktedir. Künye Mahmut H. Akın – Faruk Karaarslan, Özgürlük Düşünürü
Olarak Aliya İzzetbegoviç, Pınar Yayınları, 2015, 150 sf. Burak ELAGÖZ
brk.elagoz@gmail.com YÜREKTEN KAĞIDA DÖKÜLENLER Ya Öğreten, ya öğrenen, ya
dinleyen , ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma (yani bunların dışında kalma) helâk
olursun. HZ. MUHAMMED Halk için en büyük felaket, düşünce ve bilim adamlarının düşük
ahlaklı kimseler oluşudur. HZ. ALİ İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o
kadar cehalet kafidir. NECİP FAZIL KISAKÜREK Planınız bir yıl içinse pirinç ekin, on yıl
içinse ağaç dikin, yüz yıl için ise insanları eğitin. HUANG-CE Eğitimin kökleri acı fakat
meyveleri tatlıdır. Aristotle M.Furkan Alat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12758.html
Erişim Tarihi: 17.04.2015

Kısmetçi ile Nazlıcan Kayseri'de
Eğitimli tavşanları ile şehir şehir gezen Konyalı kısmetçi Celal Gezen, tavşanı Nazlıcan ile
Kayseri’ye geldi. Kayserinin en işlek caddelerinden olan Sivas Caddesinde Kayserililere
kısmet çektiren Celal ve tavşanı Nazlıcan büyük ilgi görüyor.
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Eğitimli tavşanları ile şehir şehir gezen Konyalı kısmetçi Celal Gezen, tavşanı Nazlıcan ile
Kayseri’ye geldi. Kayserinin en işlek caddelerinden olan Sivas Caddesinde Kayserililere
kısmet çektiren Celal ve tavşanı Nazlıcan büyük ilgi görüyor. Yeşilçam filmlerinden görmeye
alıştığımız kısmetçilik Kayseri sokaklarında nostalji oluşturdu. Kısmetçiliğin aile mesleği

olduğunu söyleyen Celal, dede mesleğini devem ettirmekten mutlu olduğunu belirterek;
“Kısmetçilik bizim için hem bir kazanç hem de bir eğlence aracı oldu. Şehir şehir dolaşıyor,
hem para kazanıyor hem eğleniyoruz. Gittiğimiz şehirlerde eski günleri hatırlatıyoruz. Buda
vatandaşlar tarafından çok hoş karşılanıyor” ifadelerini kullandı. Tavşanının adının Nazlıcan
olduğunu belirten Gezen, evlerinde de tavşanlarının olduğunu ve hepsinin eğitimli olduğunu
söyledi. Gezmen sözlerine şöyle devam etti; “ Bir tavşanı yaklaşık bir hafta gibi bir sürede
eğitiyoruz. Şehir dışına çıktıklarımızda ise birkaç tanesini yanımıza alıyoruz.” EĞLENCE
İÇİN YAPILIYOR Kısmetin bazı insanlar tarafından inanç olarak görüldüğünden dert yanan
Gezen,” Kısmet kâğıtlarının içinde dini bir şey yazmıyor. Kısmetlerin içinde eğlence amaçlı,
insanları neşelendirecek, güldürecek sözler yazıyor. 60 yıl önce yazılan kısmetler dahi
elimizde bulunuyor. O zamanlarda dahi dini herhangi bir bilgi yer almıyordu. Sadece insanları
mutlu edecek kısa yazılar yazılmıştır. Bundan dolayı kısmet sadece eğlence amaçlı yapılıyor”
şeklinde konuştu. Gençler tarafından çok fazla ilgi gördüğünü vurgulayana Gezmen,
“Çoğunlukla deniz kıyısında olan illere gidiyoruz. Özelliklede gençler çok fazla ilgi
gösteriyor Diğer bölgelerde de Kayseri gibi büyük illere gidiyoruz. Kayseri’de insanların çok
fazla ilgisini gördüm. Yaklaşık bir hafta Kayseri’de kalmayı düşünüyorum. Nazlıcan’a kısmet
çektirmek isteyen herkesi bekliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12759.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015
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İnsanoğlu olayları beş duyu organı (deri/el, göz, kulak, burun ve ağız/dil) ile algılar ve bunu
kendisini diğer canlılardan farklı kılan akıl melekesi ile yorumlar. Bu yorumu yaparken
yetişme tarzı, aldığı eğitim, beslenme kaynakları, çevresi, tabiat şartları, bulunduğu ortam ve
en önemlisi de haber kaynakları nasıl ve ne şekilde düşünülmesi gerektiği hususunda etkin
birer faktör olarak devreye girer. Çok bilindik bir anlatımla gözleri bağlanmış insanların fil
tarifindeki tuttukları yerleri, zihinlerinde daha önce oluşmuş benzer şekiller ile tarifi gibi.
Bizim çocukluk yıllarımızın Türkçe ders kitaplarında kısa bir hikâyeden anlatılmak istenen
“görmek” ve “bakmak” arasında ki fark gibi. İnsanoğlunun İlah/Rab inancının şekillenmesi,
Yüce Yaratıcıyı Kevni (kâinatta ki yaratılmış her şeyin varlığı/ahengi) okumalar yaparak
araması ve akli melekeye beş duyu organlarının idraki neticesinde ki etkileşimin
yorumlanmasını temin etmesidir. Biz bu okumaya İbrahim’i okuyuş deriz. Daha sonra tüm
insanlığa bu okuyuşu mutlaklaştırıp anlamlı kılmak için vahyi ayetlerle desteklenmiş elçiler

gönderilir Yüce Yaratıcıdan. Doğru okuma yapmasını ve varlık/yaşam felsefesinin
niteliğini/niceliğini belirleyebilmesi için gelen bu elçiler, dönem dönem olağan dışına çıkan
hadiselerle (mucize) desteklenirler, bu öğretilerin insanların aklında ve kalbinde sağlam yer
edinmesi için. Gözlerin görmesini, kulakların işitmesini anlamaya yarayacak en önemli faktör
mühürlenmemiş/şartlanmamış kalpler/gönüller/akıllar ile sağlanacaktır. Tarih okumacılığı
geçmişte yaşanan olayların günümüz izdüşümlerinde takınılacak tavrın, yorumun ve duruşun
belirlenmesinde son derece önemli bir etkendir. İnsanoğlunun en az yaptığı, Yüce Yaratıcının
en çok yapılması noktasında göndermeler yaptığı bu okuma, yaşanan ve yaşanması mümkün
olayların şekillenmesini sağlayacaktır. Kerim kitabımızın “kıssalar” olarak adlandırdığı
geçmiş kavimlerin yaşamlarından bireysel ve toplumsal kesitlerin sunulduğu olayları
gezip/görmemiz noktasındaki emir niteliğindeki tavsiyesi istifade etmek isteyen akıllara, her
çağın insanı için en kıymetli hazinedir. Bu okuyuş bugünün ve yarının şekillenmesini
sağlayacak köprüdür. Haberin kendisinden çok daha önemli olan kaynaklarıdır. Bundan
dolayıdır ki haberin kaynağını ve haberi taşıyanı araştırmamız emredilirken, bundan muradın
bir kişiye/topluluğa/kavme kötülük yapılabilme ihtimalini bertaraf edilmesidir. 20. yüzyılın
başlangıcı İslam coğrafyası için kelimenin tam anlamıyla kâbustu. Siyasal otoriteyi temsili de
olsa elinde bulunduran Osmanlı tarih sahnesinden çekilerek yerini Demokratik/Laik bir ulus
devleti olan Türkiye’ye bırakıyordu. Bu birileri için çok basit bir iktidar değişimi olarak
görülebilirdi. Ama 14 asır boyunca öyle yâda böyle ümmet bilincini ayakta tutan bu kurum
gelecekte büyük boşluğun oluşmasına ve sahipsizliğin bedelinin Müslümanlarca çok ağır
ödenmesine kadar gidecek kaosun ve karmaşanın en önemli unsuru olacaktır. Geçmişi ile
(Dini, siyasi, ekonomik, hukuki, yaşam tarzı… vs.) her türlü bağları kesilen kadim devletin
yerine yönünü batıya çevirmiş ulusçu kimliği ile ön plana çıkan bir ülke doğuyordu.
Gerçekleştirilen devrimler ile bir dönüşüm gerçekleştiriliyor, yeni bir kimlik oluşturuluyordu.
Kafatasçılığa varacak kadar ulusçu/milliyetçi, dini sosyal hayattan – hatta birey hayatındanjiletle kazıyacak kadar seküler/laik, ticaretini sadece ve sadece kazanma duygusuna
indirgeyecek kadar hiçbir kutsalı olmayan liberal/kapitalist, hukuk sistemi ise tam bir batı
kopyacılığı olacak kadar yabancı. Kemalist laiklik diye ideoloji haline gelen bu yapı
Müslüman dünyası için bir model oluşturmaya, bu çerçevede İslam ülkelerinde farklı
reformların oluşmasına ilham kaynağı olmuştur. Eğitim sisteminden, kadının mahremiyetini
yok edici düzenlemelere, miras hukukundan evlilik ve aile yapısına kadar, adalet ve ekonomik
düzenin yeniden tasarlanmasından, hukuk sisteminin oluşumuna, dinin birey ve toplum
hayatından soyutlanmasına kadar bir dizi değişim ve dönüşüm hareketleri başlatılmıştır İslam
coğrafyasının ulus devletlerinde. Birinci ve ikinci dünya savaşları sonrasında dünyanın
patronluğuna soyunmuş güçler haritalar üzerinde devletler kuruyor, sınırlar çiziyorlardı.
Kurdukları bu ülkeleri yerli işbirlikçi yöneticilerin desteğiyle sömürgeleştirip her alanda
kimliksizleştirme çalışmaları yapıyorlar ve bunda da oldukça başarılı oluyorlardı.
Sömürgeciliği dinsel bir nedenden değil, (Hristiyanlaştırma – Misyonerlik faaliyeti) “aşağılık
ırk” olarak gördükleri bu coğrafyanın insanının “uygarlaştırma/modernleştirme” gayreti ile
özgürleştirme(!) olarak sunmakta idi batı dünyası. Ortadoğu, Afrika ve Asya batılı güçler
tarafından birer birer sömürgeleştirilerek, bu toprakların insanlarının inanç ve kültür kodlarına
müdahale edilmek suretiyle onur ve haysiyetleri ile oynayarak kendilerine bile yabancı
kılınmaktaydılar. Zihinsel ve fiziksel olarak köleleştirilen insanlar kendi topraklarından
koparılarak beyaz ırkın hizmetine sunulmak üzere batıya taşınıyor, aileler parçalanıyor ve soy
bağları ile oynanıyordu. Bütün bunlar, başta İslam Ümmeti olmak üzere ezilmiş halklarda
telafisi imkânsız travmalara neden olacak sonuçların doğmasına gebelik ediyordu. Yaşanan
tüm olumsuzluklara karşın yer yer bu mazlum coğrafyanın ümit ışığı olabilecek hadiselerle de
karşılaşmıyor değildik. Mısır’da kurulup Arap coğrafyasında etkin bir yapıya dönüşecek
İhvanı Müslimin, Pakistan merkezli olup orta Asya’da etkin olacak Cemaati İslamin, Afrika
insanı ile sembolleşmiş Senusi hareketi Müslümanlar için yeşeren ümitler oluşturmuşlardır.

