KAYSERİ HABER ARŞİVİ
18.04.2016–24.04.2016
“Kutlu Doğum”a görkemli gece
Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından birlikte hazırlanan Kutlu Doğum Programı
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde zengin bir programla yapıldı. Farklı etkinliklerin yer
aldığı görkemli geceye yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğünce gerçekleştirilen Kutlu Doğum Programı
büyük ilgi gördü. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra Vali
Orhan Düzgün, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Atçı Nergis, bürokratlar, daire
müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gelin birlik olalım!
Programın açılışını Eyüp Sultan Camii İmam-Hatibi Erhan Mete Kuran-ı Kerim okuyarak
yaptı. Gecede bir konuşma yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, insanlığı diriltmek,
yaşatmak ve yüceltmek için bu yılki Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin "Gelin Birlik
Olalım" çağrısıyla yapıldığını söyledi. Konuşmasında tevhit ve vahdet üzerinde duran Güven,
"Müslüman daima ümmetin menfaatini kendi menfaatinin üzerinde tutmalıdır. Vahdet
ümmetin onurunu korumakla mümkündür" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kutlu Doğum Haftası'na gösterilen ilgiden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılın temasını "Gelin
Birlik Olalım" sloganıyla süslediğini hatırlatan Başkan Çelik, "Bu sloganı kendi içimizde biz
de uyguladık ve İl Müftülüğümüzle birlik olarak güçlü ve kaliteli bir program gerçekleştirdik"
diye konuştu.
Programa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de Peygamberimizi anlatmaya
sözlerin yetmeyeceğini belirterek, "Bizler çok şanslı bir ümmetiz. Peygamberimizin kıymetini
bilerek ve O'nu model alarak her dönemde O'nun ışığı ile yürümeye gayret etmeliyiz" dedi.
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise konuşmasında, yol gösteren ve ışık tutan
Peygamberimizin yolundan gitmenin en büyük şeref olduğunu söyledi. İslam dünyasındaki
sıkıntılara da değinen Tamer, "Vahdet altında birleşmeyi Allah bize nasip etsin. Allah'tan
İslam coğrafyasına huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.
Daha sonra kürsüye Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Lüfti
Çakan geldi. Geceye konuşmacı olarak katılan Çakan, sinsi bir şekilde İslam ümmetinin hem
tevhit inancını hem de tevhit inancının sonucu olan toplumun vahdetini, birliğini, kardeşliğini
paramparça etmek için çalışanlar olduğunu belirtti. Değerlerimize sadece İslam ile
dönebileceğimizi vurgulayan İsmail Lütfi Çakan, "Dinimizin öğrettiği değerler, Peygamber

efendimizin ahenklendirdiği İslam uygulamasına sarılarak kendimize özgü değerlerimizi
kazanabiliriz. İslam'ı bir tarafa koyarak, batı değerleri gibi sözlerle vahşi batıyı örnek
göstererek bu aziz milletin değerleriyle, inancıyla kimse oynayamaz" dedi.
Gecede daha sonra Kutlu Doğum Haftası nedeniyle ilk, ortaokul ve liselerde düzenlenen
yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Hediye takdiminin ardından ise
Mustafa Demirci sahne alarak birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.
Kuran-ı Kerim ile açılan görkemli gece yine Kuran-ı Kerim ve dua ile kapandı. Kutlu Doğum
Programına katılanlara salon çıkışında aşure dağıtıldı.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17065.html
Erişim Tarihi: 21.04.2016

“Kınalı Kuzular” Bayır-Bucaklı çocuklar
için sahnelendi
Alperen Ocakları ve Yeseviyurdu Misafirhanesi tarafından organize edilen ‘Kınalı Kuzular’
tiyatro oyunu Bayır-Bucak’ta şehit olan ailelerin çocukları için sahnelendi. Ünlü oyuncu
Ahmet Yenilmez’in Çanakkale Şehitleri anısına yazıp oynadığı eser izleyenlerden tam not
aldı.
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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna Bayır-Bucaklı çocuklar ve
Alperen Ocaklarına gönül verenler katıldı. Kur’an-ı Kerim’in okunması ve dua edilmesi ile
başlayan programın açılış konuşmasını yapan Yesevi yurdu Misafirhanesi Genel Sorumlusu
Harun Erbay, “Bugün burada aramızda Bayır-Bucak’tan gelen şehitlerimizin çocukları var.
Bu kardeşlerimizi inşallah 3 gün boyunca burada misafir edip bir nebze de olsun gönüllerini
iyi tutarak onlara sahipsiz olmadıklarını hissettirmek ve buradan sağ salim geldikleri yere
göndermek istiyoruz” dedi.
Kayseri Alperenleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Cömert ise, “Biz çalışmak, üretmek,
ulaşılmayan yerlere ulaşmak gayretindeyiz. İletişim birimimiz çok güzel bir slayt hazırladı.
Gençlik merkezimiz güzel bir program tertip etti. Hepinize bu güne kadar vermiş olduğunuz
desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz tüm altyapıyı kurduk. Bize bu yolu açan şehit
liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nu ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz” diye konuştu. BayırBucak’tan gelenler ise Kayseri’ye geldikleri ve bu programa katıldıkları için mutlu olduklarını
söyledi.
Konuşmaların ardından Kınalı Kuzular tiyatro oyunu sergilendi. Ünlü oyuncu Ahmet
Yenilmez’in Çanakkale Şehitleri anısına yazdığı ve aynı zamanda sergilediği oyun
izleyenlerden tam not aldı. Program sonunda Türkmen çocukları sahneye davet eden Ahmet

Yenilmez, “Türkiye’yi seviyor musunuz?” diye sordu. Çocuklar da hep bir ağızdan
‘Teşekkürler Türkiye’ diye haykırdılar.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17066.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Projelerimiz “torpil” endişesiyle ödül
alamadı
“Gençlik projelerinde sınıfta kaldık” başlıklı manşetimizi değerlendiren AK Parti İl Başkanı
Hüseyin Cahit Özden “belediyelerimizin gençlik projeleri aslında başarılı ama Yerel
Yönetimler Başkanlığı’nda Mehmet Özhaseki yani bir Kayserili olunca ‘yanlış anlaşılır’ diye
ödül alamadık” değerlendirmesinde bulundu.
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Haber: Rıfat Yörük-Bünyamin Gültekin “Başında Kayserili olunca ödül alamadık”
İl binasında görüştüğümüz Özden, özellikle KAYMEK’in gençlere hizmet veren çok önemli
bir proje olduğunun altını çizerek “hatta Yerel Yönetimler Sempozyumunun açılışındaki
sinevizyon gösterisinde bile KAYMEK’in çalışmaları vurgulandı. Ama ödülleri veren
Kayserili olunca dereceler başka belediyelere gitti” dedi.
Eleştiride bulunmuştuk
Bilindiği gibi 15 Nisan Cuma günkü nüshamızın “Gençlik projelerinde sınıfta kaldık” başlıklı
manşetinde, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen
Yerel Yönetimler Sempozyumu kapsamında düzenlenen ‘Gençlik ve Belediye’ konulu proje
yarışması sonuçlarının Kayseri için hayal kırıklığı doğurduğunu belirterek “200 projenin
katıldığı yarışmada Kırşehir ve Nevşehir projeleri ile ödüle layık görülürken Kayseri ne
büyükşehir nezdinde ne de ilçe belediyeleri olarak hazırladığı projeler herhangi bir ödüle
layık görüldü” eleştirisinde bulunmuştuk.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17067.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

53 yıldır görmediği kardeşini arıyor
Kayseri’de yaşayan 64 yaşındaki Meryem Zengin, çocukken babası tarafından başka bir
aileye evlatlık verilen kız kardeşini arıyor. Adının Zühre olduğunu söylediği kız kardeşini 53
yıldır görmediğini belirten Meryem Zengin yetkililerden yardım istedi.
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Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyünde yaşayan 64 yaşındaki Meryem
Zengin’in hayat hikâyesini duyanlar, gözyaşlarına hâkim olamıyor. 1954 yılında Ağrı’da
dünyaya gelen Meryem Zengin, çocukken kız kardeşi Zühre ile beraber ailesi tarafından
ekonomik yetersizlikten dolayı başka bir aileye evlatlık olarak verildiğini anlattı. Daha sonra
evlatlık alınan aile tarafından tekrardan kendi ailesine bırakılan Meryem Zengin'in kardeşi ile
yolları burada ayrıldı. 13 yaşında evlendirilerek Kahramanmaraş’a gelin giden Zengin, kız
kardeşi Zühre’yi aramaya başladı.
Kahramanmaraş’ta eşini kaybeden Meryem Zengin, ardından Kayseri’nin Bünyan ilçesine
bağlı Akkışla köyünde bulunan Osman Zengin ile evlenerek, Kayseri’ye geldi. Burada da kız
kardeşini
aramaya
devam
eden
Zengin’in
aramaları
sonuçsuz
kaldı.
Kız kardeşini yıllardır aramaya devam ettiğini söyleyen 64 yaşındaki Meryem Zengin,
yetkililerden yardım istedi. Zengin, “Babamın Ağrı’da evlatlık olarak verdiği kız kardeşimi 11
yaşından beri görmedim. Kardeşimin eşine, çocuklarına ve onu tanıyanlara sesleniyorum.
Kardeşim, hep seni özlüyorum. Şimdiye kadar hep kardeşimi aradım. Herkese sordum ama
hiç kimse bana bir haber vermedi. Kız kardeşimi hiç hatırlamıyorum. Ben küçükken babam
ikimizi de aynı aileye evlatlık vermiş. Sonradan babam beni tekrardan almış ve evlatlık
verdiği aileden geri getirmiş. Bakamam diye bacımı o aileye evlatlık vermiş. Yardım
bekliyorum” şeklinde konuştu.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17068.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Asitli içecekler yerine Osmanlı şerbeti
Kayseri’de işletmeci Uğur Erdoğan, müşterilerine asitli içecekler yerine kendi hazırladığı
Osmanlı şerbetlerini sunuyor.
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Kafe işletmecisi Uğur Erdoğan, hobi olarak başladığı Osmanlı şerbeti yapımını işe
dönüştürdü. Açtığı kafede asitli hiçbir içeceğin satışını yapmayan Uğur Erdoğan, Türk
kültürünü devam ettirmek için bu yola baş koyduğunu söyledi.
“Halkın sağlığıyla oynamak istemiyoruz”
30’a yakın Osmanlı şerbeti türünü kendisinin hazırladığını belirten İşletmeci Uğur Erdoğan,
“Meyve kullandığımız için bazı mevsimlerde bu sayı değişiyor. Demirhindi, keçiboynuzu,
Osmanlı, meyan ve Ramazan şerbeti en çok tercih edilen şerbetlerimizden. Tarifleri
internetten araştırdık ve bu işi yapan ustalara sorduk. Amacımız sağlıklı içecek satmak. Asitli
içecek, kola gibi içecekler bana belki daha çok kazandıracak ama asıl enerji kaynağı
özümüzde olan şerbetlerimiz. Az olsun öz olsun diye düşünüyoruz ve kimsenin sağlığı ile de
oynamak istemiyoruz.” diye konuştu.
“Amerikan kahvesi de satmıyoruz”
Müşterilerin Osmanlı şerbetini tattıktan sonra, müptelası olduklarını da dile getiren Erdoğan,
aynı zamanda Amerikan menşeli kahve satışı yapmadıklarına da dikkat çekti. Erdoğan,
“Müşterilerimiz bizim için misafirdir. Misafirlerimize sipariş vermeden önce kültürümüzdeki
çerez olan kavurgayı ikram ediyoruz. Daha sonra ne arzu ederlerse onu ikram ediyoruz. Talas
ilçesi üniversite bölgesi olduğu için dışarıdan gelip de burada yaşayan çok var. Dolayısıyla
kavurgayı bilmiyorlar. Onlara kültürümüzde var olan bu çerezi de öğretmiş oluyoruz.
Misafirlerimiz genel olarak ikramlarımızdan memnun kalarak, işletmemizden ayrılıyor. Türk
kahvesi çeşitleri satıyoruz, Amerikan kahvelerinin herhangi birini asla satmıyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Londra’ya bayi satışı yaptı
İşletmeci Uğur Erdoğan, Londra’ya aynı formatta, ‘Osmanlı Kahvesi’ adıyla bayi satışı
yaptıklarını da sözlerine ekledi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17069.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Uluslararası Öğrenciler Akademisi dersleri
sürüyor
Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Medeniyetin Burçları
Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen Uluslararası Öğrenciler Akademisi üçüncü hafta
konferansları ile devam etti. Bu haftaki konferanslarda, Gazeteci-Yazar Mehmet Sena
Kösedağ “Medya ve etik” konusunda konferansını verirken diğer konferansı da, AraştırmacıYazar Mehmet Sarıçiçek “Kayseri Tarihi” konusunda verdi.
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Medya ve etik
Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi, 3. hafta konferansları ile devam etti.
Akademideki konf eransında konuşan Gazeteci-Yazar Mehmet Sena Kösedağ, “Medya ve
etik” üzerinde durdu ve Türkiye’deki ve dünyadaki basın camiasının durumu ile ilgili önemli
mesajlar verdi. Kısaca medyanın neyi ifade ettiğini, nelerin medya içerisine girdiğini ve
günümüzde medya organlarının nasıl çeşitlenip değiştiğini belirtti. Ayrıca medyanın
insanların haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olurken özgür olmasının önemine vurgu
yaparak bu özgürlüğün de hangi çerçevede olması gerektiğinin önemli olduğunu ve belirli
ilkelere uyulmadan yapılan yayınların özgürlük değil kaos yaracağının altını çizdi. Bu
anlamda dünyanın çeşitli yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de basın etiği konusunda çalışma
yapan kurum ve kuruluşların olduğunu da ifade etti.
Kösedağ konferansının daha sonraki bölümünde ise, gazetecilerin gazetecilik dışındaki işlerle
uğraşmalarının sakıncalarına ve özellikle emperyalistlerin geçmişten günümüze kadar
medyayı bir güç olarak nasıl kullandıklarını ve bu gücün Osmanlının yıkılışına ve İslam
dünyasındaki ayrılıkçı fikirlerin yaygınlaştırılması için nasıl olumsuz şekilde ve bizim
aleyhimize kullanıldığını anlattı. Kösedağ konuşmasında şunları kaydetti:
“Gazetecilerin gazetecilik dışında başka iş yapmaları pek hoş karşılanmaz. Bu işe
karıştırıyorlar. Gazeteciler toplumu oluşturan en önemli fertlerdir. Kendi ülkelerinin ulusal
çıkarlarına riayet etmeleri, kendi ülkelerini gözetmeleri gerekir. Bu noktada çok ciddi sorun
var. Gelişmekte olan ve gelişmemiş olan ülkelerde basını oluşturan kişiler aşağılık
kompleksine kapılarak kendi toplumlarını beğenmeyen bir duruş sergilediğini görüyoruz. Bir
yerde medya etiğinden söz etmek için bu ilkelere uyulması gerekiyor. Medya size çeşitli rol
modeller gösteriyor. Medyanın bunu yaparken farkında olarak veya olmayarak şiddet
pompalıyor. Dünyanın her yerinde olup bitenler her türlü kanalla geliyor. Haberler kavga
şiddet, terör olayları. Medya çok ciddi bir şiddet unsurunu insanların hafızasına kazıyor. Bu
insanların duygusuzlaştıran, pasifize eden bir unsurdur. Bir süre sonra insanlar bu olaylara
tepki vermemeye başlıyorlar. Bütün bu yaşanan şiddet doğal olaylarmış gibi oluyor böyle
olunca da insanlar adım atmıyor ve önlem alınmıyor. Fransa’da Belçika’da bombalar patlarsa
dünya ayağa kalkıyor. Sudan, Azerbaycan, Nijerya gibi ülkelerin bir önemi yok. Onlar bizim
ülkelerimiz için geri kalmış ülkeler diyorlar. Onların gözünde bizim ülkemizdeki insan
hayatının hiçbir önemi yok. Böyle bir algı oluşturuyorlar. Medyanın özellikle yanıltıcı
yöntemler kullanmaması gerekir. Gizli kamera, paralı habercilik yapılmaması gerekir. Ama

bazı gazeteciler televizyoncuların küçük hediyeleri kabul edip bunları haberlerine
yansıttıklarını görüyoruz. Pornografiyi, din, dil ve mezhep ayrımı gözeterek yayın yapmaya
çalışan, ırkçı söylemleri son derece yaygın olarak kullanan birçok yayın organı var maalesef.
Bu basın etiğinin sağlanması için gazeteciler kendi aralarında Türkiye’de de bir takım oto
kontrol denetim mekanizmaları devreye sokmuşlar. Bunlar tamamen gönüllük esasına
dayalıdır. Ombudsman, okur temsilcisi gibi mekanizmalar devreye giriyor. Bu yayınlardan
olumsuz etkilenen kişiler bu kurumlara başvuruyor izleyici temsilcisi değerlendirip bu
noktada medyanın hatası varsa kurumu kınıyor. Burada bir cezai sorumluluk ve yasal yaptırım
yok. Diğeri ise basın konseyi, gazetecilik cemiyetleri toplumdan gelen şikayetleri karara
bağlıyorlar. Böylece bir basın etiği sağlanmaya çalışılıyor.
Buraya kadar anlattığımız şeyler ana akım medya gazete, tv yayınları için günümüzde ise
medya kabuk değiştirdi, şekil değiştirdi. Online gazetecilik internet blokları gibi vatandaş
gazeteciliğini doğuran kitle iletişim araçları meydana geldi. Bu toplumlarda internet kullanımı
o kadar yaygın hale geldi bilgi ve haberler kullanıcılar vasıtası ile bir şekilde üretici olarak
direk paylaşımlarda bulunup toplumu etkileyebiliyor. İnsanlar zamanlarının çok önemli
bölümünü internette geçirir oldular. Asıl basın etiğinin sosyal medya ile birlikte yeniden
tanımlanması gerekiyor. Orada o kadar yanlış ve zararlı bilgiler dolaşıyor ki telafisi imkansız
sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü herhangi bir editoryal mekanizmadan geçmiyor. Bir düğmeye
basılıp dolaşıma giriyor. Yüzler milyonlar görüp etkileniyor. Ne kadar etkileyici olduğu
kullanan kitlenin bilmesi mümkün olmuyor. Günümüz insanı için de sosyal medyanın
getirdiği problemler var. Çocukların duygusal gelişimi için çok ciddi bir problem, Sosyal
medya hastalığı diye bir problem ortaya çıktı. Bir taraftan iyi ama bir taraftan neyin iyi neyin
kötü olduğu bilinemiyor. Bu ne yaparsanız yapın psikolojik bir açlığa neden oluyor. Burada
şu soru akla geliyor ne yapıp da bun olumsuzluğu önleyeceğiz. Bir insanın medyayı nerede ne
zaman kullanacağını bilmesi gerekir. Medya ilaç gibidir. Az alırsanız tedavi olamazsınız çok
alırsanız zehirler. Medyayı böyle kullanmak gerekir. Sosyal medya ortaya çıktı ve insanların
hayatları eskisi gibi olmayacak. Günümüzde insanlar bütün uç noktaları biliyor ve öğreniyor
Bu yüzden insanların çok uyanık ve dikkatli davranması gerekir. Çünkü özellikle batı ülkeleri
medyayı farklı toplumları kullanma ve zihinsel olarak dönüştürme ve sömürü aracı olarak
kullanıyorlar. Bunu çok iyi beceriyorlar. Sizin beyninize öyle mesajlar gönderiyorlar ki kendi
ülkenize düşman ediyorlar. Ve sizin elinizle başlıyorlar kendi elinizle ülkelerinizi
sömürmeye.”
Gazeteci-Yazar Mehmet Sena Kösedağ konferansın sonunda öğrencilerden gelen soruları
cevaplandırdı. Medya konusunda geldikleri ülkeler ve Türkiye arasındaki benzerlikler ve
farklılıklar ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
Kayseri’yi Battal gazi fethetti
Akademinin 2. konferansında ise Araştırmacı-Yazar Mehmet Sarıçiçek “Kayseri Tarihi” ile
ilgili konuları anlattı. Battalaltı semtine ismini veren Battal Gazi’nin şehrimize hicri 120’li
yıllarından geldiğini ve Kayseri’nin İslam’la tanışmasına vesile olduğuna vurgu yaptı.
Sarıçiçek, Emevi, İslam ordularının başında Kayseri’yi fetheden Battalgazi’nin şehrimiz için
önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Nasıl ki İstanbul’da Eyüp Sultan varsa aynı şekilde
Battal Gazi adına yaptırılmış bir caminin Eskişehir semtinde halen mevcut olduğunu ifade
etti. Sarıçiçek konuşmasında şunları kaydetti:
“Kayseri’nin geçmiş dönemlerine ait çok duyulmayan bazı bilgileri vermek istiyorum.
Kayseri Peygamber efendimizden 120 yıl sonra Battal Gazi tarafından fethedilmiştir.
Eskişehir semtine çıkışta Battal Gazi hatırasına yapılmış bir cami vardır. Kayseri, ilk dönem
İslam fetihleri ile İslam hakimiyetine geçiyor ancak kalıcı olmuyor. 1071 Malazgirt
Zaferinden sonra tekrar fetih gerçekleşince Battalaltı diye adlandırılan semte Battal Gazi
anısına cami yaptırılıyor. Şuanda mevcuy camii aynı mekanda yapılmış Osmanlı dönemi
eseridir.”

Araştırmacı-Yazar Mehmet Sarıçiçek konferansının daha sonraki bölümlerinde özellikle
Kayseri’de ön plana çıkan mekanlar, tarihi şahsiyetler ve yemek kültürü ile ilgili de çeşitli
bilgiler verdi. Öğrencilerin Kayseri kültürü ve tarihi ile ilgili merak ettikleri konularda
açıklamalarda bulundu. Konferansın ardından öğrencilerle toplu fotoğraf çekimi
gerçekleştirildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17070.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Adı verilen
SERKİSOF’LU HELVACI: Soyadı “Helvacı” olduğu için Silifke’de ve köyü Gülümpaşalı’da
“Helvacı” lakabıyla anılırdı. Esmer, uzun boyluydu. Zayıf ama heybetli bir yapısı vardı.
Kasketsiz ve şalvarsız dışarı çıkmazdı. Serkisof marka trenli köstekli saatini mutlaka yeleğine
takardı. Maddi durumu iyiydi. Epeyce bağ, bahçe, arazisi, evleri vardı. Ama bu duruma
çocukluğundan beri zor şartlarda çalışarak gelmişti. İleri yaşlarda bile portakal-limon
bahçesini gezer, ilaçlama ve budama yapardı. Hala o bahçenin güzelliğinden ve
meyvelerinden nasiplenmemizi ona borçluyuz.
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Yazan: Rıfat Yörük
GÖZLERİNDEKİ HÜZÜN: Rıfat dedemin gözlerinde de daha çok hüzün hakimdi. Şairin
dediği gibi hüzün ona çok yakışıyordu. Bazen çocukluk, gençlik ve askerlik anılarını anlatır,
arada uzun bir “heyyy! heyyy!” çekerek daha da hüzünlenirdi. Evin tek oğlu olan ve
kamyonculuk yapan dayımın eve geç gelişleri onu çok üzerdi. Yaylada gece yarısı tuvalete
kalktığında el feneriyle girişteki ayakkabıları kontrol eder, dayımın ayakkabısını göremeyince
üzülürdü.
ŞİİRSEL KÖY GÜLÜMPAŞALI: Yaz haricinde memleketimize gittiğimizde günlerimiz
köyümüz Gülümpaşalı’da geçerdi. Yemyeşil, verimli bir ova köyüydü. Tarlalardan yılda üçdört ürün alınırdı. Silifke-Taşucu arasındaki bu köy, dilimiz Türkçenin bütün güzelliklerini,
şiirselliğini, ritmini içinde barındıran, hayran olduğum nefis bir isim taşıyordu. Bu isim bana
nedense ilk defa Türkçe kitabımdaki bir okuma parçasında rastladığım Refik Halit Karay’ın
“Eskici” hikayesini hatırlatırdı. Hani gönderildiği Filistin’de Türkçe konuşan birini
bulamadığı için dil ve İstanbul hasreti çeken küçük Hasan’ın hikayesi. Mahallelerine gelen
yaşlı ayakkabı tamircisinin Türk olduğunu öğrenince onunla Türkçe muhabbetindeki coşkulu
hüzün.
ADINI GURURLA TAŞIDIĞIM ADAM: “Seni seviyorum, adını 56 yıldır gururla taşıdığım
Rıfat dedem. Seni özlüyorum hassas duyguların, ince düşüncelerin adamı. Rabbim bizi
Cennetinde yeniden buluşturur inşallah.”
Adını ver de çekmezse çekmesin!
“Adını ver de çekmezse çekmesin” demişler. Dedem Rıfat Helvacı’nın adını bana
verdiklerinde annem ve babam neyi amaçladılar bilemiyorum ama ilk torunda bu duyguyu

yaşaması onu çok mutlu etmiş olmalı. Nitekim hem ilk torun hem de “adı verilen” olmam
hasebiyle torunlar arasında ayrı bir yerim vardı. Annem, İzmir’e beni sevmeye geldiğinde hiç
adeti olmadığı halde stüdyoya gidilmesini isteyip işte bu fotoğrafı çektirmesini o sevgiye
bağlar.
Soyadı “Helvacı” olduğu için Silifke’de ve köyü Gülümpaşalı’da “Helvacı” lakabıyla anılırdı.
Esmer, uzun boyluydu. Zayıf ama heybetli bir yapısı vardı. Kasketsiz ve şalvarsız dışarı
çıkmazdı. Serkisof marka trenli köstekli saatini mutlaka yeleğine takardı. Maddi durumu
iyiydi. Epeyce bağ, bahçe, arazisi, evleri vardı. Ama bu duruma çocukluğundan beri zor
şartlarda çalışarak gelmişti. İleri yaşlarda bile portakal-limon bahçesini gezer, ilaçlama ve
budama yapardı. Hala o bahçenin güzelliğinden ve meyvelerinden nasiplenmemizi ona
borçluyuz.
Beş vakit namaz kılan CHP’li
Siyasi ve ideolojik bilinç kazanmaya başladığım gençlik dönemlerimde dedemin CHP’li
olduğunu başkalarından öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Köyün en zenginlerinden biri
olmasına, Güneydoğu’da yaşasa “ağa” sınıfına konulacak olmasına rağmen “Altıok”a oy
vermesi anlayamadığım ve kabullenemediğim bir durumdu. Tıpkı diğer dedemin
(büyükbabam) fakir ve içkici olmasına, namaz-niyaz konusunda “bayramdan bayrama,
cumadan cumaya” resmi klişesine uymasına rağmen Demokrat Partili/Adalet Partili olmasını
anlayamadığım gibi…
İlk dini eğitimim
Düşünüyorum da, onunla ilgili en güzel anılarım manevi konulardaydı. Benim ilk dini
eğitimimi o sağlamıştı. Yaz tatillerinde orta Toroslar’daki Balandız Yaylası’na gittiğimizde
parasını verip hocaya yazdırır ve kardeşlerimle birlikte camide temel dini bilgileri almamızı
sağlardı. Uzun sopasıyla adaşı ve arkadaşı rahmetli “Hayalat Rıfat Hoca”dan bu sayede çok
şeyler öğrenmiş, kafa dengi arkadaşlarla şenlikli, neşeli, anılarla dolu unutulmaz yazlar
yaşamıştık.
Çarşı kahvesinde otururken özellikle ikindi namazı öncesi erkenden camiyi açar, tek başına
uzun uzun namazlar kılardı. Sonradan, gençliğinde kılamadığı namazları hesaplatıp kaza
namazı kıldığını öğrenmiştim.
Sadaka yerine geçen güzel hareketi
Namaza başladığımda birçok vakti onunla birlikte camide kılardık. Özellikle öğle namazı
sırasında yanımızda getirdiğimiz metal sürahilere caminin karşısında bulunan gözden buz gibi
kaynak suyu doldurur, anneannem (Sıddık gelin) ve Cennet yengemin hazırladığı nefis öğle
yemeğiyle buluşmak üzere köy meydanından eve doğru tahmini 400-500 metre yürürdük.
Kendisi gibi aynı sokakta oturan yaşlı cami arkadaşlarıyla neşe içinde geçen bu kısa
yolculuklarda ondan birçok şey öğrenmiştim. En önemlisi, o zaman bozuk olan dar yolda
önümüze çıkan taşları ve benzeri engelleri eliyle kenara kaldırmasıydı. Dedemin insanlara
zarar gelmemesi için sürekli yaptığı bu güzel eylemin sadaka yerine geçtiğini okuduğum bir
hadisten öğrenmiş ve aynı güzel uygulamayı ben de hayatımda önce içselleştirmiş sonra da
gelenekselleştirmiştim.
Rahmetli kısa saçı çok severdi. Yaylaya ilk geldiğim günlerde mutlaka berbere götürür, o
dönemin moda traşı alaburus yaptırırdı. Çocukken alıştığım bu berber ritüeli ergenliğe
girdiğim ve kızlara karşı ilgimin arttığı dönemlerde beni rahatsız etmeye başlamıştı.
Berberden çıktıktan sonra utancımdan evden dışarı çıkmak istemez, saçlarımın bir an önce
uzaması için Allah’a dua ederdim. Ortaokula başladığım 70’li yıllarda Türkiye’de uzun saç,
uzun paça modası yaygındı. Lisedeyken alaburus mağduru bir genç olarak uzun saçlı
arkadaşlarıma imrenir, yıl boyu biriktirdiğim o güzelim ince telli, parlak saçlarımın yaz
tatilinde gittiğim Balandız’da Berber Kerim’in sandalyesinde yerlere saçılarak harcanışını
üzülerek seyrederdim.
Dedemi damada yeniyorum

