KAYSERİ HABER ARŞİVİ
19.12.2016–25.12.2016
Atatürk’ün şehrimizi ziyaretinin yıldönümü
Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şube Başkanı Dr. İsmail Ulusoy bundan tam 97 yıl önce,
19 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün temsil heyeti başkanı olarak yol
arkadaşları ile birlikte şehrimizi ziyaret ettiğini söyledi.
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Ziyaretin yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yapan Dr. İsmail Ulusoy şunları söyledi;
Vatansever Kayseri halkı “İlimiz insanları, milletimizin kalbinden ve beyninden, bütün
uğraşlara rağmen silinmeyecek olan Atamız ’ı, her iki tarafa da yaraşır bir sevgi ve heyecanla
karşılamış ve konuk etmişlerdir. Atamız da, Kayseri ’de gördüğü yakınlık ve desteği, ziyaret
sonrası yayınladığı beyannamede, takdirle ifade etmiştir. Vatansever Kayseri halkı, Kurtuluş
Savaşı’nı, başından sonuna kadar desteklemiştir. Kurtuluş Savaşı süresince, yurdun değişik
yörelerinde görülen Milli Mücadele karşıtı ayaklanma ve eylemler Kayseri’de görülmemiştir.
Kayserili Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı her safhasında, içtenlikle desteklemiştir. Özellikle
Sakarya Meydan Muharebesi’nde, bıyıkları yeni terleyen liseli evlatlarını, Ulus’un
bağımsızlığı yolunda feda etmekten, şehit vermekten çekinmemiştir. Atamızın şehrimizi
ziyaretinin 97’nci yılında, şehrimizin ve ülkemizin bir daha Kurtuluş Mücadelesi vermesi
durumuna düşmemesini diliyor, iç ve dış düşmanlara karşı, başta siyasi iktidar mensupları
olmak üzere, herkesi birlik ve beraberliğe davet ediyorum. “ Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21353.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Vali Kamçı STK temsilcileri ile buluştu
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Vali Süleyman Kamçı, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek Kayseri’nin
toplumsal sorunlarına çözüm üretmeyi, gelecek için birlikte hareket etmeyi, daha etkin ve

güçlü faaliyetler yapmayı hedeflediklerini söyledi. Toplantıya Vali Süleyman Kamçı, Kayseri
Milletvekili Yaşar Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Memursen
Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Kamçı, “ Kayseri’de faaliyet gösteren güçlü ve etkili sivil
toplum kuruluşlarını temsilen geldiğiniz bu toplantıda, yürütüğünüz çalışmalara ilişkin
vereceğiniz bilgiler ışığında, sizlere katkı sağlayacak hususları görüşmek üzere toplanmış
bulunuyoruz. Bu toplantı ile farklı vizyon ve misyonlara sahip 72 sivil toplum kuruluşunu,
ortak değerler ve amaçlar etrafında bir araya getirerek, Kayseri’nin toplumsal sorunlarına
çözüm üretmeyi, gelecek için birlikte hareket etmeyi, daha etkin ve güçlü faaliyetler yapmayı
hedefliyoruz. Bildiğiniz üzere günümüzde sivil toplum kuruluşları, her geçen gün önemini ve
etkinliğini artırıyor. Sivil toplum kuruluşları, insanların kendi düşüncelerini rahatça ifade
etmelerine imkan sağlayarak demokrasimize de hizmet etmektedir. Düşünceleri ifade etmek
için imkan sağlamasının yanında, proje üreten, sorunlara çözüm arayan, bilimsel araştırmalar
yapan ve barışçıl yapısı ile hizmet eden kuruluşlar olmaları bakımından da sivil toplum
kuruluşlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımız, milli ve
manevi değerlerimizin korunması hususunda da önemli hizmetler vermektedir.” dedi. Daha
sonra Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri söz alarak, sorunlarını ve taleplerini Vali Kamçı’ya
ilettiler. Toplantının sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Kamçı, Kayseri’de faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşlarının mevcudiyetini, etkin olmalarını ve katkılarını İlimiz adına
oldukça önemli bulduğunu, imkanlar elverdiğince bir araya gelerek sorunların çözümüne
yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21354.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

KOSGEB'in 50 bin liralık desteğine yoğun
ilgi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı
Recep Bı̇ çer, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına yönelik başvuru
kayıtlarının bugün başlayacağını belirterek, "İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık faizsiz kredi
desteğine, çok yoğun ilgi oldu. Henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi
güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ sisteme girdi." dedi.
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Biçer, idarenin Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı'na ilişkin açıklamalarda
bulundu. İcra komitesi kararı çerçevesinde, sıfır faizli ı̇ şletme kredisi faiz desteği
geliştirdiklerini söyleyen Biçer, söz konusu programla KOSGEB'in veri tabanına kayıtlı veya
güncel KOBİ Beyannamesi olan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanmayı
amaçladıklarını ifade etti. Biçer, 50 bin lira üst limitli desteğin, 12 ayı ödemesiz, geri kalanı
3'er aylık taksitler halinde ödemeli ve toplam 36 ay vadeli olarak KOBİ'lere sunulacağını ve

böylece işletmelerin önünün açılacağını dile getirdi. "Hiçbir KOBİ'miz kaygı duymasın"
Destek programına yönelik başvuru kayıtlarının 19 Aralık Pazartesi günü (bugün)
başlayacağını belirten Biçer, "İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık kredi faiz desteğine, çok
yoğun ilgi oldu. Henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi güncelleme sırasında
aynı anda on binlerce KOBİ sisteme girdi." diye konuştu. Biçer, başvuruların 19-21 Aralık
2016 tarihleri arasında, 3 gün süreyle aralıksız olarak yapılabileceğine dikkati çekerek,
"Sistem 24 saat kayıt alabilecek ve kredi başvurusu sürecinde de yeni kayıt ve KOBİ bilgi
güncellemesi yapılabilecek. O nedenle hiçbir KOBİ'miz kaygı duymasın. Öngörülen süre
dahilinde başvurular, sistem üzerinden rahatlıkla yapılabilecek." ifadesini kullandı. Programa,
"kredi.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılmasının öngörüldüğünü söyleyen Biçer,
başvuruda bulunacak işletmelerde öncelikli olarak KOSGEB veri tabanına kaydolması ve
KOSGEB Beyannamesinin güncel olması şartı aranacağına işaret etti. "Kredi onay sürecinde
öncelik yok" Biçer, başvuruların alınmasının ardından, sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin
olarak da şu bilgileri verdi: "İşletmelerin bağlı bulundukları KOSGEB müdürlüklerince,
sistem üzerinden ön onay verilecek program için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
verileri baz alınarak il kotaları çerçevesinde sıralama yapılacak. Değerlendirme kriterlerine
göre sıralanan her bir işletme için yazılım sistemi bir başvuru kodu üretecek. Başvurusu kabul
edilen işletmeler, yazılım sisteminden başvuru formunun çıktısını alabilecek. İşletmeler,
başvuru formuyla protokole taraf banka şubelerinden herhangi birine doğrudan kredi
başvurusunda bulunacağından, KOSGEB müdürlüklerine gelmeden desteklerini online
üzerinden temin edecekler." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21355.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Terörü hep birlikte bitireceğiz!
Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosu ve DEİK Türkiye - Macaristan İş Konseyi Yürütme
Kurulu Üyesi Osman Şahbaz ''Kayseri'de yaşanan menfur saldırıda Mehmetçiğimizi ve
milletimizi hedef alan terör eylemini lanetliyor, merhamet timsali necip milletimize başsağlığı
diliyorum'' dedi.
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Bir mesaj yayınlayarak “Kayseri'de çarşı izni kullanan askerimiz hedef alınarak yapılan terör
saldırısını lanetliyoruz. Şehitlerimize Yüce Rabbimizden rahmet ve mağfiret, yüreklerine ateş
düşen ailelerine sabır ve metanet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz” diyen Osman
Şahbaz açıklamasını şöyle sürdürdü; Terörün de üstesinden geleceğiz! “insanlıktan nasibini
almamış bu cani, aşağılık, alçak terörün kanlı eli elbette kırılacaktır. Şu bilinmelidir ki,
Peygamber ocağı neferleri, insanlığın onur ve şerefi, Allah'ın adaleti için canını siper eden
kahraman askerlerimizin, polisimizin ve aziz milletimizin gücü, inancı asla zayıflamayacaktır.
Terörün de üstesinden geleceğiz. Bu terör belasını hep birlikte bitireceğiz. Geçmişte olduğu
gibi dünyanın en ücra köşelerine kadar adalet, merhamet ve insanlığın onuruna nefer olan
Türk milleti daha güçlü olarak, aşağılık hain terörün üstesinden gelecektir. Milli seferberlik

ruhuyla milletimizin her daim yanındayız. Aziz milletimiz dün olduğu gibi yarınlarda da
zulmün, terörün ve şiddetin karşısında tek yürek olarak duracak, bu necip millet, göğsündeki
iman ve vatan aşkıyla barış ve aydınlık bir geleceğin teminatı olmaya devam edecektir. Allah
bu millete zeval vermesin, rahmetini ve merhametini üzerimizden eksik etmesin.'' Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21356.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Türkiye 'cep'ten konuşmada yine Avrupa
lideri
Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde aylık 436 dakika mobil kullanım süresiyle ortalama 257
dakika cep telefonu görüşmesinin yapıldığı Avrupa'da liderliğini sürdürdü.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın
üçüncü çeyreğinde Türkiye'de yaklaşık yüzde 95 mobil penetrasyona (kullanıcısı sayısının
nüfusa oranlanması) karşılık gelen toplam 74,5 milyon mobil abone bulunuyor. Mart sonu
itibarıyla yaklaşık 66 milyona ulaşan 3G abone sayısı, 4,5G’nin hayata geçmesiyle 23,5
milyona geriledi, 4,5G kullanıcı sayısı ise 45,7 milyon oldu. Sabit ve mobil telefon trafiği
yılın üçüncü çeyreğinde 64 milyar dakikayı geçerken, bunun 62,1 milyar dakikasını mobil
hatlardan yapılan, 2,1 milyar dakikasını ise sabit telefonlardan yapılan görüşmeler oluşturdu.
Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık yüzde 2,6 artarken, sabit trafik
miktarı ise yüzde 16 gerileme gösterdi. Almanya'da cep telefonu daha az kullanılıyor Bazı
Avrupa ülkeleriyle aylık mobil kullanım (MoU) süreleri kıyaslandığında Türkiye'nin en fazla
mobil görüşme yapan ülke olduğu görüldü. Türkiye'nin, 2015 üçüncü çeyreğinde 404 dakika
olan MoU değeri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 artışla 436 dakikaya yükseldi. Böylece
Türkiye, cepten görüşmede en yakın takipçileri Fransa, İsveç ve Norveç ile arayı iyice
açarken, abone başına aylık 156 dakikalık görüşme yapan Almanya'yı üçe katladı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21357.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Hamile kadının yardımına kar motoruyla
koştular
Muş'ta doğum sancıları artan kadın, kar motoruyla bölgeye ulaşan AFAD ve sağlık
ekiplerinin zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
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Muş'un merkeze bağlı Karlıdere köyü Demler mezrasında ikamet eden 24 yaşındaki Ayşe
Nergiz'in doğum sancılarının başlaması üzerine yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım
istedi. Yolların kapalı olması nedeniyle destek alınan AFAD Müdürlüğü, bölgeye 2 arazi tipi
araç ve 2 kar motoru yönlendirdi. Yolun açık olduğu bölgeye kadar araçlarla giden AFAD ve
sağlık ekipleri, kapalı olan 3 kilometrelik yolu da kar motoruyla gitmek zorunda kaldı. Kar
kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu bölgede kar motoruyla yolu ancak 2 saatte kat eden ekipler,
hasta kadına ulaştı. Burada doktorun yaptığı ilk müdahalenin ardından Ayşe Nergiz'i kar
motoruna bağlı sedyeye koyan ekip, ambulansın bulunduğu bölgeye hareket etti. Ekiplerle
hareket eden hasta yakınları, kar motorunun kara saplandığı yerlerde ekiplere yardım etti.
Yaklaşık 3 saatlik zorlu yolculuğun ardından ambulansa ulaştırılan hamile kadın, Muş Devlet
Hastanesine kaldırıldı. Karlıdere Köyü Muhtarı Ferzende Demir, yaptığı açıklamada, mezra
yolunun kardan dolayı kapalı olduğunu söyledi. Demir, "Köyümüzün Demler mezrasında
doğum hastası vardı. Yollarımız kapalı olduğu için AFAD ve sağlık ekiplerine haber verdik.
Onlar da Şimdi gidip hastayı getirdi. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21358.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