Ümitlerin, hayallerin ve beklentilerin egemen olduğu 20. Yüzyıl son çeyreğinde yaşanan
olaylar 21. Yüzyıl dünyasının ne çetin mücadelelere sahne olacağının da öncülleri idi. 20.
yüzyılın son çeyreği İslam dünyasında direniş ruhunun canlanması noktasında çok önemli
hadiselerin yaşandığı yıllardı. 11 Şubat 1979 da ihtimaller sıralamasında belki de en son
gelecek, batılılaşma gayretlerinde birçok kamusal düzenlemeyi gerçekleştirmiş,
Sömürgeleştirilemeyen kadim devlet geleneğine sahip İRAN da İmam Humeyni liderliğinde
İslam devrimi gerçekleşiyordu. Bu tam anlamıyla bir halk hareketi idi ve önünde durabilecek
hiçbir silahlı güç yoktu. Devrim çok kan akıtılarak ve uğrunda çok ağır bedeller ödenerek
gerçekleşmişti. Aynı yıl İslam coğrafyasının yiğit evlatları ile maruf ve sömürgeleştirilemeyen
ülkelerden biri olan AFGANİSTAN 27 Aralık 1979 da Ruslar tarafından fiilen işgal edilerek
yönetime el konuldu. İktidara İşgalci zihniyetin temsilciliğini doğduğu topraklarda
gerçekleştirmekten imtina etmeyecek Babrak Karmal getirilecektir. Fakat tüm despotluğuna
rağmen mücahitlerin destansı direnişleri karşısında aciz kalacak ve işgalci patronları
tarafından iktidar değişimine tabi tutulacaktı. Yerine getirilen Muhammed Necibullah ’da
mücahitlerin direnişini kıramayacak ve Gorbaçov’un iktidarı döneminde adeta “Rus
Vietnam’ı Sendromu” yaşatılmış olan Rus askeri birlikleri 1989 da Afganistan’dan büyük bir
hezimete uğramış olarak geri çekilecektir. Yine, mazisinde çok sayıda cihan devleti kuran,
yönettiği topraklarda çok uluslu/çok dinli insanların hukukunu başarıyla uygulayan, Yavuz
Sultan Selim ile Hilafet makamına uzun yıllar ev sahipliğini yapmış ve 1923 de bu Hilafeti
Meclise devrederek İslam Ümmetinin siyasal otoriteden mahrum kalmasını sağlayan,
emperyalistlerin direkt sömürgeleştiremediği İslam coğrafyasının kadim devletlerinden biri
olan TÜRKİYE ’de 12 Eylül 1980 de askeri darbe gerçekleşecektir. Yine 1997 de 12 Eylül
benzeri adına “post modern” dedikleri bir darbeyi İslami söylem ve kadrolara sahip Refah
Partisinin iktidar ortağı olmasından dolayı ordu tarafından çok kutsadıkları Demokrasiye
balans ayarı yapacaklardı. Çok sayıda Müslüman tutuklanacak, haklarında yıllarca sürecek
davalar açılacak, üniversite ve tüm kamuda başörtüsü yasaklanacak, imam hatiplerin orta
kısımları kapatılacak, dinin hayata egemen kılınması önlenecektir. Yine 20 Eylül 1980 de
Batılı emperyal güçler Ortadoğu’daki en önemli kuklalarından biri olan Saddam
yönetimindeki IRAK’ı, İslam Devrimi ile adeta başları önlerinde eğik gezen mazlum
Ümmetin ümit ışığı olma noktasında ki İRAN’a karşı topraklarına ve egemenlik haklarına
saldırmak suretiyle savaş ilan edecektir. Bu savaş daha iç dinamiklerini sağlamlaştıramamış,
içeride çok büyük sorunlarla uğraşmak zorunda olan İRAN için ağır bir sınavdı. 8 yıl sürecek,
1 milyondan fazla insanın ölümüne, 150 milyar dolardan fazla yıkıma neden olan bu savaş,
misyonunu tamamlamış olacak ki başladığı noktaya herkesin çekilmesiyle son bulacaktır.
Yine en yakın komşularının kendi başı derdine düştüğü bir dönem olan 2 Şubat 1982 de
SURİYE’nin Hama ve Humus kentinde İhvanı Müslim’inin başlatmış olduğu zalim Hafız
Esad’a karşı direniş çağrısı, adeta insanların oturdukları evler ve mekânlar mezarları kılınacak
şekilde tarihin soykırımlarından birine sahne olacak şekilde bastırılacaktır. Günlerce dünyaya
kapatılan Hama ve Humus adeta yerle bir edilip, Moğolların tarihte İslam coğrafyasında
gerçekleştirmiş olduğu mezalimi bile mumla aratacak bir zulme şahitlik edecekti. Gün
ağardığında görebilecekti sağ kalanlar ölenlerin akıbetini. 1948 den beri İslam coğrafyasının
kalbine bir hançer gibi saplanan ve bugünlere kadar dünya arzının bu coğrafyasında bir türlü
huzur ve sükûnetin sağlanamamasında en büyük katkı sahibi olan Siyonist İsrail Filistin
Direnişini kırmak amacıyla FKÖ’nün en çok destek aldığı ülke olan LÜBNAN’ı 6 Haziran
1982 de işgal edecektir. Bu işgal yine bilindik yerli işbirlikçilerle de desteklenerek
meşrulaştırılmaya çalışılacaktır. Varlıklarını İsrail karşıtlığına bina ettiklerini söyleyen
Ortadoğu’nun Arap cengâverleri(!) bu işgalde üç maymunu oynayacaklardır. Batının
Demokrasi hayranı kahramanları(!) bu işgalin son derece meşru ve hak olduğunu, İsrail’in
kendine yönelik saldırılara meşru müdafaa yaptığını söyleyerek dünya kamuoyunu maniple
etmeye devam edeceklerdir. Ortadoğu coğrafyasının diğer aktörleri ise efendilerine bağlılık

yarışına girmiş, verilecek her göreve hazır bir şekilde beklemekteydiler. Halklarına karşı her
türlü zulmü reva gören bu diktatör kılıklı şahsiyetler 21. Yüzyıla geldiklerinde satranç taşları
gibi birer birer düşecekler, yaşamlarını efendilerinin sadakatlerine karşılık son büyük ikramı
olan(!) kanalizasyon çukurlarında noktalayacaklardır. 19 Aralık 1991’de Cezayir’de yapılan
seçimlerde İslami Selamet Cephesi oyların büyük çoğunluğunu alarak seçimin tartışmasız tek
galibi olmuştu. Fakat Emperyal batıcı zihniyet Demokratik yöntemlerle seçimi kazanmış ve
işbaşına gelecek olan iktidarın İslamcılardan oluşması neticesinde Demokrasiyi koruma(!) adı
altında orduya yönetime el koyması direktifinde bulunacaktır. Ülke Fransızlarında desteği ile
dünyaya kapılarını kapatacak ve adeta cadı avcılarının öncülüğünde Müslüman avı
başlatılarak 1 milyondan fazla insanın katledilmesi ve ülkenin büyük bir kaosa sürüklenmesi
sağlanacaktır. Benzer bir hadise Tunus’ta Nahda Partisine karşı düzenlenecektir. 21. yüzyıl
arifesinde Ortadoğu haritası böyle idi. İslam coğrafyasının diğer topraklarında da tablolar
bundan farklı değildi. Avrupa’nın göbeğinde Bosna Hersek’te son yılların en aleni soykırımı
BM ve NATO gözetimindeki silahlı güçlerin nezaretinde Sırplar tarafından tek suçları
“Rabbimiz Allah” dedikleri için Mümin Boşnaklara karşı uygulanıyordu. Dünya sadece
seyrediyor, insanlık alçalabildiği kadar alçalıyordu. Adına savaş dedikleri tek taraflı vahşet
bittiğinde bağımsız kuruluşlar tarafından da akredite edilen sonuçlara göre öldürülen Sırpların
%90’dan fazlası asker iken, Boşnaklarda bu oran tam tersine %90’dan fazla sivildi. Rusya
Çeçenistan’ı işgal edecek ve oradaki Müslümanlara karşı tüm dünyanın gözü önünde bir
kıyım gerçekleştirecektir. Hindistan Keşmir bölgesi ve Çin Doğu Türkistan bölgesi
Müslümanlarının da durumları diğer kardeşlerinden farklı değildi. İki binli yılların başına
geldiğimizde Ortadoğu tablosunda çok değişen bir şeyler yoktu. İslam coğrafyası daha büyük
bir ateş sarmalının içine düşmüş ümitler yerini hayal kırıklıklarına, kardeşlik duyguları
düşmanlıklara/ötekileştirmelere, mezhepçilik başta olmak üzere hizipçilik/grupçuluk adeta
birer din halini almaya başlamıştı. İran İslam Devrimi, İmam Humeyni’nin vefatından sonra
ulusçu/mezhepçi/mehdici kadroların iktidarı ile ümmetçi reflekslerini yitirmeye ve olaylara
sadece kendi doğruları açısından bakıyor olmasından dolayı yeşeren ümitleri soldurmaya
başlamıştı. Emperyalist ve Siyonist kafalar ABD ve NATO öncülüğünde İslam ülkelerini
Demokrasi getirme(!) adına askeri olarak fiilen işgal ederek, ülkelerin tarihi dokusu başta
olmak üzere insanını, doğasını, kültürünü yok etmekten hiç çekinmemektedirler. 11 Eylül ikiz
kuleler saldırısını gerekçe göstererek Afganistan ve Irak direkt işgal edilirken, Pakistan,
Sudan gibi ülkelerin toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına bakılmaksızın sözde terör
hedeflerini vurma adı altında insanların üzerlerine bombalar yağdırılmakta, başta dünyanın
ekolojik yapısı olmak üzere her şey yok edilmeye çalışılmaktadır. Özgürlük ve daha iyi bir
yaşam getirme gibi balla sunulmuş zehiri andıran aldatmacalarla işgal edilen topraklarda on
yıllar geçmesine rağmen hala kaosun egemen olduğunu, huzurun kalmadığını ve en önemlisi
de insanların başta can olmak üzere hiçbir emniyetlerinin kalmadığını görmekteyiz. Başta
Türkiye olmak üzere İslam devletlerinin kahir ekseriyetinin destek verdiği ve meclislerinden
tezkere geçirip üstlerini ve limanlarını açma yarışına girdikleri bu işgaller ve müdahaleler O
topraklarda güveni bitirmiş, insanlığın onuru kırılmıştır. Can, mal ve namus güvenliğinin
kalmadığı topraklara dönüştürülerek en başta petrol kaynakları batılı şirketlere pay edilmiştir.
1948 den beri, işgal ettikleri toprakların gerçek sahipleri olan Müslüman Filistin halkına bütün
dünyanın gözü önünde her türlü soykırıma varacak vahşeti ve katliamı işlemekten geri
durmayan Siyonist İsrail Gazze’yi defalarca ablukaya alarak havadan, karadan ve denizden
vurmaktadır. Filistin topraklarında ve oluşturulan kamplarda katlettiği Filistinli masumların
kanları bu zalimlerin ellerinden silinmemişken, sürekli yenilerini işlemekten geri durmuyorlar
ve adeta tüm dünyaya, özelde de Müslüman ülkelere meydan okumaya devam ediyorlar.
Yakın tarihimizde El-Halil’de, Beytüllahim’de, Batı Şeria’da topluca insanlar katledilip
topraklar işgal edilirken tüm dünya ile birlikte İslam dünyası’da sessizliğe gömülüyor, cılız
birkaç kınamadan öteye geçmeyen beyanatlar veriliyordu. Gazze tüm dünyanın gözü önünde