Saç konusundaki bu katı tutumuna karşılık havuzlu meydandaki kahvelerde arkadaşlarımla
birlikte oturmama karışmazdı. Hatta iyi dama oynadığımı öğrenince bana oyun teklif etmiş,
kaybedince de hiç üzülmemişti.
Televizyonun henüz yaygınlaşmadığı yıllarda tek eğlencemiz yayladaki Siera marka siyah
radyoydu. Kıbrıs’a çok yakın olduğumuz için çok güzel çeken Bayrak Radyosu ve Kıbrıs
Rum kesimi radyosunu severek dinlerdik. Zira o yıllarda TRT her şarkıyı yayınlamaz, ancak
denetim kurulundan geçen eserleri çalardı. Bayrak ve Rum radyosunda ise sansür yoktu.
Özellikle akşam saat 18:30’da Bayrak Radyosu isteklere yer verir ve her türlü müziği çalardı.
Ama 19 ajansını dinlemek üzere dedem eve doğru geldiğinde kardeşim Emine ile birlikte
belimiz kırılır, radyoyu dedeme devretmek zorunda kalırdık.
“Sıddık Gelin”in intikamı
Gençliğinde çok sinirli olduğu söylenirdi. Anneanneme kızdığında yemeklerle dolu siniyi
köşkten bağa atışının haddi hesabı yokmuş. Ama son zamanlarda sadece lafını edebiliyor,
siniyi atacakmış gibi elleriyle sımsıkı kavrıyor ancak bir türlü pratiğe dökemiyordu. Onun bu
halini gören anneannem “Sıddık Gelin” eski günlerin acısını çıkartırcasına göbeğini oynata
oynata gülüyordu.
Çocukluğumun en güzel anıları bu yaylada geçti. Kolumun kırılması gibi üzücü olaylarda da
dedem hep yanımdaydı. Beni bir arkadaşının motoruna bindirerek Gökbelen yolundaki
sınıkçıya tedavi ve kontrol amacıyla götürürdü.
Yaz haricinde memleketimize gittiğimizde ise günlerimiz köyümüz Gülümpaşalı’da geçerdi.
Yemyeşil, verimli bir ova köyüydü. Tarlalardan yılda üç-dört ürün alınırdı. Silifke-Taşucu
arasındaki bu köy, dilimiz Türkçenin bütün güzelliklerini, şiirselliğini, ritmini içinde
barındıran, hayran olduğum nefis bir isim taşıyordu. Bu isim bana nedense ilk defa Türkçe
kitabımdaki bir okuma parçasında rastladığım Refik Halit Karay’ın “Eskici” hikayesini
hatırlatırdı. Hani gönderildiği Filistin’de Türkçe konuşan birini bulamadığı için dil ve İstanbul
hasreti çeken küçük Hasan’ın hikayesi. Mahallelerine gelen yaşlı ayakkabı tamircisinin Türk
olduğunu öğrenince onunla Türkçe muhabbetindeki coşkulu hüzün.
Gözlerindeki hüzün
Rıfat dedemin gözlerinde de daha çok hüzün hakimdi. Şairin dediği gibi hüzün ona çok
yakışıyordu. Bazen çocukluk, gençlik ve askerlik anılarını anlatır, arada uzun bir “heyyy!
heyyy!” çekerek daha da hüzünlenirdi. Evin tek oğlu olan ve kamyonculuk yapan dayımın eve
geç gelişleri onu çok üzerdi. Yaylada gece yarısı tuvalete kalktığında el feneriyle girişteki
ayakkabıları kontrol eder, dayımın ayakkabısını göremeyince üzülürdü.
1983 Kasımında önce erkek kardeşi Mehmet Ali emmimiz vefat etti. Bir ay sonra abisi
Mehmet amcamız. Ve bir ay içinde de dedem. Adı verilen torununun sünnetini ve
mürüvvetini gören Rıfat Helvacı, kardeşlerinin ardısıra gurbetten asli vatanına dönmüştü.
Mekanın Cennet olsun. Yolda yürürken insanlara zarar vermesin diye üşenmeden kaldırıp
kenara attığın taşlar günahlarına kefaret olsun. Yaptığın hayır-hasenat kabul olunsun.
Hesaplayıp kıldığın kaza namazları makbul kılınsın. Bize cami hocaları vasıtasıyla öğrettiğin
temel dini bilgilerle kıldığımız namazlar amel defterinin açık kalmasına vesile olsun.
Seni seviyorum, adını 56 yıldır gururla taşıdığım Rıfat dedem. Seni özlüyorum hassas
duyguların, ince düşüncelerin adamı. Rabbim bizi Cennetinde yeniden buluşturur inşallah.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17071.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Ben küçük bir kepçeyim dünya kazanının
içinde!
Murcia hakkında bildiğim tek şey Barcelona’ya 6 saat uzaklıkta, İspanya’nın güneyinde
Endülüs Bölgesinde bulunan bir şehir olmasıydı. Kalanını yaşayarak öğrenmek istedim.
Murcia’ya İstanbul ve Barcelona aktarmalı olarak Kayseri’den ayrıldıktan bir gün sonra
ulaştım. Küçük sevimli bir tren istasyonuna vardığımızda fark ettim çok da büyük bir şehir
olmadığını. Evime yerleşip, okulumun nerede olduğunu keşfettikten sonra başladı İspanya
maceram…
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Huri Eloğlu
Gün içinde öğle saatlerine denk gelen ve “siesta” olarak bilinen dinlenme vakitlerinde
şehirde fark edilebilir bir sessizlik oluyor. İkindi vakti yerini akşama bıraktığı sıralarda
siestada enerji toplayan İspanyollar teker teker sokağa dökülüyorlar. Özellikle çocuk park
alanları görülmeye değer. Anneler banklarda oturup koyu muhabbetlere dalarken evlatlarıyla
daha çok babalar ilgileniyor. Çocuklarla ilgili sorumluluklarda babalar ülkemize nazaran daha
ilgililer diyebilirim. Yolda bebek arabaları ile muhabbet ederek yürüyüş yapan babaları ilk
gördüğümde çok şaşırmıştım.
Farklı kültürlere ve yabancı dillere olan merakımla başladı bütün hikâye. Hatırlıyorum,
üniversiteye başladığım ilk yıl hocalarımızdan biri tek tek neden bu bölümü seçtiğimizi
sormuştu. Sorusunu “dünyayı gezmek için” diye cevapladığımda bütün sınıf kahkaha atmıştı.
Bende güldüm elbette, yabancı ülkelere rahatça seyahat edebilmek için her ne kadar “İngiliz
Dili ve Edebiyatı” bölümünü seçtiğimi iddia etsem de, zaman zaman bana da uçuk geliyordu
bu hayal. Bazen hayal ettiğiniz noktaya ulaşabilmek için ne zamanınızın ne de maddi
imkânlarınızın olması tek başına yeterli değildir. Niyetten öteye geçip adım atmak gerekir.
Ben de öyle yaptım. Çocukluğumdan beri hayalim olan yurt dışı seyahatleri için bulduğum
her fırsatı değerlendirmeye çalıştım.
Endülüs bölgesinde bir şehir
Üniversitenin ilk yılında bir dil okuluna katılmak için Amerika’ya gidip geldikten sonra yeni
hedef belirlemeliydim. Babama maddi anlamda yük olmak istemediğim için bir Kayserili
edasıyla öğrenciler için yurtdışı eğitimi imkanlarını araştırdım ve “Erasmus Öğrenci Değişim
Programı”na başvuruda bulunmaya karar verdim. Erasmus bursunu kazandıktan sonra
İspanya yolculuğu için hazırlık yapmaya başladım. Adını daha önce hiç duymadığım bir
şehirde 6 ay yaşayacaktım. Avrupa denildiğinde ilk aklıma gelen ve en çok gezip görmeyi
istediğim ülkelerdendi İspanya. İtiraf etmeliyim ki, 6 ayı tanımadığım bir şehirde, dilini dahi
bilmediğim bir ülkede geçirecek olmak hiçte korkutmuyordu gözümü. Aksine yeni bir dil
öğreneceğim ve farklı milletlerden arkadaşlar edineceğim için fazlasıyla heyecanlıydım.
Murcia hakkında bildiğim tek şey Barcelona’ya 6 saat uzaklıkta, İspanya’nın güneyinde
Endülüs Bölgesinde bulunan bir şehir olmasıydı. Kalanını yaşayarak öğrenmek

istedim. Murcia’ya İstanbul ve Barcelona aktarmalı olarak Kayseri’den ayrıldıktan bir gün
sonra ulaştım. Küçük sevimli bir tren istasyonuna vardığımızda fark ettim çok da büyük bir
şehir olmadığını. Evime yerleşip, okulumun nerede olduğunu keşfettikten sonra başladı
İspanya maceram…
Kayseri’ye karlar arasında “hoşçakal” derken, Murcia’da ilkbahar karşıladı beni. İki mevsim
arası çok çetin bir geçiş oldu benim için. Kaldığım ev, 5 katlı apartmanın zemin katında bir
daire olduğundan sanırım, ilk zamanlar oldukça serin olurdu. Aldığım burs parası ile bütün
masrafların üstesinden gelmek gibi bir fantezim olduğundan birkaç kere ısınmak için klimayı
açmak yerine evin içinde montumla gezdiğimi hatırlıyorum. Fantezi diyorum çünkü maddi
anlamda ailemden destek alma imkanım olduğu halde bu zaman zarfında kendi başımın
çaresinde bakmak istedim. Biz gençler olmadık zamanlarda böyle marjinal kararlar
alabiliyoruz bazen. Okuldan ve ödevlerimden kalan zamanlarımda sırt çantamı alıp, güvenli
bulduğum sokaklarda geziyor, ilginç bulduğum mekanları uzun uzun inceliyor, her fırsatta
yalan yanlış gramerimle İspanyolca konuşmaya çalışıyordum. İspanya’ya giderken nasıl olsa
bir Avrupa ülkesi olduğunu düşünerek insanların İngilizce bildiği kanısında hiç kapılmayın,
hayal kırıklığına uğrarsınız. Turistlerle dolup taşan, büyük şehirlerinden olan Madrid’de ve
Barcelona’da bile insanlarla İngilizce konuşmaya çalıştığınızda İngilizce bilmediklerini fark
edeceksiniz. Okula kaydımı yaptırırken dahi uluslararası öğrenci kitlesi olmasına rağmen
üniversitede öğrenci işlerinde iletişim kurabilmek için İngilizce bilen bir çalışan
bulamamıştım. Neyse ki yüce Google imdadımıza yetişti de bir şekilde kayıt işlemlerini
halledebildim.
Aileler öğle yemeğinde buluşuyor
İspanyollar olabildiğince güler yüzlü, nazik ve yardım sever insanlar ya da en azından bana
hep öyleleri denk geldi. İspanya’daki aile kültürü biz Türklerde olduğu kadar değer verilen bir
konu. Türk kültüründe akşam yemeği vesilesi ile bir araya gelen aile üyeleri İspanya’da öğle
yemeğinde bir araya geliyor. İspanyolların biraz rahatına düşkün insanlar olduklarını
söylesem yalan olmaz. Bankalarda dahil olmak üzere sabah 9’da açılan devlet daireleri
öğleden sonra 2’de kapanıyor ve hava geç kararmasına rağmen en geç 20.30’da cadde
üzerinde
‘Chino’lar
haricinde
açık
dükkan
bulmak
neredeyse
imkansız.
‘Chino’, İspanyolca’da Çinli anlamına gelen bir kelime. Şehrin her yerinde Çinlilerin
işlettiği, Türkiye’deki “Ne Alırsan 1 TL” konseptine çok benzer bir tarzı olan büyüklü
küçüklü dükkânlar, her biri kendilerine ait özel isimlere sahip olsalar da genellikle “Chino”
olarak biliniyorlar. Pazar günleri büyük alışveriş merkezleri de dâhil olmak üzere bütün
işletmeler kapalı oluyor. Pazar günleri açık ve kalabalık olan mekânlar sadece restoran ve
kiliseler. Birlikte vakit geçirebileceğiniz aileniz veya arkadaşlarınız yoksa Türkiye’de dört
gözle beklediğiniz Pazar günleri İspanya’da haftanın en sıkıcı günü olabiliyor bazen, neyse ki
ben bu açıdan çok şanslıydım. Küçüğünden büyüğüne bizim tabirimizle düğüne gider gibi
hazırlanarak kiliseye giden insan grupları Pazar günleri sokakların tek şenlikli yanları.
Siesta’da toplanan enerji
Gün içinde öğle saatlerine denk gelen ve “siesta” olarak bilinen dinlenme vakitlerinde şehirde
fark edilebilir bir sessizlik oluyor. İkindi vakti yerini akşama bıraktığı sıralarda siestada enerji
toplayan İspanyollar teker teker sokağa dökülüyorlar. Özellikle çocuk park alanları görülmeye
değer. Anneler banklarda oturup koyu muhabbetlere dalarken evlatlarıyla daha çok babalar
ilgileniyor. Çocuklarla ilgili sorumluluklarda babalar ülkemize nazaran daha ilgililer
diyebilirim. Yolda bebek arabaları ile muhabbet ederek yürüyüş yapan babaları ilk
gördüğümde çok şaşırmıştım.
“Paella” ile tanışıyorum
Farklı kültürlerde en çok merakımı celbeden konulardan birisi de mutfaklarında neler olup
bittiği. Bir Müslüman olarak olabildiğince ambalajlı ürünler tüketmeye, aldığım ürünlerin
içeriklerini gözden geçirmeye özen gösterdim. Yurtdışında yemek konusu zannedildiği kadar

korkulacak bir mevzu değil aslında, neredeyse Avrupa’da gittiğim her şehirde Müslüman
restoranlara sık sık denk geldim, restoran sahiplerinin çoğu da Türk’tü. Bununla birlikte
imkanım ve inançlarım doğrultusunda elimden geldiğince bütün yöresel yemeklerinin tadına
baktım. İspanyolların en popüler yöresel yemeklerinden biri “paella”. Anlatılanlara göre
savaş esnasında zor durumda kalan denizciler herkese yetecek kadar malzemeleri olmadığı
için ellerindeki bütün ürünleri koca bir kazanda birleştirip, pişirmişler ve böylece paella
efsanesi başlamış. Katalanca’da büyük iki saplı kazan anlamına gelen paella adını pişirilirken
kullanılan kaptan almış. Ana malzemesi pirinç ve safran olan yemeğin onlarca farklı çeşidi
var. Yapıldığı coğrafi bölgeye göre içindeki sebze ve et çeşitleri farklılık gösterirken en
popüler olanı deniz ürünleri ile yapılan Paella Valenciana. Diğer paellalardan farklı olarak
içerisinde karides, kalamar, midye, salyangoz ve ahtapot bulunur. Gördüğüm en ilginç paella
çeşitlerinden birisi de ‘Arros Negro’; Barcelona civarında mürekkep balığından yapılan bir
paella çeşidi. Yapım aşamasında mürekkep balığının mürekkebi sos olarak kullanıldığı için
piştiğinde siyah bir pilav görünümünde oluyor. Benim gibi deniz ürünlerinden
hazzetmeyenler için vejeteryen olanını bulmanızda mümkün. Yine ilk kez Murcia’da tattığım
ve sık sık özlediğimi hissettiğim lezzetlerden biri de İspanya’nın meşhur tatlarından biri olan
churros. Churreia denilen gezici büfelerde satılan churros şeklen tulumba tatlısının daha ince
ve uzununu andırıyor. Yağda kızartılarak hazırlanan bir çeşit hamur tatlısı olan churrosu
alırken yanında verilen bir bardak sıcak çikolataya batırılarak veya üzerine serpilen toz
şekerle tüketiliyor. Cumartesi gecelerinin ve Semana Santa festivallerinin olmazsa olmazı
desek yeridir. Mutfak kültürü açısından Murcia’da daha çok Arapların etkisini görmek
mümkün. Katalonya bölgesinde deniz ürünleri baskınken, Endülüs bölgesinde hamur işleri,
deniz ürünleri kadar çok tüketiliyor. Paella ve churrosla birlikte özellikle kahvaltıların
vazgeçilmezi ‘tosdadas’; üzerinde hazırlanan özel domates ve zeytinyağı sosu ile tüketilen
kızartılmış dilim ekmek ve ‘Cafe con Leche’ yani sütlü kahve. Bu ikili ile ilk karşılaştığımda
çok uyumsuz olduklarını düşünsem de zamanla kahvaltıda aradığım çiftlerden oldular.
İspanya denildiğinde en çok akla gelen yiyeceklerden birisi de ‘tapas’ beraberinde genellikle
jambon ve zeytin çeşitleri ile ikram edilen kızartılmış küçük ekmek parçacıkları. Ara
öğünlerde tüketilen ve farklı çeşitleri bulunan atıştırmalıklar genellikle soğuk içecek
istediğinizde restoranlarda size ikram olarak getiriliyor.
Mandalina kokulu sokaklar
Bir kültürü zenginleştiren unsurlar; o topraklarda yaşayan insanların hayata bakış açıları ve
mutfağında olup bitenlerdir. Ve elbette bunların arkasında zamanı kontrol eden, geçmişten
bugüne köprü olan bir tarih vardır. Mutfağından ve insanlarından bahsetmişken, bir sonraki
yazımda Murcia’nın mandali
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17072.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Butik parti
Rıfat Yörük'ün kaleminden 'Zurna' her gün gazeteniz Kayseri Gündem'de
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17073.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Kayseri’de bebek ölümleri azaldı
İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, Kayseri'de yapılan çalışmalar sonrasında bebek
ölümlerinde büyük düşüş olduğunu bildirdi.
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"Belli bir zaman diliminde bin canlı doğumdan kaçının bir yaşına gelmeden öldüğünü ifade
eden bebek ölüm hızı ana çocuk sağlığını ve bir ülkenin gelişmişliğini gösteren en önemli
parametrelerden biridir" diyen İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Ülkemizde uygulamakta
olduğumuz sağlıkta dönüşüm programı kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda gerek
anne gerekse bebek ölümlerinde önceki yıllara kıyaslanamayacak ölçüde büyük başarılar elde
edilmiştir. Doğum öncesi bakımın hızla yaygınlaşması, sağlık kuruluşlarında doğum yapan
kadın oranının büyük artış göstermesi, aynı şekilde doğumlarını sağlık personeli yardımıyla
gerçekleştiren kadın sayısındaki artış ve yenidoğan yoğun bakımının yaygınlaşması- bebek
ölüm hızının düşmesinde etkili olmuştur. Bu hız Türkiye’de 1990 lı yıllarda binde 55 iken
2009 yılında 13,9, 2013 yılında 10,8, e kadar azalmıştır.
2014 yılında Türkiye’de bebek ölüm hızı 11,1 iken Kayseri ilinde bebek ölüm hızı binde 7,1
ile Türkiye ortalamasının da altında gözlenmiştir. Hedefimiz ilimizdeki bebek ölüm hızını
gelişmiş ülkeler seviyesine yani binde 3 lerin altına düşürmektir" dedi.
Dr. Kılıç, "Anne ve bebek ölüm hızlarının azaltılmasında Sağlık Müdürlüğü olarak üzerimize
düşen görevleri yapmak için gayret göstermekteyiz. Verilen hizmetin amacını topluma
iletebilmek, doğumun patolojik değil normal bir süreç olduğunu anlatarak normal doğuma
teşvik etmek ve böylece sezeryan oranlarını düşürmek, prematür yani erken doğumları
önlemek, doğumların tamamının sağlık personeli yardımıyla hastanede gerçekleştirilmesini

sağlamak, anne sütü ile beslenmenin önemini vurgulayarak emzirmeyi ve emzirme süresini
artırmak, annenin tütün ve alkol kullanımını önlemek hedeflerimiz arasında sayılabilir"
ifadesinde bulunarak şu bilgileri verdi:
"Anne ve bebek ölümlerini azaltmak amacı ile tarafımızdan özel hastane yöneticileri ve özel
hastanelerde çalışan kadın doğum uzmanlarının yer aldığı bir toplantı düzenlenmiş ve 29,1
olan primer sezeryan oranımızın dünyaca kabul edilen oran olan %10-15 lere kadar
düşürülebilmesi için fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Yine İl Sağlık Müdürlüğümüz Başkanlığında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı
Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Aile Hekimliği ve Özel Hastane
Temsilcilerinin katılımları ile bebek ölümleri il değerlendirme komisyonu toplanmış, bebek
ölümlerini azaltmada koruyucu hizmetlerin iyileştirilmesi (Anne sütü ile beslenmenin
artırılması, sezeryan oranlarının düşürülmesi), tüm doğumların sağlık kurumlarında
gerçekleştirilmesi, doğum sonrası annelerin bakım amaçlı yeterli süre hastanede kalması
gerektiği hususlarında ortak karara varılmıştır
Kayserinin yoğun kış şartlarından dolayı yaşamın güç olduğu bir coğrafya üzerinde
bulunması, yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması, kırsalda yaşayan doğumu
yaklaşmış gebeler için risk oluşturmaktadır. İlimizde bulunan 4 adet kar paletli ambulans ile
bebeklerimizin hastanede sağlık personeli yardımı ile dünyaya gelmeleri için destek
vermekteyiz. Ayrıca bakanlığımızın misafir anne projesinin başarı ile hayata geçirilmesi
sonrasında kış şartlarında ulaşımın güç olacağı bölgelerde yaşayan doğumu yaklaşmış
gebelerimiz Eğitim Araştırma Hastanesi kadın doğum kliniğimizde bulunan birimde doğuma
kadar misafir edilmekte ve bu sayede anne ile bebeğin hayatı riske atılmamaktadır.
Normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bilinmekte olup, TC Sağlık
Bakanlığı’nın Anne dostu hastane projesini ilimizde hayata geçirmeyi amaçlayarak bu proje
ile normal doğumun anneler için cazip hale getirilmesi ve doğum korkusunun ortadan
kaldırılması hedeflenmektedir.
Bebek ve anne ölüm hızlarında Kayseri ili olarak gelişmiş ülke düzeylerini yakalayabilmek
için çaba gösterirken önceliğimiz bakanlığımızın belirlemiş olduğu politikaları takip etmek ve
titizlikle uygulamaktır. Halkımızdan da beklentimiz kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini
yerinde ve doğru şekilde değerlendirmeleridir."
Sağlık Müdürlüğü'nün bebek ölümleri konusundaki çalışmaları vatandaşlar tarafından takdir
topluyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17074.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Obezite kireçlenmeyi hızlandırıyor
Uzmanlar obezitenin beraberinde getirdiği hastalıklar ve bedensel rahatsızlar konusunda
uyarıyor. Fazla kilolar en çok da eklem bölgelerine yaptığı ağırlıklar nedeniyle kireçlenmeye
yol açıyor. Aşırı kilonun vücutta kireçlenmeyi tetiklediğini, kas ve yumuşak dokuda yapısal
değişikliklere neden olduğunu, topuk, ayak bileği, diz, kalça ve bel bölgesinde sürekli ağrılara
yol açtığını ifade eden Erciyes Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çalış, herkesin ilerleyen yaşlarda mutlaka vücudunda
kireçlenmeyi göreceğini, ancak aşırı kiloların bu durumu erken yaşlara aldığı söyledi.
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Tembel yaşam obez yapar
Obezitenin çağımızın halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Çalış,
“Özellikle gelişmiş ülkelerde günlük yaşam aktivitelerinin kısıtlanması, yiyecek
alışkanlıklarının çok değişmesi, hareketsiz ve tembel yaşama alışma, beraberinde obezite
sorununu ortaya çıkarır. Teknolojik gelişimler insanların hareketlerini kısıtlıyor, tembelliğe
itiyor. Eskiden hep insan gücüyle çalışılıyordu. İnsanlar hep hareketliydiler, ne kadarda
yeseler eritiyorlardı. Yağ dokusu bir şekilde vücutta depolanmıyor, harcanıyordu. Sanayi
toplumu haline geçmemiz, teknolojinin artması tembel bir yaşama alıştırdı. Hazır yiyeceklerin
ve ağır yağlı, Akdeniz türü beslenme dediğimiz, ucuz yağlardan, sebze-meyveden uzak olmak
obeziteye yol açıyor.” dedi.
Herkes kireçlenmeye maruz kalacak
Kireçleme hastalığının bir yaşlılık süreci olduğunu dile getiren Çalış,” Her insan mutlaka belli
derecede ilerleyen yaşlarda kireçlemeye maruz kalacaktır. Ama obezite vücudun
kireçlenmesini süresini erkene alıyor. Erken yaşlarda da kireçlenme ile karşılaşabilecek
duruma geliyoruz. Kireçlenme deformasyonun daha erken olmasına neden oluyor.
Kireçlenmenin eklemlerde yaygın şekilde görülen bir hastalık olduğuna değinen Mustafa
Çalış, “Kireçlenme en yaygın eklem hastalığıdır. 50 yaş üzerinde her iki kişiden birinde
kireçlenme oluyor. Bunları engellemek mümkün değil. Bu bir yaşlılık sürecidir. Kireçlenme
eklemin deformasyon sürecidir. Ancak, kireçlenmeyi dikkatli yaşam ile yavaşlatmak
mümkündür. Rahatsızlığın şiddetinin daha az olduğu bir şekilde geçmesi sağlanabilir. Ancak
fazla kilo olduğu sürece kireçlenmeyi azalmak veya yavaşlatmak zordur” şeklinde konuştu.
En çok kalça, el ve dizi vuruyor
Eklemlere uygulanan yük ile rahatsızlığın aynı oranda arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Çalış,
“Eklemlere ne kadar çok yük binerse kireçlenme olasılığı da artıyor. Aşırı yük kireçlenme
yapıyor. Kireçlenme en çok, kalça, el ve diz eklemlerinde görülüyor. Kilo kaybı olursa
eklemlere binen yükün azaldığı, kireçlenmenin de yavaşlayacağı gözlenecektir. Ekleme ne
kadar çok yük binerse o kadar erken kireçlenme oluyor” dedi.
Kireçlenmeden korunmanın yolları
Kireçlenme rahatsızlığından korunmanın ve ağrı şiddetinin en aza indirmenin mümkün
olduğunu belirten Çalış, ”Kireçlenmeden korunmanın yolları vardır. En önemlisi kilo

vermektir. Obez hastaların beş kilo vermesi , belki de vücutta oluşması muhtemel
kireçlenmenin beş yıl gecikmesi anlamına gelebilir. Daha az deforme olması demektir.
Kireçlenmeden korunmak için ilk önce kilo vermemiz gerekir. Ekleme binen yükü
azaltmamız gerekir. Çeşitli ilaçlarla kireçlenmenin oluşturduğu ağrıyı gidermek mümkündür.
Bu yetmiyor. Egzersiz ve bazı sporların önemi var. Yüzme en güzel spor. Hem kireçlenmenin
azaltılması hem de obezite için en güzel spor yüzmedir” diye konuştu.
Aşırı hareketlilik de kireçleme yapabiliyor
Kireçlenmenin eklemlere binen aşırı yükün haricinde sebepleri olduğunu belirten Prof. Dr.
Mustafa Çalış, “Bazı meslek guruplarında bazı eklemler daha fazla deforme oluyor. Fiziksel
deformasyon kireçlenmeyi hızlandırıyor. Vibratör operatörleri özellikle bu tehlikeyle karşı
karşıya kalıyor. Bu meslek gurubunda dirseklere binen aşırı yük ile deformasyon görülüyor.
Kireçlenmenin hızlanmasına neden oluyor. Diğer meslek guruplarında da bir şekilde ekleme
karşı yükü artıracak hareketlerde bulunursa, kireçlenme daha çabuk ve sık karşılaşılıyor” dedi.
Kadınlarda daha sık rastlanır
Pro. Dr. Mustafa Çalış açıklamasını şöyle tamamladı:
”Kadınlarda kireçlenme riski erkeklere göre 2,6 kat daha fazla görülüyor. İleri yaşlarda daha
hızlı yapısal hasar oluşuyor. Kimyasal belirteç leptin düzeyi kireçlenmeyle yakından
ilişkilidir. Kadınlarda erkeklere göre daha fazla leptin salgısı vardır. Bu yüzden kadınlarda
erkeklere göre daha çabuk kireçlenme oluyor. 50’li yaşlarda menopoz süreci deformasyonu
daha da artırdığı için kireçlenmeyi hızlandırıyor.”
Haber ve fotoğraf : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17075.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Enerji dostu pazar
Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Keykubat Kapalı Semt Pazaryeri ile
Sosyal Tesisi kendi elektriğini kendi üretecek.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Keykubat Mahallesi’nde yapımı
tamamlanan Keykubat Kapalı Semt Pazaryeri ile Sosyal Tesisi’nin de Melikgazi Kaymakamı
Erkaya Yırık ile AK Parti Melikgazi İlçe başkanı Sami Kadıoğlu ve daire müdürleri ile
inceleme gezisinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Keykubat Mahallesi’nin büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Memduh
Büyükkılıç, pazaryerinin haftada bir gün hizmet veren alanlardan farklı olarak, kendi
enerjisini kendisi üreten sosyal bir tesis niteliğinde olduğunu ifade etti. 178 esnafa ev sahipliği
eden, 3 bin metrekare kapalı alana sahip pazaryerinin ikinci katında 900 metrekarelik sosyal
tesis ve bin 500 metrekarelik spor salonu olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Amacımız

pazar yerlerini sadece haftanın bir günü kullanılan bir yer olmaktan çıkartıp fonksiyonel hale
getirilmektir. Yanındaki sosyal tesisimiz ise ayrı bir yatırım ve hizmettir. Tesis kendi
elektriğini güneş enerjisi ile kendi üretecektir. Bu da bizim enerjiye verdiğimiz önemin bir
ifadesi olan çalışmadır” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17076.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Gazeteciler Çanakkale ruhunu yaşadı
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında, kentte
görev yapan gazeteciler ve aileleri Çanakkale'yi ziyaret etti.
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Hafta sonunu Bandırma ve Çanakkale’de geçiren gazetecilerin ilk durağı Bandırma oldu. İlk
gece Bandırma’da konaklayan cemiyet üyeleri daha sonra Çanakkale’ye ardından da feribotla
Eceabat’a geçerek 1915-1916 yılları arasında itilaf devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu
arasında yaşanan dünya tarihinin en kanlı savaşlarının yaşandığı bölgede atalarının bir
kahramanlık destanı yazdığı bölgede Çanakkale ruhunu yaşadılar.
Yaklaşık 7 saat süren gezide rehberler eşliğinde Çanakkale şehitlikleri ve cepheleri ziyaret
eden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve aileleri duygusal anlar yaşayarak, kahraman
ecdatları için dua etti.
Geceyi Çanakkale’de geçiren cemiyet üyeleri, Çanakkale turunun ardından Bursa, Ulu Camii
ve Kapalıçarşı’da mola verdi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ düzenlenen Çanakkale gezisinin
amacına ulaştığını belirterek katılan meslektaşlarına ve ailelerine teşekkür etti. Başkan
Kösedağ “Yoğun çalışma temposunun arasında ailelerine yeterli vakit ayıramayan
meslektaşlarımız için dünyada kahramanlık denildiği zaman ilk akla gelen yer olan Çanakkale
ve Gelibolu Yarım Adasına bir gezi düzenleme kararı aldık. Oldukça verimli geçen gezide
meslektaşlarımız ve aileleri hep birlikte güzel bir hafta sonu geçirdiler” dedi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17079.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Metin Feyzioğlu Kayseri’ye geliyor
Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)
Kayseri Şubesinin davetlisi olarak yarın Kayseri’ye geliyor.
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Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi “Ulusal Egemenlik Hukuk ve Demokrasi” konulu
konferans düzenledi. Konferansa konuşmacı olarak Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr.
Metin Feyzioğlu davet edildi. Yarın saat 19.00 da başlayacak konferans İl Özel İdare Tiyatro
Salonunda yapılacak.
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17080.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Prof. Dr. İ. Lütfi Çakan mezun olduğu
okulun Öğrencileri ile buluştu
Kayseri İl Müftülüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde “Hz.
Peygamber, Tevhid ve Vahdet, Gelin Birlik Olalım” konulu konferansını vermek üzere
ilimize gelen Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hocamız mezun olduğu Kayseri Melikgazi Anadolu
İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere sohbet etti.
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Düzenlenen programa Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Milli
Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Öğretim Daire Başkanı
Osman Demirgül, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdülkadir Kabdan, İl Müftü
Yardımcıları Mahmut Taşyapan, Galip Koçer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut
Tatlı, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya Çankaya, Kayseri Melikgazi Kız Anadolu İmam Hatip