“Virüsle dolmuş yazılımı değiştirmek
gerek”
Üsküdar Üniversitesi Siyaset Okulu Eğitim Programı’nda bu hafta Ak Parti İstanbul
Milletvekili Markar Esayan ders verdi. Başkanlık sisteminin büyük bir reform olduğunu
belirten Esayan başkanlık sistemine neden ihtiyaç duyulduğunu bilgisayar örneğiyle açıkladı.
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Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi- PAMER ile
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün işbirliğiyle “Yeni Bir Paradigmaya
Doğru-Küresel Düzlemde Etnik Kimlik, Sistem ve Güvenlik Sorunları” başlığında
gerçekleşen “Siyaset Okulu” programının bu haftaki konukları AK Parti İstanbul Milletvekili
Markar Esayan, yazar Yıldız Ramazanoğlu ve ABKAD Başkan Yardımcısı Can Baydarol
oldu. Üsküdar Üniversitesi Altunizade Merkez Yerleşkede Nermin Tarhan Konferans
Salonu’nda gerçekleştirilen programın ilk konuğu yazar Yıldız Ramazanoğlu oldu.
Ramazanoğlu, “Post-Kolonyal Sinema Anlayışı Üzerine İncelemeler” başlıklı sunumunda
değerlendirmeler yaptı. ABKAD Başkan Yardımcısı Can Baydarol da “Son Gelişmeler
Işığında TR-AB İlişkileri: Dünü, Bugünü, Yarını” başlıklı sunumu ile programa katıldı.
Baydarol, geçmişten günümüze Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin gelişimini anlattı. Siyaset
Okulu Eğitim Programı’nın bu haftaki son dersini ise Ak Parti İstanbul Milletvekili Markar
Esayan verdi. Esayan, “Artı ve Eksileriyle Başkanlık Sisteminin Genel Bir Analizi ve Türkiye
Özelinde İşlevselliği” başlıklı sunumunda değerlendirmelerde bulundu. Parlamenterizmimiz
vesayetçi Kurtuluş Savaşı bu kadar değerliyken ve çoğulcuyken kuruluş pratiğine bunun
yansıtılamadığını belirten Esayan, “Kuruluş pratiğinin toplumla kuramadığı ilişkinin, devleti
tasarlarken toplumun çeşitli yapılarını o devlete dahil edememesinin hatta onu tehdit olarak
algılamasının, homojenizasyona itmeye çalışmasının, önce azınlıkların tasfiyesi Kürtlerle
kurulan ilişkilerin yanlışlığı, dindarlara yapılan bastırma veya onları kamusal alandan
temizleme devlete katmama noktası bizim parlamenterizmimizin vesayetçi olmasına yol açtı.
Yani bizim parlamenterizmimiz vesayetçi.” dedi. “Bizim hükümet sistemimizde ciddi bir
yapısal sorun var” diyen Esayan, “Biraz önce bahsettiğim saiklerle kurgulanmış, her darbede
bu saikler biraz daha kurumsal hale gelmiş, 60 darbesinde kurulan vesayet kurulları gibi
MGK’sından yüksek yargıya verilen yetkiler ve siyaseti boğmak üzere verilen yetkiler hep
kendisini takip etmiş. 82 Anayasasında cumhurbaşkanlığının gelecek hükümeti kontrol
edebilmesi için sorumsuz ama çok geniş yetkilere sahip olmasına yönelik değişiklik gibi bu
öyle bir kurumsal kültür geliştirmiş ki bürokratik vesayet, atanmışlar her zaman seçilmişler
üzerinde daha fazla araç gereç sahibi ve sorumsuzlar. Halktan meşruiyet almak gibi bir
dertleri yok, halka hesap vermek gibi bir mekanizmaya tabi değiller ve burada bürokrasiyi
karalama anlamında söylemiyorum. Burada çok net söyleyeyim şu anda bu sistemi
değiştirmezsek sizin içinizdeki en radikal demokrat kişi o sistemin içine girsin en fazla 2-3 yıl
veriyorum, 3 yıl sonra o sistemi savunmaya başlar” dedi. “Bizim parlamenter sistemimizin
vesayetçi olmasının nedeni halkla kuramadığı ilişki, çoğulculukla kuramadığı ilişkiyle
ilgilidir” diyen Esayan, “Dolayısıyla bu sistemin mutlaka tartışılması gerekiyor ve
geçmişimizde seçilmiş siyasetçiler işin içine girdiklerinde nasıl bir kurumsal vesayet baskısı
altına girdiklerini, iş yapamadıklarını iyi gördüklerinde halkla ilişkili olup da seçilmiş popüler
liderlerin hepsi başkanlığı savunmuştur. Ama hep lafla savunmuştur çünkü yapacakları
güçleri yoktur. Bu bilinç bugünlerdeki gibi oluşmamıştır, idam sehpasından kurtaramamıştır
15 Temmuz’da olduğu gibi, bu da bizim demokrasi hikâyemiz. Rahmetli Demirel’in rahmetli
Erbakan’ın ve rahmetli Türkeş’in bu sistemi neden savunduğunu ben de sizler gibi siyasete
yeni girmiş biri olarak daha iyi anlıyorum. Atanmışların ve kendilerine üstün bir kişilik amaç
atfetmiş atanmışların nasıl seçilmişlerin üstünde nasıl bir baskı kurabildiğini, kırmızı çizgiler
çizdiğini ve geçmişe baktığınızda Özal gibi sıra dışı örnekler çok az örnek var, bunlar dışında
seçilmiş hükümetlerin bakanlık gibi çalıştırıldığını görürsünüz. Maaş öde, kırmızı çizgiyi
aşma” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Demirel’in çok iyi bir siyasetçi olduğunu belirten
Esayan, “Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı şeyi yapamadı. Uzlaşırsanız
reform yapamazsınız” dedi. Şu anki sistemde güçler ayrılığı yok Önerdikleri sistem
değişikliğinin büyük bir reform olduğunu belirten Esayan, “Bizim halkla bir sorunumuz yok,
halk 15 Temmuz’da olduğu gibi kendini ortaya koyuyor zaten ama yapısal bir problem. Bunu
bilgisayara benzetiyorum. Bu önemli bir reform ama bir rejim değişikliği değil, bir bilgisayar

düşünün 95 Windows kullanıyorsunuz virüs dolmuş, sizin verdiğiniz komutu yerine
getirmiyor, bu yazılımın değişmesi lazım. Virüslere kapatmak lazım, virüs dediğimiz vesayet
dolayısıyla yapacağımız şey yeni bir yazılımla açıklanabilir. Burada meşruiyeti halka dayalı,
reformlardan en önemli bir tanesi şu an parlamenter sisteme sahip değiliz. Şu anki sistemde
güçler ayrılığı yok. Yasama ve yürütme dediğimiz erk, yani hükümet icracı bakan hükümetin
kullandığı yasaları yapan parlamento ve ona eşit düzeydeki yargı. Böyle bir şey yok aslında.
Yasama ve yürütme birleşmiş durumda. Bu şu sonucu doğuruyor eğer hâkim partiyseniz
bizim gibi işler yolunda gidebiliyor çünkü yasanın içerisinden farklı hükümet çıkıyor ama siz
oy attığınızda Ahmet mi Ayşe mi başbakan olacak tam kestiremezsiniz değişebilir,
başkanlıkta bu türden sürprizlere yer yok. Kazanan aktör her zaman hükümeti kuran kişidir.
Kime oy verdiğinizi, 5 yıl boyunca sizi kimin yöneteceğini kimden hesap soracağınızı
bilirsiniz. Esayan, hem yasama hem yürütmenin sert bir şekilde ayrılacağı ve birbirini çeken
ana sistemlerin bağlanacağı ve çift seçimli meşruiyetle parlamentonun ve yürütmenin ortaya
çıkacağı bir sistem olacağını sözlerine ekledi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21359.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Organ nakli ile gelen ikinci hayat
Medicana International Ankara Hastanesi’nde yapılan böbrek nakli ile sağlığına kavuşan
Fatma Topkaya, nakilden 18 ay sonra anne oldu.
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Evlilik işlemleri sırasında böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve zorlu bir mücadelenin
ardından nakil olan 29 yaşındaki Fatma Topkaya, nakilden 18 ay sonra bebeğini kucağına
aldı. Nakli gerçekleştiren Medicana İnternational Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
Opr. Dr. Ulaş Sözener, Topkaya’nın böbrek yetmezliği başladıktan sonra çok bilinçli bir hasta
olduğu için hiç diyalize girmek istemediğini söyledi. Opr. Dr. Sözener, “Bir an önce sağlıklı
bir hale gelmek istedi. O yüzden biz de çok gecikmeden tüm gerekli hazırlıkları yaptık. 18 ay
önce güzel bir böbrek nakli yaptık ona, sonrasında da bir sürpriz oldu bize, arkasından sağlığı
tamamen yerine geldiği için vücut fonksiyonları sağlıklı hale geldiği için bir bebeği oldu.
Gebeliği de çok dikkatli bir şekilde bizim kontrolümüzde, kadın doğumun kontrolünde
sürdürdük ve dün itibariyle nur topu gibi bir bebeği oldu. Çok mutluyuz” diye konuştu. Opr.
Dr. Sözener, Topkaya’nın sağlığının şu anda herhangi bir insandan farklı olmadığına vurgu
yaparak, “Son derece sağlıklı bir birey olmuş durumda. Organ naklinin zaten yaptığı şey bu,
kişiyi hastalıklı halden sağlıklı insan haline çeviriyor. Elimizde böyle bir imkan varken şu
anda binlerce kişi her gün diyalize giriyor, hayatlarından, ömürlerinden çalınıyor. Oysa
insanların tek yapacağı şey organını bağışlamak, bağışladığı zaman hiç tanımadığınız birini
sağlıklı bir insana dönüştürüyorsunuz. Bundan daha güzel bir hediye olamaz” ifadelerini
kullandı. “Nakil hastası olmasına rağmen…” Nefroloji Uzmanı Dr. Yasemin Kıraç ise,