bombalanırken ne acıdır ki bizim koca koca belediyelerimizin başkanları verdikleri
beyanatlarla, yakılmış/yıkılmış Gazze’yi imar etme yarışına girmektedirler. 2011 yılı “Arap
Baharı” isimlendirmesi ile Tunus’ta başlayıp sırasıyla Mısır, Libya, Ürdün, Yemen, Bahreyn,
Umman, Lübnan, Fas ve kısmi de olsa Cezayir ile devam edegelen ülkelerdeki halklar
ekonomik adaletsizliğe karşı bir isyan hareketi başlatmışlardır. Tunus’ta Muhammed
Buazizi'nin kendisini yakması ile sembolleşen halk hareketleri siyasal isyanlara dönüşerek
birçok ülkede iktidar değişimlerine kadar gitmiştir. Bu süreçte başta batı “think thank”
kuruluşları olayların seyrini kendi çıkarlarını etkileyecek her türlü girişimi yapmaktan
kaçınmamış, isyanların İslamcı bir dönüşüme evirilmemesi için her türlü oyunu sahneye
koymuştur. Her türlü iktidar alternatifini oluşturacak A,B,C planlarını masada hazır tutarak
arazide uygulayacak yerli aktörlerle temaslara geçilmiştir. Çok sayıda Müminin şehadetleriyle
sonuçlanmış olan bu halk ayaklanmaları batılıların istemiş olduğu istikamete evirilerek
bugünkü gelinen noktaya ulaşmıştır. Bugün için baktığımızda bu ülkelerin hiçbirinde İslamcı
kadrolar iktidarda değiller. Hüsnü Mübarek (Mısır), Zeynel bin Ali (Tunus), Muammer
Kaddafi (Libya), Ali Abdullah Salih (Yemen) gibi despot/zalim yöneticilerin yerini Abdül
Fettah Sisi (Mısır), Abdurabbu Mansur Hadi (Yemen) gibi zalim/despotlar ile Nuri Ali
Busehmeyn (Libya), Moncef Marzouki (Tunus) gibi ABD yanlısı devlet başkanları şu anda
ülkeleri yönetmektedirler. 2011 Mart ayında Suriye’de de yine Arap baharı ile bir halk isyanı
başlatılmış ve Zalim Beşşar Esad’ın iktidardan indirilmesi hedeflenmiştir. Arap baharının
yaşandığı diğer topraklardan farklı olarak bu ülkede ki isyancı muhalefeti oluşturan gruplar
silaha başvurmuşlardır. Kendi aralarında hiçbir ittifakın sağlanmadığı ve yüzlerce fraksiyonlar
şeklide oluşan muhalefet, araya giren birçok devletin teşvik ve desteği ile bir ittifak
sağlayabilmişlerdir. Beşinci Yılına girdiğimiz şu günlerde Suriye’de ölenlerin sayısı resmi
rakamlara göre üç yüz binin üzerinde, kayıplar yarım milyonu geçmiş, mülteci durumunda ki
insan sayısı yedi milyonun üzerinde, tutukluların sayısı hiç bilinmiyor. Beş yıl önce bir
zalimin iktidardan indirilmesi için başlatıldığı söylenen isyan, çok ağır bedellerin ödenmesine
rağmen nerede/nasıl biteceğine dair kimsenin bir öngörüsünün olmadığı noktaya gelmiştir.
İran ve Türkiye gibi Müslüman iki ülke bu savaşta karşıt grupları oluşturuyor, Rusya ve batı
bloku da yine benzer şekilde karşıtlar. İki yüz elli, üç yüz milyar doların üzerinde bir
ekonomik yıkım, hiçbir değerle ölçülemeyecek insan ve medeniyet katliamı, doğanın ve diğer
tüm canlıların yok edilişi. Bu trajik ötesi tablo, özellikle bu vahşi savaşın karşıtları olarak
duran iki Müslüman ülke yöneticileri ve halkları için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Hafız
Esad’ın Seksenli yıllardaki Hama ve Humus katliamına sessiz kalan İslam Devleti İran,
kendince geliştirdiği ama insanlık vicdanında karşılık bulması imkânsız gerekçelerle bu
savaşın tarafı olmaktan öte silahlı güçleri ile birer aktörü konumuna gelmiştir. Ortaya
koyacağı hiçbir gerekçe kendisinin bu tutumunu meşrulaştıramayacak ve gelecekte ümmet
vicdanında açmış olduğu yaralar sürekli kanayacaktır. İran bu savaşta Esad taraftarı olmakla
yıllar boyu oluşacak Şii aleyhtarlığına/öfkesine/karşıtlığına çanak tutmuştur. Adına İsrail
karşıtlığı olarak geliştirdiğini söylediği “Stratejik destek” gibi bir gerekçeyle ölen yüzbinlerce
masumun kanının akmasına fiili ortak olarak da katılmasıyla ümmet vicdanında büyük yaralar
açmasına neden olmuştur. Karşıt tarafı oluşturan blokun en önemli ülkelerinden olan Türkiye
ise başından beri batı ile aynı söylemlerle olayın takipçisi ve tarafı olmuştur. Yıllarca Esad
ailesi ile devlet teamüllerinin ötesine taşınacak bir duruş sergileyen, sınırların kaldırılması,
mayınlı bölgenin temizlenmesi ve tarıma açılması başta olmak üzere, giriş/çıkışların ülke
kimliklerine kadar indirgendiği ve ortak bakanlar kurulu toplantıları yapacak kadar ilişkilerin
çok ileri boyutlara taşındığı noktadan, Esad yönetimine ömür biçecek noktaya gelmesinin
hiçbir makul ve mantıklı izahı olamaz. Hiçbir şey bir anda değişemez ve dönüşemez. Hele
hele konu ülkeler meselesi ise. Türkiye’nin, bu acımasız savaşın hiçbir şekilde tarafı olmamış,
çaresiz mültecilere kapılarını, topraklarını, gönüllerini açması ile bu savaşta taraf olması aynı
bakış açısıyla değerlendirmemeliyiz. Şu günlerde de Yemen kaşınıyor. İç dinamikleri