Lisesi Müdürü Şenol Doğan, Hacı Hüseyin Aksakal Erkek İ.H.L. Müdürü Tevfik Kök,
KİMDER Başkanı Ali Şahan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Programın açılış konuşmasını Kayseri Melikgazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü
Şenol Doğan yaptı. Selamlama konuşması yapan İl Müftüsü Güven, “Kutlu Doğum Haftası
Etkinlikleri çerçevesinde ‘Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet, Gelin Birlik Olalım’ konulu
konferansını vermek üzere ilimize davet ettiğimiz Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hocamızla ilk
görüştüğümüzde ‘Kayseri’ye gelirim ama benim bir şartım var; ben Kayseri İ.H.L.
mezunuyum, Kayseri’ye geldiğimde mezun olduğum okulun öğrencileri ile buluşturur
musunuz?’ dedi. Bizler de bu ricayı emir kabul ettik ve bu güne geldik” dedi.
Daha sonra öğrencilere hitap eden Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan özetle şunları söyledi:
“Kayseri’de 3 programda konuşacağım ama bunların içinde en çok bu programın beni
heyecanlandırdığını söylemek isterim. Sevgili gençler, mesele eğer bir şey yapmak istiyorsak
çok çalışmalıyız. Sizlerin gözlerine baktığımda 21. asrın din adamlarını görüyorum. Bu
toplumun önderleri sizler olacaksınız. Şimdiden kendinizi o döneme hazırlamalısınız.
Gençler, sizlerin çelik çomak oynama dönemi bitmiştir. Şimdiden kendinize bir hedef seçin.
‘Allah kuluna asla borçlu kalmaz’ yeter ki kul bir şeyler yapsın. Sahip olmadığınız bir fazilete
sahipmiş gibi davranmak münafıklıktır. Maalesef Müslümanlar kendilerinde olmadıklarını
varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bizler pergel gibi olmalıyız. Sabit ayağımız İslam’da
olmalı, diğer ayağımız nereye giderse gitsin İslam ayağının yanına gelecektir. Kitap’tan ayrı
geçmiş bir günümüz yazık olmuş bir günümüz demektir. Kendimizi okuyarak geliştirmeliyiz.
Eğer bir ayet, bir hadis okunuyorsa bulunduğumuz ortamda bizim ondan daha önemli bir
şeyimiz olamaz. Susup onu can kulağıyla dinlemeliyiz. Geleceğin vasıflı ve sabırlı İmam
Hatip Lisesi nesline ihtiyacı var”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17081.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Korkmaz'ın ailesinden karara tepki
Ali İsmail Korkmaz davasında kararın açıklanmasının ardından ailesi adliye çıkışında basın
açıklaması yaptı. Anne Emel Korkmaz, “19 yaşındaki bir çocuğun canı bu kadar değerli bu
ülkede” diyerek karara tepki gösterdi.
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Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi kararın ardından adliye binası çıkışında basın mensuplarına
açıklama yaptı. Anne Emel Korkmaz, “Türkiye’nin adaleti buymuş diyorum, başka bir şey
demiyorum. 19 yaşındaki bir çocuğun canı bu kadar değerli bu ülkede” diyerek karara tepki
gösterirken, Baba Şahap Korkmaz ise, “Bu şekilde katilleri koruyorlar, sahip çıkıyorlar. O
yüzden olaylar devam ediyor, insanlar öldürülmeye devam ediyor. Böyle sonuçlar böyle
insanların türemesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

“Karardan memnun değiliz”
Karardan memnun olmadıklarını kaydeden Ağabey Gürkan Korkmaz ise, “Karar değişmedi.
Aslında bekliyorduk ama adalet duygumuz incindi. Karardan memnun değiliz. 19 yaşındaki
gencin eziyet çektirilerek öldürülmesini cezası bu değil. Yargıtay esasa ilişkin incelemedi,
usule ilişkin inceleme yaptı. Bugün usuldeki eksikleri tamamlayıp aynı kararı verdi. Yeni bir
gelişme var. Sanık fırıncılar açısından tahliye kararı verildi, Yargıtay’a itirazlarımızı
yapacağız. İki yılı aşkın süredir yargılama devam ediyor, Kayseri halkı, diğer illerden gelen
insanlar, siyasi parti temsilcileri ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
“Kararla kamu görevlileri korundu”
Avukat Ayhan Erdoğan, mahkemenin sadece usule ilişkin esasları tamamladığını belirtti ve
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Önceki kararın tekrarı. Polisler açısından tahliye yok. Fakat bizim beklentimiz kasten
öldürmeye ilişkin olduğu için verilen karardan memnun değiliz. Yargıtay aşamasında kabul
görürse tekrar tutuklamayla sonuçlanabileceğini düşünüyoruz. Bu karar kamu görevlilerini
korumaya yönelik bir karardır. Kamu görevlileri bu şekilde korunmaya devam edilirse,
Türkiye’de yurttaşların işkence görmesine yönelik sonuçlar görebiliriz. Kararı yerinde
bulmuyoruz. Yargıtay’a temyiz edeceğiz. Verilen kararın kasten öldürme üzerine ilişkin
olması gerektiğini düşünüyoruz. Mahkeme dosyayı bu yönden ele almamıştır. Yargıtay’ın
dosyayı bu yönden inceleyeceğini düşünüyoruz, tabi ki bağımsız bir Yargıtay kalmışsa.”
Hilmi Yarayıcı’nın iddiaları
CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı ise karar ile adaletin katledildiğini savundu.
Milletvekili Hilmi Yarayıcı, “Bugün vatanseverlikten bahsedenler ne yazık ki vatan hainidir,
çünkü en demokratik hakkını milyonlarca insanın olduğu gibi bunu hayata geçirmeye çalışan
Ali İsmail katledilmiştir. Dolayısıyla vatansever diye ilan edilenlerin bu suçu işlediği
görülenlerin yarın başka suçu işleyecektir. Dolayısıyla hak ihlallerine karşı duran
gençlerimize yapılanlar unutulmamalıdır. Bu emri ben verim diyenler, asıl vatan hain hainidir.
Sur’da, Lice’de bir çok insanın öldürülmesine neden olan, barış dilini bırakıp rant sağlamaya
çalışan siyasiler vatan hainidir. Ali İsmail ve diğer gençlerin onurumuz olduğunu ve bu
davaları takip edeceğimizi ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17082.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Zamanınız size kalsın
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Kayseri, gurbetçi yoğunluğu fazla olan illerimizden biri.Kayseri araç kiralama sektörü,
gurbetçilerimizden besleniyor diyebiliriz. Kayseri halkı çok fazla araç kiralama hizmetine
ihtiyaç duymasada yerli turist ve bölge halkıda araç kiralama hizmeti kullanmakta.
Özellikle Kayseri Erkilet Havalimanı oto kiralamafirmalarının ortak noktası. Ayrıca
Kayseri’nin Nevşehir’e yakın olmasından dolayı, Nevşehir’e gidecek yolcularında Kayseri
havalimanını tercih etmesi sebebiyle kayseri havalimanı içi ve yakın bölgeleri rent a car
firmalarıyla dolu.
Sizlerde araba kiralama firmalarından hizmet alıyorsanız eğer, biz bugün sizlere bu işi çok
daha kolay ve çok daha güvenli yapmanızı sağlayacağız. Burada sizlere Türkiye'nin her
ilinden araç kiralama hizmeti veren firmaların listesini yapan ve tek tık ile online araç
kiralama hizmeti alabileceğiniz www.vivi.com.tr firması alanında uzman şirketler ile çalışıyor
olmaları nedeni ile ihtiyaçlarınıza tam olarak cevap alabileceğiniz en doğru adres olacaktır.
Sizlere sağlamış oldukları kaliteli hizmetler ile birlikte ayrıca en iyi firmadan en iyi aracı
kiralamanıza olanak sağlamaları nedeni ile sizlerde ihtiyaçlarınızı en doğru firmadan almış
olduğunuz destek ile giderebileceksiniz. Çalışma sistemi olarak kiralık araba arayışı olan
kişilere en doğru şehirde en doğru aracı bulmak olması nedeni ile ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde
giderebilecek rent a car firması ile sizlerde en iyi araçları en uygun fiyatlara kiralaya
bileceksiniz. Firmanın özellikle işinde uzman olan kadrolar ile çalışması ve araçların son
model, düşük kilometre, full araç kaskolu, özel bakımlı, navigasyonlu, ekstra bebek koltuklu,
sürekli yol yardımı gibi temel prensipleri olması nedeni ile firma üzerinden sizlerde kiralık
oto ihtiyaçlarınızı karşılamanız ile birlikte, en iyi arabalara en uygun fiyatlar ile sahip
olabileceksiniz.
Sizlerde otomobil kiralama işlemlerinizi, kaliteli bir firma ile yaparak en iyi hizmetleri alabilir
ve böylelikle kiralık araç için en doğru kurumu bulabilirsiniz. Yolunuza hız kesmeden devam
etmek ve kaliteyi yaşamak için, ihtiyacınızı en doğru firma ile giderebilirsiniz.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17083.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

ABD ve AB raporları
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Amerika Birleşik Devletleri her yıl dünya üzerindeki olayları değerlendiren değişik konularda
raporlar hazırlayıp dünya kamuoyuna duyurmaktadır. Avrupa Birliği ise her yıl aday üye
ülkelerin ilerleme raporlarını hazırlamakta ve ilgili ülkelere rapor olarak, aynı zamanda
dünya kamuoyuna da haber olarak ilan eder. Yakın zamanda 2016 ABD’nin insan hakları
raporu ve AB’nin ilerleme raporu ilan edildi. Ancak her zaman olduğu gibi ülkemiz için
olumsuz bilgilerle dolu raporlar çıktı ortaya. AB’nin raporunu devletimiz geri iade ve yok
sayma kararı aldı. Bu raporlarda ülkemizde insan haklarının ihmal edildiği ve basın yayın

özgürlüğünün olmadığı iddialarında bulunmaktadırlar. Neden şimdiye kadar bizim
hakkımızda rapor düzenlediler veya bizim hakkımızda neden sürekli olumsuz vurgularda
bulunuyorlar?
ABD bu yılki raporunda ülkemizde insan haklarının ihlal edildiğini iddia etmektedir.
Ülkemizde ne zaman Batı hayranı kesimler bir olay gerçekleştirse o zaman hem Avrupa
basını hem de ABD basını ve yöneticileri feryat ederler. Ne zaman Gezi olayları gibi onların
kışkırttığı ve organize ettiği olaylar olursa işte o zaman halkın ve devletin tepkisine, kuyruğu
yanmış gibi feryat ederler. Halkın huzurunu bozan, memleketin birlik beraberliğine ve toprak
bütünlüğüne kastedenler yakıp yıkmaya başlasa bunların basını canlı yayın yapıp yanlış
algılar oluşturmak için her türlü faaliyeti yürütürler. Bu olaylarda ve Güneydoğu’da terörden
dolayı şehit olan insanımızı görmezden gelirler. Terörün ülkenin değişik yerlerinde
gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce insanımız ölür aldırmazlar. Ama ABD kendine ve
çıkarlarına dokunan bir olay olduğu zaman bahaneler bularak istediği yeri vurur ve
yüzbinlerce Müslümanı öldürür, ölenlerin hiç insan hakkı olmaz. Sıra Müslümana gelince
önemli değil, ama bir ABD’li ölürse dünyayı meşgul ederler. Soylarını tükettikleri
Kızılderililerin bugün 200 milyondan fazla nüfusu olması gerekiyordu. Dünyanın en büyük
insan hakkı ihlalini yapan Amerika’nın ta kendisidir. Dünya üzerine kurduğu örümcek ağı
gibi, algı operasyonu yapacak çok sayıda organizasyonu mevcuttur. Elinde bulundurduğu
ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri gücüyle dünyayı kontrol etmeye çalışarak, çıkarlarının
zedelendiği her yeri kan gölüne çeviren yine Amerika’dır. Irak işgalinde bir milyondan fazla
insan ölmüş, binlerce tecavüz yaşanmış, milyonlarca insan göçmen durumuna düşmüştür.
Afganistan’da yapılan zulüm de aynı ölçüde büyüktür. Iraklı Müslümanların ve Afgan
Müslümanların ve daha adını sayamayacağımız birçok yerdeki Müslümanların hakları ne
olacak? O zaman asıl raporu biz düzenleyelim ve Amerika’nın ne menem bir ülke olduğunu
duyuralım. Daha doğrusu Amerika’yı yöneten Yahudilerin akan bu Müslüman kanlarında
ellerinin olduğunu biz de raporla ilan edelim. Amerika’da başkana hakaretten gazeteciler ya
hapistedirler ya da çeşitli cezaları almışlardır ama bunları görmezlikten geliyorlar. Türkiye’de
vatana ihanet edercesine suç işleyip basın özgürlüğü diye çığırtkanlık yapanlar için
özgürlükleri kısıtlanıyor diye yaygara yapmaktalar. İyi düşünüp iyi anlamalıyız Müslümanlar
olarak. İslam düşmanları oku nereye atıyorsa bilinmeli ki orada Müslümana zulüm var.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17084.html
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2005 yılında çıkartılan engelliler kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemeler ve uygulamalar
ışığında, 2007 yılında, erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik mevzuatı hazırlanmış yönetmelikler ile

uygulama esasları belirlenmiştir. Bu mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (2007)
uygulamaların muhatabı olan kurum ve kuruluşlara yedi yıl süre tanınmış, daha sonra ek süre
talep etme hakkı verilmiştir. Bu hususta çalışma yapmayan kurum ve kuruluşlar için cezai
yaptırım olarak para cezaları öngörülmüş engellilerin erişim ve ulaşım hakkı güvence altına
alınmıştır. Birleşmiş milletler engelli hakları sözleşmesine koşulsuz imza atan ülkemiz 2012
yılını engellilere adamış, hükümet bu yılı engelli yılı olarak ilan etmiştir. Yurdumuzun bir çok
ilinde somut adımlar atılmış, engellilerin; trafik, ulaşım, erişim problemlerine değinilmiş ve
çözüm yolları geliştirilmiştir. TSE tarafından erişilebilirlik standartları kitapçığı yayınlanmış,
bu konuda samimi hizmet anlayışına sahip yöneticilere kılavuz olmuştur.
Kitapçık incelendiğinde neyin ne için yapılması gerektiği açıklamalı bir şekilde
görülmektedir. Fakat şöyle bir araştırsak bu kitapçığı edinmemiş ve bu konuya kafa yormamış
birçok kurum ve kuruluşa rastlarız. Kanunun, çalışmaları yetiştiremeyecek kuruluşlar için ek
süre talep etme hakkını tanımış olması, çalışmalara hiç başlamamış kurumlar için bir fırsat
olarak değerlendirilmiş, ek süre almış olmalarına rağmen somut hiçbir çalışmanın çıngısını
dahi bize gösterememişlerdir. Ben bir samimiyetsizlik vurgusu peşinde değilim. Tam tersine
bir algı bozukluğunu gidermenin davasını güdüyorum. Neden bir algı bozukluğu olarak
gördüğümü soracak olursanız; çünkü samimiyetsizlik olarak görecek olursak sorunu çözmek
için mücadele etmek mantığının dışına çıkıp felaket tellallığı yapmış oluruz. o yüzden iyimser
düşünerek, bilgi ve algı eksikliği olarak yorumlamak daha doğru olacaktır zira, öncelik olarak
görülmediğini düşünüyorum. Sebebi de daha önce engelli duyarlılığı bir devlet politikası
olarak değerlendirilmemiş ve kanuni güvenceler uluslar arası düzeye taşınamamıştı.
Alışılmamış bir duyarlılık kanun ile dayatılıyor durumdayız. Fotoğraf böyle olunca bir de
ertelenebilince zaten hazır olmayan algılar hele bir dursun bakalım hallederiz dedirtiyor
olmalı. Ama şunu söylemeliyim; bu engelli erişilebirliği ve ulaşılabirliği sorunları bu kanunlar
çıkmadan önce de sorundu ve ben bu gün de araçların park etmemesi için yapılmış olan
kaldırım kenarında bulunan mantarlara ayağımı çarptım ve işyerime topallayarak gitmek
zorunda kaldım. Yine ben dün işyerimden çıkıp evime gitmek için otobüse binmek üzere
durağa gidip aslında önümde durmasına rağmen kimseden yardım alamayıp okutamadığım
için otobüsümü kaçırdım ve evime geç gittim. Yani dün de sorundu bu gün de sorun. Örnekler
çoğaltılabilir fakat daha önce çoğaltılmışını muhattabları ile çok tartıştık ve çok ifade ettik.
Madem dün sorun olan bu günde güncelliğini koruyor neyi erteliyoruz? ne için ek süre
istiyoruz? ne maksatla hala adım atmıyoruz ve çözüm ortağı olma hevesimizi kırıyorsunuz?
Sağlıklı yaşamak isterken bizler de her şeyin fazlasını mı istiyoruz?
Sevgili Kayseri biz bu soruları çok sorduk az olduğumuz düşüncesi ile bize sağlıklı bir cevap
verilmedi lütfen benim ve kader arkadaşlarım adına bir de sen sorar mısın; bize neden engelli
diyorlar? Sakın engellendiğimiz için olmasın...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17085.html
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Açtıkları çukurlara gömeriz
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili
Mehmet Özhaseki, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Niye askerler, Samsun’a gidip
oralarda çatışmaya girmiyor. Oralarda da Kürt vatandaşlarımız var. Ancak teröristler
Diyarbakır’da bu çukurları kazarsa, Türkiye Cumhuriyeti de gider, onların dersini verir, onları
da açtıkları çukurlara gömer” dedi.
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HDP’li Osman Baydemir Sur’da tarihi eserlerin tahrip edileceği iddiasıyla TBMM’ye verdiği
gensoruya cevap veren Özhaseki “21 yıl belediye başkanlığı yapan bir isim olarak şehircilik
ve belediyecilik alanında yeterince birikime ve tecrübeye sahibim. Aynı zamanda 7 yılda
bünyesinde tarihi eser barındıran tüm belediyelerin birliği olan Tarihi Kentler Birliği
Başkanlığı’nı yaptım. Birlik bünyesinde üyemiz olan belediyelerin binlerce çalışanına
eğitimler verdik. Tarihi mirasa nasıl yaklaşılır, projelendirme nasıl yapılır, restorasyon nasıl
yapılır, restore edilen tarihi esere nasıl fonksiyon yüklenir? gibi konularında yüzlerce
programın altında imzam vardır” ifadesini kullandı.
“Kimsenin malında devletin gözü yok”
Hükümet olarak bölgede kamulaştırma kararı alınmasının sebebini maddeler halinde
açıklayan Özhaseki, “Birinci olarak çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için parsel bazında
yapılacak uygulama esnasında (kamulaştırılması gereken taşınmazlar tek tek belli
olmadığından) karşımıza çıkabilecek sorunlarla ilgili ayrı ayrı bu kararın alınması ve
uygulamaya konulması seneler alacak bir işlemdir. Tabii ki hazine mülkiyetinde olan
taşınmazlar hariç. İkinci olarak, Sur’da mağdur olanlar üzerinden yeni bir getirim kapısı
doğmaması için valilik tapu devrini yasakladı. Genel Kamulaştırma Kararı ile rant kapısı
tamamıyla engellenmiş oldu. Üçüncü olarak, özellikle mirastan kaynaklanan müşterek malik
olmanın kişilere verdiği hak sahipliğiyle ilgili ortaya çıkacak birçok problem var. Bazen
birkaç metrekare için bile seneler alacak bir mevzuat zorluğu var. Bütün bunların da biran
önce aşılması icap ediyor. Dördüncü olarak, koruma amaçlı imar planına uygun yeni yolların
açılması, yürüyüş alanlarının oluşturulması gerekli. Son olarak ise, tarihi eserlerin
restorasyonu sırasında ona bitişik biçimde yapılmış kaçak ve niteliksiz yapılar için böyle bir
kamulaştırma kararı gerekli idi. Yani koruma amaçlı imar planına uygun olarak (Bakanlık ve
Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesinin de uygun gördüğü) bu işlerin yapılabilmesi bu acil
kamulaştırma kararına muhtaçtı. Yoksa kimsenin malında devletin gözü yok. Kimsenin
dükkânında devletin gözü yok. Amacımız; Sur yeniden yaşanabilir bir yaşam alanı haline
getirmek” dedi.
HDP Grubu’nun “Kürt Şehirleri” tabiri kullanmasını sert bir dil ile eleştiren Özhaseki, “Eğer
her şehrimiz için böyle bir yol açarsak, bundan sonra 81 vilayet içerisinde Laz Şehirleri,
Çerkez Şehirleri, Kürt Şehirleri ve Türk Şehirleri gibi bölünmenin yolunu açarız. Bu
insafsızlıktır. Bir yerde çokça olabilirsiniz o ayrı bir şey. Lakin bu şekilde asla
adlandıramazsınız. Yurdumuzun her bir köşesi bizimdir. O köşenin her bir yerinde de
ecdadımızın kanları vardır. Şehitlerimiz vardır. Sahabelerimiz vardır. Bu şehirlerimizin hepsi

birdir, beraberdir ve Türkiye’nin şehirleridir. Bu coğrafyada yaşayan herkesin şehirleridir”
değerlendirmesinde bulundu.
“Özyönetim İlan Edenleri, Açtıkları Çukurlara Gömeriz”
Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:
“Diyarbakır, siyasetin şamata aracı yapacağı bir konu değil. HDP’nin, Sur ve Nusaybin’de
Hükümet’in politikalarını eleştirmesi yersizdir. Sanki Sur ve Silopi gibi yerlerde de çok sakin
bir yaşam var ve herkes kendi halinde mutlu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, güvenlik
güçlerinin ve askerinin işi gücü yok. Güvenlik Güçleri ‘Buraları gidip yıkalım mı?’ diyorlar.
Niye askerler Kayseri’ye, Tokat’a veya başka şehirlere gelmiyorlar. Niye askerler, Samsun’a
gidip oralarda çatışmaya girmiyorlar. Oralarda da Kürt vatandaşlarımız var. Ama teröristler
Diyarbakır’da bu çukurları kazarlarsa, eğer HDP’li belediyeler özyönetim ilan ederlerse,
içeride başka bir cumhuriyet ve muhtariyet kurmaya kalkarlarsa elbette Türkiye Cumhuriyeti
gider, onların dersini verir. Allah’ın izniyle onları da açtıkları çukurlara gömer.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17086.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Mazlumder’e kayyum mu atanacak?
Kısa bir süre önce Mazlumder Genel Merkez, Şırnak ve Şanlıurfa temsilcileri ile birlikte
bölgedeki terör operasyonları hakkında güvenlik güçlerini suçlayan skandal bir rapora imza
atmıştı. Bu rapora Mazlumder’e bağlı bazı şubelerden de tepki gelmişti. Bu tepkiler
geçtiğimiz günlerde Nevşehir’de düzenlenen Mazlumder Genel Yönetim Kurulu’na da
yansıdı. Bazı şubeler “olağanüstü genel kurul” talebinde bulunurken genel merkez bu talebi
ret etti. Yaşanan bu tartışmanın ardından muhalif şubelerin olayı mahkemeye taşıyacağı,
mahkemenin ise Mazlumder’e kayyum atayacağı konuşuluyor.
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Olağanüstü genel kurul rededildi
Mazlumder Genel Yönetim Kurulu (GYK) 9 Nisan 2016 tarihinde Nevşehir’de gerçekleşti.
Mazlumder Genel Merkez Delegelerinin yarıya yakınının talebi doğrultusunda Olağanüstü
Genel Kurul çağrısı gündemi ile gerçekleşen toplantı gün boyu süren tartışmalara sahne oldu.
Bir takım gerekçelerle ve tüzük hükmü bahane edilerek Mazlumder Genel Merkezi tarafından
olağanüstü genel kurul talebi yok sayıldı.
Mahkemeye yolu açık
Mazlumder İstanbul Şubesi toplantı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada
Mazlumder Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal başkanlığındaki toplantıda, olağanüstü genel
kurul hakkında herhangi bir karar alınmaması için, toplantı gündeminin 5 - 6 saat kısır
müzakerelerle boğulduğu ifadelerine yer verildi. Bütün bu tartışmalara ve oylama talebine

rağmen oylama yapılmaksızın olağanüstü genel kurul talebinin reddedildiği aktarılan
açıklamada, Genel Başkan Ünsal tarafından talep sahiplerinin isterlerse mahkemeye
başvurabileceklerinin ifade edildiği belirtildi.
Şubeler kazan kaldırdı
İstanbul Şubesi’nden yapılan açıklama şöyle devam ediyor, “Genel Başkan’ın bu tavrı
üzerine; Mazlumder Genel Sekreteri, Hukuk İşlerinden ve Mültecilerden Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcıları ile Olağanüstü Genel Kurul için imza veren başta İstanbul, Ankara,
Konya, Adana, Kayseri ve Malatya gibi şubelerin başkanları ve birçok GYK üyesi tarafından
mevcut GYK’nın meşruiyetini kaybettiğinden bahisle toplantı salonu terk edilmiştir.
Öğrendiğimiz kadarıyla toplantı salonu terk edildikten sonra usule, hukuka ve gerçeğe aykırı
bir takım kararlar alınmış olup bu kararları da tanımadığımızı bu vesileyle ifade ederiz.”
Genel merkezden cevap
Gelen tepkiler üzerine Mazlumder Genel Merkezi resmi internet sitesinde yazılı bir
açıklamada bulundu. Nevşehir toplantısı sonrasında kamuoyuna yansıtılan bazı ifadelerle,
dernek çalışmalarının üzerine gölge düşürülmek istendiği iddia edilen açıklamada Mazlumder
Genel Yönetim Kurulu toplantıları, ilgili kanun ve tüzüğe göre icra edildiği belirtildi.
Nevşehir’deki toplantıya da değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Toplantı yeter
sayısı sağlanmışsa, kurul çalışmalarını gerçekleştirir ve kararlarını bu doğrultuda alır.
09.04.2016 tarihli GYK toplantısı da; 40 asil üyenin 33’ünün katılımıyla, toplantı yeter
sayısının sağlandığının görülmesi üzerine başlamıştır. Yine toplantıda, birçok GYK yedek
üyesi, şube başkanı ve yöneticisi de hazır bulunmuştur. 09.04.2016 Tarihli Nevşehir/Ürgüp
GYK toplantısında da, her zaman olduğu gibi ilgili gündem maddelerine ilişkin çeşitli kararlar
alınmıştır ve 33 GYK asil üyemizle toplanan kurulun sonunda alınan bu kararların altında, 21
GYK asil üyesinin imzası bulunmaktadır. Dolayısıyla toplantı salonunu terk eden bazı
arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi, kendilerinin ayrılmalarından sonra “usule, hukuka ve
gerçeğe aykırı bir takım kararlar alınmış” değildir.”
Kayyum atanabilir
Mazlumder Genel Merkezi’nin bu tavrı sonrası genel merkeze muhalif şubeler tarafından
olağanüstü genel kurul talebi ile olayın mahkemeye taşınması bekleniyor. Mahkemenin ise
Mazlumder Genel Merkezi’nin bu tavrına karşı kayyum ataması gerçekleştirebileceği
konuşuluyor. Mazlumder yöneticisi ve GYK üyesi hukukçulardan aldığımız bilgilere göre
olağanüstü genel kurul için gerekli olan müracaat üye sayısı yeterli olup genel merkezin
olağanüstü genel kurul talebinin 21 Nisan Perşembe gününe kadar karara bağlaması
gerekiyor. Açıklanacak karar ile birlikte olağanüstü kongre talebinde bulunan 192 delegenin
önümüzdeki hafta mahkemeye başvurması bekleniyor. Mazlumder GYK üyesi hukukçular,
mahkeme kararı ile 3 kişilik bir heyetin kayyum atanarak Mazlumder’in olağanüstü genel
kurula götürüleceği yönünde görüş bildirildi.
Mazlumder’den şok Güneydoğu raporu
Bilindiği gibi Mazlumder Genel Merkez, Şırnak ve Şanlıurfa temsilcileri birlikte skandal bir
rapora imza atmıştı. 4 Şubat 2016 tarihinde yayınlanan ve “Şırnak İli Silopi İlçesi İnceleme ve
Gözlem Raporu” adı verilen yazıda Mazlumder, bölgedeki operasyonlar sonrası 100 binlik
ilçenin kullanılmaz hale geldiğini, bunun sorumlusunun ise güvenlik güçleri olduğu iftirasını
atmıştı. Teröristlerin kazdığı hendekleri ve kurdukları barikatları göremeyen dernek
araştırmacıları, ilçedeki sokağa çıkma yasağının keyfi olduğunu ileri sürerek, sivil
vatandaşların operasyonlar sırasında bilinçli bir şekilde öldürüldüğünü savunmuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17087.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Keskin sirke yağlara zarar
Sirkeyi sadece salata sosu olarak kullanıyorsanız, çok şey kaybediyorsunuz! Çünkü sirke,
soğuk algınlığından, iştahsızlığa, böbrek taşından kansızlığa kadar birçok derde deva. Bunun
yanı sıra sirke vücuttaki yağların harekete geçmesini sağlayarak parçalanmasına yardımcı
oluyor.
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Yemek.com, kış boyunca pek de oralı olmadığımız yağlarımızdan daha hızlı kurtulmamız için
önerilerini sıraladı.
'Düzenli Tüketildiğinde Vücuttaki Yağları Çıra Gibi Yakan 10 Yiyecek' başlığı altında
yumurtadan cevize, somondan dolmalık bibere şaşırtıcı isimler yer alıyor. Bilinçli bir diyet ve
spor eşliğinde tüketildiği takdirde bu yiyecekler yağlara adeta savaş açıyor.
Bu yiyeceklerle yağları çıra gibi yakın
Yaz sezonu yaklaşırken, kışın kalın kıyafetleri ortadan kalkıp altındaki 'yaşanmışlık' meydana
çıkınca çoğumuzu bir panik aldı. Yağlardan kurtulmak, yaza biraz daha hafiflemiş girmek için
herkes kendince bir yönteme başvuruyor. Bu süreçte, Yemek.com da Düzenli Tüketildiğinde
Vücuttaki Yağları Çıra Gibi Yakan 10 Yiyecek başlığı ile bizlere yardımcı olabilecek
besinleri sıraladı. Ancak unutmamak gerek, sağlığımızı koruyarak kilo verebilmek için bir
uzmana danışarak diyete girmek ve düzenli spor yapmak gerekiyor.
Lifli gıdalar bel çevresindeki yağlarla savaşıyor
Buğday, yulaf, arpa, muz ve portakal gibi lifli gıdalar, American Journal of Clinical Nutrition
isimli derginin araştırmasına göre özellikle simit, yani bel bölgesindeki yağlarla doğrudan
savaş içine giriyor.
Yeşil çay kilo kaybına yardımcı
Yeşil çay kilo verdirmiyor ancak düzenli spor ve doktor kontrolündeki diyet ile birlikte
tüketildiğinde kilo kaybına yardımcı oluyor.
Yumurta protein içeriği ile yağ yaktırıyor
Protein içeriği sayesinde yumurta, kilo vermeye yardımcı önemli bir yiyecek. Vücut proteini
parçalamak için daha çok enerji yakıyor, bu da ister istemez kilo vermeye yardımcı oluyor.
Yoğurt ve peynir tok tutuyor
Peynir ve yoğurt, yumurtadaki gibi tok tutma özelliğine sahip, ek olarak içerdiği kalsiyum da
vücudun alması gereken önemli bileşenlerden birisi. Yağsız olanları tercih edildiğinde ve
düzenli tüketildiğinde bu ikili de vücut yağlarına etki ediyor.
Yakımı en kolay mucize somon
Somon balığında bulunan omega 3, insan vücudu tarafından depolanması çok güç olan ve
yakımı da en kolay olan mucize bir yağdır. Bu yararlı yağlar vücut içindeki kötü yağların
yerini alarak onları bertaraf eder.
Cevizin yağı da kilo vermeye yardımcı