“Fatma Topkaya, bizim 18 ay önce anneden böbrek nakli yaptığımız bir hastamız. Hastamız
yaklaşık bir yıl sonra gebe kaldı, biraz erken bir gebelik süreci yaşadı. Gebelik süresince
takipleri normal olarak seyretti. Dün de doğumu tamamlandı, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya
getirdi. Bundan sonra tedavisi düzenli bir şekilde devam edecek, bebeğini emzirmeye devam
edebilecek. Nakil hastası olmasına rağmen başarılı bir gebelik süreci ve sağlıklı bir doğum
gerçekleşti. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında mutluluklar diliyoruz, sağlıklı bir ömür
diliyoruz bebeği ve eşiyle beraber” şeklinde konuştu. Sağlıklı bir gebelik süreci Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Korhan Kahraman da Topkaya’nın sağlık durumu ile
ilgili şu bilgileri paylaştı: “Fatma Hanım böbrek nakilli gebemiz. Sağlıklı bir gebelik süreci
geçirip, dün de sağlıklı bir doğum gerçekleştirerek 3 bin 200 gram bir kız bebek sahibi oldu.
Böbrek nakli sonrası gebelikleri biz görüyoruz. Tabii biraz daha itina ettiğimiz gebelikler
oluyor ve biraz daha özen gösteriyoruz. Ama çok da olağanüstü bir süreç değil aslında başarılı
bir nakil olduktan sonra zaten kontrollerinde de gebe kalmasına engel teşkil eden bir durum
yoksa biz belli bir dönem sonrasında gebeliği rahatlıkla öneriyoruz. Fatma Hanım’da da
olduğu gibi sağlıklı bir gebelik süreci ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirdi. Doğumunu dün
akşam saatlerinde yapmıştık, bugünkü bulgularımız da gayet iyi. Annemiz de iyi, bebeğimiz
de iyi.” “Organ nakli artmalı” Organ naklinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kahraman,
“Toplumda duyarlılık artıyor ama maalesef yeterli olmadığını düşünüyoruz buna rağmen.
Çünkü hepimizin bir gün buna ihtiyacı olabilir, bu hassasiyeti gösterirsek, organ bağışına
daha yüksek katılım ihtiyacı olduğunu biliyorum. Organ nakli tüm dünyada ve ülkemizde
önemli bir durum. Organ nakli konusunda böbrek, karaciğer ve diğer nakil konularında
Türkiye’de oldukça iyi merkezler var, iyi hekimler var, oldukça ileri noktadayız tüm dünyada
ama organ nakli katılımı anlamında mutlaka sayının artması gerekiyor” açıklamasını yaptı.
Henüz bir günlük olan Iraz Şifa’nın annesi Fatma Topkaya, hastalığının nikah işlemlerinde
ortaya çıktığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim hastalığım nikah işlemlerinde
çıktı, yüzde 50 civarında böbrek yetmezliği vardı, ‘bir gün gelip bitecek’ dedi doktor. Dört yıl
sürdü sonra hiç diyalize girmeden annem böbreğini verdi. Öyle kurtuldum, ikinci bir hayat,
hatta üçüncü bir hayat. Bebeğim oldu, nakilden hemen 10 ay sonra hamile kaldım, dün de
doğum yaptım. Çok mutluyum, bir yandan da diyalize giren hastaları düşündükçe de bir
tarafım buruk. İstiyorum ki benim gibi herkes kurtulsun. Verilebilecek bir şey, buruğum yani
üzülüyorum. Diyalize giren bir arkadaşım var mesela, ona hamile kaldığımı ve doğum
yaptığımı söyleyemedim. O yüzden istiyorum ki herkes benim gibi kurtulsun. Benim
böbreğimi annem verdi, şu an durumu gayet iyi. Gönül ister ki kadavradan daha çok alınsın,
toprak olacağına ama akrabalar, yakınlar lütfen birazcık empati kursunlar. Çünkü bizler
isteyemiyoruz, annem, babam kendi gönüllü olmasaydı ben annemden, babamdan da
istenecek bir şey değil çünkü. Ama onlar gönüllü olursa ben çok mutlu olurum. Tam
anlamıyla mutlu değilim. Çünkü birçok arkadaşım var diyalize giren, çok üzülüyorum.”
“Çocuğumu kurtardım” Topkaya’ya böbreğini bağışlayan anne Raziye Bozkoyun ise çok
mutlu olduğunu belirterek, tek böbreğin de yettiğini, durumu iyi olanın bağış yapabileceğini
kaydetti. Sağlık durumunun eski halinden bir farkı olmadığının altını çizen Bozkoyun,
diyalize girmeden çocuğunu kurtardığını söyledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21360.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Mobil çorba aracı çok beğenildi
Aksaray Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde uyguladığı mobil çorba
aracı sayesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor.
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Bir süre önce başlatılan ve halk tarafından takdirle karşılanan mobil çorba ikramı şehrin
muhtelif yerlerinde olduğu gibi okullarda da öğrencilere dağıtılmaya devam ediyor. İlk
başladığında binlerce üniversite öğrencisine çorba ikram eden Aksaray Belediyesi, üniversite
öğrencilerinin yanı sıra lise öğrencilerine de ücretsiz çorba ikramında bulunuyor. Aksaray
Belediyesi’ne ait mobil çorba aracında görevli ekipler, Güller Ceylan Acar İlkokulu ve
Ortaokulunda eğitim gören 250 öğrenciye, okul bahçesinde ücretsiz sıcak çorba ikramında
bulundu.
Okul idarecileri ve öğrenciler, soğuk kış gününde kendilerine sıcak çorba ikram eden Aksaray
Belediyesine ve Başkan Haluk Şahin Yazgı’ya teşekkür etti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21361.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

POMEM 17. dönem mezunlarını verdi
Kırşehir Polis Eğitim Merkezi (POMEM) 17. Dönem mezunlarını buruk bir törenle verdi.
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Mezuniyet töreninde konuşan POMEM Müdürü Varol, “Son yıllarda ülkemizde yaşanan terör
olayları içimizi acıtmaktadır. Terör olayları ile mücadelede profesyonel bir ekibin
hazırlanması amacıyla 2015 yılından itibaren okulumuzda Özel Harekat eğitimleri verilmeye
başlanıldı.” dedi.
Öğrencilerin vatan-bayrak sevgisi ile yetiştiğini ifade eden POMEM Müdürü Kasım Varol,
“Milli ve manevi değerlerimizi aşılıyoruz. Yıllardır emperyalist ülkelerin taşeronluğunu
yapanlar PKK, FETÖ, DAEŞ gibi terör örgütlerine mensup olanlar gerçekleştirdikleri hain
saldırılarla binlerce masum insanın canına ve malına kastedenler dün olduğu gibi bugünde
yarında kazdıkları hendeklere gömüleceklerdir. Devletimizin içerisine sızmış FETÖ terör

örgütüne mensup bir gurup üniformalı terörist, tankları namluları vatandaşımızın üzerine
çevirmesine rağmen vatandaşlarımız bedenlerini taşlara göğüslerini ise namlulara teslim
etmişlerdir.” diye konuştu.
POMEM Mezuniyet töreninde konuşan Vali Necati Şentürk ise hainlerin özel harekatçılar
kadar cesur olmadığını anlattı.
Eğitim merkezi öğrencilerinin aileleri törenleri ilgi ile izlerken teröre ortak tepki gösterdi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21362.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

"Terör hepimizi endişelendiriyor"
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İstanbul ve Kayseri’de yaşanan terör
olaylarına değinerek, "Sadece memleketimiz değil, Ortadoğu ve İslam alemi adeta yanıyor."
dedi.
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Karamollaoğlu, Saadet Partisi Sivas İl Başkanlığı tarafından kentteki bir restaurantta
düzenlenen "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" konulu toplantıya katıldı. Burada
konuşan Karamollaoğlu, Kayseri'deki terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet,
yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Kayseri'deki saldırının, İstanbul'daki patlamaların ardından ayrı bir endişeye yol açtığına
dikkati çeken Karamollaoğlu "Bu hadiseler bizi endişelendiriyor. Özellikle terör hadiselerine
baktığımızda sadece PKK terörüyle 32 yıldır mücadele ediyoruz. 1984 yılında başladı. Ondan
önce de ASALA vardı. O da yaklaşık 8 yıl kadar devam etti. Bizim dışişleri mensuplarımızı
katlettiler. Sonra sanki görev devri yapıyorlarmış gibi onlar ayrıldı ve siyasi olarak
mücadelelerine devam ediyorlar. Kendileri ise Türkiye'deki emellerini gerçekleştirebilmek
için yeni bir dönem başlattılar. Son zamanlarda bu çok yoğunlaştı. Sadece memleketimiz
değil, Ortadoğu ve İslam alemi adeta yanıyor. PKK'yla önce dağda çatışmalar sürüyordu. Yol
kesiyorlardı, köy basıyorlardı, sonra şehre indiler. Şehirlerimiz tahrip oldu. Eğer biz bunun
arka planını araştırıp anlamazsak sadece şu meydana gelen terör olaylarını önlemek için,
yapacağımız çalışmalar ve gayretler bir fayda vermez" şeklinde konuştu.
Karamollaoğlu daha sonra "Türkiye'nin Meseleleri ve Çözüm Yolları" sunumunu
gerçekleştirdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21363.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

İdam istiyoruz
AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada “milletin birliğine göz dikenlere idam istiyoruz” dedi.
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AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, Kayseri’de askerlere yapılan bomba saldırısı
sonrasında sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamada, “Devletin bütünlüğüne, milletin
birliğine göz diken hainlere biz idam istiyoruz.” dedi. Tanrıver, "Bu kahpece saldırılar
Türkiye'yi, bizleri asla yolumuzdan döndüremeyecek biliyoruz, bundan da eminiz. Ama
yetmiyor. Kısasa kısas isteniyor. Milletimiz istiyor. Reisimiz kendisine gelmesi halinde
onaylayacağını açıkça beyan ediyor. Devletin bütünlüğüne, milletin birliğine göz diken
hainlere idam istiyoruz” sözlerini paylaştı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21364.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Hafik Kaymakamı görevine başladı
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinden Sivas Hafik Kaymakamlığına atanan İdris Arslan, görevine
başladı.
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Görevine başlayan Arslan, yaptığı açıklamada, şanlı bayrağın dalgalandığı her yerde olduğu
gibi yeni görev yerinde de en hayırlı en güzel işler yapma çabasında olacağını ifade ederek,
"İlçeyi yeni tanımaya başlıyorum. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan herkese teşekkür
ediyorum. Yapılan güzel işlere, Allah’ın izniyle yeni güzel hizmetler katacağız." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21365.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