itibariyle batının adeta iştah kabartacağı mezhepsel yapının en sıkıntılı olduğu bir ülke.
Özellikle Fransa’da gerçekleştirilen Charlie Hebdo saldırısından sonra Yemen El Kaidesi ’ne
göndermeler yapılarak buraya bir operasyonun işaretleri verilmekteydi. Yaklaşık bir ay kadar
önce DAİŞ’in üstlendiği Şiilerin gittiği bir camiye çok kapsamlı intihar saldırıları
düzenlenmiş ve bu saldırı sonucu 150 den fazla insan ölmüştü. %45 Şii (Zeydiyye ve
Caferiyye), %55 Sünni (Şafi) bir yapıya sahip olan Yemen’de Arap baharı ile başlayan
iktidara karşı isyan hiç dinmedi. Netice itibariyle Caferiyye ekolüne mensup Husilerin,
Zeydiyye ’ye mensup Ali Abdullah Salih’i iktidardan devirdikten sonra, Arap ülkeleri ve batı
yerine yardımcısı Abd Rabbuh Mansur Hadi’yi boşalan koltuğa oturtturdular. Husilerin
ülkenin büyük bir kısmını ele geçirmesi ve belki de stratejik bir konuma sahip Babül Mendeb
boğazını kontrolleri altına almaları Arabistan başta olmak üzere birçok körfez ülkesini
tedirgin etti. Husiler maalesef yine mezhepçi refleksleri ile olayı değerlendirip taraf olan İran
tarafından askeri, siyasi ve ekonomik olarak desteklenmektedirler. Bugün gelinen noktada on
Arap/körfez ülkesi Yemene hava operasyonu başlattı. Bu on ülke Arabistan, BAE, Katar,
Kuveyt, Umman, Bahreyn, Mısır, Ürdün, Fas ve Sudan’dan oluşuyor. Baktığımızda hepsi
kendi içinde sorunlu, despot, zalim, diktatör, zengin ve şımarık ülkeler. Bunların değil ümmet
bilinci, mümince bir kaygı taşıdıklarından dolayı bu operasyona başvurduklarını söylemek
için insanın akli melekesinden endişe duyması gerekir. Adına “kararlılık operasyonu” diyerek
bir ülkeye bombalar yağdıran kahraman(!) Arap ülkelerinin yöneticileri Suriye’de, Mısır’da,
Filistin’de, Arakan’da, Afganistan’da, Pakistan’da, Çeçenistan’da Doğu Türkistan’da, Irak’ta
ve daha adını sayamadığım ülkelerde binler, on binler, yüzbinler katledilirken nerelerdeydi?
Bu ülke için ortaya koyduğunuz o kararlılığı 1948’den beri ciğerlerimize hançer gibi
saplanan, sürekli işgallerle adeta bir terör devleti haline gelen, bütün kutsallarımıza savaş
açmış başta İsrail ve en yakın destekçilerine karşı neden sağlayamadınız. Ülkeler işgal
edilirken, insanlar ve medeniyetler yok edilirken, dünya yağdırılan bombalarla yakılıp
yıkılırken kimin safında yer tutuyor ve kararlılığınızı her ne pahasına olursa olsun o
koltuklarınızı korumak ve daha sağlama almak için mi kullanıyordunuz? Son yılların dünya
kamuoyu önünde mazlumların bir nebzede olsa ümitlenmesine ve tebessümüne neden olan
Mavi Marmara direnişi kadar bir direnişi gerçekleştirecek yürek de mi yoktu bu iktidar
sahiplerinde? Netice itibariye bugün İslam coğrafyasının önemli ülkeleri yanıyor. İşgaller
yerini kendi iç çatışmalarına bıraktı, kaos tüm coğrafyayı sarmakta. Batılı toplum
mühendisleri tarafından bu ortamın daha da karmaşık ve anlaşılmaz kılınması için herkesin
korkusu haline getirttirilen örgütsel yapılar üretilmekte. İslam adeta kan/vahşet dini gibi
insanlara yansıtılmaya çalışılmakta. İŞİD (DEAŞ), EŞ ŞEBAB veya BAKO HARAM gibi
harici mantıklı örgütler, mezhep fanatizminin egemen olduğu bakış açısı ile desteklenen
yapılar (İran/Şia, Arabistan/Sünni-Selefi), batının İslam dünyasında oluşturmaya çalıştığı
Protestanlaşmanın farklı bir eylem ve söylem ile dillendirilmeye çalışıldığı neo
nurculuk/ılımlı İslam/BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) gibi laik/seküler bir din anlayışı
karşımıza çıkmaktadır. Allah’ın aziz dini İslam, birilerinin çok farklı/çirkin emellerine kaynak
yapılarak tahrif edilmektedir. 20.yüzyılın başlarında İngilizlerle anlaşmak suretiyle Osmanlı
yönetiminden ayrılarak Arap ırkına dayalı devletçikler oluşturma vadi ile başta Şerif Hüseyin
ve oğulları ihanete ikna edilmiş, Suudi Arabistan olmak üzere birçok devlet kurulmuştur.
Zihniyet olarak kendilerine bu ikramda bulunan efendilerine tabi olan bu devletleri oluşturan
iktidarlar bugüne kadar ümmetin akan kanını izlemek, yok edilen mirasına katkı sağlamak
noktasında sadakatlerini her daim gösteregelmişlerdir. Ümmetin kıblesini mimari açıdan batı
tarzı yapılanmalarla adeta boğmuş, kıyam ve güven merkezi olan Beytullah’ı işgal ederek
sıradanlaştırmaya çalışmışlardır. Allah’ın sınırsız ikramı olan zenginlikleri başta
azgınlıklarının, batılı devletlerin Ortadoğu arenasında gerçekleştirmek istediği her türlü
katliam/işgalin kaynağı kılmışlardır. Selefiliğin harici mantığı ile tezahürleri olan silahlı
yapılanmaların en büyük finansörlüğüne soyunarak başta kendi ülkesinin olmak üzere İslam

ümmetinin evlatlarını birbirine kırdırma ve bu sayede kendi iktidarlarına karşı oluşacak tüm
tehditlere karşı gaz alma operasyonu yürütmektedir. Tabloya baktığımızda başta en kutsal
mabetlerimizden biri olan Mescidi Aksa Siyonist İsrail’in işgali altında. Filistin toprakları
yetmiş yıla yakındır karış karış işgal edilmeye ve oradaki insanlar katledilmeye devam
ediliyor, Gazze yıllardır ambargo altında inliyor. Kültürümüzün ve tarihimizin en önemli
kentleri Şam, Bağdat, Basra, Kahire, işgaller ve iç çatışmalarla yok ediliyor. Filistin, Suriye,
Irak, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Yemen, Arakan, Doğu Türkistan, Çeçenistan, Keşmir,
Afganistan, Pakistan, Bangladeş işgallerin ve iç çatışmaların yaşandığı topraklar.
Mezhep/meşrep farklılıkları adeta birer farklı inanç sistemleri gibi algılanmaya başlanarak
kardeş katliamlarına dönüşmüş, her gün kan ve gözyaşı buralarda akmaya devam etmektedir.
Batinilik ve mistisizm dinin yaşamdan siyasal/ekonomik/hukuksal anlamda koparılıp şekilsel
ve ayinsel bir takım anlaşılmazlara dönüştürülmesi hareketleri olarak tarihinin zirvesine
çıkmış durumda. Ülkeleri yöneten koca koca adamlar dahi buralarda meşruiyet ve icazet
arama yarışına girerek siyasi ikballeri uğruna geleceğin din anlayışına dinamit koymaya
devam etmektedirler. İslam ümmetinin birer ulus devletlerine bürünmüş ülkelerin yöneticisi
olan krallar, prensler, devlet başkanları, cumhurbaşkanları, ruhani ve dini liderler, Siyonist
İsrail askerlerinin pis postalları ile en kutsal mabetlerimizden biri olan, Tahrif edilmemiş iki
semavi dine ve bir süre Müslüman ümmete “KIBLEGAH”lık yapmış olan “Mescidi Aksa”
(Süleyman mabedi) işgal edilip, kutsal ve kerim kitabımız ayaklar altına atılırken nelerle
meşgullerdi. Hangi gerekçe bu işgale karşı verilmesi gereken en sert karşılığı vermekten, bu
işgalcileri, bu kutsal düşmanlarını, bu Allah’ın dinini/vahyini tahrif eden güruhu bu
topraklardan atılmasına engel olabilirdi. Mavi Marmara yüreği kadarda mı yüreğe sahip
değildi bu koca ulus devletlerinin iktidar sahipleri. En şiddetli(!) kınamalarla geçti gitti bir
Allah/mabet/kutsal düşmanlığı. Tarihi ve geçmişi soykırımlarla dolu, daha yakın tarihimizde
Cezayir’de akıttığı masumların kanları ellerinden temizlenmemiş, Ortadoğu’da yanan her
ateşe benzin taşımakla maruf Fransa’da bir terör eylemi gerçekleştiriliyor. Kutsallara ve dini
inançlara ifade özgürlüğü adı altında her türlü hakareti yapmaktan geri durmayan bir derginin
yazarlarına –adeta eylemi yapmaları için her türlü zeminin hazırlandığı- bir terör eylemi
gerçekleştiriliyor. Bu eylem on kişinin ölümü ile sonuçlanıyor. Paris büyük büyük(!) ülkelerin
cumhurbaşkanları/başbakanlarının katıldığı sözüm ona “teröre lanet” yürüyüşü yapılıyor.
Siyasi, ekonomik, lojistik her türlü destekleri ile terörün tarih boyunca hamiliğini yapmış
emperyal batılı güçler bir tiyatro sahnesinden farksız, ikiyüzlülük maskelerini kuşanmış bir
şekilde Paris sokaklarında yürüyorlar. Acı olan ise katil ile mazlumların sahibi olduğunu iddia
edenlerin basit hamasi duygularla aynı safta olması. Bu gerçekten çok ama çok acı bir tablo.
21. yüzyıl dünyası soğuk ve sıcak savaşların yaşandığı bir dönem olarak geçecektir gelecek
nesillerin tarih kitaplarına. İletişiminde çağımızda geldiği nokta itibariyle olaylar
değerlendirildiğinde yeryüzünün herhangi bir parçasında cereyan eden hadiseler adeta yakın
mahallemizde, köyümüzde gerçekleşiyormuş gibi haberdar olmamıza ve tüm detayları ile
ilgilenip takip etmemize neden oluyor. Bu uzakların yakın kılınmasını sağlayan teknolojik
gelişim aynı zamanda toplum mühendisleri için haber kaynaklarının manipülasyonunu da
beraberinde getiriyordu. Toplumların değişim ve dönüşümü bu kitlesel medya araçları ile
yapılmaya çalışılmakta bir anda binler/on binler/yüz binler, hatta milyonlar sokaklara
dökülebilmekte ve kontrolü imkânsız olay/yağma/yıkımların nedenleri olabilmektedirler.
Doğrular ve yanlışlar Allah’a ve Resulüne havale edileceği yerlerde cemaat liderlerine ve
kanaat önderlerine havale edilmektedir. Mezhepçi/ulusçu bakış açısı ümmetçi bakış açısının
önüne geçmiş adeta ülkeler ticari işletmeler gibi kar/zarar mantığı ile yönetilerek yeryüzünün
yaşanmaz kılınmasını sağlamaktadırlar. Ticari kayıp endişesi işlenen zulümlere sessiz
kalınmasına, yatırımların aksayacağı ve yabancı sermaye akışının duracağı korkusuyla
işgallere/sömürgelere/tecavüzlere sessiz kalınmaktadır. Tüm hadiseleri mümince bir bakış
açısı ile duygusallık ve hamasetten uzak feraset ile bakmayı ve kardeşlik hukukuna zarar

verecek her türlü eylem ve söylemden uzak durmayı Rabbimizden dilemeli ve sıratı
müstakimden ayırmamasını temenni etmeliyiz. Ümmet bilincinin kardeşlik hukukunun güçlü
bir şekilde tesis olacağı bilincini kuşanmalı ve yaşam felsefesi kılmalıyız. “Müminler ancak
kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının;
umulur ki esirgenirsiniz.” (Hucurat, 10)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12760.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

AK Partili Milletvekili Adayları Seçim
Çalışmasına Başladı
AK Parti Kayseri Milletvekili adayları, seçim çalışmalarına Seyyid Burhaneddin
Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederek başladı.