İçerdiği yağlar, lif ve protein vücudun insüline olan direncini artırarak kilo vermeye yardımcı
oluyor. Çünkü ceviz, en iyi omega 3 yağ asit kaynağından biri.
Elma yağ yakımını kolaylaştırıyor
Elmanın bileşenleri ve lifli yapısı yağ yakımını kolaylaştırıyor. Buna düşük kalorisini de
eklediğimizde, yaz kış bulunabilen bu lezzeti tüketmek oldukça faydalı.
Dolmalık biber hastalıklardan da koruyor
Elmanın tüm özelliklerini barındıran dolmalık biberde bir de C vitamini bulunuyor. Kışın
olumsuz etkilerinden kurtulurken kilo vermek şahane!
Keten tohumu tok tutuyor
Her gün kahvaltıda yoğurdunuza ya da akşam yemeklerinde salatanıza bir yemek kaşığı keten
tohumu eklemek, tok tutarak fazla besin alımını engelliyor.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17088.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

SP dört ilçede kongre yaptı
Saadet Partisi Hacılar, Develi, Sarıoğlan ve Yahyalı ilçelerinde ilçe kongrelerini tamamladı.
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan kongrelere gösterilen teveccüh ve coşkunun
kendilerini memnun ettiğini ifade etti.
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Saadet Partisi hafta sonu yaptığı kongreler ‘de Hacılar ilçe başkanlığına Ahmet Ayvaz, Develi
ilçe başkanlığına Muammer Kulak, Sarıoğlan ilçe başkanlığına Abdullah Varol ve Yahyalı
ilçe başkanlığına Ramazan Kenger seçildi.
Kongrelere duyulan ilginin “Milli Görüş”e olan özlemi de gösterdiğini söyleyen Arıkan
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bugün ülke olarak tarihin en badireli günlerini yaşamaktayız. Bugüne kadar yapılan yanlış
icraatlar neticesinde öyle bir noktaya gelinmiştir ki ülkemiz her açıdan bir buhranın içerisine
sürüklenmiştir. İktidar tarafından çözüm adı altında ortaya konan bütün meseleler, çözüm
üretmek bir yana sorunları daha da derinleştirmiş ve büyütmüştür. Örneğin çözüm süreci diye
yola çıktılar, analar ağlamasın sloganıyla ortaya bir şeyler koymaya çalıştılar. Terör örgütü,
eskiden ulaşamadığı yerlere kadar ulaşıp eylem yapabilir oldu. Yani çözüm süreci bir çözülme
sürecine dönüştü ve üzülerek ifade ediyorum ki analar daha çok ağlar oldu. Dış politikada sıfır
sorun diye ortaya çıktılar sıfır çözüm noktasındayız şu anda. Ekonominin hali zaten içler acısı.
İşte böyle bir noktada bu kongrelerimizde ki heyecan ve coşku bize şunu açıkça gösteriyor.
Milletimiz diyor ki; bu ülkenin, hatta bölgenin ve hatta bütün insanlığın huzur, barış ve refah
içerisinde adil bir dünya da yaşaması için gerçek çözümleri ancak Saadet Partisi ortaya
koyabilir. Biz bugün Saadet Partimizi İktidara taşıyacak kadroları seçiyoruz. Yapılan

kongrelerimizin ülkemiz, bölgemiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı
Allah’ tan niyaz ediyor, seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum”
(kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17089.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Türk-iş 1 Mayıs’ta “Çanakkale ruhu” ile
meydanlara çıkacak
Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven, 1 Mayıs’ta Türk-İş’e bağlı sendikaların Kayseri’de
Çanakkale ruhunu yaşatma kararı aldıklarını açıkladı.
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Şeker-İş Sendika ziyaretinde konuşan Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven;
Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü geçmiş yıllarda olduğu
gibi 81 ilde en etkin biçimde kutlanması kararını aldığını belirterek, “Bu yıl
konfederasyonumuzun merkezi düzeyindeki kutlaması ulusal kurtuluş savaşımızın başlangıcı
ve bağımsızlık mücadelesi meşalesinin yakıldığı cephe olan Çanakkale ilimizde olacak” dedi.
Güven, Terörün bir insanlık suçu olduğuna da dikkat çekerek, son günlerde ülkemizde
yaşanan terör olayları farklı bir boyuta tırmandırılmak istenmektedir. Güvenlik güçlerimize
karşı girişilen saldırılar ve verdiğimiz şehitler bizleri derinden üzmektedir. Şehitlerimize
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Şehit yakınları ve kahraman
gazilerimiz milletimize emanettir. Konfederasyonumuz bu konuda, önceden olduğu gibi
gelecekte de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek” dedi.
Türk-İş’e bağlı Kayseri’de Şubesi bulunan sendika başkanlarının Şeker İş Sendikası Kayseri
Şube Başkanı İbrahim Dayı’yı ziyareterinde; Türk-İş Kayseri İl Temsilcisi ve Koop-İş
Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, Harb-İş Şube Başkanı Özgür Özsoy, Tes-iş Şube
başkanı Hasan Aydın, Türk Metal-İş Şube Başkanı Ali Gökkaya, Teksif Şube Başkanı Metin
Ateş’te hazır bulundu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17090.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Geçim sıkıntısı yüzünden yabancı dil
öğrendi
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Ümmühan
Altındaş, yaptığı bebekleri bölgeye gelen turistlere satmak için yabancı dil öğrendi.
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Ümmühan Altındaş, tek geçim kaynağının yaptığı bebekler olduğunu söyleyerek, “İngilizce,
Fransızca kelimeler söylüyorum. Bebekleri bu şekilde satıyorum. İngilizceyi, Fransızcayı
biraz biliyorum. Satış yapacak kadar dil biliyorum. Kendi kendime öğrendim. Oğlum bana
satış yaparken hangi kelimeleri söylemem gerektiğini öğretti. Ben de bu kadar
konuşabiliyorum” dedi.
"Ben bu kelimeleri bebekleri satabilmek için öğrendim" diyen Altındaş, “63 yaşında dil
öğrenmek zor oluyor ama geçim kaynağı" ifadesinde bulundu. Eşinin hayatını kaybettiğini ve
yalnız yaşadığını söyleyen Altındaş, "Geçimimi sağlayabilmek için mecburen tezgah açmak
zorundayım. Tek geçim kaynağım da bu yaptığım bebekler" diye konuştu.
Turistlerle bebekleri satabilecek kadar anlaşabildiğini söyleyen Altındaş, zaman zaman
turistlere harabeleri de gezdirdiğini ve bu şekilde geçimini sağlamaya çalıştığını anlattı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17091.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

ORAN proje başvuruları için son tarih 26
Nisan
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Kamil Taşçı, Kayseri’de araştırma
geliştirme faaliyetlerine adapte olmuş, daha innovatif üretim yapan sanayi anlayışının
geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.
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ORAN çalışmaları ile ilgili bilgi veren Ajans Genel Sekreteri Kamil Taşçı, 2016 yılı proje
başvuruları için son tarihin 26 Nisan olduğunu ifade etti. 4 milyon TL hibeli ‘kentsel ve
sosyal altyapı’, 2 milyon TL hibeli ‘turizmi geliştirme’, 2 milyon TL hibeli ‘mikro işletmeler’
ve 9 milyon TL hibeli ‘gelişen sanayi’ programı olmak üzere dört başlıkta çağrıda
bulunduklarını kaydeden Genel Sekreter Kamil Taşçı, önceliği, dört seçim geçirdikten sonraki
süreçte ekonomiye hız kazandırmak amacıyla ‘genel sanayi’ programına verdiklerinin altını
çizdi.
Proje başvurusu yapmak isteyenlerin www.oran.org.tr internet sitesindeki Kalkınma Ajansı
Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden işlemlerini tamamlayabileceklerini belirten Genel
Sekreter Kamil Taşçı, projelere büyük ve küçük işletmelerin, sanayicilerin, sivil toplum ve
kamu kuruluşlarının başvuruda bulunabileceklerini dile getirdi. Genel Sekreter Kamil Taşçı,
proje yazmak isteyenlere kurum olarak her türlü yardım ve destekte bulunduklarına dikkat
çekti.
Sosyal alt yapıyı güçlendirilecek
2016 yılı içerisinde, sosyal kalkınmaya dönük projelere öncelik vereceklerini söyleyen Genel
Sekreter Kamil Taşçı, “Çünkü ajansımız bugüne kadar daha çok KOBİ’lere destek vermiş. Bu
yıl sosyal alt yapıyı güçlendirmeye yönelik proje desteği vermeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra
merkez ilçeler proje üretirken, küçük ilçelerimiz faaliyete geçememiş. Bununla alakalı
Erciyes Üniversitesi ile birlikte bir protokol imzaladık, bu kapsamda öğrencilerimize proje
eğitimi verdik ve ilçelere gönderdik. Öğrencilerimiz, kaymakamlık ve belediyelerle birlikte,
26 Nisan’a kadar, ilçelerin ihtiyacı olan projeleri yazmaya başladı.” diye konuştu.
Kayseri girişimci ama…
Kayseri’deki girişimcilik geleneğini, teknolojiye adapte olmuş, ar-ge faaliyetlerine dönük
innovatif projelerin geliştirildiği bir anlayışla birleştirme gayretinde olduklarını vurgulayan
Genel Sekreter Kamil Taşçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kayseri dünyada ilk ticaret anlaşmalarının yapıldığı kent. Dolayısıyla zeki ve girişimci bir
kent. Fakat, kentte şu anda ulusal ekonomi ile alakalı bir sıkıntı var. Çünkü Kayseri, Türkiye
ortalamasını yansıtan bir Anadolu kenti. Daha önceki girişimciliğimiz ticaret erbablığından
sanayiciliğe dönüşme şeklinde idi. Ama biz Kayseri’deki girişimlerimizi biraz daha
teknolojik, üretim süreçlerine daha çok adapte olmuş ve yeni üretim sistemlerini kendi
süreçlerine dahil eden bir yapıya evirmek zorundayız ki, rekabet gücü elde edebilelim.
Kayseri’de halihazırda olumsuz bir durum görmüyoruz ama rakipleriniz koşarken sizin
normal şeklinde koşmanız zaman içerisinde sizi geride bırakacaktır. Biz, Kayseri’nin de hızlı
koşmasını istiyoruz. Kayseri’de yapılacak şey aslında sanayicilere AR-GE ve innovasyon
konusunda destek vermek. Kayseri’de şu anda bir kurumumuzda AR-GE merkezi var. O da
Kayseri Şeker Fabrikası. Kayseri’deki hedefimiz kentin üst teknoloji seviyesine geçebilmesi
için, bu yılın sonuna kadar 5 ar-ge merkezinin koçluğunu sağlayabilmek. 20 civarında da
TÜBİTAK’ın verdiği ar-ge desteklerini kentimize çekmek istiyoruz. Gelecek yıl bu hedefleri
daha da artıracağız. Kayseri daha çok ar-ge çalışmaları yapan, daha teknoloji odaklı, biraz

daha tasarım odaklı, rekabet avantajı sağlayabilen katma değerli alanlara geçiş sağlayan bir
program yürütmeyi arzu ediyoruz. Kayseri’de işverenler ar-ge çalışmalarına çok yakın.
İşverenler her şeyin çok farkında. Ama orada bir ara mekanizma ihtiyaç var. Biz, Kalkınma
Ajansı olarak bu ihtiyacı gidermek istiyoruz. Bu tavrımız ilk günden beri koruyoruz. Belli bir
aşamaya da geldik.”
Kayseri sanayisi kentsel dönüşümle kalkındı
Kayseri’nin girişimci zekası ile ilgili olarak Hacılar ilçesindeki kalkınma potansiyelinin
önemli bir örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Genel Sekreter Kamil Taşçı, Kayseri sanayiinin
kalkınmasını, 2000’li yıllarda başlayan kentsel dönüşüm hamlelerine bağladı. Genel Sekreter
Kamil Taşçı, “Eski kuşak da yeni kuşak da ar-ge çalışmalarına ve yeni teknolojinin
katkılarına inanıyor. Eski kuşak aslında bu başarının arkasında yatan kuşak. Örneğin, Hacılar
ilçesi dünyada kalkınma ve sanayileşme ile alakalı ciddi bir örnektir. Orada her ailede bir
sanayici vardır. Kayseri’de geçmişten gelen bir ticaret kültürü var ve şu anda ticaret ve
sanayinin gücü birleşmiş durumda. Fakat, teknolojiye adaptasyon ile alakalı gelişimi
Türkiye’nin sosyolojik gelişimi ile ilintili. Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren
gecekondulaşma başladı. Bu nüfus, TOKİ çalışmaları ile beraber kentlere doğru kaydı,
apartmanlara geçti. Apartmanlarla birlikte insanlarımızın modüler ve ucuz mobilya talepleri
doğdu. Biz, Kayseri olarak bunu büyük ölçüde karşıladık. Dolayısıyla Kayseri’yi bugünkü
seviyesine getiren etken, bu kentsel dönüşüm süreci. Fakat önümüzdeki dönemler için bu
sektör tıkandı. Bundan sonra yapılacak şey, daha katma değerli, uluslararası rekabette bizi
avantajlı konuma getirecek, tasarımın ön plana çıktığı ve markalaşmış ürünlerle ilgili
çalışmalara girmek.” diye konuştu. Genel Sekreter Kamil Taşçı, tüm bunlara bağlı olarak,
kentte mobilya sanayiinin gelişimi için Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme
(MOBİTEK) Projesi’nin (Mobilya Kent) gelişimine ar-ge desteği sağladıklarına dikkat çekti.
6 bin kişi girişimcilik eğitimi alacak
Genel Sekreter Kamil Taşçı, Ajans olarak girişimcilik eğitimlerine önem verdiklerini de dile
getirdi. Yıl sonuna kadar Kayseri’de 6 bin kişiye girişimcilik eğitimi vermeyi hedeflediklerini
ifade eden Genel Sekreter Kamil Taşçı,
“Girişimcilik eğitimleri bizim için çok önemli. Çünkü her ne kadar sanayi ve ticaret erbabı
kitlemiz olsa da, bunun devam etmesi ve yeni kuşakların da bu alana girmesi gerekiyor.
KOSGEB girişimcilik konusunda 50 bin TL’si hibe olmak üzere 150 bin TL destek veriyor.
Biz de ORAN olarak üniversite mezunu her gencimizin bu sertifikaya sahip olmasını
istiyoruz. Ekonomide sermayeden ziyade asıl aktör girişimcidir. Hem Sivas’ta hem Yozgat’ta
hem Kayseri’de KOSGEB ile ciddi birlikteliklerimiz var. Kayseri’de bu yıl 6 bin 500 kişiye
girişimcilik eğitimi vermeyi hedef koyduk. Bölgemizde de hedeflediğimiz sayı da 10 bin kişi.
Bu rakam bölgede 3 bin civarında idi. Biz bu yıl için hedefi yükselttik.” ifadelerini kullandı.
Girişimcilik eğitimleri göç sorununu çözecek
Girişimcilik eğitimleri ile Sivas ve Yozgat’taki göç sorununa da çare bulunacağını kaydeden
Genel Sekreter Kamil Taşçı, sözlerini şöyle tamamladı:
“İnsanların umut bağlayabilmesi için yerleşik hayata geçmesi lazım. Yerleşiklik için de bir
işletme kurması lazım. İnsanlar işletme kurup yerel ekonominin tadını aldıktan sonra göç
etmeyi biraz daha az düşünür hale geliyor. Bölgemizde aynı zamanda ciddi bir göç sorunu
var. Özellikle Yozgat ve Sivas’tan göçler çok fazla. Bu konuda girişimcilik bizim anahtar
çözümümüz. Çünkü girişimciliği sağlayabildiğimiz zaman hem göç sorununa hem de
yereldeki ekonominin hızlandırılmasına çözüm bulunacağımızı düşünüyoruz.

Kalkınma Ajansı olarak iki makineye destek verdiğimiz zaman 1 milyon TL destek vermiş
oluyoruz. Fakat iki makine yerine 1 milyon TL ile 10 bin kişiyi eğitebiliyorsunuz. 10 bin
kişiden de yaklaşık yüzde 17’si işletme kursa, bununla birlikte 85 milyon TL’lik yatırım
payına ulaşmış oluyorsunuz. Yani 1 milyon TL’lik eğitimle, 85 milyon TL’lik ekonomik
hareket yaratmış oluyorsunuz. Bu nedenle girişimcilik eğitimlerini çok önemsiyoruz.”
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17092.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

MHP’de kurultay tarihi belli oldu
Daha önce 8 Mayıs olarak açıklanan MHP'deki kurultay tarihi 15 Mayıs olarak değiştirildi.
Yeri sonra belirlenecek olan kongrede ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 22 Mayıs'ta
tekrar toplanacak. Ancak MHP Genel Merkezi, yaptığı açıklamayla kongre tarihini
tanımadığını duyurdu.
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MHP Genel Başkan adaylarının toplantısında 8 Mayıs olarak belirlenen ve açıklanan
olağanüstü kurultay tarihi değişti. Kurultayın 15 Mayıs 2016 Pazar günü yapılmasına karar
verildi. MHP Çağrı Heyeti üyeleri Ali Sağır, Ayhan Erel ve Mehmet Bilgiç, dün
gerçekleştirdikleri ve yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından aldıkları kararlara ilişkin
yazılı açıklama yaptı. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 8 Nisan'daki ilamı
gereğince, Milliyetçi Hareket Partisi Olağanüstü Büyük Kongresi'nin toplantıya çağrılması ve
gerekli işlemlerin icrası hususunda kendilerine Çağrı Heyeti sıfatıyla yetki verildiğini
anımsatan Sağır, Erel ve Bilgiç, şunları ifade etti, "Söz konusu kararın verdiği yetki ile MHP
Parti Tüzüğü'nün ilgili hükümleri gereği olağanüstü büyük kongrenin yerine getirilmesi
amacıyla gerekli iş ve işlemler başlatılmıştır. Süreç, Çağrı Heyeti sıfatıyla tarafımızca
yürütülecek olup, ilk olağanüstü toplantının 15 Mayıs 2016 tarihi saat 10.00'da, gerekli
çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci olağanüstü genel kurul toplantısının aynı yerde
ve saat 10.00'da, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacağı hususunda karar alınmıştır."
Açıklamada, kongrenin yeri ile ilgili kamuoyunun bilahare bilgilendirileceğine işaret edilerek,
kongre süreci ile ilgili başkaca açıklama ve ifadelere itibar edilmemesi istendi.
MHP Genel Merkezi'nden yazılı yanıt
MHP Genel Merkezi Avukatı Yücel Bulut, "Çağrı Heyeti sıfatıyla henüz Ankara 12’inci Sulh
Hukuk Mahkemesi kararının kesinleşmesinden önce girişilen işlemler hukuken yok
hükmünde ve yasal olmayan teşebbüslerdir" dedi.
Avukat Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Olağanüstü Büyük Kurultayının 15 Mayıs
2016 tarihinde düzenleneceğine ilişkin açıklamanın gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bulut,
Ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Türk Medeni Kanunu’nun 75/2’nci

maddesi uyarınca Çağrı Heyeti (Kayyım) görevlendirilmesi yapıldığını belirtilerek, "Türk
Medeni Kanunu’nun 75/2’inci Maddesi, Türk Medeni Kanunu’nun “Kişiler Hukuku” başlıklı
Birinci Kitabının “Tüzel Kişiler” başlıklı “İkinci Kısmı” içerisinde yer almaktadır.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 367/2’inci maddesi “Kişiler hukuku, aile hukuku ve
taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez”
hükmüne yer verilmiştir.
Bu açık hükümlerden anlaşılacağı üzere Çağrı Heyetinin yetkisi ancak Ankara 12’inci Sulh
Hukuk Mahkemesi kararının Yargıtay denetiminden geçmesi ve bu kararın onaylanması
halinde geçerlilik kazanacaktır" ifadesini kullandı.
"Nitekim bugüne kadarki Yargıtay kararları da bu duruma işaret etmekte, kararın kesinleşmesi
öncesinde uygulanmasının mümkün olmadığını vurgulamaktadır" diyen Bulut şöyle devam
etti:
"Bu haliyle, Çağrı Heyeti sıfatıyla henüz Ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesi kararının
kesinleşmesinden önce girişilen işlemler hukuken yok hükmünde ve yasal olmayan
teşebbüslerdir.
Hukuki Olmayan Teşebbüslere girişilmesi karşısında, kamuoyunun bu açıklamalara itibar
etmemesi yerinde olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi hukuk kuralları içerisinde kalarak
gerekli tedbirleri almaya muktedirdir."
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17093.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

“Tel Örgülere Takılan Umutlar”
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Çağrı Kulübü’nün düzenlediği “Tel Örgülere Takılan
Umutlar” adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti.
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Çağrı Kulübü tarafından Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen “Tel Örgülere
Takılan Umutlar” adlı fotoğraf sergisini gezen Müftü Güven, düzenlenen fotoğraf sergisinden
dolayı Çağrı Kulübü’nü tebrik etti. Güven, böyle bir serginin düzenlenmesi insanlarda bilinç
oluşturma açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.
Fotoğraf sergisine böyle bir ismin verilmesini amacını açıklayan Çağrı Kulübü Başkanı M.
Safa Asaroğlu, “Her yıl binlerce umut tel örgülerine takılıyor ya da deniz kıyısına vuruyor, bu
yüzden biz de bu tür olaylara karşı bilinç oluşturmak için böyle bir sergi düzenlemeye karar
verdik” dedi.
Asaroğlu, “Çağrı Kulübü olarak üyelerimizle birlikte Suriye’nin Azez şehrinde bulunan
mülteci ve sınırda bulunan yetim kamplarına gittik. Orada arkadaşlarımızın, çektikleri
fotoğraflardan bir sergi oluşturmak istedik. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesindeki tüm

fakültelerde bu sergiyi açarak bir bilinç oluşturmaya karar verdik. Fotoğraf sergisinde yüzü
gülen çocukları kullanmak istedik. Çünkü genelde sergilerde hep üzgün ve savaş alanlarını
gösteren fotoğraflar kullanılır. Ama biz şuna inanıyoruz; umut kalbimizde bir kuştur ve
sürekli kalbimizde öter. Biz bu anlayışıyla fotoğraflarda, hep umudu olan çocukları göstermek
istedik” şeklinde konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17094.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Liyakat mi? Sadakat mi?

Levent ERTEKİN
aleventertekin@yahoo.com
20 Nisan 2016, 10:03

Son günlerde çok sık kullanılan bir kelime..
Liyakat..
Kökeni Arapça.
Anlamı..
Yeterlilik..
Kıfayet.
Uygunluk
Yaraşırlık..
Peki liyakat nedir?
Kısaca kişinin bulunduğu konuma uygunluğu, yeterliliği, yakışır olmasıdır.
Liyakat kelimesi, en çok kamu alanında kullanılmakta.
Alandaki tanım itibarıyla, kişinin oturduğu koltuğu sadece fiziki özelliği ile değil zihinsel,
sosyal tüm özellikleriyle doldurması olarak tarif edilir.
Yönetim biliminin can damarı “Liyakat ilkesidir”
Yapılacak görevler için en yeterli, donanımlı, vasıflı insanı seçmenin adıdır Liyakat..
Bunun için “hamili kart!”, “Dayım olur!”, “Bizden!” “Bizim partinin elemanı”,” Bizim
sendikanın üyesi!” ölçüleri ancak üçüncü dünya ülkeleri için geçerli kriterlerdir.
Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce farklılıkları dikkate alınmadan kişilerin oturacakları
koltukları belirlemenin adıdır “LİYAKAT!”
Eğer bir ülkeyi, bir kurumu iyi yönetmek istiyorsan…
Herkese açık imtihan sistemin olacak.
İmtihanlara koyduğun genel ve özel şartlar gerçekçi olacak.
Namzetler arasından ayrım gözetmeden, kabiliyetine uygun bir tercih sistemi kuracaksın.
Modern dünyanın kabul ettiği Liyakat sistemi literatürde “Merit system” olarak geçmekte..
İstihdam edilecek kişilerin dostluk, aynı partiden olma veya aynı siyasi görüşü paylaşma,
soyluluk vb. ölçütlere göre değil, görevin gerektirdiği yeterlilik, nitelik ve yeteneklerin

ölçüldüğü, aynı şartları taşıyan herkesin katılımına açık olarak yapılan sınav yoluyla
belirlendiği sistemim adıdır Liyakat sistemi..
Yani Liyakat; kıfayetsiz muhterislerin sahip olduğunu öne sürdüğü bir özellik değildir.
Liyakat; adil, hakkaniyet ölçüleri içinde kimsenin itiraz edemeyeceği sistemin adıdır.
Liyakat, “Sosyal barışın” dinamiklerindendir.
Liyakat, İş hayatının kalbi ve ruhudur
Aksi..
Liyakatsızlık..
Yeterli olmadığı halde yer işgal etmek, “gasp”tır
Kul Hakkıdır..
Liyakatsız üzerine kurulan sistem merhametsiz, sorumsuz ve zalim bireyler üretir..
Bireyi hakim güç karşısında “Köle” ve “Kul” yapar.
Liyakatsızlık..
İşin ehline verilmemesidir..
Bu da kıyametin en önemli alametlerindendir..
Liyakat konusunu niye mi yazdım..
Hiç sadece eli kalem tutanların tarihi sorumluluğu diyelim?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17095.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Torosların Ehmeti

M. Orhan CEBECİ
orhancebeci38@mynet.com
20 Nisan 2016, 09:58

Değerli hemşehrim ve ağabeyim Ahmet Fırat’ın Develi’nin Sarıkaya köyünden Adalet
Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına uzanan hayat hikâyesi… Kayseri Mimarsinan
Pazarören ve Lüleburgaz Kepirtepe Öğretmen Okulu anıları. Develi Ağır Ceza mahkemesi
stajı, Zonguldak, Ömerli, Saimbeyli, Yumurtalık ve Urla Cumhuriyet savcılığı. Ankara’da
Adalet Bakanlığında müfettişlik, genel müdürlük, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
ile noktalanıyor. Ahmet Ağabey Adalet Akademisinde hocalık görevine devam ediyor.
Hatırat, 1949 yılının sonbaharında, Aladağlar ile Binboğalar arasındaki Toroslar’ın küçük bir
köyünde doğup büyüyen ve geleceğe yalnız başına yürüyen bir insanın hayat hikâyesi,
geçmişten yansımalarla birlikte1949-2011 yılları arasında çevresinde gelişen sosyal ve siyasal
olaylarla bir bütün olarak anlatılmaktadır.
Bu hikâyede, içinde yaşanılan toplumda; duyulup görülerek etkisinde kalınan, gelenek,
görenek, batıl inanç, günlük hayat, sosyal ve siyasal olaylar algılandığı şekliyle en saf ve yalın
haliyle aktarılmaya çalışılmıştır. Kitabın sonundaki sözlükte yöremizdekiTürkmen/Avşar
Oymakları’nda kullanılan bazı kelime, deyim ve atasözlerine yer verilmiştir…