“Halep’e Yol Açın” konvoyu sınıra kadar
dayandı
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın düzenlediği “Halep’e Yol Açın” konvoyu, yaklaşık 5 bin araç
ve bin 500 yardım tırı ile Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaştı. Burada düzenlenen coşkulu
mitinge onbinlerce kişi katıldı.
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Suriye’de dünyanın gözü önünde sistematik bir katliam gerçekleştiriliyor. Özellikle de son
dönemde Halep, Esed rejimi ve Rus güçleri ile İran tarafından havadan ve karadan gece
gündüz bombalanıyor. Şehirde gıda malzemeleri tükenmiş, sağlık sistemi çökmüş durumda.
Tüm bunlar yaşanırken uluslararası toplum üç maymunu oynuyor. Halep’teki katliama dur
demek ve insani yardım koridoru açılmasını hedefleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, “Halep’e
Yol Açın” sloganı ile Türkiye’nin dört bir yanından Cilvegözü Sınır Kapısına bir kara
konvoyu düzenledi. Bu kapsamda İstanbul’dan yola çıkan ve sırası ile; Kocaeli, Sakarya,
Düzce, Ankara, Konya ve Adana’dan geçerek Hatay Reyhanlı’ya ulaşan “Halep’e Yol Açın”
konvoyu Cilvegözü sınır kapısına ulaştı. “Bülent abi bizi Halep’e götür” Burada, yine
İHH’nın düzenlediği Halep mitingine katılan konvoy üyeleri, sık sık tekbirler getirerek,
“Halep’e giden yollar açılsın!”, “Katil İran, Suriye’den defol!”, “Katil Rusya, Suriye’den
defol!”, “Zulme karşı omuz omuza!”, “İran, ümmete hesap verecek!”, “Katil Esed, Suriye’den
defol!”, “Zulme karşı omuz omuza!” ve “Bülent abi bizi Halep’e götür”sloganları attı.
Şehitlere rahmet, Ömer Halisdemir’e selam Programın başında Kayseri’de meydana gelen
menfur saldırı kınandı ve şehitler için dua edildi. Miting’de Suriyeli yetimler de ellerinde
Türkiye bayrağı ve boyunlarındaki Suriye atkıları ile sahneye çıkarak ezgilerini dillendirdi.
Sunuş konuşmasını yapan Genç İHH Başkanı Fatih Yazıcı, “Gezi’de başaramadılar, 15
Temmuz’da başaramadılar ve yine başaramayacaklar Allah’ın izni ile” dedi. Konvoy ile
gelirken, Niğde’ye uğrayarak, 15 Temmuz’un kahraman şehidi Şehit Ömer Halisdemir’in
kabrini ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yazıcı, “15 Temmuz’daki mücadele ile şuan bizim
burada yaptığımız mücadelenin hiçbir farkı yoktur” dedi. “Hz. Hüseyin’in takipçisi biziz”
Program, şehitlerin ruhuna okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından kürsüye
Gazeteci Yazar Adem Özköse çıktı. Özköse, katılımcılara yönelik olarak “Rabb’imizin
çağrısına uyarak, ümmetin son savunma hattına gelen sizler, hepiniz hoş geldiniz” dedi ve
teşekkür etti. Özköse'nin açıklamaları şu şekilde: "Hemen ilerimizde, yüz yıl önce çizilen suni
sınırların ötesinde kardeşlerimiz, Halepliler katlediliyor. Kardeşlerim, İstanbul sadece İstanbul
demek değildir. Anadolu demek, Şam demektir, Halep demektir. Ey Halepliler, bizler sizleri
unutmadık. Vallahi, tüm dünya sizi terk etse de bizler sizleri terk etmeyeceğiz. Kardeşlerim,
Halepli kardeşlerimiz orada imtihanda iken, onlar soğukta donarken eğer bizler burada sıcak
yataklarımızda yatıyorsak, imanımızı sorgulayalım. Eğer kardeşlerimiz orada ekmek
bulamazken, bizler yemeğimizi onlarla paylaşmıyorsak, gerçekten imanımızı sorgulayalım.
‘Hz. Hüseyin’in takipçisiyiz’, diyerek kardeşlerimizi katlediyorlar. Ben buradan onlara
sesleniyorum: Vallahi sizler, Hüseyni değilsiniz, sizler yezitlerin temsilcisisiniz." Şehadet

parmaklarını kaldırtarak kalabalığa hep bir ağızdan yemin ettiren Özköse, şunları söyledi.
"Allah’a, Kuran’a, Rasulullah’a yemin olsun ki, asla Halep’i unutmayacağız. Şii milisler,
kâfir Ruslar, bugün Halep’i işgal etseler de bir gün Allah’ın izni ile Halep’e geri döneceğiz.”
“Sana sesleniyorum Ey Hamaney!” Daha sonra İFAM Kurucusu Dr. İhsan Şenocak sözü aldı.
Kuran’ı Kerim’den alıntılar yaparak bir avuç gençten bahseden İhsan Şenocak, İran’ın ruhani
lideri Ali Hamaney’e seslenerek şöyle konuştu: “Ey Antakya’nın ovaları, şahit ol, son
nefesimize kadar Allah’u Ekber diyeceğiz. Bu yolda yenilmek yok: yenilgi yenilgi büyüyen
bir zaferimiz var. Ey Halep, bil ki, yenilmeyeceğiz, yıkılmayacağız ve bu uğurda bedel
ödeyeceğiz. Kardeşlerim, işte geliyorlar. Gezi’de geldiler, 15 Temmuz’da geldiler, yine
gelecekler. Ey İran, ey Rusya, Ey Amerika, senin gelişini Kuran bize haber vermişti. Allah’a
yemin olsun ki, Ebu Cehil’lerin önünde eğilmeyeceğiz. Kardeşlerim, bu yolda bedel
ödeyeceksiniz. İşte Van burada, işte Trabzon, İzmir, Ankara burada. Siz diyorsunuz ki, işte
Rabb’im çağrına kulak verdik, kardeşlerimizin imdadına yetiştik. Siz şu halinizle diyorsunuz
ki: Ey emperyalistler, 100 yıl önce çizdiğiniz bu sınırları tanımıyoruz!Küpelerini yol parası
yapan Fatıma’lar burada, oyuncak almak yok diyerek, İHH’ya un bağışlayan kardeşlerimiz,
çocuklarımız burada. Kardeşlerim, buradan Ali Hamaney’e çağrıda bulunuyorum: Firavun da
çocukları boğazlıyordu, şimdi senin adamların çocukları katlediyor. Firavun’un sonu nasılsa
senin de sonun öyle olacak ey Hamaney!” “Akide savaşı yürütüyorlar” Davet ve Kardeşlik
Derneği Başkanı Recep Songür de, “Halep yalnız değil, Müslümanlar kardeşlerini bırakmadı,
bırakmayacaklar” dedi. Songür, şunları söyledi: “Biz Halep’le yetinmeyeceğiz. Canını dişine
takmış bir ümmetin önünde hiçbir güç duramaz. Günün birinde Kudüs’e de gideceğiz,
Tahran’a da yürüyeceğiz. Bizler, yıllardır söyledik. Asıl düşmanın kim olduğunu yıllarca
haykırdık. Amerika’yı, Rusya’yı, İsrail’i herkes biliyordu. Ama biz, birilerinin akide savaşı
yürüttüklerini söyledik. Akide savaşı yürütenlerle, temiz, Ehli Sünnet Müslümanların işi
olamaz. Biz sıkı durduğumuz müddetçe bizi bölemeyecekler.” “Dün Gazze’deydik, bugün
Halep’teyiz” “Bizi, kardeşlerimizin hemen yanı başına getiren, yolları aştıran Rabb’imize
hamd’ü senalar olsun” diyerek sözlerine başlayan ve kalabalığa teşrik tekbiri getirten ezgi
sanatçısı Ömer Karaoğlu, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Halepli kardeşlerimizin
yaralarını el birliği ile saracağız inşallah. Kimin hangi siyasi hesapları yaptığı umurumuzda
değil. Bizler elimizden gelen görevi yapıyoruz, daha da fazlasını yapacağız. Gazze’ye
bombalar yağarken biz Mavi Marmara ile yollara düştük. Nerede zulüm varsa biz oradayız.
Bugün de Halep için buradayız, yarın da Arakan’da, Doğu Türkistan’da olacağız.” Ömer
Karaoğlu, konuşmasını “Savaşa girdi kalbim” ezgisini seslendirerek sonlandırdı. “Bazıları,
‘burada ne işimiz var?’ diyor, biliyorum” İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da yaptığı
konuşmada şunları söyledi: “Allah, sizleri cennetlik eylesin kardeşlerim, bizi hiç yalnız
bırakmadınız. ‘Gerekirse canımızı veririz ama kardeşlerimizi yalnız bırakmayız’ dediniz.
Bazıları,‘burada ne işimiz var?’ diyor, biliyorum. Ama şunu unutmayın, Çarşamba günü yola
çıktığımızdan bu yana dünyanın gündemi Halep’e döndü. Sizlerin çağrısı, dünyadan karşılık
buldu. Allah razı olsun arabuluculuğu Türkiye yaptı. Ayağa kalktınız, buraya kadar geldiniz
sizlere de teşekkür ediyoruz. Ama ben bütün Türkiye’yi buraya çağırıyorum, bütün İslam
ülkelerini buraya çağırıyorum. Uçaklarla gelin, arabalarla gelin! Suriyeli kardeşlerimizin kanı
bu kadar mı ucuz? Dünyadan bir farkınız olsun, lütfen yola çıkın ve buraya gelin. Bırakın lüks
salonlarda yemekler yiyip lüks otellerde konaklamayı! “Eve dönmek yok” Kardeşleriniz
orada bombalar altında kalırken, eve dönmek yok! Halepliler oradan kurtulana kadar buradan
ayrılmak yok! Kardeşlerime sesleniyorum, hepiniz bir muhabir gibi çalışacak ve sosyal
medya hesaplarınızdan tüm insanlığı buraya davet edeceksiniz. Şimdi sizleri, zorluğu
yaşayasınız diye sefere çıkardık. Şimdi anlayacağız, duş alamamak, soğukta yatmak demek ne
demek. 6 yıldır Suriyeliler bu hayatı yaşıyorlar. Şuanda Türkiye’nin her yanında yardımlar
toplanıyor. Marketlerdeki tüm malzemeler satın alınıyor, yardım olarak Halep’e ulaştırılıyor.
Tüm vicdan sahibi derneklerimize sesleniyorum, Halep’e yardım edin. Çünkü bu vicdansızlar,

Halepli esirleri dövdüler, eşyalarını çaldılar. “Tahliyeler sonlanana kadar buradayız!” İran,
tahliye anlaşmasını bozdu. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda siviller
güvenli bölgeye tahliye edilecek. Sizler buraya bizlerin çağrısı üzerine geldiniz, bizler de
insani diplomasi çalışması yapıyoruz. Şuanda anlaşmalar yapılıyor, bizler de arabuluculuk
yapıyoruz. Bu süreçte tıkandığımız yerler oluyor, o yüzden sizler baskı yapmak için burada
kalacaksınız ve tahliyeler olmazsa ‘Halep’e yürürüz!’ mesajını vereceksiniz. İçerideki duruma
göre sizleri yönlendireceğiz. İnsan hayatını düşünerek buraya geldiniz, Tek başınıza hareket
ederseniz bir cana sebep olabilirsiniz. Önceki filolardaki gibi koordineli olacağız. Mitingden
sonra bir müddet yürüyeceğiz. Halep’e de sıra gelecek. Şimdi sadece sınıra kadar
yürüyeceğiz. Eğer anlaşmaya uymazlarsa tüm dünya ne yapacağımızı görecek. Ne Beşiktaş'ı
unuturuz, ne Kayseri'yi ne de Halep'i. Gerekirse her şeyimizi ortaya koyar, her yerde yürürüz.
Şimdi hepiniz ellerini havaya kaldırsın. Bir yemin edeceğiz. Bütün dünya görsün bu yemini:
Düşmanım bana ne yapabilir ki? Ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Sürgün edilmem seyahat,
hapsedilmem halvet, öldürülmem ise şehadettir!” “İnsanlar kurtulana kadar geri adım
atmayacağız” Başkan Yıldırım’dan sonra kürsüye Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
davet edildi. Başkan Yalçın, “Halepli çocukların çığlıklarını duyarak buraya gelen
kardeşlerime selam olsun” dedi ve ekledi: “Bize diz çöktüreceklerini zannediyorlar. Size
teslim olan sizin gibi olsun. Biz ölmeden, bu hesap kapanmaz. İnsanlıktan çıkmış bu canilere
müsaade etmeyeceğiz. Halep sıradan bir şehir değil. Çanakkale’de 7 bin şehit veren Halep,
yönünü bize döndürdü ise, çığlıklarını size duyuruyorsa, bu sesi dünyaya duyurmak da bizim
görevimizdir. Sivillerin tahliyesi noktasında kesinlikle geri adım atmayacağız. Sizlerin,
rahatınızı terk ederek yola revan olmanız, insanlığın ölmediğinin ispatıdır. Sizler gibi duyarlı
insanlarımız olduğu müddetçe Halep’e yol açılacaktır ve insanlık ölmeyecektir. 81 ilden gelen
bütün Memur-Sen teşkilatları buradalar, onlara ve yardımlarımıza vesile olan İHH’ya ve diğer
yardım kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum.” Tekbir nidaları ile sınıra yüründü Sınır
kapısına kurulan sahnede yapılan duanın ardından Cilvegözü Sınır Kapısı’na yürüyüşe geçen
binler, burada tahliyeler gerçekleşene kadar nöbete devam etmeyi hedefliyor. yeniakit.com
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21366.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

"DAEŞ getirdi, FETÖ soktu, PKK patlattı"
İzmir'deki Askeri Casusluk davasında tutuklu kalan Albay Coşkun Başbuğ Kayseri’deki
saldırıları amacının toplumu yıldırmak olduğunu söyledi. Başbuğ, bilerek Kayseri'nin
seçildiğini de anlatarak “Patlayıcıları DAEŞ getirdi, FETÖ soktu, PKK patlattı.” dedi.