17 Nisan 2015 Cuma 19:49

Hunat Camii'nde Cuma namazı sonrası cenaze namazına katılan AK Parti Kayseri
Milletvekili adayları Yaşar Karayel ve İsmail Tamer, namazın ardından yürüyerek Seyyid
Burhaneddin Hazretleri'ne geçti. Milletvekili adaylarına, Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu da eşlik etti. AK Partili diğer milletvekili adayları Mehmet Özhaseki, Ahmet
Doğan, Kemal Tekden ve Aydın Kalkan da, Camii Kebir'de kıldıkları Cuma namazının
ardından yürüyerek Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin Türbesi'ne geldi. Burada türbeyi
ziyaret eden vekil adayları, namaz kılarak dua etti ve vatandaşlar ile sohbet etti. Milletvekili
adaylarının yürüyüşüne, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar da eşlik etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan AK Parti Kayseri 1. sıra
Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki, "Bu şehrin insanlarıyız. Birbirimizle hep yüz yüze
bakacağız. Asla kötü bir sözün söylenmemesi, ortalığın gerilmemesi, aday arkadaşlarımızın
sözleri yüzünden Kayseri’nin de gerilmemesi gerekir. Sonra bu süreç bitecek ve geçim süreci
başlayacaktır. Kayseri’ye hizmet başlayacaktır. Kayseri ve ülkemiz için güzel, faydalı işlerin
yapılması Rabbimizden dileğimizdir. Öyle zannediyorum ki bütün arkadaşlarımız hem bu
seçim sürecinin hayırlı, güzel, hoş bir ortamda olmasını ondan sonra da hizmet sürecinde bu
şehir, bu ülke güzel hizmet yapmayı dilemişlerdir diye düşünüyorum" dedi. AK Parti Kayseri
Milletvekili Adayı Kemal Tekden ise, "Seçim startı verildi. Kayseri’mizin manevi önderi
Seyit Burhanettin Hazretlerinin huzurunda dua ile başladık. Cenabı Allah hayırlı ve uğurlu
eylesin. İnşallah hem Kayseri’miz hem ülkemiz adına güzel bir seçim olur. İnşallah huzurlu,
sağlıklı, sıkıntıların, terörlerin olmadığı bir seçim olur. Bütün siyasilerin de birbirleriyle
kişisel çatışmalar yerine proje ve ideallerini ortaya koydukları bir seçim olmasını diliyoruz.
Çünkü amacımız millete, halka, Türk toplumuna, devletimize hizmet etmektir. Bunun için
uğraşıyoruz.

Devletimizin, ülkemizin dünya çapında çok daha üst seviyelere gelmesi 2023’te güçlü bir
devlet olarak hepimizin mutlu yaşayan bir toplum seviyesine ulaşması için gayret ediyoruz.
Bu bir hizmettir. Bu yüzden Türk halkı daima en güzel ve en iyi hizmete layıktır" ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12761.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

"Özhaseki Ak Parti Milletvekili Adayıdır"
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Milliyetçi Hareket Partisi’nin uzun süre Kayseri
gündemini meşgul eden Mehmet Özhaseki’nin AK Parti Milletvekili adaylığına yönelik itirazı
ve bu itiraz üzerine verilen kararla ilgili bir açıklama yaptı.
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AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden şöyle konuştu: “MHP İl Başkanı ve Milletvekili
Aday Adayı Mustafa Özsoy, Sayın Milletvekili Adayımız Mehmet Özhaseki’nin
KCETAŞ’dan istifa etmemesiyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunmuş, konuyu inceleyen Cumhuriyet Başsavcılığı MHP’nin beyanlarını afaki beyan,
soyut iddia, yersiz yakınma ve abartılı yorum olarak değerlendirmişti. Yargı’nın bu
kararından ders çıkarmayan MHP, Sayın Mehmet Özhaseki’nin 10 Şubat tarihine kadar
KCETAŞ’dan istifa etmediği gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna başvurdu. Üstelik MHP’nin
yanlış yöne giden vagonuna son anda CHP de takıldı. MHP İl Başkanı Baki Ersoy ve CHP İl
Başkanı Mustafa Ayan’ın İl Seçim Kurulu’na KCETAŞ’daki sendika ortaklığı nedeniyle
yapmış oldukları itiraz İl Seçim Kurulu Başkanı Buket Sicimgiller ve İl Seçim Kurulu
Üyelerince karara bağlandı. İl Seçim Kurulu’ndan MHP ve CHP İl başkanlarına da gönderilen
kararda şu ifadelere yer verildi: ‘2839 Sayılı Milletvekili Seçim Yasasının adaylık için
görevden çekilmesi gerekenler başlıklı 18. Maddesindeki amacın sendikayı temsilen şirket
yönetimine seçilen kişilerin aday olmaları halinde çekilmelerinin sağlanması olduğu, Mehmet
Özhaseki’nin Elektrik Şirketinde sendika hissesini temsilen yönetici olmadığı, sonuç olarak
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi’nin Türk Ticaret Yasasına göre kurulmuş bir
şirket olup kamuya ait olmadığı, bu nitelikteki bir şirketin yönetiminde görev alınmasının,
Tes-İş sendikasının bu şirkete ortak olmasının milletvekili adaylığına engel bir durum
olmadığı, itiraz dilekçeleri ve eklerindeki belgeler ile T.C. Yüksek seçim Kurulu
Başkanlığı'nın 5 Ocak 2015 günlü 6 sayılı kararından anlaşıldığından itirazın reddine karar
verilmesi gerektiği kanısına varılmıştır. Sonuç olarak; açıklanan nedenlerle MHP Kayseri İl
Teşkilatı, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, CHP İl Başkanı Mustafa Ayan tarafından Mehmet
Özhaseki’nin milletvekili adaylığına yapılan itirazın reddine oybirliği ile karar verildi.’
“MHP VE CHP MİLLETTEN ÜMİDİNİ KESTİ”
Partimiz bundan önce olduğu gibi 7 Haziran seçimlerinde de Türkiye genelinde ve Kayseri’de
büyük başarı elde edecektir. Hedefimiz Kayseri’de 9 milletvekilliğini kazanmaktır.

Seçimlerden ne denli başarılı çıkacağımızı MHP ve İl Seçim Kuruluna yapılan itirazda MHP
vagonuna tutunan CHP çok iyi bilmektedir. Bu yüzden de sandık sonuçlarını etkilemek için
türlü türlü, çeşit çeşit oyunlara başvurmaya çalışmaktadırlar. Sayın Mehmet Özhaseki AK
Parti Milletvekili Adayıdır. Sayın Özhaseki ile birlikte birbirinden kıymetli 9 adayımızla
seçimlere hazırlanıyoruz. Biz AK Parti olarak MHP ve CHP’nin adaylarına karışmıyoruz.
Hiçbir adaya yönelik haksız itiraza, iftira ve ithamlara girmiyoruz. Biz sadece ve sadece
“şehrimize, halkımıza ve ülkemize nasıl daha iyi hizmet verebiliriz”in derdindeyiz.
Hemşerilerimizin, muhalefetin bu tavrına 7 Haziran’da gerekli cevabı vereceğinden
kuşkumuz yok. "
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12762html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

"Mart Ayı Sonu İtibariyle 278 Proje İçin
Yaklaşık 405 Milyon Liralık Yatırım
Öngörülmüştür"
İl Koordinasyon Kurulu 2015 yılı ikinci dönem toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Vali
Orhan Düzgün, "Mart ayı sonu itibariyle 278 proje için yaklaşık 405 milyon liralık yatırım
öngörülmüş olup 88 milyon liralık harcama yapılmıştır" dedi.

17 Nisan 2015 Cuma 19:51

Yapılan toplantıya Vali Orhan Düzgün, ilçe Kaymakamları, daire müdürleri ve ilçe belediye
başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Orhan Düzgün, "Yatırımcı
kuruluşlarımızdan temin ettiğimiz yatırım projeleri izleme raporlarına göre 2015 yılının ilk üç
aylık dönemi itibari ile merkezi idari kuruluşlarımız tarafından toplam 404 proje için öngörülen
620 milyon lira ödenekten yaklaşık 125 milyon liralık harcama yapılmıştır. Parasal gerçekleşme
oranı yüzde 21’dir. Sektörler itibariyle eğitim sektöründe 81 projemizde toplam 161 milyon liralık
ödenek ayrılmış olup bunun 40 milyon lirası 31 Mart tarihi itibariyle harcanmıştır. Sağlıkta 28
projeden toplam 15 milyon liralık ödenek ayrılmıştır. Ulaştırmada 70 projede 99 milyon lira
ödenek ayrılmış olup bunun 19 milyon lirası dönem sonu itibariyle harcanmıştır. Tarım
sektöründe 87 proje için 114 milyon lira ödenek ayrılmış olup 5 milyon lirası harcanmıştır" diye
konuştu.
Sözlerini sürdüren Düzgün, "Enerji sektöründe 30 proje için 101 milyon lira ödenek ayrılmış olup
3 milyon lira harcama gerçekleştirilmiştir. Turizm sektörüne de 17 milyon lira ödenek ayrılmış
olup 5 milyon lira harcama yapılmıştır. Yürütülen proje sayısı turizm sektöründe de 28’dir.
Mahalli idarelerde de Mart ayı sonu itibariyle 278 proje için yaklaşık 405 milyon liralık
yatırım öngörülmüş olup 88 milyon liralık harcama yapılmıştır. Böylece yatırımcı
kuruluşlarımızın yatırımlarıyla mahalli idareler yatırımları toplandığında Kayseri genelinde
toplam 682 proje 2015 yılı içerisinde uygulanacaktır. Bunlar için ayrılan toplam ödenek 1

milyar 25 milyon liradır. Bugüne kadar mahalli ve merkezi idareler harcamaları toplamında
213 milyon liralık bir harcama yapılmıştır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12763.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

"Köy Enstitüleri Köy Kökenli Aydın Kuşağı
Yaratmıştır"
Eğitim-Sen Kayseri şubesi Köy Enstitülerinin kuruluşunun 75.yıl dönümü vesilesi nedeniyle
basın açıklaması yaptı.