Birinci kısımda: çocukluğunun geçmiş olduğu Sarıkaya köyü ve çevresi,oğlak çobanlığı,
ilkokulve öğretmen okullarındaki öğrencilik yılları, ilkokulöğretmenliği, İstanbul Hukuk
Fakültesindeki öğrencilik yılları ve bu dönemde gelişen sosyal ve siyasal olaylar dile
getirilmiştir.
İkinci kısımda:hakimlik stajı, savcılık, adalet müfettişliği ve Adalet Bakanlığı Merkezinde
almış olduğu görevler ve bu süreçte yaşanmış olanlar anlatılmaktadır.
Ayrıca bu kitap .”Senin annen bir melekti yavrum ya da baban bir kahramandı retoriğiyle de
yazılmamıştır. ” diyor yazar. Yeri geldi melekleri imrendirecek davranışlarda bulundular, yeri
geldi kahramanların bile başaramayacağı zorlukların üstesinden geldiler, ama onlar
hatalarıyla, sevaplarıyla insandılar. Bize düşen iyi olan taraflarını gelecek kuşaklara
aktarmaktır.
Önsöz: Bütün olumsuzlukların geçmişte kaldığı, yaşanmış olanlardan derslerin
çıkarılabileceği hak ve adaletin gözetildiği bir dünyada,hep birlikte barış içinde yaşamak dilek
ve umuduyla!...kelimeleriyle sona eriyor.
KİTAP HAKKINDA NE DEDİLER?
İbradı Müftüsü, Mehmet Arslan:Toroslar’ın Ehmeti cümleciği her ne kadar efsanelere ait bir
söze benzemekte ise de kitabı okuduğunuzda bunun böyle olmadığını görürüsünüz. Yer yer
öykünün hazzını alır veya kendinizi de içine alan bir hatırayı yâd etmenin duygusallığına
gömülürsünüz…
Hakim, Hasan Dudaklı: Yazdıklarını bir nefeste okurken, Orta Toroslardaki Bolkar
yaylasında yaşadıklarımı gördüm. Yaylada kuzu taratırken,çiğdem kazarken, eşeklere sütçüye
süt götürürken,akşam eve döndüğümde rahmetli anacağımın gün boyu yaptığım işler nedeni
ile bana kaymak yapıp ödüllendirdiğini gördüm…
Beyşehir Müftüsü, Hüseyin Erdoğan:Toroslar’ın Ehmeti çalışması, kanaatimce bir saha
araştırmasıdır. Bir kültür arşividir. Siyasi geçmiş açısından ibretler vesikası ansiklopedisidir.
Okullarda bir başarı grafiği olarak kütüphanelere konması gereken bir eserdir. Eserinizi büyük
bir keyif, hayret, haşyet, dehşet ve bazı kere de acı içinde okudum…
A.E.Ü.Öğr.Gör. Kazım Ceylan:Ahmet Fırat’ın hayat hikâyesi, Toroslar’ın eteklerinden, oğlak
çobanlığından başlayıp, Adalet Bakanlığı bürokrasisinde tepelere tırmanan azimli, inançlı,
sabırlı ve erdemli Anadolu’nun “saf ve masum” çocuğunun başarı öyküsü.”Dağ ne kadar yüce
olursa olsun, yol onun üstünden geçer”sözünün somut hali bu kitap.
Adli Müşavir M.Murat Ülkü: İşte bu muhteşem hayat hikâyesi, Toroslar’ınEhmeti’nin, sarp
kayalıklarda Umman’a erişmesinin kimi zaman coşkulu, keyifverici, kimi zamanda zorlu,
azimli ve duygulu öyküsünü sürükleyici bir anlatım ile okuyucuya sunarken, aynı zamanda
Orta Toroslar’ın yöresel renk, ses ve deyişleri konusunda da adeta bir hazine niteliği
taşımaktadır. İnsana enerji ve keyif veren, umut ve azim aşılayan, biyografi sayısı eminim ki
son derece azdır.
SON SÖZLER:
“Nerede, nasıl ve ne zaman öleceğimizi bilemeyiz, ama nasıl bir hayat süreceğimize karar
verebiliriz.” Cümleleriyle başlayan hatırat şu cümlelerle sona eriyor. Dünyaya gayesiz ve boşa
gelmedin. Seninde yapabileceğin bir iş mutlaka vardır. Şerefle bitirilmesi gereken en ağır
görev hayattır. Bu nedenle:
•
Bir lokma ekmek için şerefini ayaklar altına alma,
•
Bir anlık zevk için namusunu lekelemeye,
•
Bir zamanlık mevki için ayak öpmeye,
•
Günlük menfaatlerin için faziletini karartmaya değmez,
•
İnsanların ve toplumun dertlerine ilgisiz kalma,
•
Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir,
•
Veren elin alan elden üstün olduğunu unutma.
•
Cüruf ile haşir neşir olanlarla değil,cevher ile ilgilenenlerden ol.

•
Dağlara çıkmayan uzakları göremez,
•
Ne kadar uzak geçmişe bakabilirsen, o kadar ileriyi görebilirsin.
İşte bu hayat yolculuğunda,içinde bulunduğun durum ve şartlar ne olursa olsun,” gözlerindeki
parıltı”,içindeki “yaşama sevinci” hiç eksilmesin.!
Develi’nin bir Yörük köyü olan Sarıkaya’da doğarak hayata Toroslar’da “oğlak güderek”
başlayan çeşitli zorluk ve mücadelelerle okuyarak; Öğretmen, Savcı, Müfettiş, Genel Müdür
ve Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına yükselen Ahmet Fırat’ın biyografisi:
1977 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Anadolu’nun pek çok yerinde Cumhuriyet
Savcısı olarak görev yaptı.1996’daAdalet Müfettişliğine atandı. Adalet Bakanlığı Teftiş
Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.2014 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Hatırat, nisan
2005’te Alfa Yayınları arasında çıktı.
Türkiye Yazarlar Birliği 2005 yılının “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”nı açıkladı.
Hatırat dalında Ahmet Fırat’ın “Torosların Ehmeti”adlı eseri ödüle layık görüldü Ahmet
Ağabey kitabından bana imzalayarak gönderdiği için ayrıca teşekkür ediyorum bundan
sonraki hayatında sağlık ve mutluklar diliyorum. Toroslara şöyle bir uzanmak için kitabı
okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben ikinci kez zevkle ve heyecanla okuyorum.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17096.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Çöpe mi atayım?
Ahmet TAŞ
20 Nisan 2016, 09:58

Dünyada insanlara, devletlere ve toplumlara karşı işlenen suçları hep hayatta olanlar
işlemiştir. Yani hata da sevap da hayatta olan insanlar tarafından olup ölen insanların cesetleri
asla hata ve sevap işlemiyordur.
Zaten dünyada herhangi bir suçtan dolayı yargılanan insanlar ölmeleri durumunda
haklarındaki yargılama olayı sona erer ve mahkemeleri düşer. Çünkü; ceza sağ olanlara
veriliyor olup etkisiz hale gelen insana yani cesede herhangi bir ceza uygulanmaz.
Dini hayatımızın tarihe baktığımızda peygamberimiz döneminden başlayarak ölen insanlara
eziyet edilmemiş olup, onlar düşman da olsalar vücut bütünlüğüne dokunulmadan ve eziyet
edilmeden defnedilmişler (Toprağa verilmişlerdir.)
Son aylarda ve son günlerde yaşanan olaylarda devlete ve insanlara karşı işlenen suçlarda,
suçluların cesetlerine karşı yapılan muamelelere baktığımızda istisna da olsa dinimizin
emrine, peygamberimizin uygulamalarına hiç uymayan kin ve intikam duygularımızın akıl ve
vicdanımızı esir aldığı uygulamaları görmek insanlık ve Müslümanlık adına rahatsız edici,
bizlere yakışmayan uygulamalardır.
PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda öldürülen PKK’lıların cesetlerine karşı yapılan
muamelelerde (Muş Varto’da kadın PKK’lının cesedinin çıplak teşhir edilmesi, diğeri
Cizre’de çatışmada öldürülen PKK’lının araca bağlanıp sürüklenmesi bir diğeri ise Tarsuslu
üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı hunharca öldüren katil Suphi Altındöken’in Adana
cezaevinde öldürülmesinden sonra onun cesedini toprağa gömmek için mezar yeri tahsis
edilememesi) ölen insanların cesetlerine karşı yapılan kabul edilemez muamelelerdir.

Öldürülen PKK’lıların cesetlerine yapılan kabul edilemez muameleleri yapan güvenlik
görevlileri hakkında devletin soruşturma başlatıp cezalandırması yerinde ve devlete yakışan
bir uygulamadır. Diğer olayda ise Suphi Altındöken’in cesedi önce Tarsus’ta defnedilmek
istendi belediye müsaade etmedi, köylerinde defnedilmek istendi köylüleri müsaade etmedi,
cenaze günlerce Adana-Mersin arasında gidip geldi ama bir türlü defnedilemedi.
Anne Altındöken ise feryat ediyordu ben anneyim bu cesedi ne yapayım “Çöpe Mi Atayım?”
diye sonunda Mersin Büyükşehir Belediyesi cenazenin defnine izin verdi ve Suphi
Altındöken’in cesedi belediyenin gösterdiği mezarlığa gizlice defnedildi.
İşin aslına bakarsak operasyonda öldürülen PKK’lıların da, cezaevinde öldürülen katil Suphi
Altındöken’in de cesetleri artık suç işlemiyordu ve haklarında yargılama da yapılamayacaktı.
Öyle ise bu insanların cesetlerine karşı dinimizin müsaade etmediği, peygamberin
uygulamadığı kin ve nefret dolu bu muamele niye? Bizler Müslüman’ız ve Hz. Muhammed’in
de ümmetiyiz. Ölen insanların cenazelerine karşı yapılan kin ve nefret dolu bu muameleyi
hangi dinden hangi öğretiden aldık. Keşke biri bunun izahını yapabilse.
Allah aklımızı, vicdanımızı, Müslümanlığımızı, ümmetliğimizi sorgulamayı nasip etsin.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17097.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Bakan Elitaş 'Faiz Kararını' değerlendirdi
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Merkez Bankası Murat Çetinkaya'nın açıkladığı ilk faiz
kararına ilişkin olarak, "Heyecanlandırıcı bir indirim olduğu kanaatinde değilim" dedi.
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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, bir
giyim mağazasının açılışını yaptı. Öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş,
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıkladığı faiz indirimini değerlendirdi.
Heyecanlandırıcı bir faiz indiriminin olmadığını söyleyen Bakan Elitaş, şunları kaydetti:
"Üst bant 10.5’di. Merkez Bankası bunu 10’a düşürerek bankalara vereceği faiz oranlarının
sınırı aşmayacağını, bir manada üst limiti biraz daha aşağı düşürerek bankaların kaynak
ihtiyaçları olduğu takdirde bunun daha düşük maliyetle olmasına imkan verdi. Yeni başkan
oturdu, arkadaşları ile beraber bu şekilde değerlendirme yaptı. Piyasa beklentilerine herhalde
yakın bir faiz oranı olarak gerçekleşti ama ben heyecanlandırıcı bir indirim olduğu kanaatinde
değilim. Biraz daha heyecana, yatırımcının içerisindeki o yatırım yapma zevkini tetikleyecek
bir rakama doğru inmesi gerekiyor. İnşallah bunu da yeni başkan yeni arkadaşları ile birlikte
bu süreçte yapacak ve Türkiye’deki yatırım yapma iştahını harekete geçirecek bir karar
alacaktır diye ümit ediyorum.

Benim beklediğim içindeki heyecanı tetikleyecek, yatırım yapma arzusunu zirveye ulaştıracak
bir etki yapması gelecek bir şeydi. O da tam gerçekleşmedi. Artık bundan sonraki kararlara
bakıyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17098.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

CHP ve MHP, zamanında söylemiş
olsaydı…
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, “Bugün TBMM’de dokunulmazlıklar ilgili değişiklik teklifi
görüşülüyor. Bu teklife AK Parti’den 316 milletvekili imza attı. Eğer CHP ve MHP genel
başkanları şu anda söylediği şeyleri zamanında söylemiş olsaydı daha fazla milletvekili ile bu
gerçekleşmiş olurdu" dedi.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kayseri 6. Mobilya Fuarı’nın açılış törenine katıldı. Törende
konuşan Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, “Ülkemiz son yıllarda çok önemli atılımlar
gerçekleştiriyor. Yapılması gerekenlerin odağında sanayi sektörü yer almaktadır. Teknoloji ile
tasarımın belli noktaya geldikten sonra alıcıların niteliklerinin bizim ürettiğimiz mallara
talepleri artırdıktan sonra kilo başına ihracatımız da artışları da beraberinde getirecektir. İleri
teknoloji önemli unsurlardan bir tanesidir. Burada önemli olan kişinin zevkine hitap etmektir.
Onun için tasarım mobilya sektöründe en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu tür fuarlar ülke
ekonomisine katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin mobilya ihracatı 2014 yılına baktığımızda 2.4
milyar dolar. Bu sene ihracatçılarımız 3.5 milyar dolara koşmak için gayret gösteriyorlar.
Bunun için herhangi bir engel olmadığını görüyorum. Mobilya ihracatımız 2002 yılı ile 2015
yılına baktığımızda 5 misli artmış. Dünya ihracatından 2002 yılında aldığımız pay binde 2
iken 2015 yılında aldığımız pay 2.5 misli artmıştır” ifadelerini kullandı.
Dokunulmazlıklara değinen Elitaş, “Türkiye’nin gündeminde değişik meseleler var. Bugün
TBMM’de dokunulmazlıklarla ilgili değişiklik teklifi görüşülüyor. Bu teklife AK Parti’den
316 milletvekili imza attı. Eğer ana muhalefet partisi genel başkanı şuandaki duruşu
sergilemiş olsaydı, MHP genel başkanı şuandaki söylediği şeyleri zamanında söylemiş olsaydı
daha fazla milletvekili ile bu gerçekleşmiş olurdu. Ana muhalefet liderinin vereceği desteği
bile argo kelimelerle ifade etmesini hiç şık bulmuyorum. Kem söz sahibine aittir. MHP Genel
Başkanı da daha önce de bunu destekleyeceklerini söylediler. Önümüzdeki hafta veya bir
sonraki hafta bunlar yeniden gündeme gelecek” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17099.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Paralel yapıyı Ak Gençlik’le bitireceğiz
Kayseri’de ve yurt genelinde FETÖ’yü çökertmekte kararlı olduklarını söyleyen AK Parti
Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden “Paralel Yapı’yı AK Gençlik ile bitireceğiz” dedi.
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AK Parti İl Başkanlığı’nda görüştüğümüz Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ülke
çapında ve Kayseri’de sağlam bir gençlik teşkilatı oluşturduklarını belirterek “Paralel yapının
yetiştirdiği ağabeyleri, ablaları bu gençlerimiz önleyecek. Paralel yapının kökünü bu gençler
kazıyacak.” diye konuştu.
FETÖ’nün en güçlü yapılanmalarından birinin Kayseri’de olduğunu vurgulayan Özden
“Paralel Yapı gençlerin zihinlerini çok bulandırdı. Zeki gençleri alıp nasıl yetiştirdikleri
herkesçe malum. Bu yüzden Paralel yapıyı çökertmek istiyorsak çaresi gençlerdir. Onları
güçlü ve donanımlı bir şekilde yetiştirmeliyiz” dedi.
“Gençliği ayağa kaldırdık”
Özden, İl Başkanlığına atandığında 40-50 kişilik, 7 Haziran seçimlerinde 100 kişilik bir
gençliğe sahipken yeniden yapılandıklarını ve 1 Kasım öncesi atağa kalkarak şimdi salonlara
sığmayan bin kişilik bir teşkilat kurduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“AK Gençlik olarak artık her lisede, her üniversitede teşkilatlıyız. Üni-AK olarak her
fakültede faaliyet yürütüyoruz. Amacımız Erciyes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığını
yeniden kazanmak…
Faaliyetlerimizi Gençlik Kolları Genel Başkanımız da çok beğenerek Kayseri’den olumlu
intibalarla ayrıldı. Çıtayı daha da yükselterek Gençlik Şölenlerini artık stadyumda yapmamızı
istedi.”
Rıfat Yörük-Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17100.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Hastalar için manevi destek
Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde “Manevi Destek Hizmeti Birimi” kurularak çalışmalara başladığını
söyledi. Gödekmerdan, kurulan hizmet biriminin, hastalara, hasta yakınlarına ve hastane
personeline dini/manevi konularda danışmanlık moral, motivasyon, manevi destek sağlamak
ve rehberlik hizmeti sunmayı amaçladığını söyledi. Proje kapsamında Diyanet İşleri
Başkanlığınca görevlendirilen Vaiz Yavuz İlgin hasta ve yakınlarıyla ilgileniyor.
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Manevi yaklaşıma dayalı bir etkinlik
Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 7 Ocak 2015 tarihinde imzalanan
protokol çerçevesinde başta hayati risk taşıyan sağlık sorunlarıyla mücadele edenler olmak
üzere talep eden hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline dini/manevi konularda
danışmanlık moral, motivasyon, manevi destek sağlamak ve rehberlik hizmeti sunmak için
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Manevi Destek Hizmeti Birimi” kurularak
çalışmalarına başladı.
Kurulan bu destek birimi ile ilgili gazetemize bilgi veren Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan, “Manevi destek, hastanın yanında olma, ona
inanç ve dini açıdan destek olma, manevi noktada soru ve sorunlarına danışmanlık yapma,
ibadetlerini ve adetlerini yerine getirmede rehberlik etme, hayatı ve yaşadıklarının anlamını
kavramada yardımcı olmayı ihtiva eden manevi yaklaşıma dayalı bir etkinliktir” dedi.
Kayseri pilot illerden biri
Projenin, Türkiye genelinde Kayseri, Ankara, İstanbul, Samsun, Ordu ve Erzurum illerinde
pilot olarak uygulamaya konulduğunu söyleyen Gödekmerdan, “Hizmette, gönüllülük esasına
göre, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarından belirlenen manevi destek personeli; bu konuyla
ilgili akademisyen ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşan uzmanlar tarafından hastalarla
iletişim, hasta psikolojisi, dini danışmanlık ve manevi destek, manevi bakım, başa çıkma ve
dini başa çıkma, hastane organizasyon yapısı ve işleyişi, hastalarla ilgili fıkhi konularda
eğitime tabi tutuluyor” ifadelerini kullandı.
Gödekmerdan, Manevi Destek Uzmanı’nın, uygulanacak olan manevi destek hizmetinde
öncelikle hastayla sağlıklı bir iletişim kurup ve empatik bir iletişim gerçekleştirdiğini
kaydederek, “Hastada oluşan olumsuz hastalık algısını, olumlu bir hastalık algısına
dönüştürerek hastalığın bireyin yaşamında yaşanan bir olgu olduğunu ve bu durumu nasıl
kendi yararına dönüştürebileceğine yardımcı olur” bilgisini verdi.
Hastalıkla ilgili olumlu bir algı oluşturuluyor
Bireyde oluşan fiziksel hastalıkların, kişinin ruhsal durumunu, zihinsel işlevlerini, dengesini,
fiziksel, duygusal ve sosyal hayatını etkilediğine vurgu yapan Gödekmerdan sözlerini şöyle
sürdürdü;
“Hastalıklar kişide ayrılık ve gelecek endişesi, ölüm korkusu, vücut bütünlüğünün bozulacağı
kaygısı, pişmanlık ve suçluluk duygusu gibi değişik kaygılara veya korkulara neden olur.
Hastanın bakımını yaparken olumlu ilişkiler kurmak ve ona destek olmak için hastanın içinde
bulunduğu psikolojik durumu anlayabilmek önemlidir. Manevi destek ile hastalığın bireyin
hayatında var oluşunun anlam ve hikmeti noktasında da hastalığın Allah’ı hatırlamaya, O’na

yaklaşmaya, günahların affına, daha iyi şeyleri kazanmaya vesile olduğu, ayrıca gerekli
tedavinin yapılarak şifanın Allah tarafından verileceği ümidini aşılayarak hastalığın bireyin
hayatındaki yeri ve anlamı kavratılmaya çalışılır ve hastalık konusunda makul, olumlu bir algı
oluşturabilmek gereklidir.
Hastanemizde özellikle talepleri halinde palyatif bakım merkezi, yoğun bakımlar, onkoloji
servisleri ile geriatri ve göğüs kliniğinde tedavi gören hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza
Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen Vaiz Yavuz İlgin Bey aracılığıyla bu hizmet
verilmektedir.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17101.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Mobilya ihracatında hedef 3,5 milyar dolar
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş son yıllarda Türkiye’nin dünya mobilya ihracatında payına
düşeni almaya başladığını belirterek, “2014’te 2,5 milyar dolara yükselen İhracat rakamlarının
bu yılsonuna kadar 3,5 milyar dolara ulaşacağını bekliyoruz” dedi. Elitaş, 2023 hedeflerini ise
10 milyar dolar olarak açıkladı.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, bir dizi programa katılmak üzere dün şehrimize geldi. Bakan
Elitaş programı dahilinde ilk olarak Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize
edilen Kayseri 6. Mobilya Fuarı’nın açılışına katıldı.
Bakan Elitaş burada yaptığı açıklamasında Türkiye’nin mobilya ihracatındaki rakamlarının
2002’den bugüne kadar 5 misli arttığını dile getirerek, “Dünya ihracatındaki ülkemizin payı
2002’de binde 6 iken, bugün yüzde 1.4’e çıktı. Sektördeki payımız giderek yükseliyor.
Hedefimiz büyüyor. Bununla birlikte 2023’e kadar 10 milyar dolarlık bir gelir bekliyoruz”
dedi.
Tasarım ve tanıtım önemli
Türkiye'nin son yıllarda çok önemli atılımlar yaptığını vurgulayan Elitaş, sanayi ve ticaretteki
hedefin yüksek katma değerli ürünler ile teknoloji, tasarım üretmek olduğunu belirtti. Elitaş
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kalbe takılan stent, metal ya da ona benzer nesnelerden yapılıyor. Dünyada bir ülke bununla
ilgili bir buluş gerçekleştirmiş. Metal olsa 1 gram gelir. Bir stentin Türkiye'ye ithal
edilmesinin fiyatı 700 dolar. 1 gram olsa 700 bin dolar, 1 santim olsa 7 milyon dolar. Biz
mobilyanın kilosunu 1,5 dolara satıyoruz ama tasarım ürünü haline getirdiğimiz takdirde
bizim ürünlerimizin değerinin ne kadar artacağı ortada. Tasarım kadar tanıtım da önemli bir
unsur.”
Kaniş-Karum’un tanıtımı iyi olmalı
Kayseri'nin her zaman ticaretin merkezi olarak bilindiğini anımsatan Elitaş, tarihi KanişKarum bölgesinde bulunan bir akit ve senedin kopyasını göstererek, ülkeye gelen yabancı
temsilcilere bunu göstereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu’na yüklendi
TBMM’de dokunulmazlıkla ilgili anayasa değişiklik teklifinin görüşüleceğini hatırlatan
Elitaş, Meclis Başkanı hariç AK Parti’nin 316 milletvekilinin bu teklife imza attığını söyledi.
Süreci değerlendiren Elitaş, "Ana muhalefet genel başkanı şu anda gösterdiği duruşu
sergilemiş olsaydı, MHP lideri şu anda söylediklerini önceden söylemiş olsaydı 316
milletvekilinin imzasıyla değil daha fazla milletvekilinin imzasıyla bu gerçekleşmiş
olurdu. Maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanı edebini, adabını tamamen tarihe
gömerek, kendisine verilen terbiyenin dışına çıkarak vereceği desteği bile argo tabirlerle ifade
etmesi hiç şık değil. CHP’ye gönül verenlere yakışmayacak bir duruş sergilediği için
Kılıçdaroğlu’nu CHP'ye oy verenlere şikayet ediyorum" diye konuştu.
Düzgün: Mobilya ihracatının 3’te biri Kayseri’den
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise mobilyanın Kayseri ekonomisinde önemli bir paya sahip
olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki mobilya üretiminin yüzde 40'nı Kayseri sağlıyor.
Dolayısıyla İhracatın da üçte biri kentimizden sağlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bakan Elitaş ve beraberindekiler 72 yerli firmanın 20 bin metrekare
alanda stant kurduğu fuarı gezerek incelemelerde bulundu.
Ev, çocuk, ofis mobilyalarında yeni ürünlerin ve tasarımların sunulacağı fuar, 20-24 Nisan
tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
Giyim mağazası ve Kur’an Kursu açtı
Bakan Elitaş sonrasında ise önce Ahmet Yalçın’a ait “Havan Giyim” adlı giyim mağazasının
açılışına katıldı, daha sonra ise hayırsever iş adamı Osman Ulubaş tarafından Hürriyet
Yeniköy Mahallesi’nde yaptırılan ve eşinin ismini taşıyan “Hayriye Ulubaş Kız Kur’an
Kursu’nun” açılışını gerçekleştirdi.
Heyecanlandırıcı bir indirim değil
Giyim mağazasının açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Elitaş, Merkez
Bankası’nın faiz koridorunun üst bandında indirime gitmesi ile ilgili yöneltilen soruya “Faiz
oranının biraz daha yatırımcının içindeki "Yatırım yapma zevkini" tetikleyecek bir rakama
yakın seviyelere indirilmesi gerekirdi” dedi. Elitaş, Merkez Bankası'nın üst limiti biraz aşağı
düşürerek bir manada bankaların kaynak ihtiyaçları olduğu takdirde bunun daha düşük
maliyette olmasına imkan verdiğini belirtti.
Faiz indiriminin piyasa beklentilerine yakın olduğunu ifade eden Elitaş, "Yeni başkan oturdu,
arkadaşlarıyla beraber bu şekilde değerlendirme yaptı. Piyasa beklentilerine herhalde yakın
bir faiz oranı olarak gerçekleşti, ama ben heyecanlandırıcı bir indirim oranı olduğu kanaatinde
değilim. Biraz daha yatırımcının içindeki o yatırım yapma zevkini tetikleyecek bir rakama
doğru inmesi gerekiyor. İnşallah bunu da yeni başkan, yeni arkadaşlarıyla birlikte bu süreçte
yapacak ve Türkiye'deki yatırım yapma iştahını harekete geçirecek bir karar alacaktır diye
ümit ediyorum." dedi.
Haber-Fotoğraf: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17102.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Yilli fenomenle ‘Vine’ üzerine konuştuk
O Kayserili bir fenomen. Yerli fenomenimiz Şaban Büyükbakırcı ile güzel bir söyleşi
gerçekleştirdik. Bakalım Şaban Büyükbakırcı kim ve fenomenlik hikayesi nasıl başlamış.
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·
Sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Şaban Büyükbakırcı. 30 yaşındayım. Aslen peyzaj mimarım ama babamla beraber tekstil
işi ile uğraşıyorum. Evliyim ve bir kızım var.
·
Peki, Vine uygulaması ile nasıl tanıştınız?
Bir gün evde salonda oturuyordum. Bir arkadaşımın instagramda vine uygulamasının
sayfasını beğendiğini gördüm. Merak edip programı indirdim.
·
Siz video çekmeye nasıl karar verdiniz ve ne zaman başladınız?
Yaklaşık iki sene önce başladım. Programı indirdikten sonra üç dört ay sadece izledim. Tam
olarak bir plan yapmadım. İzlerken ‘şöyle de yapabilirlerdi’, ‘şöyle de olabilirdi’ diye
düşünürken içimden vine çekmek geldi ve başladım.
·
Vine videosu çekmek doğaçlama mı oluyor yoksa senaryo mu yazıyorsunuz?
İkisini de yapıyorum. Yarı yarıya diyebilirim. İlk başladığım zamanlar da yatmadan önce
video konusu düşünmekten uyuyamadığım olmuştu. Mesela annemle mutfakta otururken
güldüğümüz bir şeyi hemen vine videosuna çevirebilirim.
·
Videoları çekerken kimlerden esinleniyorsunuz?
Bir Kayserili olarak vine çekmek için malzeme o kadar çok ki… Kayserili olduğumuz için
özel bir uğraş sarf etmiyorum. Dedemle bir saat otursam yeter. Diğer videolarda biranda
aklıma geliyor.
·
Videolarınıza ailenizin ve eşinizin tepkisi nasıl oldu?
Videolarımı başkaları izleyip birbirine göstermeye başladığı ilk zamanlarda çok
çekiniyorlardı. Ama bunu pek umursamadığımdan video çekmeye devam ettim. Onlarda
alıştılar bir süre sonra. Kardeşlerimin arkadaşları, onların anneleri, whatsapp gruplarında
birbirlerine benim videolarımı atıyorlarmış. Mecburen alıştılar tabi. Bana büyük yardımları
oluyor. Bazılarını birlikte çekiyoruz. Çoğunu da eşim çekmiştir, birin de kızım bile var.
·
Okul hayatında da eğlenceli, esprili biri olarak tanınır mıydınız yoksa bu yönünüzü
sonradan mı keşfettiniz?
Kendini esprili miyim, komik miyim diye değerlendiremiyorsun aslında. Mesela Cem
Yılmaz’ın filmini izlemeye gidersin. Komik olduğunu düşünüp izlersin onu
değerlendirebilirsin. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. Komiklikten daha çok
‘üreticiydim’ diyebilirim.
·
Vine’ı diğer sosyal hesaplardan özel kılan ne oldu?
Vine popüler olduğu zaman diğer hesaplar daha pasifti. Sadece video olması ve kısa olması
insanların hoşuna gitti. Fakat şuan vine eskisi kadar popüler değil ve vine fenomenlerinin
çoğu instagrama geçiş yaptılar. Ben diğer hesaplara çok ağırlık vermedim.
·
7 saniyelik videolarla binlerce takipçi almış birisi olarak 7 saniye mi, 15 saniye mi?
Tabi ki 15 saniye. 7 saniyeye konuları sığdırmak çok zor oluyor.