19 Aralık 2016 Pazartesi 09:53

Albay Coşkun Başbuğ, Kayseri'de meydana gelen terör saldırısının ardından şok bir iddia
ortaya attı. Coşkun, 'Bombalar Türkiye'ye nasıl sokuldu?' sorusuna çarpıcı bir yanıt vererek,
bombalarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) parmağı olduğunu söyledi. Türkiye doğru

yolda "Bu bombalar 2008-2010 ve sonrası yıllarda Habur Sınır Kapısından Irak'ın
Kuzeyinden hem de elini kolunu sallaya sallaya FETÖ tarafından ülkeye sokuldu" diyen
Coşkun Başbuğ, "Son zamanlardaki yapılan terör saldırıları Türkiye'nin ne kadar doğru yolda
olduğunu, devletin arı kovanına, yıllardır kurulu tuzaklara ne kadar çomak soktuğuyla doğru
orantılı saldırılar. Ben bu saldırıların yapılmasını yadırgamıyorum. Karşınızdaki güç alçak,
karşınızdaki güç hain, karşınızdaki gücün hiç bir değer yargısı yok; çünkü karşıt gücün
kurduğu oyun, yıllardır içteki hainlerle al gülüm ver gülüm güle oynaya sürdürdüğü tezgah
yıkılıyor ve bundan daha önemlisi bu gözü dönmüş aşağılıklar bu oyunu kaybediyor. 'Bu
bombalar ülkeye nasıl giriyor' diye milletimizin aklına bir soru gelebilir. Bu bombalar 20082010 ve sonrası yıllarda Habur Sınır Kapısından Irak'ın Kuzeyinden hem de elini kolunu
sallaya sallaya FETÖ tarafından ülkeye sokuldu. O dönemde burada görev yapan jandarma,
polis ve gümrük görevlileri el birliğiyle bu patlayıcıları şerefsiz FETÖ'den aldıkları talimat
doğrultusunda ülkeye soktular ve bu patlayıcılar tüm yurda dağıldı" dedi. "DAEŞ getirdi,
FETÖ soktu, PKK patlattı" Saldırılardaki amacın toplumu yıldırmak olduğu dikkat çeken
Başbuğ, bilerek Kayseri'nin seçildiğini de anlattı. Başbuğ, şöyle devam etti: "Karşı bu
saldırılarla bir yere varamayacağını herkesten iyi biliyor. Bu saldırılarda amaç toplumda
korku ve kargaşa yaratmak, yılgınlık yaratmak, her alanda devlete kontrolü kaybettirmek,
verebildiği kadar zarar verdirmek ve bu oyuna 'dur' diyen iktidarı yıpratmak. Hedef ve
zamanlama tesadüf değil, seçme. Kayseri milliyetçi duruşuyla bilinen bir şehir. Bu şehrin
bağrındaki şehirle bütünleşen komando birliklerimiz ise bu milletin gözbebeği askerler. Bu
örgütbaşı da elbette ABD İsrail ve İngiltere'den aldığı emri uyguladı. Her gün yüzlerce araç
(kamyon ve tır) Türkiye'den Irak'a Irak'tan da Türkiye ye giriş-çıkış yaptı ve bu araçlar ne
götürüyor ne getiriyor hiç kontrol edilmedi hiç bir araç durdurulmadı. Bu konuda söyleyecek
çok sözüm var. Şu an kullanılan bombalar büyük ihtimalle bu dönemde bu araçlarla ülkeye
sokulan ve bu günler için saklanan patlayıcılar bu patlayıcılardan daha ne kadar var. Bu husus
karanlık; yani bombaları DAEŞ getirdi, FETÖ soktu, PKK'da patlattı. Bu hususun acilen
ortaya çıkarılması gerekir. Bu mücadelede de milletçe hepimize düşen önemli görevler var.
Mücadele Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği topyekûn olmalı. Allah şehitlerimize rahmet
eylesin. Ülkece bir olmalı dik durmalı ve hedefe doğru daha hızlı adımlarla yürümeliyiz. Çok
kritik ve dar bir boğazdan geçiyoruz. Bu boğazdan bizi çıkaracak tek güç yaratanla birlikte
birlik ve beraberliğimiz." İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21367.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri'deki patlamadan önce otobüse sivil
bindi
Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan asker, Hulusi Akar'a patlamadan önce otobüse bir
sivilin bindiğini anlattı.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akardün Kayseri'de terör saldırısında şehit olan 14
askerin bağlı bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası’ndaki Kayseri 1. Komando Tugay
Komutanlığı’nı ziyaret etti. Burada askerlere seslenen Akar daha sonra, Erciyes Üniveritesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. PATLAMADAN ÖNCE
SİVİL BİNDİ Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Akar saldırıda yaralanan askerlerden
birine, patlamadan önce durakta otobüsten inen birini görüp görmediğini sordu. Yaralı asker
Akar’a şunları söyledi: YARALI ASKER ANLATTI “Sivilin binmesi yasaktı araca. Ancak
en son o bindi. Elinde çantası vardı. Durakta araçtan indi, arkasına bakarak gitti. 40-45
yaşlarında kır saçlıydı.” Akar bunu üzerine yanındakilere, “İncelensin” talimatını verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21368.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

İhanet üsleri kapatılmalı
Rıfat YÖRÜK
rifatyoruk@gmail.com
19 Aralık 2016, 10:36

Türkiye’nin son patlamalara vereceği en etkili cevap, Ortadoğu için en büyük fitne merkezi
İncirlik başta olmak üzere bütün ABD ve NATO üslerinin hemen kapatılmasıdır. Ocağımıza
incir ağacı diken, yuvalar yıkan, kardeşleri birbirine düşüren ihanet üssü İncirlik acilen Türk
Ordusuna devredilmelidir. Milletçe zorlu bir süreçten geçerken bir hafta içinde iki büyük
saldırıyla yine sarsıldık. İstanbul Beşiktaş’ta çoğu polis 44 kardeşimizi katleden şer odakları
önceki gün de şehrimizi kana bulayarak 14 askerimizi şehit ettiler. İstanbul ve Kayseri
patlamalarında yaralanan yüzlerce vatandaşımız ise halen çeşitli hastanelerde tedavi

görüyorlar. Öncelikle bu kanlı vahşeti yapanları ve arkasındaki şer odaklarını lanetliyor,
şehitlerimize Allah’tan rahmet, aile fertlerine ve milletimize baş sağlığı ve sabır;
yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ne zaman hayırlı işlere kalkışsak… Bilindiği gibi ABD
ve Batı ile ilişkilerimizde ne zaman bir sertleşme olsa, Türkiye kendi bağımsız politikasını
uygulamaya çalışsa mutlaka önemli saldırı, sabotaj, suikast ve bombalı eylemlerle
karşılaşmaktayız. Ne zaman memleketimizin yararına yerli politikalar uygulamaya başlasak,
ne zaman bu millet için hayırlı bir iş yapmaya kalkışsak, ne zaman kendi değerlerimizin
hakim olması için bir adım atsak ABD, İngiltere, AB, Rusya ve Siyonizm/İsrail yani Şer
Cephesi ayağa kalkarak taşeron örgütlerini ve yerli iş birlikçilerini üstümüze salıyor, ülkemizi
gerilim ortamına sokuyor, çatışmaları körüklüyor, bombalar patlatıp korku salıyor ve
ekonomimizi çökertmeye çalışıyor. Amaçları girilen güzel yoldan, atılan hayırlı adımlardan
geri çevirmek… Şer Cephesi yahut İttifakı olarak adlandırdığımız ABD, İngiltere, AB, Rusya
ve İsrail’in; taşeron örgütleri olan PKK, DHKP-C, DEAŞ, PYD, YPG ve FETO/PDY
aracılığıyla milletimize ve gönül coğrafyamıza karşı başlattıkları topyekun saldırı maalesef
şiddetini artırarak sürüyor. Bu ittifakın “Türk-İslam Coğrafyasını işgal” planı çerçevesinde
Azerbaycan, Doğu Türkistan, Çeçenistan, Afganistan, Libya, Sudan, Irak, Suriye ve Yemen
kana bulanarak milyonlarca kardeşimiz vahşice öldürüldü/öldürülüyor. Ocağımıza incir diken
İncirlik Dün PKK’yı bugün PYD ile YPG’yi stratejik dost ve ortak kabul eden Şer Cephesi ve
silahlı gücü NATO, bu son patlamaların da katilleri olup Türkiye’deki tüm terör olaylarının,
ekonomik krizlerin gerçek sorumlularıdır. Türkiye’nin buna vereceği en etkili cevap,
Ortadoğu için en büyük fitne merkezi İncirlik başta olmak üzere bütün ABD ve NATO
üslerinin hemen kapatılmasıdır. Ocağımıza incir ağacı diken, yuvalar yıkan, kardeşleri
birbirine düşüren ihanet üssü İncirlik acilen Türk Ordusuna devredilmelidir. Zira ülkemiz
gerçekten bağımsızsa/bağımsızlığa karar vermişse ispatı ancak bu cesareti gösterebilmekle
mümkün olabilir. Yoksa; 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde Ankara semalarında halka korku
salan, Meclisi, Emniyet Genel Müdürlüğünü, Gölbaşı’ndaki Özel Harekâtı, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ni bombalayan jetlerin yakıt ikmalini yapan tanker uçaklarının İncirlik Hava
üssünden kaldırıldığını ve darbe girişimi öncesi bu şer üssünde birçok toplantı yapıldığını
yani 15 Temmuz Kalkışmasının asıl komuta merkezinin burası olduğunu unuttuk mu?
Jandarma Genel Komutanı rahmetli Eşref Bitlis Paşa’nın, “İncirlik’ten kalkan ABD
uçaklarının PKK’ya silah ve yardım götürdüğü” iddialarını araştırmak üzere Güneydoğu’ya
hareket için havalandıktan kısa bir süre sonra düşürülerek şehit edilmesini unuttuk mu?
Cumhurbaşkanlığını, hükümeti, siyasi partilerimizi, sivil toplum kuruluşlarını ve aziz
milletimizi Türkiye’deki tüm ABD ve NATO üsleri, limanları ve radarlarının kapatılması için
acil eylem planı oluşturmak üzere göreve çağırıyoruz. Mutlaka inanalım ki; bu Şer İttifakı ve
onların taşeron örgütlerinden er ya da geç bunun hesabı sorulacaktır. Zira bu durum böyle
devam edemez. Ama öncelikle bu şer odaklarının “böl, parçala, yut!” oyununa gelmemeli,
birlik ve dayanışma içinde olmalı, adeta bir binanın tuğlaları gibi milletçe birbirimize
kenetlenmeliyiz. Bu milletin evlâtları, “Allah’ın ipine sımsıkı sarılıp”, “Birbirine kenetlenmiş
tuğlalar gibi omuz omuza vererek”, “Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer inanıyorsanız, mutlaka siz
üstün geleceksiniz.” ilahi uyarısına uyarak, ayrışmayıp birleşerek Haçlı-Siyonist (Şer)
ittifakına karşı mücadele edecektir. Bu milletin evlatları mutlaka kendi kültürel kodlarına ve
medeniyet değerlerine dönerek; bu değerlere uygun yeni bir insan, yeni bir aile, yeni bir
toplum, yeni bir millet, yeni bir dünya, yeni bir insanlık modeli oluşturacak ve yeni bir
medeniyet inşa edecektir. Böylece hem milletimiz, hem Türk Dünyası, hem İslam alemi, hem
de tüm insanlık kurtulacak, sonuçta zafer Hakkın ve Hakka inananların olacaktır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21369.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