17 Nisan 2015 Cuma 19:52

Kadın Sekreteri Necla Ünsal “Köy enstitüleri aydın kuşağı yaratmıştır” dedi.
Eğitim-Sen Kayseri Şube Kadın Sekreteri Necla Ünsal “17 Nisan 1940 yılında 3083 sayılı yasayla
Hasan Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı ve İsmail Hakkı Tonguç’un önderliğinde kurulan ve
toplumsal yaşamda yarattığı olumlu etkiler nedeniyle kısa süre içinde kapatılan köy enstitülerinin
kuruluşunun 75 yılı kutlanıyor. Köy enstitüleri, 1930’lu yıllarda Türkiye nüfusunun yüzde 80’inin
köylü olduğu, nüfusun yüzde 85’inin okuma yazma bilmediği bir ortamda, modern köy kalkınma
modeline uygun olarak yapılandırılan ve bugün bile birçok örnek olabilecek, üretime dönük
öğrenimi esas alan, ‘eğitim üretim içindedir’ şiarını ilke edinmiş eğitim kurumları olarak
bilinmektedir” dedi.
Ünsal “Karma eğitim sistemine dayanan köy enstitülerinde okutulan derslerin %50’si kültür,
%25’i tarım, %25’i de teknik derslerden oluşmuş ve öğretim süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin ilk üç yıllık başarı düzeylerine bakılarak en başarılılar öğretmenlik mesleğine,
diğerleri ise köy hizmetlerine yönlendirilmiştir. Okullar aynı zamanda birer tarım işliği, sağlık
ocağı olarak işlev görmüş, çeşitli tohum ve tarım araçlarının ilk denemeleri bu eğitim
kurumlarında yapılmıştır. Köy enstitüleri sadece öğretmen yetiştiren kuruluşlar olmayıp,
bulunduğu çevreyi araştıran, geliştiren ve çevrenin kalkınmasını da üstlenmişler kurumlar olarak
da işlev görmüştür. Bu anlamda yerine getirdiği işlevin önemi tartışılamazdır. Köy enstitüleri
kırsal yörede toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmayı sağlamak, bu alanda ilgili gerekli
elemanları yetiştirmek için kurulan eğitim kurumları olmuştur. Bu dönemde köy çocukları
eğitildikten sonra köylerine tarımda, işte, sanatta, zanaatte ve sağlık alanlarında eğitmen ya da
öğretmen olarak geri gönderilmişlerdir” diye konuştu.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12764.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

Yeşilyurt Mahallesi’ne Öğrencilerin Katılımı İle
500 Adet Çam Fidanı Dikildi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı ağaçlandırma çalışmaları
kapsamında birçok semtte öğrencilerin katılımı ile ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini, son
olarak Yeşilyurt Mahallesi’nde 500 adet çam fidanını toprakla buluşturduklarını söyledi.

17 Nisan 2015 Cuma 19:53

“Daha Yeşil Bir Melikgazi” sloganı ile her yıl olduğu gibi 2015 yılında da gerek belediye
olarak, gerekse vatandaşlara dağıtılan ücretsiz fidanların dikimi ile Melikgazi ilçesinin daha
yeşil bir görünüme büründüğünü belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç “adı gibi Yeşil olan
Melikgazi ilçemizin en güzel mahallelerinden birisi olan Yeşilyurt Mahallemizde Mustafa
Eraslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımı ile 500 adet çam fidanını toprakla
buluşturduk.Diktikleri bu ağaçları sahiplenmeleri, gençliğimizin -doğaya sahip çıkma
konusunda- duyarlı ve bilinçli olduğunu göstermesi açısından son derece önemlidir.” dedi
Öğrenciler ile birlikte ağaç dikim törenine katılan Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Abdullah Avcı
da “ özellikle başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum.Hiç bir isteğimizi geri
çevirmiyor ve mahalle halkımız için ne gerekiyorsa yapıyorlar.Yeşilyurt Mahallemizin
ağaçlandırma çalışması dolayısıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Öğrenciler
de “doğamızı seviyoruz ve korumak için gençler olarak üzerimize düşen vazifeler olduğunu
biliyoruz. Melikgazi Belediyesi, bu konuda bizlerin de dikili bir ağacı olması için teşvik etti
ve arkadaşlarımız ile birlikte şenlik havasında fidanlarımızı toprakla buluşturduk.Çok
mutluyuz.Bu ağaçları zaman zaman gelerek sulayacağız ve bakımını yapacağız.” dediler.
Ağaç dikim töreninin ardından bütün öğrenciler adına Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi’ne
Ağaç Dikim sertifikası verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12765.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

Çolakbayrakdar, "2015'te 70 Bin Fidan
Dikeceğiz"
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu yıl içinde 40 farklı çeşit 70 bin ağacı
toprakla buluşturarak 2 yeni büyük orman alanı oluşturacaklarını söyledi.

17 Nisan 2015 Cuma 19:54

Sümer Orta Okulu ve Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileriyle
birlikte Erkilet girişinde yeni yapılan yonca kavşakta ağaçlandırma çalışmalarına katılan
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Bugün Kocasinan Bölgesi'nde yeşillendirme ve çevre
duyarlılığı açısından çocuklarımızla birlikte ağaç dikimi için bir aradayız. Çocuklarımız
sağolsun katılımlarıyla, gayretleriyle geleceğe olan inancımızı, güvenimizi bir kez daha
pekiştirdi. Çocuklarımızdaki çevre hassasiyeti ve ağaç sevgisi bizi son derece memnun etti"
dedi.
Öğrencilerin her ağaç dikme etkinliğinde birlikte çalışma teklifinde bulunduğunu vurgulayan
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu bizim açımızdan hakikaten önemli bir duyarlılık. Biz,
burada işin farkındalığını oluşturmak için çocuklarımızı davet ettik. Dedik ki; sizlerle birlikte
bu ağaçları sizin için ve geleceğimiz için dikiyoruz. Daha yeşil bir Kocasinan oluşturma adına
sizlerle birlikte burada bir aradayız dedik. Onlar da bize, attığımız adıma daha hızlı bir adımla
karşılık verdi. Bundan sonra ağaç dikme ve çevreyle ilgili her etkinliğinizde biz de varız
dedi. Çevreyle ilgili gündelik yaşam içerisinde daha duyarlı ve güzel bir çevre için çalışıyor,
gayret ediyoruz. Daha yeşil bir Kocasinan için gayret etmeye devam edeceğiz" şeklinde
konuştu.
Başkan Çolakbayrakdar konuşmasını şöyle bitirdi, "Bu yıl içerisinde İnşallah ıhlamur, çınar,
sedir, karaçam, huş başta olmak üzere 40 çeşitten oluşan 70 bin ağacı toprakla
buluşturacağız. Şehrimizin iki bölgesinde biri Kuşçu diğeri ise Engir Gölü çevresinde 2 büyük
orman alanı oluşturacağız. Bunun adımını bugün attık ve başlıyoruz. Bundan sonra
bölgemizde daha yeşil, daha büyük alanlar oluşturacağız. Şunu iyi biliyoruz ki; çevreyi seven
insanı da sever. Bu duyarlılığı oluşturup, birlikte daha yeşil bir çevre oluşturmak adına
gayretlerimiz devam edecek."
Öğrenciler de ağaç dikmekten son derece mutlu olduklarını belirterek, gelecekte bugün
diktikleri ağaçların altında çocuklarıyla piknik yapacaklarını ifade etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12766.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

Kemal Tekden MAZLUMDER'i Ziyaret Etti
7 Haziranda yapılacak milletvekili seçimlerinde Ak Parti Kayseri 4. sıra adayı Kemal
TEKDEN MAZLUMDER Kayseri şubesine nezaket ziyaretinde bulundu.

17 Nisan 2015 Cuma 19:57

Beraberindeki heyetle MAZLUMDER'e gelen milletvekili adayı Kemal TEKDEN'i şube
başkanı Ahmet TAŞ ve diğer yetkililer karşıladı. Şube başkanı Ahmet TAŞ, Dr. Kemal
TEKDEN'in doktorluğun yanında sağlık hizmetleri, kültür hizmetleri ve sivil toplum
çalışmalarında bu güne kadar yaptıkları hizmetlerle başarılarını ortaya koyan bir arkadaş,
değerli bir insan olduğunu, onun milletvekili olarak da Kayseri ve Türkiye siyasetine başarılı
hizmetler sunacağına inandıklarını bildirerek siyasi hayatında başarılar dileyip duacı
olduklarını bildirdi. Op. Dr. Kemal TEKDEN'de ziyarette yaptığı konuşmada Kayseri
MAZLUMDER ve Gönüllü Kültür Kuruluşlarının sivil toplum alanında yaptıkları hizmetler
ile Kayseri de ve bölgede insanımızın birliğini sağlayan, denge unsuru olan, toplum ahenginin
ve birlikte yaşama kültürünün gelişmesinde takdire şayan çalışmalar yaptıklarını bildirerek
şube başkanı Ahmet TAŞ'ın şahsında MAZLUMDER ve Gönüllü Kültür Kuruluşlarına
başarılar dilediğini, milletvekilliği döneminde sivil toplum kuruluşlarıyla devamlı istişare
içinde olacağını bildirerek bugüne kadarki katkıları için teşekkür ettiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12767.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

İş-Kur Faaliyetlerini Anlatıyor –
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görevli iş ve meslek danışmanları iş arayan
vatandaşları, işle buluşturmak amacıyla Kayseri Forum'da hafta sonları stant açarak İŞ-KUR
faaliyetleri hakkında bilgi veriyor ve iş arayanları uygun açık işlere yönlendiriyor.

17 Nisan 2015 Cuma 19:58

Kayseri’de işsizlik sorununun üstesinden gelmeye kararlı olduklarını vurgulayan Kayseri
Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Cengiz Laçin, "İŞKUR olarak vatandaşlarımıza
sunduğumuz, istihdama yönelik bir çok teşvik imkanı ve mesleki eğitim kursumuz var.
Özellikle Başbakanımızın da istihdam teşvik paketi içerisinde bizzat duyurusunu yaptığı
İşbaşı Eğitim programlarımızla bir mesleği ya da mesleki deneyimi olmayan işsizlerimiz ve
kendi personelini yetiştirmek isteyen işverenlerimiz için istihdamı kolaylaştırıyoruz" dedi.
Laçin ayrıca, "Sunduğumuz bu gibi hizmetler hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve
Kayseri’de istihdam adına toplumsal bilinç düzeyini geliştirerek bir farkındalık yaratmak
amacındayız. Bunun için vatandaşlarımıza etkin olarak ulaşabileceğimiz her noktada iş ve
meslek
danışmanlarımızı
görmeye
devam
edeceksiniz"
diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12768.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

Başkan Palancıoğlu, İnşaat Sektörüyle Buluştu
Toplandı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) düzenlenen
inşaat sektörü genişletilmiş komite toplantısına katıldı. Toplantıda inşaat sektörünün
sıkıntıları ve sektörden talep edilen konular görüşüldü.