·
Kayseri şivesiyle de videolar çekiyorsunuz. Takipçileriniz daha çok Kayseri’den mi?
Ben aslında kısa bir süre önce Kayseri şivesi ile video çekmeye başladım. Beni görenler,
‘Kayseri şivesi ile video çek’ yorumunda bulundular. Videoların izlenmelerine bakınca
Kayserili takipçilerimin daha çok ve aktif takip ettiklerini anladım.
·
Klasik bir soru; vineden önce ve vineden sonra hayatınızda neler değişti?
Hayatımda çok büyük bir şey değişmedi. Sonuçta bizim hayatımız espri üzerine kurulu değil.
Biz sıradan hayat süren, işinde insanlarız. O yüzden hayatımda vine çekmeye başladıktan
sonra ciddi bir değişiklik olmadı.
·
Kayseri sizi ne kadar tanıyor? Yaşadığınız ilginç bir olay var mı?
Sosyal medyayı aktif kullananlar gördüklerinde tanıyorlar. Bir gün bir mekânda yemek
yiyorduk lise çağlarında bir kız yanıma gelip, hiç bir şey söylemeden benimle fotoğraf
çekindi. Tereddüt bile etmeden ‘acaba o mu, değil mi’ diye düşünmeden, izin almadan, kendi
kendine fotoğraf çekinip dönüp gitti. Yaşadığım en ilginç olay buydu.
·
Sosyal medyanın varlığı kabul edildiğinden beri viral reklamlara sıkça rastlar olduk.
Takipçisi fazla olan hesaplar bu reklamlarla ciddi ek gelirler sağlıyorlar. Bir Kayserili olarak
siz bu fırsatınızı kazanca çevirdiniz mi?
İstanbul’dan ve Kayseri’den bazı firmalardan teklif aldım, değerlendirdiklerim de oldu.
Birkaç söyleşi yaptım, reklam teklifleri aldım. Yağmasa da damladı diyebilirim. Evet, pek çok
kişi bunu işe çevirip ek gelir sağlıyor. Fakat onlarla benim aramda bir fark var. Onların
genelde yaşları küçük ve öğrenciler. Ben zaten ticaretle uğraşan biriyim. Kayseri şartlarından
ve iş hayatımdan dolayı ben bu alanda ilerlemedim.
·
Son zamanlarda Fenomenlerin, sosyal medyada sevdirdikleri karakterlerin sinemaya
taşındığını görüyoruz. Sizin böyle bir amacınız var mı?
Oyunculuğu çok isterim aslında ama o ortam farklı bir ortam. Buradaki her şeyi bırakıp
gitmek gerekir. O yüzden bu yönde ciddi bir hayalim yok. Kayseri’de yapmayı düşündüğüm
farklı projeler var.
·
Yeni projelerinizi merakla bekliyoruz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Dileriz videolarınızı izlemeye devam ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Söyleşi: Beyza Kanlıoğlu
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17103.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Feyzioğlu’ndan birlik çağrısı
Konferans vermek için Kayseri’ye gelen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu,
meslektaşlarıyla sohbet toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Feyzioğlu,
aktif siyasete atılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Barolar Birliği
Başkanlığı’na yeniden aday olduğunu belirten Feyzioğlu, memleket olarak birlik ve
beraberliğe ihtiyacımız olduğunu söyledi.
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Kayseri Barosu Konferans salonunda meslektaşlarıyla bir araya gelen Metin Feyzioğlu, ülke
gündemi, Karaman’da görülen Ensar Vakfı davası ve kendisi hakkında aktif siyasete geçeceği
yönündeki haberlere açıklık getirdi.
“Aktif siyaset yapmayacağım”
Gazetecilerin sorularını cevaplayan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, aktif siyasete
atılmayacağını, Barolar Birliğine yeniden aday olduğunu söyledi. Metin Feyzioğlu, ”Çağdaş
bir insan gibi ben de siyasetle ilgileniyorum. Hakkımda falanca partiye geçiyormuş, aktif
siyasete başlıyor gibi çıkan haberler asılsızdır. Bu tür haberleri tetikçi yazarlar ve gazeteler
gündeme getiriyor. Bu memlekette. MHP’liye, Ak Partiliye, CHP’liye ihtiyaç var. Ancak,
partizanlığa ihtiyaç yok. Herkes kendi partisinde partizan olmadan memleket için iyi olan her
şey için mücadelesini vermelidir. Barolar Birliğinde 78 milyon insanı bir arada tutmak için
mücadele veriyoruz. Aktif siyasetin içine girmek için henüz erken. Barolar Birliğine yeniden
adaylığımı açıkladım daha önce söylemiştim. Meslektaşlarımla birlikte görev yapmaktan
mutlu ve gururluyum. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi.
Çocuk istismarı
Karaman’da başlayan Ensar Vakfı davasıyla ilgili soruyu cevaplayan Metin Feyzioğlu, dava
ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Karaman’da yaşanan cinsel istismar
olayında siyasilerin çocukları korumak yerine kendi aralarında sokak ağzı ile kavga ettiklerini
dile getiren Feyzioğlu, “Ensar Vakfı davasında suçu ispatlandığında en ağır cezanın çıkmasını
arzu ediyorum. Konu bu şahsın ceza almasının çok ötesinde. Siyasilerin çocuklar üzerinden
hiçbir şekilde rant yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Karaman’da bir olay var ve siyasiler
çocuklara ne olduğu ve nasıl koruyacağımız hakkında konuşmuyor siyaset yapıyorlar.
Çocuklarımızı istismardan kurtaralım derken siyasilerin sözlü istismarlarıyla karşı karşıya
kalıyoruz” şeklinde konuştu.
Ağır etkin cezalar olmalı
Bir gazetecinin sorusu üzerine; kanunlardaki verilen cezaların ağır olmasının suçları
önlemediği, aksine suç oranlarını yükselttiğini söyleyen Feyzioğlu,” Cezalar mahkemelerce
yerinde ve etkin olmalıdır. Suçlara verilen ağır cezaların suçları önlemediği, artırdığı
gözlenmiştir. Bir kere suç işleyecek kişi, karşılığında mutlaka ceza alacağını bilirse; caydırıcı
olur. Bir şekilde suçtan kurtulmanın yolunu bulur ise suç işlenmeye devam eder ve artar.
Adaleti etkin kılmak suçlar karşısında önleyici olacaktır. Kanuna güven duyan halkta kendi
başına ceza vermekten kaçınacaktır” açıklamasında bulundu.
Metin Feyzioğlu akşam saatlerinde Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesinin
düzenlediği konferansta gençlerle bir araya geldi.
Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17104.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Çanakkale ruhu yaşıyor
Çanakkale demek... Durmak demek... Düşünmek demek... Ölümle kalım arasındaki o ince
çizginin muhteşem bir teslimiyete dönüşmesi demek... Sonsuz bir saygı ve minnettarlık
demek...
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Bu vesile ile buradan tekrar Çanakkale, Diyarbakır, Türkmenistan ve bütün Müslüman
ülkelerdeki şehitlerimizi için tekrar ruhlarını birer Fatiha yollamanızı şiddetle öneririm. Onlar
çünkü bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Siz çocuklarınızla mutlu ve özgür yaşayasınız
diye her biri evlatlarını babasız bırakarak aynı Çanakkale ruhu ile toprağa girdiler.
Çanakkale geçilmez...
Çanakkale anlatılmaz...
Çanakkale ancak yaşanır...
Kayseri’den meslektaşlarımızla Bandırma’da verdiğimiz bir moladan sonra Allah’a
şükrederek, ecdadımızın vatan savunması için hiç çekinmeden canını verdiği topraklara büyük
bir heyecan ve merakla, kafalarda bin bir türlü sorularla ulaşıyoruz.
“Dur yolcu!
Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir.”
Merhum Necmettin Halil Onan’ın bu çarpıcı dizeleri ile silkinip kendimize gelmeye
çalışırken milli şairimiz Mehmet Akif’in;
“Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”
dizeleri ile yeniden saygıda kusur etmemek için ellerimizi açıp dilimizin döndüğünce dualar
etmeye gayret gösteriyoruz.
Onların tereddütsüz canlarını verdikleri, kanlarını suladıkları topraklara basmaya
kıyamayarak.
Nasıl kıyabilirsiniz?
Bir metre karesine 6 bin merminin düştüğü Çanakkale’ye?
Nasıl?
***
Vatan toprağı için...
Ay yıldızlı bayrak için...
Millet için...
İstiklâlimiz, hürriyetimiz için...
Bizim için hayatlarının baharında “bir gül bahçesine girer gibi kara toprağa giren” aziz
şehitlerimize nasıl kıyabilirsiniz?
***
Çanakkale ile ilgili çeşit çeşit yaşanmış olayı mutlaka duymuşsunuzdur.
Ama bu seyahatimiz esnasında beni en çok etkileyen, duygulandıran birkaç inanılması güç
yaşanmış olayı da paylaşmadan geçemeyeceğim.

***
İşin özü; şu soruda saklı aslında.
Oğlunuzu, ciğerparenizi, evladınızı ölüme terk edebilir misiniz?
Daha can alıcı bir soru da peşinden gelsin.
Vatan için siz acaba neyinizi feda edebilirsiniz?
Yalnız dikkat edin, onlar kadar fedakar olabilecek misiniz?
Bir sargı yeri hikâyesi
Çanakkale demek...
Durmak demek...
Düşünmek demek...
Ölümle kalım arasındaki o ince çizginin muhteşem bir teslimiyete dönüşmesi demek...
Sonsuz bir saygı ve minnettarlık demek...
Çünkü onlar; bizim özgürce yaşayabilmemiz için kemiklerinden ve bedenlerinden yıkılmaz
bir temel attılar. Kendilerini öldürmeye gelenlere bile kucaklarını açıp insanlık dersi verdiler
her siperde. Düşmanına dünyada eşi benzeri olmayan dersler vererek gül bahçesine girer gibi
kara toprağa girdiler.
Bu maneviyatı tahayyül bile edemeyen düşman savaştan yıllar sonra bile durumu idrak
edememiş her seferinde türlü türlü geri dönüşlerle dimağlarının almadığı olayları kimi
buldularsa anlatmış, şaşkınlıklarını yıllardır gizleyememişler.
***
El ele verip: “Ey tüm dünyanın insanları işitin: Burası Çanakkale, BURASI İNSANLIĞIN
SAVAŞI YENDİĞİ YER !” dediler.
***
Kelimeleri saygıda kusur etmemek için tek tek tartarak yazsak da onların bizim için
yaptıklarını anlatmaya ciltler yetmez, bunu biliyor ve sadece ruhlarına yollanacak bir
Fatiha’da katkımız olur umuduyla devam ediyoruz.
Tam da burada bunun için.
İfade ederken, sürç-i lisan edersek affola.
***
Dünya sınavının son bulduğu yerlerden bir cennet bahçesinde Şahindere’de. Sargı yeri,
(seyyar hastane ) yani tedavi yeridir. Savaştan çok yoklukla ve hastalıkla savaşan bir nesil...
Silah, mühimmat, araç gereç, ilaç yemek içecek, yol, doktor, hasta bakıcı, sargı bezi,
uyuşturucu morfin, yok denecek kadar az.
Zaman az, yaralı çok.
Birkaç saat içinde on binlerce askerimiz yaralanıyor.
Ağır yaralılara yapılabilen tek şey, ağaç diplerinde bırakılıyor, iyi olabilecek askerlerin
tedavileri ise sağlanıp tekrar cepheye gönderiliyor. Vatan herkesten hizmet bekliyor. Düşman
uyur mu, düşman durur mu? Vatan elden gitmemelidir.
Ağır yaralıların en büyük sorunu da, sinekler ve kurtçuklar tabi ki, tek istekleriyse, sadece bir
dua. Bir de şehit olabilmek. Başka ne için ölünür ki? Şehitlikten gayri ne istenir ki?
***
Orada görev yapan doktorlardan biri de Askeri Doktor Salih (Dörtbudak) Beydir.
Salih doktor, gece gündüz yaralılarla uğraşmakta, cansiperane hizmet vermekte.
Hizmetin yanında da sınavın en büyüğünü...
***
Şimdi tam da burada Salih Doktorun imtihanında siz kendinizi koyun... Akabinde de şu
soruyu tekrar kendinize sorun? Ben seyahatten döndükten sonra en çok bu soru kafama
takılıyor. Acaba diyorum? Acaba?
Cevap mı?
Kocaman bir belirsizlik...

Salih doktorun önüne sedye ile genç bir yaralı getirilir. Karnı parçalanmış bağırsakları
dışarıda, bir bacağı da kopmak üzere, her tarafı kan toz toprak içerisinde tanınamayacak bir
halde. Bu yaralıyı Doktor Salih Beyin önüne koyarlar. Salih Bey, gelir yaralıya bir bakar,
durumu çok ağırdır. Askerlere emir verir, kaldırın bu yaralıyı, bir kenara bırakın der. Kafasını
çevirmek üzereyken, yaralı asker son bir gayretle, doktora sesini duyurmak üzere iç burkan
bir haykırmayla sesini duyurur:
-Baba, babacım!
Salih Bey birden döner, bakar şöyle, tanıyamamıştır oğlunu, bir hançer daha sokulur Doktor
Salih Beyin yüreğine, boğazı düğümlenir, konuşamaz,
Evladına sarılıp, öpüp koklamaya başlar,
-Oğlum, benim oğlum! Bu benim oğlum!
Ne var ki, yüzlerce yaralı Mehmetçik sırada, hatta ameliyat masasına bir yiğit yatmış, Salih
Beyi beklemektedir.
Salih Bey, bir bakar etrafına, Mehmetçikler derman, vatan da hizmet beklemektedir.
O halde baba mıdır, doktor mudur? Bir karar vermek zorundadır Salih Bey,
-Bu benim oğlum, oğlumu gölge bir yere kaldırın.
Salih Bey, tekrar tedavi bekleyen diğer Mehmetçiklerle ilgilenmeye başlar.
Saatler sonra, bir boşluk bulduğunda biricik oğluna bakmaya gider,
Bakar ki oğlu Çanakkale’de, on binlerce şehit olan Mehmetçikten birisi olmuştur.
Doktor Salih Bey, Çanakkale’de oğlunu diğer Mehmetçiklerden ayırt etmemiştir.
Salih Bey’in oğlu huzurunda bütün Çanakkale şehitlerimizin ve bu vatan toprakları için halen
verilen bütün evlatlarımız için hep birlikte diyorum tekrar ruhlarına el Fatiha..
Çanakkale Kocadere köyünde büyük bir sargı yeri kuruluyor. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi
Adıyamanlı, kimi Gürünlü, kimi Halepli çok sayıda yaralı getiriliyor…
Bunlardan biri Lapseki’in Beybaş Köyündendir ve yarası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp
vermektedir. Alçalıp yükselen göğsünü biraz daha tutabilmek için komutanının elbisesine
yapışır. Nefes alıp vermesi oldukça zorlaşır ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarından.
– Ölme ihtimalim çok fazla… Ben bir pusula yazdım… Arkadaşıma ulaştırın…
Tekrar derin nefes alıp, defalarca yutkunur:
– Ben… Ben köylüm Lapsekili İbrahim onbaşından 1 Mecit borç aldıydım… Kendisini
göremedim. Belki ölürüm. Ölürsem söyleyin hakkını helal etsin.
– Sen merak etme evladım, der komutanı, kanıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar. Ve
az sonra komutanının kollarında şehit olur ve son sözü de:
– Söyleyin hakkını helal etsin, olur…
Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralılar getirilir. Bunlardan çoğu daha sargı
yerine ulaştırılmadan şehit düşer. Şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana
ulaştırılır.
İşte yine bir künye ve yine bir pusula. Komutan gözyaşlarını silmeye daha fırsat bulamamıştır.
Pusulayı açar, hıçkırarak okur ve olduğu yere yığılır kalır. Ellerini yüzüne kapatır, ne
titremesine nede gözyaşlarına engel olamaz:
– Ben Beybaş Köyü’nden arkadaşım Halil’e 1 Mecit borç verdiydim. Kendisi beni göremedi.
Biraz sonra taarruza kalkacağız. Belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin ben hakkımı helal
ettim.
Ama şuna inanıyorum...
Aynı durumda ben, sen ve o kanı taşıyan herkes aynı durumda olsa eminim aynı şeyi yine
yaparız.
Neden bu kadar eminim.
Rehberimizin bize anlattığına göre her yıl Anzakların ayin törenlerini yaptıkları
mezarlıklarına bakan bizim gençlerimiz durur mu? İstanbul’dan, Kayseri’den Trabzon’dan

Van’dan motosikletleriyle gelerek bizim şehitlerimize dualar ederek; “biz de varız hala
buradayız. Unutmadık, unutturmayacağız!” diyorlar.
“Dövmeli, uzun saçlı, dış görünüşüne bakınca ümitlerinizi yitirdiğiniz o gençler var ya o
gençler kocaman bir yürek taşıyorlar. İnanın insanın tüyleri diken diken oluyor. Ben
gençlerden ümitliyim. Siz de ümitlerinizi yitirmeyin. O kan damarlarımızda aktığı sürece.
Onların yaptığını hiç tereddütsüz şimdi olsa yine yaparız. Ben onlarda onu gördüm.
Gururlandım. Ve eminim” diyene kadar gençlerden açıkçası biraz ümitsizdim. Ama bundan
sonra ben de ümitliyim.
Neden mi?
Diyarbakır Sur’da da aynısı ve daha fazlası her geçen gün yaşanıyor. Duyduklarımız bize
tekrar var olan gücümüzü bize tekrar tekrar hatırlatıyor.
Bu vesile ile buradan tekrar Çanakkale, Diyarbakır, Türkmenistan ve bütün Müslüman
ülkelerdeki şehitlerimizi için tekrar ruhlarını birer Fatiha yollamanızı şiddetle öneririm. Onlar
çünkü bundan çok daha fazlasını hak ediyor. Siz çocuklarınızla mutlu ve özgür yaşayasınız
diye her biri evlatlarını babasız bırakarak aynı Çanakkale ruhu ile toprağa girdiler.
Düşmanını siperden çıkarak diğer sipere bırakıp geri siperine dönen yiğitlerimiz
Çanakkale’de bitmedi, bitmeyecek... Günlerce bu kahraman Türk Askerinin cesareti, güzelliği
ve insan sevgisi konuşuldu. Konuşulacak da...
DÜNYANIN EN YÜREKLI VE EN KAHRAMAN ASKERİ MEHMETÇİĞE DERİN
SEVGİ VE SAYGILARIMIZLA...
Tekrar ediyoruz ruhun şad. Mekânınız cennet olsun...
Son olarak diyorum ki; biraz olsun dedelerimize olan vefa borcumuzu ödeyebilmek adına
unutma...
UNUTTURMA...
EVLATSIZ YAŞANIR...
VATANSIZ YAŞANMAZ...
Fatma Ural Metin Yiğit
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17105.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Şiddet mi, Tecavüz mü, Fuhuş mu?
Muzaffer KOÇER
muzafferhoca56@mynet.com
21 Nisan 2016, 11:04

Kuzey Irak'a ziyarete giden bir Türk heyetine bir genç yaklaşmış ve sormuş:
-Türkiye'de "namus" kavramı hiç mi yok?
Heyettekiler:
-O ne biçim soru ya, bunu da nereden çıkarıyorsun? demişler.
Delikanlı:
-Dizilerinizde herkes herkesten hamile kalıyor da, demiş.
Bu, bir başkasından duyduğum; gelelim şahit olduğuma:
Bir kanalda kadına şiddet konusu tartışılırken konuşmacılardan biri:

-Ama o adam eşini, karyolasının üstünde başka bir adamla yakalamış; deyince Spiker hanım:
-Kocama ne benim namusumdan? diye bağırmıştı.
İşte çağdaşlıkta(?) geldiğimiz yer... Arlanarak itiraf edeyim ki bu çağdaşlık algısında Türkiye
Avrupa'yı, "Müslüman'ım" diyen de "Ateistim." diyeni solamaya başladı. "Kadına şiddet"
konusunu bu kerih çağdaşlık anlayışını sarfınazar ederek yani münferiden düşünemezsiniz.
Türkiye kadar, kavramların (ıstılahların), karıştırıldığı, birbirinin yerine kullanıldığı, manipüle
edildiği, birbirine tecavüz ettiği, istismar edildiği bir başka memleket var mıdır acaba?
Son zamanlarda en çok istismar edilen ve medya ağızlıların ağzında yayvan yayvan dolaşan
algılardan üçü: kadına şiddet, istismar, tecavüz.
Kurtlar bulanık havayı sever ya, ar damarı çatlamış bazı dişi kurtlar da bu bulanık havada
meşhur olmanın ya da zengin olmanın yollarını aramaya başladı.
-Falan zat, beni taciz etti ya da bana tecavüz etti.
-Ne zaman?
-Fil tarihinde ya da hadi iki seneden beri.
-Peki kim kimi buldu?
-Ben onu buldum.
-Peki iki senedir sen ne yapıyorsun?
-Benim bir günahım yok, sadece gidip karyolasına uzanıyorum.
Hangi sözlüğe bakarsanız bakın, ister kelime, ister terim anlamına bakın; "istismar, taciz,
tecavüz"kelimelerinin anlamı; tek tarafın iradesini ihtiva eder; hatta diğer tarafın da bu tavırdn
ya da fiilden rahatsız olması gerekir. Onun için ben bu vesileyle istismarda, tacizde, tecavüzde
bulunanları kınıyor; iftira edenleri de İslam fıkhının "Şuyu, vukundan beterdir." dediği bir
konuyu bu kadar istismar ettikleri için iki defa kınıyorum.
Rabbim, Kuran'ın genelinde özellikle Maide Suresi'nde can, mal, nesil, din, akıl emniyeti
üzerinde durur ve insandan bu emniyetlerin teminini ister. Vahyin terbiyesinden geçen insan;
pozitif ayrımcılık, kadına şiddet, çocuğa şiddet gibi moda söylemleri trajikomik bulur /
bulmalıdır. Çünkü koruma altında olması gereken bir cinsiyet, bir ırk, bir tür... değil bütün
canlılardır. Bu toplumda, çocuk acizken anne- baba çocukları korur; şimdi her ihtimale karşı
evden kovduğumuz anne baba da acze düşünce çocuklar onları korumaya alırdı. Koruyanı
olmayan acizi ya da mazlumu da devlet korumaya alır / almalıdır.
Küçük insan, şöhret gibi, mal mülk gibi sadece bu rüya aleminde işe yarayan küçük hedefler
peşinde koşadursun; biz büyük resme bakalım: Siyonizm-Haç ittifakının hedefi, içerideki
işbirlikçileri ve bazı Müslümanları(?) da kullanarak "başları" vurmaktır. En genelden başlamış
ve yüzyılın başında halifeyi vurarak ümmeti başsız bırakmıştır. Şimdi sırasıyla hedefte
devletin başı, ailenin başı ve öğretmen vardır. Buraya kadar gelmişken içimin kan ağladığı bir
tespitte bulunmadan geçmek istemiyorum: Bugün esefle izliyorum ki öğretmen, SiyonizmHaç ittifakının "Hadi devletin başını vuralım!" emrine alet olmamış hatta zaman zaman
göğsünü siper etmiş ama devlet "Hadi öğretmeni vuralım!" emrine alet olmuştur. Günümüzün
devleti, hem Siyonizm- Haç ittifakıyla mücadele eder görünerek hem de onların emriyle
babayı ve öğretmeni vurarak büyük bir çelişki yaşamaktadır. Dini, vicdanı olan biri; koca bir
sınıfın eğitim hakkını, dersi sabote etmek isteyen bir öğrencinin dinine vicdanına nasıl
bırakabilir? Okulda yetki öğrencinin, sorumluluk öğretmenin olacak; evde de yetki annede ve
çocukta, sorumluluk babada olacak anlayışı hangi dinle, hangi pedagojik anlayışla, hangi
tefekkürle, hangi bilimsellikle bağdaşabilir?
Sadece muktedirlerin değil, günümüzün bazı zavallı Müslümanlarının ve Müslüman geçinen
medyanın da en büyük handikaplarından biri Kavramların içini Kuran'la değil; Siyonizm- Haç
ittifakının ve onun emrindeki kapitalin bal kıvamındaki zehriyle dolduruyor
olmasıdır. Kadını ve çocuğu kolay av gören kapitalin, ailede babayı zayıflatıp anneyi ve
çocuğu güçlü kılması; okulda da öğretmeni zayıflatıp öğrenciyi güçlü kılması çabasını
anlayışla karşılarım; çünkü kirli de olsa bir hedefi var. Ancak, Müslümanların büyük bir

ümitle iktidara getirdiği, bazı sahalarda çok büyük devrimlere imza atabilen bir kadronun
eğitim ve aile konusunda basiretinin bu kadar bağlanmasının izahını bulamıyorum.
Bu genel bakıştan sonra okuyucularımdan bir istirhamım olacak: Ne olur o "kadına şiddet"
haberlerini iyi tahkik edin ve yüzde kaçının, kadının iffetsizliğinden kaynaklandığını ve
erkeğin, aile mahkemelerinde elinin kolunun nasıl bağlandığını araştırın. O zaman
göreceksiniz ki "Kadına şiddet" senaryosunu oynatan kuklacının amacı kadına şiddetin
önlenmesi değil, bu vesileyle fuhşun yaygınlaştırılmasıdır.
Her konuda mı ifrat ve tefrit arasında gidip geleceğiz? Dün, Nur Suresi'nin 30. ayeti erkekleri
ikazla başladığı hlde erkekler, geleneği Kuran'ın yerine koyuyor ve "namus" kavramını kadına
hasrediyordu, bugün suçlu kim olursa olsun erkek sorumlu tutuluyor. Dün öğretmen öğrenciyi
eziyordu, bugün öğrenci ana avrat sövse öğretmenin yapabileceği bir şey yok.
Kuran'da insan vardır: Melekten yüce ve hayvandan aşağı insan... İnsanın olduğu yerde adalet
olmalıdır. Kimse kusura bakmasın; adalet yoksa ve bir "dar" suç cenneti haline geldiyse;
zalimler emniyet içinde olduğu halde mazlumlar emniyet içinde değilse orası "darü'l adl"
değildir. Pascal'ın: "Adaletsiz kuvvet zalim, kuvvetsiz adalet acizdir." sözü; en küçüğünden en
büyüğüne kadar sosyal yapılar için çok değerlidir.
Toplumları, insanın ıslahı ve adalet değil de yol, köprü, cami, viyadük kurtarsaydı Ad,
Semud, Lut kavimleri kurtulmuş olurdu. Şiddeti, fuhşu, tacizi, tecavüzü; ne zalimin yanında
yer alarak ne yol, köprü, cami yaptırarak ne de zengini daha zengin yaparak önleyebilirsiniz.
Adaleti hakim kılacak; taltif ve ceza dengesini terazinin gözü gibi çalıştıracaksınız; yani
sömürü odaklarının çağdaş pisliklerine değil, "kızım Fatma da olsa" düsturuna sahip
çıkacaksınız.
Adaletsiz ortamlarda yetişen, "ıslah" iddiasıyla "ifsat" edilen çocuklara da hiçbir yolun,
okulun, köprünün dayanamayacağını "Gezi Parkı'nda" görmediysek daha nerede göreceğiz
acaba?
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17106.html
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Pembebüs ve Pemberay
Cafer HİMMETOĞLU
21 Nisan 2016, 10:48

Konya’da İlahiyat Fakültesi’nde okuduğumuz yıllarda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Sayın Halil Ürün beyefendi, tam bir beyefendilik gösterip üniversite hattına giden belediye
otobüslerinde kız öğrenciler için özel tahsis edilmiş otobüs seferleri düzenlemişti. Zamanın
konjonktürü buna pek müsait olmadığı için birden bire bütün Türkiye’de infial yaşanmıştı.
“Laiklik elden gidiyor”cular hemen devreye girmiş, koskoca Selçuk Üniversitesi Rektörü
Halil Cin, işini gücünü bırakarak üniversite yönetimi ile hiç mi hiç alakası olmayan, tamamen
belediyenin sorumluğunda olan ve her halinden laikliği yıkıp yok edeceği belli olan (!) bu
antilaik saldırıyı bertaraf etmek için kız öğrencilere tahsis edilen otobüse binmişti. Hem de
rektörlüğü süresince toplum taşıma araçlarını hiç kullanmadığı halde… Tabi olaydan haberdar
edilen basın da bunu resimleyip belleklerimize kazımıştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu kahramanca (!) mücadele karşısında fazla direniş
gösteremeyip pes etmiş ve kız öğrenciler için tahsis edilen otobüs seferlerini iptal etmişti.
Aradan otuz seneye yakın bir zaman geçti. O dönemde mukaddesatçı ve muhafazakâr insanlar
tarafından yönetilen beş tane il belediyesi vardı. Bugün ise neredeyse tamamına yakını dindar
insanların yönetiminde…
Bugünlerde başta İstanbul olmak üzere birçok ilde halkımızın bir talebi var. Otobüs, tramvay,
metro, metrobüs, vapur ve hatta Marmaray gibi toplu taşıma araçlarında kadınlar için özel
araçlar tahsis edilmesi talep ediliyor. Özellikle sanal âlemde ve sosyal medyada bu taleplerle
ilgili haberler ve paylaşımlar gırla gidiyor.
Toplum taşım araçlarında kadınlara özel araç tahsis edilmesi talebi, insan hakları ve
demokrasi açısından demokrat geçinenlerin karşı çıkmaması gereken haklı bir taleptir. Laik
çevreler bu tür talepleri yine yıllar önceki Konya’da yaşanan durum gibi laikliği yıkma
girişimi olarak kabul eder mi etmez mi orasını bilmem ama ben bizim mahalleyi yakından
ilgilendiren bir özeleştiri yapmak istiyorum.
Sizce pembebüs veya pemberay isteyen kişiler gerçekten bu isteklerinde samimi midirler?
Yoksa “dostlar alışverişte görsün” ayaklarına mı yatılmaktadır. Elbette çok samimi olanlar
vardır ama ben insanlarımızın büyük çoğunluğunun maalesef bu isteğinde samimi olmadığına
inanıyorum. Hatta bazıları buna itiraz edip karşı bile çıkacaktır.
Toplu taşıma araçlarından tramvayı günde en az iki defa kullanan, ara sıra otobüsü de tercih
eden bir vatandaşım. Tramvay veya otobüse bindiğimde çevremdeki insanları gözlemlemeyi,
onların hal, hareket ve tavırlarından ibretlik olanları, beni takip edenlerle paylaşmayı kendim
için sosyal bir sorumluluk bilirim.
Bu gözlemlerimden birisi de bizim mahallenin insanlarının pembebüs veya pemberay isterken
ki samimiyetleridir. (Buradaki “mahalle” tabiri ikamet ettiğim semt anlamında değildir).
Oturduğum semt itibariyle tramvaya herkesten önce binenler arasında yer alırım. Bindiğim
zaman tramvayın bütün koltukları neredeyse boş olur. Eğer tek başıma binmişsem mutlaka tek
kişilik bir koltuğa, yanımda başka birisi veya birileri varsa çift kişilik koltuklara otururum.
Ancak bizim mahallenin başörtülü, hatta pürtesettürlü diyeceğim hanımlarının kahir ekseriyeti
nedense tek kişi de olsalar, iki kişi de olsalar hep çift kişilik koltuklara otururlar. Oysa araçta
bulunan tek kişilik birçok koltuk boştur ve bu durumda o kadının yanındaki boş koltuğa bir
erkeğin oturma ihtimali yüzde ellidir. Hatta tramvayların birbirine yüzü dönük olarak duran
ikişer kişiden dört kişinin oturduğu tam orta yerdeki koltuklarına tek başına oturan hanımlara
şahit oldum. Bu durumda yanındaki boş koltuklara erkeklerin oturma ihtimali ise bir
öncekinden daha fazla olup yüzde yetmiş beştir.
Aynı duruma otobüslerde şahit olan arkadaşlarımın serzenişlerini de duydum. Tesettürlü
hanımlar bile otobüsün çift kişilik koltuklarına teker teker oturarak yanlarındaki boş koltuğa
bir erkeğin oturmasına fırsat veriyorlar ve bir de bundan sonra kalkıp yanlarına erkeklerin
oturmasından rahatsızlık duyuyorlar. Bence bu, olacak şey değildir. Bu kadınların dindar
insanlar olduğunu nereden mi anlıyorum? Sürekli olarak dudaklarının hareket halinde
olmasından ve arada bir parmaklarına taktıkları dijital zikirmatiğin düğmesine basmalarından
anlıyorum.
Böyle davranan hanımlar yüzünden gerçekten mağdur olan başka kadınların pembebüs veya
pemberay talepleri ciddiye alınmıyor. Şahsen ben de alınacağına ihtimal vermiyorum. Bu,
tamamen kendi kendimizi tatmin etmek için talep ettiğimiz bir istek olarak içimizde kalmaya
devam edecek gibi görünüyor. Soran olursa “biz talep ettik ama vermediler” diyerek işin
içinden sıyrılacağız.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17107.html
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Kişisel Gelişim 4
Ömer UZUNOĞLU
21 Nisan 2016, 10:12