PKK/KCK operasyonlarında 924 gözaltı
İçişleri Bakanlığınca, geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen
operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, geçen hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik 45 ilde gerçekleştirilen
operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 924 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
213 operasyon gerçekleştirildi İçişleri Bakanlığınca, bölücü terör örgütüyle mücadele
kapsamında, geçen hafta jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri, polis özel
harekat ile Türk Silahlı Kuvvetlerince toplam 213 operasyonun gerçekleştirildiği,
operasyonlarda iki teröristin etkisiz hale getirildiği, biri yaralı 5 teröristin yakalandığı
bildirildi. Operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ait 24 sığınak ile, tuzaklanan 21 el
yapımı patlayıcı da imha edildi.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21371.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri bir gün önce hedef mi gösterildi?
Kayseri’de yapılan hain saldırı öncesinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden “Siyabend
cevlil” isimli hesaptan yapılan paylaşım dikkat çekti. Bu iğrenç paylaşımda nisan ayına kadar
‘savaş’ın Yozgat, Kayseri, Ankara ve İstanbul’a taşınacağı yazıyor.
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Terör örgütü PKK lehine paylaşımların olduğu hesapta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu
hedef alan bir mesajda “Süleyman Soylu sana verilecek cevabın büyüklüğünün hesabını
şimdiden yap. Şoka hazır ol. Seni Reis’in bile kurtaramaz.” deniliyor. Ardından Kayseri’nin
de hedef alındığı şu paylaşım yapılıyor, “Nisan ayına kadar savaşı Yozgat, Kayseri, Ankara
ve İstanbul’a taşıdık. Gerillamız bütün inisiyatifini kullansın.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21372.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Genelkurmay Başkanı Akar’dan, terörle
mücadelede kararlılık mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Teröristle Mücadele Harekâtının son terörist
etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade etti.
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Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kayseri ve
Kahramanmaraş bölgelerinde incelemede bulunduğu, Kayseri Havaalanı’nda icra edilen şehit
uğurlama törenine katıldığını ve hain terör saldırısında yaralanan personeli tedavi gördükleri
hastanede ziyaret ettiğini, durumları hakkında bilgi aldığını bildirdi. Ardından Kayseri 1’inci
Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Akar’ın, burada personele hitap
ettiği kaydedildi. TSK’dan yapılan açıklamada Akar’ın, son dönemde darbe üstüne darbe alan
terör örgütünün varlığını sürdürebilmek için böylesine alçak ve kahpe saldırılara giriştiğini,
ancak bunların Türk Silahlı Kuvvetlerini hiçbir zaman yıldıramayacağını ve Teröristle
Mücadele Harekâtının son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade ettiği
belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21373.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Kayseri’deki terör saldırısına tepkiler çığ
gibi büyüyor
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından, Kayseri’de
yaşanan terör saldırısına karşı tepki yürüyüşü düzenledi. Kayseri askerleri taşıyan otobüse
düzenlenen terör saldırısına yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’dan da tepkiler geldi.
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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilciliği’nin organize ettiği
yürüyüşe katılım oldukça yoğun oldu. Düzenlenen yürüyüşe, MHP Afyonkarahisar
Milletvekili Mehmet Parsak, MHP İl Başkanı Raşit Demirel, Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim

Yiyit, belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Ülkü Ocakları önünde başlayan yürüyüş Milli Birlik Caddesi,
Ambaryolu ve Yeşilyol istikametinden devam etti. Yürüyüşe yoldan geçen vatandaşların da
destek verdiği görüldü. (HK-MET-Y)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21374.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kız öğrencilerin komando andı tıklanma
rekoru kırıyor
Giresun Sahil KYK Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri Kayseri şehitleri için komando andı
okuyarak askere moral verdi.
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Karla kaplı spor alanına "Bir ölür bin diriliriz KYK Giresun" yazan kız öğrenciler açtıkları
Türk bayrağı ile komando andı okudular. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tıklanma ve
paylaşım rekorları kırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21375.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gündemi
değerlendirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çarşı iznine çıkmış savunmasız evlatlarımıza kast
etmiş korkak ve alçakların Türkiye’yi karıştırmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Onlar
insanlık tarihinin yüz karaları, onlar yaratılmışların en aşağısıdır ve onlar katildir” dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin terörle mücadelenin yanı sıra özlem ve hasretlerini diri
tutmaya çalıştığını kaydeden Bahçeli, “Türkiye bir yanda 15 Temmuz ve sonrası şiddeti artan
terörle mücadele ederken diğer yanda özlem ve hayallerini diri tutmaya çalışıyor. Terör
devasa bir milletin ocağına ateş düşürüyor! Kalkmak, doğrulmak istiyoruz; ne var ki her
seferinde yeni bir ateşle yanıyoruz. Son bir hafta içinde önce Beşiktaş, ardından Kayseri
derken, 58 şehidimizin acısıyla kavrulduk. Farkında mısınız, sürekli can veriyoruz. Terör
örgütleri aralarında kurduğu zalim ittifakla Türkiye’ye meydan okuyor. FETÖ’nün bıraktığı
yerden PKK, PYD ve diğerleri devam ediyor” ifadelerini kullandı. Milli mukavemeti kırmak,
milli birliği yıkmak için büyük bir oyun sahnelendiğini dile getiren Bahçeli, şu mesajı
paylaştı: “Birbirimize düşmemiz planlanıp provoke ediliyor. Şu anda muhtaç olduğumuz şey,
merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle söyleyecek olursam; ölçüdür, dengedir, soğukkanlılıktır.
Gerisi maceradır. Ne kadar haklı olsak da, ne kadar dayanılmaz saldırılara maruz kalsak da,
sağduyumuzu kaybetmeyeceğiz, dahası oraya buraya savrulmayacağız. Hainler sokakların
karışmasını istiyor. Dağda yapamadıklarını şehirlerde görmeyi umuyor. Oyuna gelemeyiz,
oyunculara kanamayız. Bir vatanımız, bir istikbalimiz var. Geçmişte daha korkunç tuzak ve
tahrikleri bertaraf etmiş bir milletin henüz yazılmamış destanları var.” “Türkiye’nin
gündemini katiller belirleyemez” Terör örgütlerini insanlık tarihinin yüz karası olarak
tanımlayan Bahçeli, “Çarşı iznine çıkmış savunmasız evlatlarımıza kast etmiş korkak ve
alçakların Türkiye’yi karıştırmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Onlar fistan giyip sıkıyı
görünce kaçıyorlardı. Onlar insanlık tarihinin yüz karaları, onlar yaratılmışların en aşağısıdır
ve onlar katildir. Türkiye’nin gündemini katiller belirleyemez. Hassasiyetlerimizi kaşıyarak
ülkemizi iç kargaşa ve çatışma ortamına sürüklemeyi başaramazlar. Devlet güçlüdür, ihanetin
hakkından gelecektir. Zira başka çare yoktur. Bize düşen omuz vermek, dua etmek,
mücadeleyi kolaylaştırmaktır. İçimiz yansa da, provokasyonların cazip davetine tamam
diyemeyiz. Binaların kundaklanmasını doğru ve makul göremeyiz. Hainlerin amacı milli aklı
karıştırmak, toplumsal düzeni baltalamak, herkesin kendine göre kurguladığı hak arayışını
hızlandırmaktır. Huzursuzluk ve istikrarsızlık kendi içinde yeni cevaplar üretecek, yeni
arayışlara kapı açacaktır. Ve bu demokratik sınırlarda olacaktır” dedi. “Hiçbir çıldırmış
istiklalimizi söndüremeyecektir” Kürt kökenli vatandaşların terörün cereme ve cefasını
çektiğini kaydeden Bahçeli, “Bombacı canavarlara en kesif tepkiyi mutlaka göstereceklerdir.
Türk-Kürt arasına nifak sokarak kanlı boğuşmaya çekmek hiçbir şerefsizin ulaşamayacağı kör
bir gayedir. Millet birliğine sahip çıkacaktır. Terör zulümdür ve zulüm karşısında tarafsız
kalmak günaha, dökülen kanlara, ihanete ortak olmaktır. Millet zulme rıza göstermeyecektir.
Türk tarihi aynı zamanda kardeşliğin, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın tarihidir. Bu tarihi
tersine çevirmek iblis uşaklarına nasip olmayacaktır. Milletim üzülmesin, hüzünlenmesin,
kaygı ve korku taşımasın, karamsarlığa düşmesin. Hiçbir çıldırmış istiklalimizi
söndüremeyecektir. Her nefes alışımızda içimiz vatan aşkıyla dolarken, yediği içtiği haram
zıkkım olan zillet ve rezaletin kölelerine birlikte engel olacağız. Bilesiniz ki, Allah bizimledir,
çünkü Allah doğrunun, doğru olanın, mazlum gönüllerin yanındadır, yarım kalan ümitlerin
yegane yardımcısıdır. Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacip’in ‘Onurla insan düşmanı
dağıtır, düşmandan önce onursuz kaçar’ sözleri hepimizin rehberidir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21376.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