17 Nisan 2015 Cuma 19:59

Toplantıya, teknik işlerden sorumlu başkan yardımcısı, imar, plan proje, yapı kontrol ve
kentsel dönüşüm müdürleriyle birlikte katılan Başkan Palancıoğlu, “Talas’ın özellikle
Mevlana Mahallesi’ni şantiye mahalle olarak tabir ediyorum. Talas Belediyesi olarak yoğun
bir şeklide çalışmalarımız devam ediyor. 2023’e kadar yapılaşacak alanların hepsini tespit
ettik. Nüfus yaklaşık iki katına çıkacak gibi görünüyor. Talas’ın 2023 nüfusunun 200 bin
olması muhtemel. İki üniversitenin olması, hemen yanı başında Abdullah Gül Üniversitesi’nin
olması ve buraya ana geçişin Talas’tan olması Talas’ı cazibe merkezi haline getirmiştir. Talas,
öğrenci nüfusu fazla olan hem de kültürel seviyesi yüksek olan bir ilçe. Bu nedenle de hızlı
bir nüfus artışı var. Talas’ın yaklaşık nüfusu 150 bine tekabül ediyor. İstanbul, Ankara ve
İzmir’in nüfus artışlarına baktım. Talas bu illerden daha fazla artan bir nüfusa sahip. Nüfus
yüzde 7 gibi bir artış gösteriyor. Bu oran diğer ilçelere göre daha fazla. Bu oldukça büyük bir
rakam” dedi. Son bir yıl içerisinde teknik eleman yetersizliğini gidermeye çalıştıklarını ifade
eden Başkan Palancıoğlu, “Talas’ın kalkınması için oldukça farklı görüşlerimiz var. İnşallah
bunu yansıtmaya çalışacağız. Şuanda imar planı revizyonu ile ilgili çalışmamızı başlattık.
Bunlarla kentsel dönüşümün önünü açarak Talas’ın sorunlarını ve ihtiyaçlarını gidermeye
çalışacağız” diye konuştu. İnşaat alanlarında olması gerekenleri ve taleplerini sıralayan
Başkan Palancıoğlu, “Hızlı nüfus artışının olduğu yerlerde sorunlar bitmiyor. Başlıca
inşaatlarda iş ve işçi güvenliği, inşaatlardan çıkan malzemelerin çevreye atık şeklinde
dönüşümü ve çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi gerekir. Harfiyatların çevreye değil
de belediye tarafından gösterilen yerler dökülmesi gerekir. İnşaat alanlarında da tedbirler

artırılmalı. Özellikle bahçe nizamında olan yerler başta olmak üzere kapalı otoparkların
kurulmasını talep ediyor, müteahhitlere bunu da özellikle söylüyorum. Bu toplantı sorunları
masaya yatırmamız ve çözümler üretmemiz için oldukça faydalı oldu” diye belirtti. Kayseri
Ticaret Odası olarak, meslek komitelerinin sıkıntılarını ve taleplerini görüşmek üzere bir
araya geldiklerini söyleyen KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Kayseri’de inşaat sektörü çok
dinamik bir sektör. Sürekli ihtiyaç olan bir sektör. İnşaat sektörü olmadan herhangi bir
kalkınmanın olmadığı kanaatindeyim. Çünkü lokomotif sektör olarak bildiğimiz inşaat
sektörü her dönemde öncelikli sektörler arasında yer almıştır. İnşaat sektörüyle alakalı
sıkıntıların çözülmesi için bu gayretlerin gösterilmesi Kayseri’nin ve Türkiye’nin gelişmesine
katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Davetimize katıldığı için Başkanımız Mustafa
Palancıoğlu’na teşekkür ederim” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12769.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak Ve Bp
Genel Başkanı Destici Kayseri'ye Geliyor
7 Haziran 2015 milletvekili seçimlerinde 'Milli İttifak' çatısı altında buluşan Saadet Partisi ve
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanları, aday tanıtım programı için Kayseri'ye gelecek.

17 Nisan 2015 Cuma 20:01

SP İl Başkanı Mahmut Arıkan, yaptığı açıklamasında, "Milletimizin saadeti için büyük birlik
sağlayan Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi olarak ‘’MİLLİ İTTİFAK’’ çatısı altında en
büyük zaferi elde edeceğimize inancımız sonsuzdur. Çünkü inanıyoruz ki ; Hayır için yola
çıkmış iki kardeşin yardımcısı Cenab-ı Allah’tır. Unutulmamalıdır ki ‘’ Her seçim mühimdir .
Ancak bu seçim çok daha mühimdir’’. Bu seçimlerde; ‘’Yaşanabilir Bir Türkiye’’ , ‘’Yeniden
Büyük Türkiye’’ ve ‘’Yeni Bir Dünya’’nın kurulması bakımından, Saadet Partisi olarak en
büyük başarıları elde etme sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğumuzun bir gereği olarak
MİLLİ İTTİFAK’ın milletimizde oluşturduğu etkiyi en üst seviyeye taşımak için kadrolarımız
çalışmalarını büyük bir azimle yürütmektedir" dedi. Arıkan, "Bu hayırlı yolda heyecanımızı
en üst noktaya taşımak , tüm kadrolarımıza yaşatmak ve seçim çalışmalarımızın nişanesi
olarak‘’MİLLİ İTTİFAK’’ Kayseri milletvekili adayları, Saadet Partisi genel başkanı Prof.
Dr. Mustafa Kamalak ve Büyük Birlik Partisi genel başkanı Mustafa Destici beylerin
katılımlarıyla halkımıza tanıtılacaktır. 20 Nisan 2015 pazartesi günü saat 19:30 da Kayseri
Şehir Tiyatro salonunda yapılacak ‘’Milli İttifak’’ Aday Tanıtım Programı’na tüm halkımız
davetlidir" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12770.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

Sözcü Gazetesi İftirasını Düzeltmek Zorunda
Kaldı
Sözcü Gazetesi 2 Ocak 2015 tarihinde "Sucukçu, AKP'li Belediye Başkanından Parasını
İstiyor" başlığıyla verdiği yalan haberi düzeltmek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi Eski
Başkanı ve AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki'ye yönelik asılsız iftiralarda
bulunan Sözcü Gazetesi bugünkü nüshasında "Düzeltme Haber" yayınladı.

17 Nisan 2015 Cuma 20:02

AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki'nin, avukatı Mehmet Savruk kanalıyla Sözcü
Gazetesinde yayınlattığı düzeltme haberde şu ifadeler yer aldı: Gazetenin 2 Ocak 2015 tarihli
nüshasında "Sucukçu, AKP'li Belediye Başkanından Parasını İstiyor" başlığı altında gerçek
dışı bir haber yayınlanmıştır. Asılsız isnat ve iftiralardan dolayı, Kayseri Büyükşehir Belediye
çalışanları hakkında iki kez soruşturma açıldığı, çok detaylı incelemelerden sonra, kamu
davası açmaya yeterli delil, iz, emare bulunamadığından iki kez takipsizlik kararı verildiği
herkesin malumudur. Açıktır ki, açılan tazminat davalarının fazla bir önemi yoktur. Kaldı ki,
CHP Genel Başkanı ve arkadaşları aleyhine verilen kararların bir kısmı Yargıtay'ca onanmış,
bir kısmı ise bozulmuştur. "Kazanılan hiçbir dava yoktur. Başkan halkı yanıltmıştır"
şeklindeki açıklamalar bu itibarla doğru değildir. Bu cümleden olmak üzere, Kayseri 1.Asliye
Hukuk Mahkemesinin 2011/31 sayılı kararıyla, Kemal Kılıçdaroğlu, 8.Asliye Hukuk
Mahkemesinin 2014/106 sayılı kararıyla Şevki Kulkuloğlu, 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin
2012/310 sayılı kararıyla Gazeteniz, müvekkilime manevi tazminat ödemişlerdir. Sayın
Kılıçdaroğlu, ayrıca Ulaşım Daire Başkanı'na karar doğrultusunda manevi tazminat ödemiştir.
Bu kararların hepside Yargıtay'dan geçerek kesinleşmiştir. Davaların önemli bir kısmı ise
halen devam etmektedir. Bu durumda bizim açımızdan, "kazanılan hiçbir dava yoktur" yerine
"kaybedilen hiçbir dava yoktur" demek olaylara daha uygun düşmektedir. Açıktır ki,
"Sucukçu parasını istiyor" gibi doğru olmayan bir olay gazetenizde çarpıtılarak verilmektedir.
Gazetecinin, yayınladığı olayların doğruluğunu araştırma ödevi vardır. Doğru olayları bile
yayınlarken, dürüstlük kurallarına uygun olarak açığa vurulmasına dikkat etmesi gerekecektir.
İfade edelim ki, gazeteniz dürüstlük kurallarına aykırı davranmıştır. Gereken yasal işlemler
başlatılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12771.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

Talas Yamaçlı’da “Kutlu Doğum” Coşkusu
Talas Belediyesi ve İlçe Müftülüğü organizatörlüğünde Yamaçlı Mahallesi’nde Kutlu Doğum
programı düzenlendi. 8 mahalle halkının bir araya geldiği Kutlu Doğum programı yoğun
katılımla gerçekleştirildi.

17 Nisan 2015 Cuma 20:03

Programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftü Yardımcısı Mahmut
Taşyapan, İlçe Müftüsü Turgut Erhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Aydoğan, mahalle
muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Birlik ve beraberlik duasıyla sözlerine başlayan Başkan
Mustafa Palancıoğlu, “Belediye olarak, asfalt yapmak, kaldırım yapmak, alt yapı ve üst yapı
faaliyetlerine destek vermek bizim birinci görevimiz. Birlik ve beraberliği sağlamak, sosyal
ve manevi açıdan hep birlikte ülkenin kalkınmasına çalışmak çok önemli. Ülke olarak son 10
yılda çok geliştik, büyüdük. 2023 hedefimizde dünyanın en büyük ilk 10 en büyük ekonomisi
olmak gibi bir çok ekonomik kalkınma planımız var. Evliliklerin daha sağlam olması ve
boşanma oranlarını düşürmemiz, gayrimeşru olayların, cinayetlerin, hırsızlıkların azalması
okuma oranlarının artması gibi bir çok alanda çalışma yapmamız lazım. Bizde belediye olarak
bunlara öncülük etmek istiyoruz. Teknik olarak güzel hizmetler yapacağımız gibi sosyal
açıdan da aynı hizmetlere devam edeceğiz.” dedi. Peygamber Efendimizin hayatının
okunması gerektiğini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, “Bir Müslüman olarak tek yapmamız
gereken şey Peygamber Efendimiz’in hayatını taklit etmek. Kuranı Kerimi nasıl okuyorsak,
Peygamber Efendimiz’in hayatını da baştan sona okuyalım. Bize en büyük ders ve eğitim bu
olacaktır. Dürüstlük doğruluk çalışkanlık nedir, bunların hepsini Peygamber Efendimizin
hayatında görüyoruz. İnşallah Rabbim bizi Efendimizin hayatıyla hayat yaşayan, onu
rehberlik edinen kişilerden etsin. Rabbim azmimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın.
İnşallah bu tür organizasyonlarımız hep devam eder.” şeklinde ifade etti İlçe Müftüsü Turgut
Erhan ise “Peygamber Efendimiz’in 1444. doğum yıl dönümünde bir araya geldiğimiz şu
kutlu günde, bizlere her zaman desteğini esirgemeden, şehrimizi mahallemizi imar ederek,
madde alemini imar ederken manevi alemini ihya için çaba sarf eden devamlı arkamızda
duran çok değerli belediye başkanımıza ve katılan herkese teşekkür ederim.” dedi. Dini
örneklerle bir sunum yapan İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan, Kutlu Doğum’un anlam
ve önemini belirten açıklamalarda bulundu. Kırmızın güllerin dağıtılması ile devam eden
program ilahi dinletisiyle sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12772.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

Yük Treninin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını
Kaybetti
Kayseri'de yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda,
karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki V.Ö.'ye yük treni çarptı. V.Ö. olay yerinde
hayatını kaybederken, acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis
ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından V.Ö.'nün
cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12773.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

Küçük bir kandamlasıyla kanserin tanısını ve
teşhisini yapabilecek duruma geldik
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf
Baran, ‘’Küçücük bir kan damlasıyla kanserin tanısını ve teşhisini yapabilecek konuma
geldik’’ dedi.