Kendine yalan söylemeyi bırakırsan hayat, daha cazip ve mükemmel hale gelir.
Yalanların en kötüsü insanın kendine söylediği yalandır.
Yine kandırmaların en kötüsü de insanın kendi kendisini kandırmasıdır.
Çocukluğumuzdan beri gerek çevremiz gerek çeşitli baskılar nedeniyle, kendimiz olmayan bir
anlayışla mutsuzluğa ehlileştirildiğimiz için bize dayatılan her şeyi benimsemek ve
kabullenmek zorunda kalıyoruz.
"Ben" olmadan "Biz" olmaya zorlanıyoruz.
Kendimiz için bir şey istemenin yanlış olduğu, bencillik olduğu, yetersizlik olduğu telkin
edilir bizlere.
Her şey "biz"im için olmalıdır derler.
"Biz" dedikleri aslında kendi "ben"lerin den başka hiçbir şey değildir.
Bir insanın "ben" olmadan "biz" olabilmesi aklıselimler için mümkün değildir.
Dolayısıyla, önce "ben" sonra "biz".
Yaşam sevinci hepimizin bildiği en doğal hakkıdır.
Mutlu olmak, huzurlu olmak, yeniden normale dönebilmek için; yüzümüzdeki maskenin
çıkartılıp gerçek ışığımızın tüm zerafetiyle ortaya çıkması gerekir.
Işığın olduğu yerde karanlık olamaz, karanlığın gizlediği şeylerde...
İçinizdeki karanlıkla hangi boyutta yüzleşebilirseniz o ölçüde mutlu ve huzurlu olursunuz.
Bunu söylemek kolay fakat gerçeğe dönüştürmek irade işidir.
Hayat gerçekleri sever, hayat cesaret sahibi insanları sever.
Korkaklarsa, hayatın kendi yaşamlarından ibaret olduğunu zannederler.
Tıpkı, akvaryumdaki balıkların içinde bulundukları alanın, dünyanın tamamı zannettikleri
gibi...
Yine yetersizler, yeterli bilgi ve birikime sahip olamayanlar, elde ettikleri bir kısım başarıları
kendi hanelerine yazdırırken; kendi hataları nedeniyle kaybettiklerin de suçun kendilerinde
değil başkalarında olduğunu iddia ederler.
Hiçbir biçim ve şekilde kendi eksiklik ve yanlışlıklarını görmek istemezler.
Oysa, insan olarak hepimizin belirli zaman ve biçimlerde hata yapmaması mümkün değildir.
Yaşam korkağı insanlar başarıyı sahiplenirken, başarısızlığı şanssızlık, kadersizlik ve
talihsizlik olarak nitelerler.
Bir insanın cahilliğinin ölçüsü şanssızlığa talihsizlik ve kadersizliğe olan inancıyla doğru
orantılıdır.

İnsanlar şanssızlığını ve kadersizliğini kendilerini yenerler.
Önemli olan, yaptığımız bu hatalardan yeterli dersleri alıp, kabullenip doğru olanı yapmaya
yönlenmemizdir.
Hatalarını kabullenmeyenler yalnızca deliler ve ahmaklardır.
Saygılarımla...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17108.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Melikgazi’ye yeni imar müdürü
Melikgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne Mustafa Ünlü atandı.

21 Nisan 2016 Perşembe 14:23

Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mustafa Ünlü 17 yıldır hizmet
ettiği Melikgazi Belediyesi’nin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevine atandı. Ünlü daha
önce aynı müdürlüğün Ruhsat Yapı Denetim Şefliğini yapmıştı.
Ünlü, Mimar Ve Mühendisler Grubu Derneği Kayseri Şubesi üyesi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17109.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Alnıma silah dayadılar
TRT Belgesel kanalında dün başlayan "Büyük Doğu'nun Atlıları" belgeselinde 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, öğrencilik yıllarında kantinde sıkıştırıldığını ve alnına silah
dayandığını yıllar sonra anlattı.

21 Nisan 2016 Perşembe 17:39

Yapımcılığını ve metin yazarlığını Gazeteci-Yazar Fehmi Çalmuk'un yaptığı belgeselde,
aralarında Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı Numan
Kurtulmuş, Milli Eğitim eski Bakanı Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Tiyatro

Sanatçısı Metin Akpınar, Gazeteci-Yazar Fehmi Koru'nun da bulunduğu siyasetçi,
akademisyen ve yazarlar MTTB dönemini anlattı.
Çok arkadaşımız cenazesini kaldırdık
Belgeselde öğrenci olaylarının yaşandığı dönemleri anlatan Abdullah Gül, "Kavgalardan
dolayı maalesef 5 bine yakın üniversite gencinin kayıp edildiği bir ortam… Bu doğrusu bu
çok acı. Her zaman ben Cumhurbaşkanı olarak geçmişe baktığımda bu yılları çok acıyla
hissederim. Çünkü en çok yaptığımız iş derse gitmekten çok arkadaşlarımızın cenazelerini
kaldırmaktı. Biz kaldırırken diğer grupta aynı şekilde cenazelerini kaldırıyordu. Böyle bir
Türkiye idi. Maalesef, kayıp ve üzüntülü yıllar olarak görürüm" diye konuştu.
Üniversitede okurken kantinde sıkıştırılıp alnına silah dayandığını belirten Gül, şunları
kaydetti: "Türkiye'nin en acılı yılları dediğim gibi üniversiteler işgal ediliyor. Üniversiteye
giremiyorsunuz. Alnınıza silahların dayandığı dönemler bütün bu dönemler bu hepimize
olmuştur. Benim de kantinde kıstırılıp alnıma silahların dayandığı dönemler arkadaşlarımızın
halk mahkemeleri adı altında tırnaklarının söküldüğü dönemler… Bütün bunları acıyla
doğrusu hissettiğimiz Türkiye'nin kayıp yılları olarak görüyorum. Bunun acısı bunu
yapanlarda bunu yurtseverlik adına yapıyorlardı. Onlar şahsi çıkarları içerisinde değillerdi.
Böyle bir gençlik vardı o zaman. Buna tabi ki her zaman dua ederiz. O gün hayatını kaybeden
arkadaşlarımızdan birisi de biz olabilirdik. Kaderimiz bizim böyle çizilmiş."
"Türk talebe birliği büyük bir sığınak oldu"
Öğrenciyken kendisine dava adamı olmayı hedef seçtiğini belirten Gül'ün anlatımları şöyle
devam ediyor:
"O zamanki dönemlere bakarsanız, özellikle 1960'tan sonra Türkiye’de çok yoğun bir sol
propaganda başlamıştı... Sol akım gelişiyordu. Bu akımlar öyle bir hale geldi ki diğer bütün
düşünceleri adeta bastırıp onları hem düşüncelerini empoze hem de kendileri gibi
düşünmeyenleri dışlayan ve fiili güç kullanan bir hale gelmişti. Şimdi böyle bir ortamda Milli
Türk Talebe Birliği gerçekten büyük bir sığınak ve ocak oldu. Demin söylediğim gibi
milliyetçi mukaddesatçı olarak tarif edilen daha geniş anlamıyla vatansever, dini inançları
güçlü, muhafazakâr, kendi geleneklerine, kendi tarih şuuru bilinci içerisinde olan, kendi
değerlerine her zaman önem veren bir üniversite gençliğinin bir araya geldiği bir topluluktu...
Hepimizin kendimize biçtiği şey, dava adamı olmaktı. Davamızda ülkemizi mutlu, güçlü ve
özgür kendi düşüncelerimizin en güzel şekilde yaşayabilir bir ortam."
MTTB'de İcra Kurulu üyeliği, Tiyatro ve sinema Müdürlüğü görevlerinde de bulunan
Abdullah Gül öğrenci lideri olarak Çanakkale Yürüyüşlerini tertip etti.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17110.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Kamerunlu Dong karaciğerine yenik düştü
Melikşah Üniversitesi’nde okuyan Kamerunlu Dong A Memee Bang Karaciğerine yenik
düşerek hayatını kaybetti.

22 Nisan 2016 Cuma 10:25

Bir süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiği öğrenilen 1997 doğumlu Dong A Memee
Bang, önceki gün ağırlaşarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumu kritik olan Dong A Memee daha sonra ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak
hayata veda etti.
Dong A Memee Bang’ın bir süre önce de annesini kaybettiği öğrenildi.
Haber: Rukiye Davarcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17111.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Bakan Elitaş Nevşehirlilerden kabak
çekirdeği istedi
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş Nevşehir ziyaretinde akşam yemeğinde iş adamları ve sivil
toplum örgütleriyle bir araya geldi. Nevşehirlilerden Kabak çekirdeği isteyen Bakan Elitaş,
“Her tarafta kabak çekirdeği olur ama buradaki lezzeti bulamazsınız” dedi.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Nevşehir’de bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmasının
ardından akşam yemeğinde İl Emniyet Müdürlüğü Topuzluhan Tesislerinde iş adamları ve
sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Bakan Elitaş yaptığı konuşmada, “Avanos
bölgemizden üretilen el işçiliği, alın teri göz nuru çok güzel şeyler, bir de kabak çekirdeği var.
Kabak çekirdeğini söyleyince başkan dedi ki arabaya bir çuval kabak çekirdeği yükleyelim.
Ama ben yemek için değil reklamını yapmak için istedim. Yine kabak çekirdeğini Nevşehir’e
her geldiğimde isteyeceğim. Medyada bunu yayınlasın. Nevşehir’in kabak çekirdeği meşhur”
diye konuştu.

Yemeğin ardından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce günün anısına
Bakan Elitaş’a çini tabak hediye etti. Ürgüp Ticaret Odası tarafından ise Ekonomi Bakanı
Mustafa Elitaş’a teşekkür plaketinin yanı sıra kabak çekirdeği hediye edildi.
Kabak çekirdeği lezzetli
Kabak çekirdeği hediyesini gören Bakan Elitaş, “İstemesem kabak çekirdeği gelmeyecekti
anlaşılan. Ama sonradan geldi. Yani tereciye tere satmak zor ama ben basın için
konuşuyorum. Bu kabak çekirdeği özel olarak kavruluyor. Her tarafta kabak çekirdeği olur
ama buradaki lezzeti bulamazsınız” şeklinde konuştu.
(İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17112.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Talas'ın imar sorunu masaya yatırıldı
Talas Belediyesi’nin ilçenin imar planında yıllardır yaşanan sorunları çözmek için ön
hazırlıkları tamamlanan çalışmaları masaya yatırıldı.
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Yapılan ihalenin ardından çalışmaları yürüten firma temsilcileriyle Yaman Dede Kültür ve
Sanat Evinde bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin çarpık
yapılaşma sorununu çözmek için bir yıl önce başlatılan ön hazırlıkların tamamlandığını
söyledi. Başkan Palancıoğlu, yeni imar planının Talas'ı artacak nüfusuyla beraber 2040 yılına
taşıyacak nitelikte olacağını belirterek, "Özellikle otopark ve ulaşım konuları başta olmak
üzere vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalar yeni planda yer almaya başladı"
dedi.
Başkan Palancıoğlu, "Talas'ın en önemli konularından biri olan imar planıyla ilgili şuana
kadar gelinen süreci değerlendiriyoruz. Maalesef ilçemizin imar planı çarpık yapılaşmayı
ortaya çıkarmış. Bu nedenle birçok sorun var. Başta şantiye olarak nitelediğimiz Mevlana
Mahallesi olmak üzere, nitelikli planlar olmadığından hem biz hem vatandaşlarımız birçok
sorunla karşı karşıyayız" diye konuştu.
Talas'ın imar planının 1980'li yıllarda hazırlandığını hatırlatan Başkan Palancıoğlu, sözlerine
şöyle devam etti: "Bu nedenle okul, cami, sağlık, sosyal donatı ve özellikle yeşil alan eksikliği
çok fazla. Bunların yanı sıra önümüzdeki süreçte bizi bekleyen diğer önemli konular ulaşım
ve otopark ihtiyacı. Bu konuları şimdiden çalışıp ileriki yıllarda sorun olmaması için
çalışıyoruz. Talas'ın 40-50 yılını kurtaracak çalışma içindeyiz. Burada en büyük beklenti
kentsel dönüşüm içindeki vatandaşlarımızı kapsıyor. 3-5 katlı, asansörsüz, eski binaların
yerine neler yapılması gerektiğiyle ilgili plan hazırlıyoruz. Bu yılsonuna kadar ilçe merkeziyle
ilgili yeni imar planı taslağı inşallah tamamlanacak. İlçemize hayırlı olsun."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17113.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

“Demek ki doğrusu böyleymiş”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Yargıtay 16.
Ceza Dairesi’nin Ergenekon Davası ile ilgili hükmü bozmasıyla ilgili, “Demek ki doğrusu
böyleymiş” dedi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, gazetecilerin,
“Ergenekon Davası’nın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel
mahkemenin kararını ‘Delillerin toplanmasında hukuka aykırılık’ gördüğü için usul ve esas
yönünden bozdu bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Nihayetinde hak yerini
buluyor, bir sürü gelişmeler oluyor. Neticesinde belki insanlar mağdur oluyor, biraz sıkıntılar
oluyor ama adalet yerini buluyor. Demek ki doğrusu böyleymiş. Bunun çilesini çekenlere de
geçmiş olsun demekten başka bir şey elimizden gelmiyor” diye cevap verdi.
Terör operasyonlarının yapıldığı bölgelerdeki belediyeler ile ilgili olarak sorulan soruya ise
Özhaseki, “O konuyla da ilgileniyorum yakından. Doğrusu orada yıkılan, dökülen epeyce bir
yer var. 10 tanede de ilçe olsa yıkılan yerler var. Teröristlerin açmış olduğu çukurlar, almış
oldukları karalar neticesinde oluşan bir ortam var. Geçen mecliste yaptığım konuşmada
HDP’lilere de söyledim zaten. Bu işler başlarına geldiyse kendi yüzlerinden geldi” dedi.
Belediyeler kanunu düzenleniyor
Özhaseki, “Burada Kürt nüfus çok da devlet o nedenle sürekli geliyor diye iftira ediyorlar.
Kürt nüfusu her yerde var. Kayseri’de de var niye devlet buraya geliyor. Devletin işi gücü yok
da gidip onlarla dövüşelim diye mazeret mi arıyor. Orada teröristler ne zaman kalkışma içinde
bulunurlarsa, ellerine silahları alırlarsa, belediyeler hizmet edeceği yerde oturup çukurlar
kazarsa, sonra da o sapık belediye başkanlarından bazıları hala muhtariyet ilan etmeye,
özyönetim adı altında bir başka şey yapmaya çalışırlarsa elbette güvenlik güçleri gider
derslerini verir, kafalarını gözlerini kırar. Zaten yüzlerine baka baka da o çukurlara sizleri
doldurur dedim. Bunu da söylemeye devam edeceğiz. Bunlar da bizim gerçeklerimiz. Bu
pisliği yapanlar için belediyeler kanunu ile ilgili çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde
gelir, herkes görür.
Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz
Terör ayrı bir şey. Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz. Bakın Paris’te bir patlama oldu
sıkıyönetim ilanları devam ediyor. Siz burada kötülüklerin hepsini yapacaksınız, saf masum
Anadolu çocuklarını şehit edeceksiniz, sonra da belediyeler buna yardım edecekler. Buna
kimse göz yummaz. O belediyelerin ödeneklerini devlet gönderiyor. O makineler devletin
makineleri. Oradaki imkanları kimsenin kötüye kullanmaya hakkı yok. Eğer bunu biri kötü
kullanıyorsa görevden alınması da esastır. ‘Efendim biz seçimle geldik, bunlar olur mu?’
Valla seçimle geldiyseniz vatandaş size o oyu hırsızlık yapın, yolsuzluk yapın, teröristlik
yapın diye vermedi. O zaman her oy alanın bağımsız olması lazım, istediğini yapması lazım.

Ben milletvekiliyim istediğimi yapabilir miyim? Hayır, yapamam öyle bir şey yok. Vatandaş
bana milletvekili olarak oy verdiyse git hizmet et diye verdi. O nedenle belediye başkanlarının
öyle bir bahanesi olamaz.” (İHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17114.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Vali Düzgün’den Karaman sapığı
açıklaması
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Karaman’da Ensar Vakfı Evleri’nde 10 çocuğa tecavüz
etmekten yargılanan ve 508 yıl 3 ay hapis cezası alan M. B.’nin 10 ay önce program için
geldikleri Kayseri’de nerede kaldıklarına dair araştırma yapılacağını söyleyerek, “Eğer
umuma ait yerlerde kalmışsa bununla ilgili kayıtları çıkaracağız” dedi.
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Kayseri Valisi Orhan Düzgün, katıldığı bir program öncesi basın mensuplarının sorularını
yanıtladı. Okulların güvenliğinde emniyet ve zabıtanın desteğini alarak okul çevresinde sıkıntı
yaşanmayacağını söyleyen Vali Düzgün, okul çevrelerinden okul müdürlerinin de sorumlu
olduğunu vurguladı. Vali Orhan Düzgün, “Okullarımızın güvenliği ile ilgili emniyet
teşkilatımız zaman zaman devriye yaparak oralarda görevlerini yapıyorlar. Ama geçtiğimiz
gün sosyal medyadan bana bir görüntü ulaştı. Özellikle okul kantinlerinde biliyorsunuz
hijyenik olarak sağlıklı ürünlerin satılması konusunda. Ama okul bahçesinin önünde hemen
duvarında bir seyyar satıcı ile öğrencilere parmaklıklar arasından uygunsuz gıda satılıyor. Biz
de bunun üzerine bütün okul müdürlüklerimize yazılı talimat verdik. Hem zabıtanın hem de
emniyet teşkilatının desteklerini alarak, okulların çevresinde de okul müdürlerinin sorumlu
olduğu konusunda umarım bundan sonra bir sıkıntı yaşanmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Kayıtları çıkaracağız
Karaman’da Ensar Vakfı Evleri’nde 10 çocuğa tecavüz etmekten yargılanan ve 508 yıl 3 ay
hapis cezası alan M. B.’nin 10 ay önce program için geldikleri Kayseri’de nerede kaldığını
belirlemek için çalışma olup olmadığını sorulması üzerine Vali Düzgün, “Umuma açık
yerlerde kalmışsa otel ve benzeri kaydı vardır bununla ilgili. Ama suçlu olmadan önce
herhangi bir suç unsuru ortada yokken adım adım takip ederek nerelerde kalındığını, kimlerle
görüşüldüğünü takip etmemiz hukuk kuralları içerisinde mümkün değil. Bu nedenle eğer
umuma ait yerlerde kalmışsa bununla ilgili kayıtları çıkaracağız” dedi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17115.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Medeniyetin Burçları Derneği’nde atölye
çalışmaları başladı
Medeniyetin Burçları Derneği’nde faaliyetler devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Erciyes
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’in ilk dersi ile başlayan, Başbakanlık Yurt
Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen Uluslararası Öğrenciler
Akademisi derslerinin yanı sıra, Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü ile birlikte
yürütülen atölye çalışmaları da başladı. Hafta içi dernek binasında gerçekleştirilen yüksek
lisans ve doktora öğrencilerine yönelik ihtisas guruplarının çalışmaları ile birlikte
“Osmanlıca” ve “Dış Politika” alanlarında da yerli ve yabancı öğrencilerin birlikte
katılabilecekleri atölye çalışmaları başlatıldı.
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Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun’un ve Erciyes
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Furkan İşbilen’in açılış konuşmalarıyla
başlayan seminer ve atölye çalışmaları altı hafta boyunca her Çarşamba ve Perşembe günü
Medeniyetin Burçları Derneği binasında devam edecek. Akademi çalışmaları birçok farklı
ülkeden, farklı üniversitelerden ve bölümden Kayseri’deki üniversite öğrencilerinin tek bir
çatı altında toplanmasına olanak sağlıyor.
Dış Politika Atölyesi seminerleri kapsamında ilk hafta seminerini ERUSAM Ortadoğu Masası
Uzmanı Can Deveci verdi. Deveci “İsrail sorunu nasıl ortaya çıktı?” konusunu ele aldı. Dünya
tarihinde Müslümanların karşısında en önemli engel olarak duran İsrail ve Siyonizm tehlikesi
konusunda bilinçlenmeyi sağlayacak seminerde bu sorunun ortaya çıkışı, sebepleri ve bugün
gelinen noktada İslam dünyasına etkileri konusunda Can Deveci tarafından öğrencilere
bilgiler verildi. Dış Politika konusundaki bir diğer atölye çalışması da, Perşembe günü
“Türkiye’nin Dış Politika Parametreleri” konulu seminer oldu. Bu seminerleri de Erciyes
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Öcal verecek. Öcal’ın ikinci hafta ele alacağı
seminer konusu ise “Türkiye-Rusya ilişkileri Yeni Dönem” başlığını taşıyor. Dış Politika
seminerlerine üniversite öğrencilerinin ilk haftadan ilgisi oldukça yoğun oldu.
Dış Politikanın yanı sıra aynı zamanda başlayan bir diğer atölye çalışması da “Osmanlıca”
konusunda yürütülecek olan atölye çalışmaları olacak. Toplumlar sahip oldukları kültürleri
kadar dünya tarihinde var olma iddiasında bulunabilirler. Şüphesiz kültürü oluşturan en büyük
araç da lisandır. Osmanlıca Atölyesinde Osmanlı Türkçesi öğrenen gençler ecdatlarından
kalan mirası anlayarak yeniden tarih sahnesine çıkarmak için gayret gösterecekler.
Tarihimizde saklı duran eşsiz hazineyi yeniden ortaya çıkarmanın yolu bu topraklarda bin yıl
boyunca ortak bir lisan olmuş Osmanlıcanın yeniden diriltilmesi ve hayata geçirilmesidir. Her
Çarşamba ve Perşembe günü saat 18.30-19.30 arası devam eden 1. Kur Osmanlıca dersleri 19
Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Medeniyetin Burçları Derneği ve Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından
ortaklaşa yürütülecek olan atölye çalışmaları ve seminerler 6 hafta boyunca devam edecek ve
katılımcı öğrencilere katılım sertifikası verilecek.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17116.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Mimar Sinan ve eserleri anlatılacak
Mimar Sinan’ı anma etkinlikleri kapsamında Mimar ve Mühendisler Grubu tarafından bugün
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda 14.00 ile 16.30 saatleri arasında “Mimar Sinan’ı
Anlamak” konulu bir konferans düzenlenecek.
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Konferansın açılışında MMG Kayseri Şube Başkanı Mustafa Çapan, MMG Genel Başkanı
Murat Özdemir ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar birer konuşma
yapacak.
Daha sonra ise konferansın ikinci bölümüne geçilecek. Bu bölümde Moderatörlüğünü Yüksek
Mimar Ali Beyhan Esen’in yapacağı konferansta Prof. Dr. Suphi Saatçi “Bir Mühendis olarak
Mimar Sinan”, Yrd. Doç. Dr. Halil Sencer Erkman ise “16. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde
Sinan’ın Sanatsal Dehası” konulu konferans verecek.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17117.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Hz Peygamber (S.a.v) Tevhid ve Vahdet
Ömer Faruk ÖZCAN
enderunfaruk@hotmail.com
22 Nisan 2016, 10:08

La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah cümlesi sadece bir zikir değil, dünya hayatımızda
nasıl yaşayacağımızı belirleyen bir ahid sözüdür. Tabii bu tevhid cümlesini anlayarak ve
kalben iman ederek söylemek gerekir. Hatta artık söyleyen kişi için kendi görüşünden önce
Allah ve Rasulünün emirleri geçerlidir. Tevhid: Birleşmek ve bilmek manasına gelir. Allah
celle celaluhuyu tek ilah yani tek ibadet edilen ve sözü dinlenen otorite olarak kabul etmek
demektir tevhid cümlesi. Muhammedun Rasulullah cümlesi tevhidi hayatın bir elçi
rehberliğinde yaşanacağının delilidir. Öyle bir elçi ki hayatın her alanında (itikadi, ameli,
ahlaki, iktisadi ve sosyal ) insanlığa en güzel örnektir. Vahdet ise aynı iman ile şereflenen tüm
müminlerin birlikte kardeşçe ve tüm insanlık için ilahi davayı sunabilecekleri yegâne
oluşumdur.
Bu sene kutlu doğum programlarında sıkça duyduğumuz bu tema bu hafta yazımıza başlık ve
içerik oldu. Tüm peygamberlerin gönderiliş amaçlarına baktığımızda tevhid inancı vahdet
oluşumu önde gelen tebliğ çalışmalarıdır. Bu uğurda yaşamak elbette kolay değil ve her daim
düşmanlar tarafından başta yalanlanmak olmak üzere birçok sıkıntı ve çileye de hazır olmak
gerekir. Hz Nuh, Hz İbrahim, Hz Salih, Hz Yusuf ve diğer peygamber efendilerimizin
yaşadıkları olaylar bize Kur’an da kıssa olarak sunulurken aslında bu hayatta davası tevhid
olanların imtihanları ve bu imtihanlara nasıl sabredecekleri noktasında da yol gösterir.
Müslümanların en önemli sorunu ne diye sorsak, inancının farkında olan için birinci cevap
vahdet olacaktır. Vahdete ulaşmanın yolu ise tevhidi kavramak ve yaşamaktır.
Vahdetin önündeki engeller nedir?
Öncelikle ilim eksikliğini birinci sıraya koymak gerekir. Özellikle akaid ilmi okunmalı
anlaşılmalı ve yaşanmalıdır. Kur’an ve sünneti yaşama da gayretli olmamak ve yaşamamız
gereken hakikatleri tartışma ya da caka satmak için kullanmamız da ikinci meselemiz.
Bir önemli meselede taassup, her türlüsünden uzak durmak gerekir. (Mezhep, meşrep, meslek
ve ırk gibi)
İslam’ın bir bütün olduğunu da unuttuk ve her fırka kendince bayraklaştırdığı hükmün
peşinden gitti maalesef. (İlim, Cihad ve Zikir gibi) halbuki hepsi emir ve hepsi İslam’ın bir
parçası. Bizler ise tamamını doğru anlarsak ve yaşarsak muttaki oluruz.
Özellikle ümmetin âlimlerine idarecilerine ve hizmet kurumlarına çok iş düşmektedir. Kimse
kenara kaçmayacak, topu taca atmayacak, edebi ve sloganik sözlerle kendi vazifesini yaptım
zannetmemelidir. Sosyal medya da paylaşmak veya gazete de yazmak ya da bir kitap
yazmakla olmaz. Herkes samimi bir şekilde yaşayacak.
Bugün değilse ne zaman?
Selam ve dua ile…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17118.html
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Peygamber sevdalılarından kutlu doğum
etkinliği
Başta Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehirleri ve İstanbul’da görkemli
açık hava toplantıları yaparak Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V) anan “Peygamber
Sevdalıları” şimdi de Kayseri’de büyük bir organizasyon gerçekleştirecek.
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24 Nisan Pazar günü saat 14:00’da Kurşunlu Camii otoparkında düzenlenecek “Vahdet ve
Kardeşlik Rehberi Hz. Muhammed” konulu açık hava toplantısında Peygamberimizle ilgili
konuşmalar yapılacak, ilahiler söylenecek.
14 noktadan ücretsiz otobüs
“Peygamber Sevdalıları” Platformu Kayseri Koordinatörü Edip Gültekin organizasyon için
şehrin 14 noktasından ücretsiz otobüsler kaldırılacağını belirterek Kayserilileri programa
davet etti.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17119.html
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“Sosyal sapıklar” iş başında!