"Saldırıyla alakalı gözaltına alınmalar
devam ediyor"
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan özel halk otobüsüne
yapılan terör saldırısının ardından gözaltına alınmaların devam ettiğini söyledi.
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Atatürk'ün Kayseri'ye Heyeti Temsiliye Reisi olarak gelişinin 97. yıl dönümü nedeniyle
Cumhuriyet Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Törende Kayseri Valisi Süleyman
Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Serdar Altıntuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenklerin konulmasının
ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanındaki tören
sonrasında Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, askerleri taşıyan özel halk otobüsüne yönelik
düzenlenen saldırıda yaralanan 40 askerin tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Kamçı,
"Şuanda 40 yaralımız hastanededir. 15 yaralımız taburcu oldu. Şuanda durumu ağır olan 3
tane yaralımız var. Yaralılarımızın tedavileri görülüyor. Yaralılarımızın yakınlarıyla alakaları
bütün önlemleri aldık. Bu anlamda ben Kayserililere teşekkür ediyorum. Bizler bir oteli
kapatmıştık ama vatandaşlarımızdan her şeyiyle hizmetlerindeyiz diye müracaatlar oldu.
Şuanda 15’in üzerinde kişi gözaltında. Çalışmalar devam ediyor. Teröristin kimliği de belli"
dedi. Bir gazetecinin ‘Otobüs şoförü gözaltına alındı mı? sorusu üzerine Vali Kamçı,
“Gözaltına alınmalar olabilir. Gözaltına alınan herkese suçludur veya suçsuzdur demek
mümkün değil. Bu işi yapan 15 kişi değildir herhalde. O nedenle gözaltına alınmalar da
devam edebilir. Alınmış olanlardan da olayla ilgili alakası olmayanlarda olabilir. Benim bir
şey söylemem mümkün değil. Ona adli makamlar karar verecektir. Hiç kimse böyle bir vatan
hainliğini övemez. Vatan hainliğini öven, onu iyi şekilde göstermeye çalışan da vatan
hainlerinden birisi demektir. Bununla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. Hiç kimseye
müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gereken
neyse o yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
yetkililerinden alınan bilgiye göre, 16 yaralı askerin yapılan tedavilerinin ardından taburcu
edildiği, yoğun bakımda bulunan 10 askerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 15
askerinde serviste tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21377.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kayakçılar Erciyes’te dev Türk bayrağı açtı
Erciyes Kayak Merkezinde, kayakçılar hafta sonu dev Türk bayrağı açarak, terör saldırısına
tepki gösterdi.
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Cumartesi günü Kayseri’de meydana gelen hain terör saldırısına, kayak sporcuları, Erciyes
dağında dev Türk bayrağı açarak tepki gösterdi. Sporcular, Erciyes dağının zirvesinden
itibaren, Türk bayrağını açarak, eteklere kadar indikten sonra İstiklal Marşı okudu.
Kayakçılara hafta sonu kayak yapmaya giden vatandaşlar da Türk bayrakları ile eşlik etti.
Ayrıca, "Terörü lanetliyoruz, Kayseri ve Türkiye'nin başı sağolsun", "Kınalı kuzulara kıyanlar
siz insan değilsiniz", "Ne yaparsanız yapın biriz, diriyiz, iriyiz" yazılı pankartlar da açıldı.
Erciyes AŞ tarafından hazırlanan tepki klibi, Erciyes Kayak Merkezinin sosyal medya
adreslerinden, “Hain terör alçak yüzünü bu kez de şehrimizde gösterdi. Bu menfur terör
saldırısını lanetliyoruz. Bu güzel vatanımızda bayrağımız her zaman dalgalanacak.” mesajıyla
binlerce kişiye ulaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21378.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Abdullah Gül ve Davutoğlu’na ‘darbe’
soruları
Darbe girişimi komisyonunun AK Partili üyeleri; eski Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve
Ahmet Necdet Sezer, eski Başbakanlar Ahmet Davutoğlu, Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ve
Yıldırım Akbulut’a yazılı olarak sorular gönderdi. CHP’li üyeler, söz konusu isimlerin
komisyonda dinlenilmesi gerektiği yolunda görüş bildirerek, soru hazırlamadı. Abdullah Gül'e
gönderilen mektupta çok konuşulacak sorulara yer verildi.
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TBMM FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun AK Partili üyeleri,
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yazılı olarak bir metin gönderdi. Metinde “Şubat 2012
tarihli MİT Müsteşarı'nın ifade vermeye çağrılması hadisesinde MİT Müsteşarı'na ifade

vermeye gitmesinde bir sakınca olmadığını telkin ettiğiniz şeklindeki iddialara açıklık getirir
misiniz?” gibi sorular yer alıyor. AK Partili üyeler, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da
“Başbakan Tayyip Erdoğan'ın izni dahilinde Fetullah Gülen ile bir görüşme yaptığınızdan
bahsedilmektedir. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?” sorusunu yöneltti. ABDULLAH
GÜL’E CEMAAT SORULARI Hürriyet’in haberine göre; Abdullah Gül'e sorulan 27 sorudan
bazıları özetle şöyle: – FETÖ örgütlenmesi hakkında istihbari bilgi aldınız mı? – MGK
toplantılarında, ‘Fetullah' ön adıyla başlayan illegal yapıya dair bir husus gündeme getirildi
mi? – Gazeteci Fehmi Koru'nun Amerika'ya gitmesi yönünde bir talep sizden mi geldi, yoksa
kendisi mi size teklifte bulundu? – 2004'te Faruk Loğoğlu eliyle Amerikalı yetkililere bir
mektup gönderdiğiniz ve mektupta Gülen'i eğitimci sıfatıyla methettiğiniz iddialarına açıklık
getirir misiniz? – Devlet aklı, himmet paraları ile örgüte devasa finansal güç oluşturulmasını
nasıl tespit edememiştir? – Görev süreniz içerisinde, FETÖ/PDY örgütünü güvenlik açısından
tehdit olarak gören herhangi bir rapor ya da bilgi size sunuldu mu? – Refahyol ve AK Parti
hükümetleri döneminde MGK'daki bilgilendirme sunumları FETÖ ile mi yoksa genel irticai
faaliyetlerle mi ilgiliydi? – Yetkili makamlarda bulunduğunuz süre boyunca FETÖ'nün kayıt
dışı para kaynakları ve transferleri hakkında şüpheleriniz oldu mu? Araştırılması talimatı
verdiniz mi? – 7 Şubat hadisesinde söz konusu yapının niyeti hakkında bir kanaat edinmiş
miydiniz, o tarihte nasıl değerlendirdiniz, bugün nasıl değerlendiriyorsunuz? – Şubat 2012
tarihli MİT Müsteşarı'nın ifade vermeye çağrılması hadisesinde MİT Müsteşarı'na ifade
vermeye gitmesinde bir sakınca olmadığını telkin ettiğiniz şeklindeki iddialara açıklık getirir
misiniz? DAVUTOĞLU’NA DA GÜLEN SORUSU AK Partili üyeler, eski Başbakan Ahmet
Davutoğlu'na da “Başbakan Tayyip Erdoğan'ın izni dahilinde Fetullah Gülen ile bir görüşme
yaptığınızdan bahsedilmektedir. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?” sorusunu yöneltti.
kaynak:sozcu.com.tr
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21379.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

"Saldırıyla alakalı gözaltına alınmalar
devam ediyor"
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan özel halk otobüsüne
yapılan terör saldırısının ardından gözaltına alınmaların devam ettiğini söyledi.
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Atatürk'ün Kayseri'ye Heyeti Temsiliye Reisi olarak gelişinin 97. yıl dönümü nedeniyle
Cumhuriyet Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Törende Kayseri Valisi Süleyman
Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Serdar Altıntuğ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Çelenklerin konulmasının
ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanındaki tören
sonrasında Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, askerleri taşıyan özel halk otobüsüne yönelik

düzenlenen saldırıda yaralanan 40 askerin tedavilerinin devam ettiğini söyledi. Kamçı,
"Şuanda 40 yaralımız hastanededir. 15 yaralımız taburcu oldu. Şuanda durumu ağır olan 3
tane yaralımız var. Yaralılarımızın tedavileri görülüyor. Yaralılarımızın yakınlarıyla alakaları
bütün önlemleri aldık. Bu anlamda ben Kayserililere teşekkür ediyorum. Bizler bir oteli
kapatmıştık ama vatandaşlarımızdan her şeyiyle hizmetlerindeyiz diye müracaatlar oldu.
Şuanda 15’in üzerinde kişi gözaltında. Çalışmalar devam ediyor. Teröristin kimliği de belli"
dedi. Bir gazetecinin ‘Otobüs şoförü gözaltına alındı mı? sorusu üzerine Vali Kamçı,
“Gözaltına alınmalar olabilir. Gözaltına alınan herkese suçludur veya suçsuzdur demek
mümkün değil. Bu işi yapan 15 kişi değildir herhalde. O nedenle gözaltına alınmalar da
devam edebilir. Alınmış olanlardan da olayla ilgili alakası olmayanlarda olabilir. Benim bir
şey söylemem mümkün değil. Ona adli makamlar karar verecektir. Hiç kimse böyle bir vatan
hainliğini övemez. Vatan hainliğini öven, onu iyi şekilde göstermeye çalışan da vatan
hainlerinden birisi demektir. Bununla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır. Hiç kimseye
müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gereken
neyse o yapılacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
yetkililerinden alınan bilgiye göre, 16 yaralı askerin yapılan tedavilerinin ardından taburcu
edildiği, yoğun bakımda bulunan 10 askerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 15
askerinde serviste tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21380.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Teröre tepki zirveden geldi
Erciyes Kayak Merkezinde, kayakçılar hafta sonu dev Türk bayrağı açarak, terör saldırısına
tepki gösterdi.
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Cumartesi günü Kayseri’de meydana gelen hain terör saldırısına, kayak sporcuları, Erciyes
dağında dev Türk bayrağı açarak tepki gösterdi. Sporcular, Erciyes dağının zirvesinden
itibaren, Türk bayrağını açarak, eteklere kadar indikten sonra İstiklal Marşı okudu.
Kayakçılara hafta sonu kayak yapmaya giden vatandaşlar da Türk bayrakları ile eşlik etti.
Ayrıca, "Terörü lanetliyoruz, Kayseri ve Türkiye'nin başı sağolsun", "Kınalı kuzulara kıyanlar
siz insan değilsiniz", "Ne yaparsanız yapın biriz, diriyiz, iriyiz" yazılı pankartlar da açıldı.
Erciyes AŞ tarafından hazırlanan tepki klibi, Erciyes Kayak Merkezinin sosyal medya
adreslerinden, “Hain terör alçak yüzünü bu kez de şehrimizde gösterdi. Bu menfur terör
saldırısını lanetliyoruz. Bu güzel vatanımızda bayrağımız her zaman dalgalanacak.” mesajıyla
binlerce kişiye ulaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21381.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE İMAM
MATURİDİ VE MATURİDİLİK (2)
İslamiyet birliği ve bütünlüğü emrettiği halde, mezheplerin hangi sebeplerle doğduğu
sorusunu cevaplandırmak, Mezhepler Tarihinin çalışma alanıdır. Bilindiği üzere, şu
bildiğimiz anlı şanlı mezhepler Rasulullah zamanında yoktu. Mezhepler İslam toplumunda
sorunların ortaya çıkması ile doğmaya başlamıştır. İlk Müslümanlar, sorunlarını doğrudan
Rasulallah’a aktarıyorlardı...
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Hazırlayan: Abdulbaki BİLGİN*
Akıl ve İman:
Maturidi’nin, düşünce örgüsünde öngördüğü temel amaç “akla ve sağduyuya aykırı olmayan,
Kur’an merkezli evrensel bir din anlayışı tesis etmek ve geliştirmektir.” Bununla elde edilmek
istenen ise, kendi kültür ve geleneği ile bağlarını koparmadan, Müslüman olmayı ve kalmayı
sağlamaktır. İmam’ın, “Kitabu’t Tevhid” ve “Te’vilat” adlı eserlerine bakıldığında görülür
ki “akıl” Matüridi nin düşünce sisteminin vazgeçilmezlerindendir. O’na göre, vahyin
anlaşılıp kavranmasına hazırlık için Allah, vahiyden önce aklı yaratmıştır. Büyük ihtimalle bu
nedenle olacak ki, “ aklı olmayanın dini yoktur” sözü, hükmi bir ilke olarak kabul edilmiş ve
inanç kavramlarımız arasına girmiştir.
Matüridi, aklı ve önemini Mü’minun suresi 23/ 78. Ayetine dayanarak anlatmaya çalışır.
Ayette geçen, işitme, görme sıfatlarının ardından gelen ve “gönüller(kalbler)” diye
meallendirilen “ef’ide,” kelimesine, (tekili “fuad” olan kelimeye) aklın fonksiyonlarını
yükleyerek; akıl anlamı vermiştir. Maturidiye göre akıl, insan için göz ve kulak gibi, hatta
bunlardan da önemli büyük bir İlahi lütuftur. Aynı zamanda insanda bulunan “en aziz şey”dir.
İmam Maturidi, akla çok önemli bir fonksiyon yüklemekle birlikte, Kur’an harici haber ve
duyuların bilgisinde olduğu gibi, aklın da bilgi elde edebilme gücü ve kapasitesinin sınırlı
olduğunu kabul eder.
Nahl 16/78. Ayetinde “Sizi analarınızın karnında hiçbir şey bilmez iken (dünyaya) çıkardı.
Belki şükrederler diye sizin için işitme, görme ve kalpler(düşünme kabiliyeti) veren de
yine
Allah’tır.”
Şeklinde gelen ve
“gönüller” olarak mana verilen “elefide(fuad)” kelimesini, Matüridi, “kişinin yararına ve zararına olan hususları düşünüp,
anlayıp, akletmesi “ olarak anlayarak; aklı, görme ve işitme organları ile birlikte, bilgi
edinme vasıtası olarak görür.(Bakınız,7/179)
Maturidi, “imanı” bir akıl işi olarak kabul edip, bir yaratıcının varlığına ve birliğine “iman “
için “aklı” tek başına yeterli görmüştür. O halde, bir rasul/nebi sesi duymamış ve rasullerin
geldiği bir dönem yaşamamış insanlar, yaptıkları fiillerden ve yapmadıkları ibadetlerden
değil, “iman”dan sorumlu ve yükümlüdürler. Ancak dini ayrıntılar, bir nebinin risaletini ve
açıklamasını, yani “nakli bilgiyi “ gerektirmektedir. Ona göre “şer’i” bilgi nakil ile, “dini
bilgi” akıl ile bilinir. Ebu Hanife gibi Matüridi de imanı, teemmül ve tefekkür eden akıl ile