19 Nisan 2015 Pazar 12:48

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf
Baran, ‘’Küçücük bir kan damlasıyla kanserin tanısını ve teşhisini yapabilecek konuma
geldik’’ dedi. Prof. Dr. Baran, AGÜ’nün de katkıları ile Deneysel Hematoloji Derneği
tarafından, Kayseri’de Hilton Oteli’nde yapılan ve üç gün süren, 2. Uluslararası Katılımlı
Deneysel Hematoloji Kongresi’nde konferans verdi. ‘’Omiks Çağında Moleküler
Hematoloji’’ konulu konferansında, kanserin çok hızlı tanısına dönük bir proje üzerinde
çalıştıklarını belirten Baran, iki türlü hematoloji olduğuna ve kendisinin kötü huylu olan yani

kanserle ilgili olan hematoloji üzerine çalıştığını kaydetti. Baran, kanserin insan ölümlerinde
kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada geldiğini ifade etti. Kanserin bu hızda
devam etmesi halinde, önümüzdeki 10-15 yıl içinde ölümlerden sorumlu birinci hastalık
olacağı belirten Baran, küçücük bir kan damlasıyla kanserin tanısını ve teşhisini yapabilecek
konuma geldiklerini söyledi. Baran şu bilgileri verdi: ‘’Yaşam süresi boyunca bir insanın
kansere yakalanma riski erkeklerde 1 milyonda 443 bin iken kadınlarda 1 milyonda 378 bin.
Bundan 10 sene önce kanser insan ölümlerinden sorumlu 4. hastalık iken, şu anda sadece
yüzde 3.8’lik bir farkla kalp ve damar hastalıklarından sonra geliyor. Kanser dolayısıyla
ölümler yüzde 22.8’lerdeyken kalp damar hastalıkları dolayısıyla ölümler yüzde 26’larda.”
Konferansın ardından katkılarından dolayı Baran’a plaket verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12775.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

3 kişi sobadan zehirlendi
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.

19 Nisan 2015 Pazar 13:03

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Himmetdede Kasabası’ndaki ikametlerinde sobadan sızan
karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zehirlenenlerin hayati tehlikelerinin
bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12776.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

“Hepimize nice iftiralar atıldı”
AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı’na katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bu yolda iftiranın ulaşmadığı iffet yoktur. Her birimize nice
iftiralar atıldı” dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı’na katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bu yolda iftiranın ulaşmadığı iffet yoktur. Her birimize nice
iftiralar atıldı” dedi. Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleşen aday tanıtım toplantısına
Bakan Yıldız’ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekili, İsmail Tamer, Yaşar Karayel,
Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Büyükşehir
Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki ve diğer
adaylar ile birlikte davetliler katıldı. Aday tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Tüm konuşmalar çok değerliydi. Adaylarımızı daha
yakından tanıdık. Bu seçim onlarla beraber yeşerecek. Aday adaylığı sürecinden sonra, son
derece centilmen birbirinin hakkını koruyan bir tarz göze çarptı. O açıdan bütün aday
adaylarımızı kutluyorum. Hep beraber Kayseri’nin hedefini ortaya koyacaksınız. Bize bu
şekliyle öğretildi. Bu yolda iftiranın ulaşmadığı iffet yoktur derler. Her birimize nice iftiralar
atıldı. Anlımız ak, bunları rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu seçim döneminde Kayseri’ye
yakışır şekilde centilmence bu seçimi tamamlamış olacağız. Tek yumruk olacağız. Hep
beraber bulunduğumuz yerlerde hizmet edeceğiz. Seçim koordinasyon merkezine her zaman
ki gibi güveniyoruz. Milletvekillerimizi kadın kollarımızla beraber seçeceğiz. Sandığa
gidecek vatandaşlarımıza buradan sesleniyorum. Nüfus cüzdanlarınızı unutmayınız. 17
Aralığı, MİT tırlarını unutmayın” dedi. AK Parti Gurup Başkanvekili, Kayseri Milletvekili
Mustafa Elitaş da, “Davamız 2001 tarihinde başladı. Hala devam ediyor. İlk girdiği
seçimlerde 364 milletvekiliyle temsil edilmeye başladık. Ardından 2004 ve 2007 seçimlerinde
341 milletvekili çıkardık. 2009’da ise 327 milletvekili çıkardık. Her şey Türkiye için
sloganıyla yola çıktık. Şimdi, Cumhurbaşkanı’nı halkın seçtiği günden bu yana, Bilge Adam
Ahmet Davutoğlu ile yola devam ettik. Bu hareket erdemlilerin hareketidir. Bizler sizlerin
oylarıyla TBMM’ye gittik. 3 dönem kuralıyla görevimizi devrediyoruz. Arkadaşlarımızın
yolları açık olsun başarılarının devamını diliyoruz. İçimize fitne sokmaya çalıştılar. Bu
davanın önde gidenleri hiçbir zaman fesada yer vermedi. Bu hareket inanan insanların 2023
hedefiyle bir araya gelen insanların hareketidir” diye konuştu. Milletvekilliği döneminde
gerçekleştirdiği projelerden bahseden AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de, “Şu
anda Türkiye’yi 13 yıldır yöneten, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktık.
Bu memlekete hizmet eden insanlar gibi değerli büyüklerimiz gibi isimleri baki kalan
arkadaşlarımız olacak. Bu bizim için bir düğündür. Bir şölendir. Hizmetleri geçen herkese tek
tek teşekkür ediyorum. Bundan sonra büyük projelerin hepsi tek tek gerçekleşecek. Bu şehre
10 milyonun üzerinde yatırımlar yapıldı” dedi. Ana Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile
olan davaları hakkında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı ve AK Parti
Kayseri Milletvekili Adayı Mehmet Özhaseki de, “Ben 21 yıl bu şehre hizmet ettim. Bundan
3 ay önce istifa etmemi istediler. Birtek benim Ankara’ya gelmemi istediler. Teşkilatımızın
her kademesinde ki güzel kardeşlerimiz, Ankara’ya gitmemi istedi. Seçimlerden yeni
çıkmıştık fakat, herkes Ankara’ya gitmemi istedi. Benim için zor olmadı. Dava kardeşlerim
istedi. İstifa mektubumu verdim. Yıllardır bu şehre hizmet eden kardeşiniz olarak, geçmişim
herkese açıktır. Kamunun malını aziz bileceğimize söz verdi. İstifamı verdiğimde kolay
olmadı benim için. 21 yıl emek verdim. Oradan ayrılmak kolay olmadı. Bu şehrin tüm
caddelerinde alın terim var. Şehrimizde çok güzel insanlarımız var. Ama bir elin parmakları
kadar da kamudan beslenmeye alışan adamlar var. Tehdit ettiler yılmadık. Evlerimiz
belediyelerimiz kurşunlandı durmadık. Sonra da iftiralara başladılar. Bunlardan en önemlisi
CHP Genel Başkanının iftiralarıydı. Elinde iki tane kötü dosyayla çıkıp yolsuzluklardan
bahsetti. Bizde mahkemeye gösterdik. Olayı tam tersine çevirdi. Bu konuda Kemal beyin
hakkını yememek lazım. Bunları söyledim diye beni savcılığa verdi. Ben bu sözleri
söylediğimi inkar etmedim. Savcı bey inceleri kovuşturmaya gerek olmadığını ve beni haklı
bulduğunu söyledi. Bende sonrasında her yalanda dava açtım. Epey bir tazminat birikti. Bir
gurup hoca da bu adamın parasını yeme dediler. Bazı hocalarda ye dedi. Bende sucuk

yaptırdım tek tek dağıttım. Bazı teyzelerimiz bu sucukları dahi yemedi. Milletvekilleri vardı
bir tane, her konuşmasında Kayseri’yi kötülüyordu” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12777.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

Enerji Bakanı Yıldız AGÜ'yü ziyaret etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Abdullah Gül Üniversitesi'ni (AGÜ) ziyaret
etti.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Abdullah Gül Üniversitesi'ni (AGÜ) ziyaret
etti. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen milletvekili tanıtım toplantısına
katılmak üzere Kayseri'ye gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AGÜ'yü
ziyaret etti. AGÜ Vakfı tarafından yaptırılacak olan Sanayi Müzesi'nin inşaatında
incelemelerde bulunan Yıldız, daha sonra AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'ndan
üniversite hakkında brifing aldı. Bakan Yıldız'a, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kardeşi Macit Gül eşlik etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12778.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

İşçilerin kavgası cinayetle bitti
Kayseri'de inşaat işçileri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
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Kayseri'de inşaat işçileri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye
göre Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde bir inşaatta işçiler arasında çıkan
tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Çıkan kavgada 22 yaşındaki M.E. av tüfeği ile
vurularak ağır yaralandı. 19 yaşındaki C.A. ile 26 yaşındaki A.E. ise kavgada aldıkları

darbeler sonrasında yaralandı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki M.E. kaldırıldığı Kayseri Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer olayla
ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h12779.html
Erişim Tarihi: 20.04.2015