Adem Yavuz IRGATOĞLU
ayavuz.irgatoglu@gmail.com
22 Nisan 2016, 10:12

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde, 18 Nisan tarihli yayınlanan haberde içimizdeki ‘sosyal
sapıklar’ın çocuklarımıza nasıl musallat olduğunu tüm çıplaklığıyla gösteren bir habere imza
atıldı.
Selim Öztürk imzalı haberin dayanak noktasını Ekşi Sözlük oluştursa da haberin içeriği tam
anlamıyla çocuklara kurulan tuzaklar üzerine gelişiyor. “Avataria: Facebook’ta çocuğunuzu
bu oyundan uzak tutun” şeklindeki yazılmış olan başlığın verdiği mesaj çok önemli. Türkçede

iki noktadan sonra genellikle bir açıklama, yani o kavramın açıklamasına yer verilir. Bu
haberde de öyle yapılmış ve Avataria’nın açıklaması olarak çocukların bu oyundan uzak
tutulması gerektiği belirtilerek, Avataria’nın tehlikeli olduğu tanımlanmış.
Birkaç gündür sosyal medyada kıyamet kopuyor. Arkadaş grupları bu bilgileri gerek mesaj
yoluyla gerek mail yoluyla gerekse sosyal medya aracılığıyla paylaşıyor. Son günlerin
popüler oyunu Avataria imiş. Hiç haberim yoktu! Bilgisayar ve telefon oyunları konusunda
cahilimdir. Ne kullandığım telefonda ne de bilgisayarda merak edip de bir oyun
oynamışımdır. Meğer ne çok şey kaçırmışım (!)
Durun, hemen sevinmeyin! Kaçırdıklarım bu şatafatlı ‘oyun’lar değil; oyunların arkasına
sığınan ‘piyonlar’mış. Sapıklığın, sapkınlığın, dolandırıcılığın, sahtekârlığın, küfrün,
aldatmanın, yalanın, üçkâğıtçılığın, şerefsizliğin, adiliğin, çocuklara göz dikmenin, maskelere
sığınmanın, kimlik ve kişilik değiştirmenin, karakter yoksunluğunun ana merkezi sosyal
medya üzerindeki ‘oyun’larla yapılıyormuş meğerse.
Twitter ve Facebook başta olmak üzere birçok mecrada kod isim kullanarak her türlü
bağnazlığı yapan çok sayıda kişi var. Avataria denen zıkkım da bunlardan biriymiş. 500 bine
yakın abonesi bulunuyormuş. Üye olmak için yaş farkı gözetilmiyormuş. İsteyen herkes
oyuna girebiliyormuş. Her şey buradan sonra başlıyormuş. Sıkı durun, çocukları kandırmanın
en büyük yolu olan ‘oyun’ burada devreye giriyor.
İlgili haberin içeriğinde oyunun kuralları anlatılmış. Önce kendi avatarını oluşturup, ardından
saç, göz rengi, cinsiyet ve isim belirtiliyormuş. Ve bundan sonra yeni bir âlem başlıyor. Ya
ergenlik hareketliğine kapılıyor ya da çocuk aklınıza yenik düşüp ‘teslim’ oluyorsunuz. Artık
sanal âlemde gerçek ‘oyuncular’la karşı karşıya geliyorsunuz.
Belki de “Bunda ne var kardeşim?” diyeceksiniz. Bu noktaya kadar bir sorun
görmeyeceksiniz. Ancak bundan sonraki kısım tam anlamıyla ‘sosyal sapıkların’ iç
dünyasının dışa vurumu gibi. Yukarıda bahsettiğimiz adımları geçtikten sonra, ‘Oyun’da
tanıştığınız kişi ile sevgili olup hatta belirtilen adımları takip ederek eve çağırılıp soyunarak
aynı yatağa girebiliyormuşsunuz. “Yuh!” evet, bence de yuh!
Çocukların ruh dünyasını bozan ruhsuzlar, bu şekilde yeni bir tuzağın peşine düşmüş. Çocuk
istismarı, cinsel istismar ve toplumda yaşanan sıkıntıların sanal âlem yoluyla yaygınlaşması
gelecek adına kaygı verici.
İlk başta yapmamız gereken çocuklarımızı denetlemek, onların internet kullanımını takip
etmek, bu tür oyunları engellemek, sosyal medya ve internet kullanımı noktasında eğitim
vermek, mümkünse belli bir yaşa kadar sosyal medyadan uzak tutmak. İnternet kullanımının
faydaları olduğu gibi zararlarını anlatmak. Hatta, -özellikle- ilkokullarda internet kullanımı,
sosyal medya ve iletişim yöntemleri konusunda dersler okutulmalıdır.
Haberin kaynağı olan Ekşi Sözlük ve onun gibi birçok internet sitesine gelince, oralarda da
her türlü küfür, hakaret, cinsellik ve seviyesizlik had safhada.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17120.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

PKK’lıları IŞİD’e yerleştiriyorlar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Adam PKK'lı, alıyorlar IŞİD'e
yerleştiriyorlar, dinci kılık veriyorlar, daha sonra eylem için gönderiyorlar, adam bir yeri
patlatıyor. Size göre hangi örgütten şimdi bu? Böyle bir insafsızca iş başladı" dedi.
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Özhaseki, bir çay bahçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği
toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güneyinde sınırların yeniden çizildiğini ve bunu
yapan ülkelerin Türkiye'nin masada olmasını istemediklerini belirtti.
İçeride de "Orada bataklık var, girmeyin" baskısı ile karşı karşıya bulunduklarını ifade eden
Özhaseki, "İyi de Amerika 15-20 bin kilometre, Rusya 5 bin kilometre, Çin 10 bin kilometre
öteden geliyor, İran işin içerisine giriyor, İsrail'in zaten oradan çıktığı yok ama hesabını çok
iyi biliyor, ortada gözükmüyor. Bizim komşumuz olan, ortak tarih ve kültürümüzün olduğu
yere biz girmeyelim istiyorlar. İçeride zaten terörün şiddetinin artması, sarmalın büyümesi bir
noktada bizim dışarıyla ilgimizi kesmek için yapılan işlerden biri" diye konuştu.
Özhaseki, terör örgütü PKK'nın kendi iradesinin olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam
etti:
"Başları toplansa dese ki, 'Ey PKK cemaati, biz bu işten vazgeçiyoruz'. Hayır, bıraktırmazlar.
Neden bıraktırmazlar? Dış güçler bunları 30 sene besledi, silahlarını, yiyeceklerini, erzaklarını
verdi. Bunların hiçbiri vazgeçmelerine razı olmazlar. Şimdi olan da bu zaten, 'Gideceksiniz,
savaşacaksınız' diyorlar. Onlar da gariban çocukları gönderiyorlar ön tarafa, o çocuklar orada
savaşa devam ediyorlar. Sonra da ölüyorlar. Yukarıdakiler keyfini sürmeye devam ediyor.
Meclis'tekilerin keyfi zaten ayrı bir şey, onlar asla ilişmiyorlar. Güya savunuyor gibi
görünüyorlar ama asla ne ilişirler ne de o tarafa varırlar. Yiğitlerse kendi çocuklarını
göndersinler hadi. Öyle bir şey yok."
"Laboratuvar adamlar ürettiler"
Terör örgütünün değişik metotlar uygulamaya başladığını, "laboratuvar adamlar" ürettiklerini
vurgulayan Özhaseki, şunları anlattı:
"Adam PKK'da. Ona diyorlar ki 'Sen şimdi örgütten çıkacaksın. Sonra bir sosyal medya
hesabından dindar mesajlar yazacaksın. Bir yıl sonra IŞİD'e dahil olacaksın. Orada 2-3 yıl
sosyal medya hesabından aşırı şekilde dinci mesajlar vereceksin. Seni herkes IŞİD üyesi
olarak bilecek. Sonra biz sana haber vereceğiz'. Adam PKK'lı, alıyorlar IŞİD'e yerleştiriyorlar,
dinci kılık veriyorlar, daha sonra eylem için gönderiyorlar, adam bir yeri patlatıyor. Size göre
hangi örgütten şimdi bu? Böyle bir insafsızca iş başladı. Hiçbir şekilde cep telefonu
kullanmıyorlar. Hani diyorlar ya 'İstihbarat nerede, uyuyor mu?' diye. Kulaktan kulağa
fiskoslarla iş yapıyorlar. Bu tür laboratuvar adamlarla eylemleri devam ettirmeye çalışıyorlar
ama az kaldı, bitiyor bu iş."
Dokunulmazlıkların kaldırılması
Mehmet Özhaseki, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunu CHP'nin yıllardır
kullandığını belirterek, bir yandan CHP'nin haksız suçlamaları, bir yandan da teröre destek
veren partinin yaptığı yardakçılığın, yataklığın haddi aşan bir hale gelmesi üzerine
dokunulmazlıkların sınır tanımadan kaldırılmasını teklif ettiklerini kaydetti.

Bu konuda aldıkları kararı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasıyla bu kesimlerin
şaşkınlık içine düştüğüne işaret eden Özhaseki, şöyle devam etti:
"Bunlar bizi devamlı suçlayacaklar, biz ezileceğiz, 'yargılanmayacağız' diyeceğiz. Sanki suçlu
biziz, her türlü kötülük bizim üzerimizde, biz hırsızları, kötülükleri kollayan adamız. Birden
bire 'hodri meydan' deyince bunlardaki şaşkınlığı görmelisiniz. Kendi içlerindeki toplantılar
tabi dışarıya sızıyor. CHP perişan bir halde. Bir hafta kadar politika belirleyemediler. Çünkü
benim bildiğim Kılıçdaroğlu'nun 39 dosyası var. Her gün soluğu mahkemede alacak, gidip
gidip gelecek. Şimdi efeleniyor, 'Hepimiz içeri girmeye hazırız, hapis yatmaya hazırız'. Bir
yalancı pehlivan. Gören de inanıyor sanki. Grubunu topladığında ellerini masalara vuruyor,
hopluyor, zıplıyor, bağırıyor, çağırıyor. Karşısındaki tutulmuş adamlar da alkışlıyor, adam
kendini demokrasi kahramanı ilan ediyor ama toplum yemiyor tabi. Bağırmana gerek yok
kardeşim, 'Kaldıralım' diyordun, getiriyoruz Meclis'e 'Evet' deyin, bitsin bu iş."
Yeni anayasa çalışmaları ve başkanlık sistemine de değinen Mehmet Özhaseki, başkanlık
sistemini kendileri için değil, Türkiye için istediklerini vurguladı.
FETÖ/PDY operasyonları
"Paralel Yapı"yı 15-20 yıl önce tanıdıklarında öğrenci faaliyetleri yürüttüklerini, fakirlere
yardım ettiklerini belirten Özhaseki, şunları anlattı:
"Bu yapıyı içimizde birçok insan sevdi açıktan, gizli destekler verdi, güçlendirdik.
Çalışmalara baktık, 'elinize sağlık, Allah razı olsun' dedik. Paralel yapı ne zaman o fabrika
kodlarına döner, bu mücadele biter ama hala kafalarında 'Biz bu devleti ele geçiririz, burada
her şeyi yaparız, dış güçlerle de temasa devam eder, Türkiye aleyhine çalışırız' diye devam
ediyorsa, bu mücadele bitmez. Gelinen noktada Türkiye'nin aleyhine çalışan en önemli örgüt
halindeler. Akıl alır gibi değil. 28 Şubat'ta zulüm vardı, ağızlarını açmıyorlardı. Ondan evvel
değişik insanlar vardı, hiç mücadele cihetini tercih etmiyorlardı. Hatta askerlere dönüp,
'İsterseniz okullarımızı verelim' diyorlardı. Bugün kendi inanışlarına en yakın insan var işin
başında, faaliyetlerine destek vermiş insan var işin başında, kendi düşünce dünyalarında bize
söyledikleriyle uygun düşecek bir insan var işin başında. Fakat mücadele ediyorlar, cengaver
gibi savaşıyorlar şimdi. Bu kafayı da anlayabilmemiz mümkün değil, kabul edebilmemiz
zaten mümkün değil"
"Devlet yavaş gitmekle beraber, sağlam gider"
Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerinin hepsinin el altından, vicdansızca, insafsızca
oyunlar oynadıklarını kaydeden Özhaseki, devletin mücadeleyi hukuki zemine oturtmak
zorunda olduğunu vurguladı.
Devletin kendine has yöntemleri bulunduğunu ifade eden Özhaseki, "Devlet yavaş gitmekle
beraber, sağlam gider. Devletin tuttuğu bir iş varsa esnaf pratikliğiyle hareket etmez. Onun
kendine has bir takım metotları var. Bu mücadele parti mücadelesi değil, devlet mücadelesi
haline geldi." dedi.
(AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17121.html
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Nüfusumuzun yüzde 30’u çocuk
Şehrimizde 2015 yılı sonu itibarıyla nüfusun yüzde 30.6’sını çocukların oluşturduğu belirtildi.
1 milyon 341 bin 56 olan şehrimiz nüfusunun 410 bin 863’ünü 0-17 yaş çocuklar oluşturuyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) alınan bilgilere göre şehrimizde 410 bin 863 adet
çocuğun 112 bin 546’sını 0-4 yaş, 116 bin 579’unu 5-9 yaş, 111 bin 12’sini 10-14 yaş, 70 bin
726’sını ise 15-17 yaş gurubu çocukların oluşturduğu öğrenildi.
Şehrimizde 0-17 yaş gurubu çocuk sayısı 2014 yılı sonu itibarıyla 409 bin 203 olarak
açıklanmıştı.
Yusuf ve Zeynep en popüler isim
Yeni doğan bebeklere konulan en popüler erkek isimleri 2015 yılında, Yusuf, Eymen ve
Mustafa, en popüler kız isimleri ise Zeynep, Elif ve Hiranur oldu. Son 17 yılda doğan
çocuklara verilen en popüler erkek isimlerinin ise Yusuf, Mehmet ve Mustafa, en popüler kız
isimlerinin de Zeynep, Elif ve Merve olduğu görüldü.
Ülkemizde çocuk nüfusu yaklaşık 23 milyon
Türkiye nüfusu ise 2015 yılı sonu itibariyle 78 milyon 741 bin 53 iken çocuk nüfus 22 milyon
870 bin 683 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre "0-17" yaş grubunu içeren çocuk nüfus,
1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45'ini oluştururken 2015 yılında toplam nüfusun yüzde
29'unu oluşturdu.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17122.html
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Mimar Sinan Kayseri’de anıldı
Mimar ve Mühendisler Grubu’nun Mimar Sinan’ın eserlerinin bulunduğu şehirlerde
gerçekleştirdiği “Mimar Sinan’ı Anlamak” adlı panelin 4.’sü Kayseri’de gerçekleştirildi.
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Daha önce İstanbul, Bursa ve Diyarbakır’da “Mimarsinan’ı Anlamak” adı altında düzenlenen
etkinlikle anan Mimar ve Mühendisler Grubu, 4. paneli Kayseri Şubesi’nin ev sahipliğinde
Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlendi.
Panele Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube
Başkanı Oğuz Memiş, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Murat Özdemir, Şube
Başkanı Mustafa Çapan ile grup üyeleri katıldı.
Panel öncesi bir konuşma yapan Mimar ve Mühendisler Grubu Şube Başkanı Mustafa Çapan,
Mimar Sinan'ın Osmanlı’nın en görkemli döneminde, imparatorluğun gücünü yansıtan
yapıları inşa eden mimar olduğunu anlatarak, Osmanlı İmparatorluğu mimarisini XVI.
Yüzyılda şekillendirmeyi başaran ender mimarlardan biri olduğunu ifade etti.
Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Murat Özdemir ise grubun 20. yılını geride
bıraktığını hatırlatarak faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin değişik illerinde şube
çalışmalarının sürdüğünü anlatan Özdemir, çalışmalarında üniversite, STK, kamu saç ayağı
üçgenini önemsediklerini söyledi.
Şehircilik yapılaşmalarını yakından takip etmeye çalıştıklarını dile getiren Özdemir şunları
söyledi:
“Şehir yapılaşmaları insanı-aileyi ve toplumu dönüştürme makinalarıdır. Kısa
vadede anlamadığımız ama anladığımızda da geç kalmış olabileceğimizden korktuğumuz bir
dönüştürme makinaları. Şehircilik planı sadece arsanın emsal değerini çarparak bulduğumuz
alanı o arsaya yapı olarak yerleştirmek değildir.”
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da aradan 500 yıl geçmiş ve 500 yıl
sonra hala onun yapmış olduğu eserler aşılamamış. Hala onun eserleri konuşuluyor ve bir
adım önüne geçilememişse “O’nu” gerçekten iyi anlamak gerekir. Mevlana medeniyet, kültür
dünyamızda sözle, ruhla ne kadar etkin bir isim ise Mimar Sinan da taşa hayat vermesiyle o
kadar önemli bir isimdir.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Moderatörlüğünü Yüksek Mimar Ali Reyhan Esen’in yaptığı panelde
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Suphi Saatçi “Bir
Mühendis olarak Mimar Sinan”, Erciyes Üniversitesi mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Halil Sencer Erkman ise “16. Yüzyıl Osmanlı Mimarisinde Sinan’ın Sanatsal
Dehası” konularında bilgi birikimlerini aktardılar.
Haber-Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17123.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Çocuk Vali’den talimatlar
Kayseri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Orhan
Düzgün, makamını bir süreliğine ilkokul 4. sınıf öğrencisi Kayra Uçan’a bıraktı. Çocuk vali
isteklerini telefonla emniyet müdürü ve büyükşehir belediyesi yetkililerine talimatlar verdi.
Vali Düzgün ayrıca, bayram nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Kayseri’yi temsil
edecek öğrencilerle görüştü.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Talas TOKİ Şehit Levent
Çetinkaya İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri Kayra Uçan, Hüseyin Şafak, Elif Sema
Sarıkaya, Ahmet Emin Işın, öğretmenler ve okul müdürü Hasan Karakaya Vali Orhan
Düzgün’ü ziyaret etti.
Öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Düzgün, “23 Nisan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin egemenliğinin yine millete ait olduğunu ifade etmesi
anlamında TBMM’nin açılışının yıl dönümüdür. 23 Nisan tarihinde hem meclisin açılışını
kutluyoruz hem de bu özel günün sizlere hediye edilmesi adına çocuk bayramını kutluyoruz”
dedi.
Bir gelenek olarak 23 Nisan törenlerinde koltuklarını geleceğin yöneticileri olacak olan
çocuklara devrettiklerini hatırlatan Vali Düzgün, koltuğunu temsili olarak Kayra Uçan’a
teslim etti.
Çocuk vali makama oturduktan sonra, ilk önce heyecanını yendi sonra isteklerini sıraladı.
Kayra Uçan’ın ilk istediği kendi okuluyla ilgi oldu. Okul çıkışlarında trafik ve güvenlik
tedbirlerini artırılmasını isteyen çocuk Vali Kayra Uçan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular
ile telefonda konuşarak tedbirlerin artırılması için talimat verdi. Uçan ayrıca, okulu için kapalı
spor salonu ve güvenlik görevlisi istedi.
23 Nisan Valisi Uçan’ın talimatının ardından TOKİ Levent Çetinkaya İlkokulu’na bir polis
görevlendirilerek öğrenci giriş ve çıkışlarında görev yapmaya başladı. Vali Uçan, 23 Nisan’da
tüm çocuklara eğlence parklarının ve ulaşımın ücretsiz olması ile ilgili talimatını da
Büyükşehir Belediyesi yetkililerine iletti.
Vali amca sen nerelisin?
Geleneksel hale gelen Çocuk vali merasimine katılan aynı okulun öğrencisi Hüseyin Şafak,
Vali Orhan Düzgün ile sohbetinde merakını giderecek soruyu sordu. “Merak ediyorum”
diyerek sözüne başlayan küçük öğrenci, “Siz nerelisiniz ben çok merak ediyorum?” diye
sordu. Salondakilerin gülüşmesine neden olan soruya Vali Düzgün içtenlikle cevapladı. Vali
Düzgün, ”Soğuk havalarda okulları sık tatil etmediğim için benim Erzurumlu olduğumu
söyleyenler var. Ancak ben Burdurlu ’yum” diye yanıt verdi.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17124.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Mucit ikizler Cumhurbaşkanlığı Külliye'ine
davet edildi
Kayseri’de, anneleri ütü yaparken yorulmaması için "Otomatik Ütü Projesi" geliştiren 13
yaşındaki ikizler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildi. Mucit ikizler Külliye öncesinde Kayseri Valisi
Orhan Düzgün’ü ziyaret etti.
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İkizlerden Rümeysa Mut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kayseri'ye geldiğinde
tanışma fırsatı bulduklarını söyledi. Havaalanında yaklaşık 15 dakika görüştükleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Otomatik Ütü Projelerini" anlattıklarını dile getiren Mut, anneleri
ütü yaparken yorulmaması için ikizi Tarık ile hazırladıkları proje dolayısıyla 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildiklerini belirtti.
Mut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davetinden dolayı çok teşekkür etti.
Projeleri hakkında bilgi veren Mut, "Bir saat içerisinde 90 parçayı ütüleyebilen bir makine.
Fakat sanayi tipi. Sizin tek yapmanız gereken kıyafetleri asmak. Astıktan sonra üstlerine
kumaş kaplamalı mıknatıs bir bant koyuyorsunuz. Bu sayede ütü gücü elde ediyoruz. Buhar
haznesi de kıyafetlerin önünden bir kez geçerek buhar püskürtüyor. Bu şekilde hem buhar
hem ütü gücü elde etmiş oluyorsunuz" diye konuştu.
Rümeysa Mut, "Biz proje geliştirme yolunda çok ilerledik. Küçükken ikizimin uzaktan
kumandaları arabası vardı. Biz buna el fenerlerinde olan dinamo motoru takarak, tekerlekleri
döndükçe pilin gücünü artırmayı düşünmüştük ama o zaman Yozgat'ın Çandır ilçesinde
yaşadığımız için projemizi kimseye anlatamadık. Bundan 2 yıl sonra aynı projeyi Japonlar
gerçekleştirmişti. Bunu duyunca birbirimize sarılıp ağlamıştık." ifadelerini kullandı.
Ailelerinin kendilerine çok büyük destek verdiğini vurgulayan Mut, annesinin "Başkalarının
hayalleri ile oynayacağınıza, kendi hayallerinizle oynayın" sözünden yola çıktıklarını anlattı.
Mut, "Proje üretmeyi seviyoruz. Bilimsel projeler dışında sosyal projelerde de yer alıyoruz.
İkizimle Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi'nin başkanlığını yapıyoruz. Talasemi ve
Lösemililer Derneği Çocuk Kulübü ile Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Çocuk
Kulübü'nün başkanlıklarını da yürütüyoruz. Aktif olmayı seviyoruz" dedi.
Tarık Mut ise projeyi annelerinin ütü yaparken yorulmaması için geliştirdiklerini anlattı.
Ütü yapmayı kolaylaştırmak ya da otomatikleştirmek amacıyla yola çıktıklarını ifade eden
Mut, projenin başlangıçta sığ ve işlevsiz olduğunu, 10 parça ürünün 1 saatte ütülenebileceğini,
daha sonra projeyi geliştirdiklerini kaydetti.
İlkokul üçüncü sınıfta "Mars'ta Yaşam" adlı projeyle, proje geliştirmeye başladıklarını
belirten
Mut,
şöyle
devam
etti:
"İkizimle Mars'ı anlatan bir belgesel izliyorduk. Mars'ta yüzde 95 oranında karbondioksit,
azot gibi gazların olduğu öğrendik. Bu karbondioksidi ağaçlarla ya da farklı bir bitki örtüsüyle
oksijene çevirebilirsek, azot zaten insanların yaşaması için gerekli bir gaz diye düşündük. Bu
yöntemle Mars'ta küçük bir koloni kurulabileceğini hayal ederek yola çıktık."

“Davet edildiğimiz için mutluyuz"
Tarık Mut, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildikleri için mutlu oldukların belirterek,
"Bu iş için çok emek verdik, projelerimiz var. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
İkizlerin ablası Rüveyda Mut da liseden mezun olduğunu ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına
hazırlandığını belirtti. Matematik ve fizikle ilgilendiğini belirten Mut, matematikte üslü
sayılar ve binalarda deprem dayanım testlerine yönelik projeleri olduğunu sözlerine ekledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17125.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Kızıltepeli mağdurlara Kayseri’den yardım
eli
Cihannüma Platformu Mardin Kızıltepe temsilciliğinin burada yaşayan terör mağduru aileler
için yaptığı yardım çağrısı Kayseri’de yankı buldu.
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Kızıltepe’ye sığınan 10 binin üzerindeki terör mağduru için Kızıltepe Cihannüma Platformu
mağdurlara yardımda yetersiz kalınca Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformundan
yardım talebinde bulundu.
Cihannüma Platformu Kayseri temsilcisi Serdar Öztürk tarafından iletilen yardım teklifini
değerlendirmek için acil toplantı yapan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyeleri
yardım talebini değerlendirerek en kısa sürede bir tır dolusu insani yardımı Kızıltepe’ye
ulaştırmak için çalışmaya başladı. Temel gıda maddeleri yatak, yorgan, kanepe, çocuk
elbiseleri ve temizlik maddeleri başta olmak üzere çeşitli kalemlerdeki ihtiyaç maddelerinden
oluşacak yardımlar Kızıltepe’ye gönderilerek buradaki Cihannüma Platformu temsilcileri
tarafından teslim ihtiyaç sahibi terör mağdurlarına dağıtacak.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu olarak Kızıltepe’den gelen yardım çağrısını
görüşmek için Kayseri Harikalar Diyarı Harikalar Sofrasında yaptığı kahvaltılı toplantıda
Konya Sivil Toplum kuruluşlarının bu yıl Kosova’da yapılacak olan ufuk turu toplantısına
davet mesajı da gündeme getirilerek görüşüldü. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal
Hizmetler Daire Başkanı M. Ali Karcıoğlu tarafından yerel yönetimler ve merkezi idarenin
sosyal yardım ve dayanışma çalışmaları ve yaşanan problemler konusunda Brifing sunumu
oldu.
Ev Sahipliğini Cihannüma Platformu Kayseri Temsilciğinin yaptığı toplantı Gönüllü Kültür
Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet TAŞ’ın Teşekkür konuşması ve Kayseri İl Müftü
Yardımcısı Tandoğan Topçu’nun Kur’an tilaveti ile son buldu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17126.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

Tatbikatı gerçek sandılar
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Siren seslerini ve çalışanların feryadını duyan vatandaşlar tatbikatı gerçek sanınca İl Sağlık
Müdürlüğü'nün önünde toplandı.
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Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirmek ve olası bir acil
duruma daha hızlı müdahale edebilmek için yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta senaryo
gereği İl Sağlık Müdürlüğü'nün kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında
binayı dumanlar kaplarken, çalışanlar ise panik içinde binadan kendilerini dışarı attı.
Senaryo gereği yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE
ekibi sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başladı. Tatbikat gereği ambulanslar ve diğer
kurtarma araçlarından yükselen siren seslerini duyan vatandaşlar, tatbikatı gerçek zannetti.
Tatbikatta yangın nedeniyle çatıya çıkanlar mesai arkadaşları tarafından sakinleştirilirken,
yaralılar ise tatbikatı gerçek sanan vatandaşların meraklı bakışları arasında binadan tahliye
edilerek
İl
Sağlık
Müdürlüğü'nün
bahçesinde
tedavi
altına
alındı.
112, UMKE ve diğer kurtarma ekiplerinin de katıldığı tatbikat başarı ile tamamlandı. İl Sağlık
Müdürü Dr. İsmail Kılıç, "Tatbikatımıza UMKE, AFAD ve 112 birimleri katıldılar.
Binamızda çalışan 252 personelden bugün tatbikat gereği bizim kazan dairemizde çıkan
doğalgaz patlaması sonucu 7 yaralımızın olduğu, bu 7 yaralımızdan 4 tanesini hastaneye
naklettik, 3 tanesine de ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra tüm arkadaşlarımızı binadan
tahliye ettik. Bu tatbikatta kurumlar arası iş birliği, herhangi bir acil durumda alınması
gereken önlemler, herkesin nereden ne zaman, ne şekilde yapması gerekenler bir senaryo
dahilinde canlandırıldı. İnşallah ülkemiz böyle afetler, yangınlar, depremler görmez. Ama biz
bu gibi durumlarda hazırlıklı olduğumuz göstermek açısından bu tatbikatı düzenledik" diye
konuştu.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17127.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

16.MÜSİAD EXPO’DA Kayserili Firmalar
da yer almalı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri İstanbul’da Kasım ayında
düzenlenecek 16.MÜSİAD EXPO – Uluslararası Ticaret Fuarı için Büyükşehir Belediyesi,
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı ve Hacılar
Belediyesi’ni ziyaret etti.

23 Nisan 2016 Cumartesi 11:57

Sadece MÜSİAD üyelerinin katılabildiği ve her iki yılda bir İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD
EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı için MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Başkan
Yardımcısı Mustafa Dulda ve yönetim kurulu üyeleri Osman Hakkoymaz ile Özgür Doğan,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i makamında ziyaret etti.
Kayserili firmaların yer alması için çalışalım
Başkan Nedim Olgunharputlu, bu yıl 16’ıncısı düzenlenen MÜSİAD EXPO Uluslararası
Ticaret Fuarı’nın İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi ve WOW Hotel&Kongre Merkezi’nde 912 Kasım tarihleri arasında düzenleneceğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın tavsiyesi üzerine şehir yöneticilerini fuara davet ettiklerini anlatan Başkan
Olgunharputlu, Kayseri’den de şuan için 7 firmanın fuarda stant açacağını belirtti. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de MÜSİAD Kayseri kurucuları arasında yer aldığını
hatırlatarak, “Daha önce bu fuara bir MÜSİAD üyesi olarak katılmıştım. Şimdi de bu şehrin
yöneticisi olarak seve seve katılırız. Kayseri’de teknoloji firmaları da bulunuyor. Bu
firmaların da bu fuarda yer alması için çalışalım. Kayseri’yi en iyi şekilde tanıtalım” dedi.
KAYSO’dan destek
MÜSİAD heyeti daha sonra KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ı ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Başkan Olgunharputlu, ilk başlarda mobilya fuarı gibi başlayan MÜSİAD
EXPO Uluslararası Ticaret Fuarı’nın daha sonra katılımlarla birlikte sektörlerin de çoğaldığı
yer bulmanın bile güç olduğu bir fuar haline geldiğini söyledi. MÜSİAD’ın ilk şubesinin
Kayseri’de kurulduğunu hatırlatan KAYSO Başkanı Mustafa Boydak, katılım ve destek için
ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, bereketli ve hayırlı bir tanıtım faaliyeti olmasını
diledi.
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kamil Taşçı’yı da makamında ziyaret eden
MÜSİAD heyeti, fuar tanıtımı yaptı. Genel Sekreter Kamil Taşçı, bir stant açarak fuara
katılmak istediklerini belirtti.
Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici de Kayseri protokolü ile birlikte fuarı ziyaret etmek
istediğini söyledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17128.html
Erişim Tarihi: 27.04.2016