yani kalb ile zihni bir tasdik, olarak ifade etmiştir. Ayrıca bunu mü’min olabilmenin yeterli
şartı sayıp, dil ile beyan(ikrar) etmeyi bile, zorunlu görmemiştir.
Amel İman İlişkisi:
Farklı asırlar da yaşamış olan bu iki imam, siyasi istismarları önlemesi açısından gerekli olan
bir hususa, yani “amel” ile “iman” ilişkisini “amel imanın bir parçası değildir,” diye ifade
etmişler ve buna da oldukça bağlı kalmışlardır. Böyle bir hükmün olmaması durumu, özellikle
hem sonradan Müslüman olanların zararına yorumlanabilecek, hem de İslam’a sonradan
katılımları neredeyse imkansız hale getirebilecek düşüncelerin yaygınlaşmasına yol açabilirdi.
Maturidi’nin yaptığı bu ayrım, işte bu mahsurların önlenmesi açısından önemlidir. Yapılmış
olan bu ayrımın, sonradan Müslümanlığa giren Türkler için anlaşılır ve olumlu bir yaklaşım
olduğu, daha sonra yapıla gelen “kelami” tartışmalarla doğrulandığı görülmüştür. Matüridi
nin bu konuya olan yaklaşımında ki anlayış, sadece siyasi ve sosyolojik boyutlu olmayıp;
teorik ve teolojik boyutu da dikkate alan “akli” bir yaklaşımdır.
Amel- iman bütünlüğünü savunan, bunun sonucu pek çok felaketlere, fecaatlere imza atan
lafızcı anlayışın öncüsü Harici bağnazcılığına karşı, amel-iman ayrımını ilk olarak Mürce
fıkası ileri sürmüştür. Mürcie gibi Maturidi de, amellere (Allah’ın farz kıldığı ibadetlere)
inanmakla, farz olduğunu bildiği ve inandığı halde yerine getirmemeyi; ayrı hükümlerin
konusu olarak görmüştür. Ona göre Kur an da pek çok yerde iman edenlerin ve salih amel
işleyenlerin, (atıf harfi olan) “vav” la bir birinden ayrılmış olması, aynı isim altında
birleştirilmemesi, amellerin imandan olmadığının delilidir. Mü’minlerin farz olan şeyleri
işlemeleri, iman etmiş olmalarındandır. Yoksa imanları, farz olan şeyi işlemiş olmalarından
doğmuş, değildir. Bu kural, o gün için olduğu gibi, bu gün içinde, büyük günah işleyen
herkesi tekfir eden ve amel-iman birlikteliğini savunan bağnaz “Selefi Zihniyeti” de geçersiz
kılmaktadır.
Vahiy, Vahyin - Kur’an Yorum Yöntemi :
Matüridiye göre, dinde resul/nebi vahiyden önce gelmektedir ve vahiy ona göre gerçeklik
(değer) kazanmaktadır. Çünkü dinin tebliğcisi ve bunun insanlar için yaşanır hale getiren
kişiler, resuller/nebilerdir. Ayrıca nebilerin kültürü, kişiliği; içinde yetiştiği toplumun kültürel,
ekonomik v.b. özellikleri de bu “şer’i” yapıya yansımakta ve vahyin o toplumun zihni
seviyesine göre açıklanıp faydalı ve işe yarar hale gelmesi sağlanmaktadır.
Matüridi, dinin anlaşılması hususunda “vahyin” yanında “sünneti” de tabii olarak, özel bir
yere koymaktadır. İkisini de “akıl” ile ilişkiler bağlamında ele almaktadır. Ona göre “Allah”ın
kelamı” olan vahiy akılla, akılda vahiyle hiçbir zaman ve hiçbir durumda çatışmaz. O, çok
önemsediği akla bir sıfat ilave ederek “akl-ı selim”(sağlam ve erişkin akıl) kavramını kullanır.
Ayrıca bu aklın vahiy değeri taşıdığını da belirtir. Ancak bu büyük imama göre, tek başına
“ne akıl vahyin yerini, ne de vahiy aklın yerini doldurabilir.” Matüridi, ahlakta akıl, amelde
ise vahiy esas alınmalıdır, der. Bunun diğer bir ifadesi: ameli konularda “vahiy ve sünnet
ağırlıklı; itikadi ve ahlaki konularda” akıl” ağırlıklı bir sistemdir. Ancak O’na göre, her
durumda doğru ve güvenilir bilgi, delile dayanan, temeli sağlam olmak üzere akli ve nakli
bilginin bütünlüğüdür. Maturidi, eserlerinde, delil olması için, müracaat etiği hadislerin ya da
haberlerin sıhhati konusunda emin olmadığı zamanlarda: “eğer sübutu kesin ise” şeklinde
ihtiyati bir cümle kullanmayı ihmal etmemiştir.
Tefsir ve Te’vil:
İmam Matüridi, Kur’an ı anlama ve yorumlamanın iki ayrı yöntemine işaret eder. Bunlar
“Tefsir” ve “Te’vil” dir. Ona göre bunlar, birbirinin ne aynısıdır ne de alternatifidir. Ancak
birbirinin tamamlayıcısıdır. Kur’an ın nüzulü ortamını yaşayan ve tecrübe sahibi
olan sahabelerin, ayetlerdeki kelimelerin ne anlama geldiğine ilişkin beyanları “tefsir” dir.
Tefsir de, Allah’ın ne murad ettiğini tesbit etme iddiası vardır. Te’vil de ise, Te’vil
yapan, ayetlerde Allah’ın ne murd ettiğini değil, ibareden (sözlerden) kendisinin ne
anladığını ortaya koyma gayreti vardır. Sonuçta te’vil yapan “bu ifade ile Allah şunu murat

etmiştir” demez, “bu ifade muhtemelen şu anlama (anlamlara) gelebilir” der ve yorumunu
tamamlar.
İmam Maturidi, Fatiha suresindeki “HAMD” kelimesinin te vil ve tefsirini örnek vererek
şunları söyler:
“Tefsirciler bu kelimenin tefsirinde ihtilaf etmişler. Bir kısmı Allah bu ifade ile kendisini
övmektedir, demiş; bir kısmı ise Allah bu ifade ile, insanlara kendisine hamd etmeyi
emretmiştir, demişler. Te’vil yönteminde ise, te’ vil i yapan: Hamd: övgü ve sena anlamına
gelir, Allah a şükrederek emrine tutunmak demektir. Bununla ne kast edildiğini en iyi Allah
bilir, şeklinde görüş bildirir.” Matüridi, anlamı tam ve kesin olarak anlaşılan söz ve kelimeler
üzerinde te’vile gerek olmadığını da belirtir. Esasında Kur’an üzerinde te’vil’e baş vurma
dönemi ashab sonraki dönemlerdir. Diğer bir ifade ile ashab döneminde Kur’an yorumuna
“tefsir”, sonraki dönemlerde Kur an yorumuna “te’vil” denmiştir. Bu şu demektir: Ashab
döneminden sonra yapılan ve adına “tefsir” denilen açıklamalar aslında “tefsir” değil “te vil”
dir. Bu düşünceleri Matüridi bir ilke olarak benimseyip ilan etmiştir. O’na göre “tefsir” ve “te
vil” ayrımı “lafız” ve “anlam” ayrımıdır. Lafızda “rivayet”, anlamda “dirayet” esastır.
Matüridi’nin kendisinin de, Kur’an üzerinde yaptığı çalışma ve yorum yöntemi, doğal
olarak,” dirayettir”, yani “te vil” dir. Onun için eserinin adını, açıkça bilinsin amacıyladır ki,
“Te’vilatu’l Kur’an” diye isimlendirmiştir. Bu isimlendirmenin gereği olarak da, eserini
yazarken, salt rivayetlere dayanmayıp, Kur’an ı akli yorumlara da tabi tutarak ele alıp
yorumlamıştır. Bu yorum yöntemi kabul görmüştür ki, daha sonraki dönemlerde de ünlü
alimler’den bir kısmı eserlerine, “te’vilat” ismini vermişlerdir. Bunlarında bir bazıları: Kadı
Beyzavi/685-1286 (Tebriz), Taberi/923 (Bağdat), Zemahşeri/1143 (İran) ve Ömer
Nesefi/1310 (İran) dir.
(Devamı yarın)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21382.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kayseri’de 7 firmaya ait 9 ürün hileli çıktı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre Kayseri’den 7
firmanın piyasa sürdüğü 9 ayrı üründe hile tespit edildi.

20 Aralık 2016 Salı 11:48

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yurt genelinde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen
aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata
ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu. Taklit ve karışım
yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Bakanlığın internet sitesinde
açıklandı. Listede Kayseri’den 7 firma var Açıklanan listede kentimizden Süt ve Süt ürünleri
ile Et ve Et ürünleri kategorisinde 7 firmanın bazı ürünlerde hile yaptığı ortaya çıktı. İşte o
firmalar ve ürünler: Süt ve süt ürünleri Firma Ürün Adı Marka Birsen Güven Gıda San. ve

Tic. A.Ş Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) Karel Narin Süt ve süt Ür. Gıda Paz. Tic.
Ltd. Şti. Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ, Nişasta) Narlıtepe Ünsal Süt ve Süt Mamülleri
Hay. Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) Kemerlioğlu Yem Gıda San ve Tic. Ltd. Şti Et ve Et
ürünleri Firma Ürün adı Marka Danacı Et Ürünleri Ltd. Şti. Isıl İşlem Görmüş Sucuk Şanlı
Danacı (Kanatlı Eti, Baş Eti ve Deri Dokusu Tespiti) Isıl İşlem Görmüş Sucuk Hakimiyet
(Kanatlı Eti Tespiti) Hızal Gıda San. Tic. Ltd. Şti Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kanatlı Eti
Tespiti) Hafızoğlu Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk (") Hafızoğlu Uysallar Köfte ve Izgara
Izgara Köfte (Kırmızı Et, Pişmiş) (Kanatlı Eti Tespiti) Avcılar Kebap Salonu Izgara Köfte
(Dana) (Baş Eti Tespiti) Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21383.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği’nden
duyarlı yaklaşım
Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Talas Yolu-Erciyes Üniversitesi Kampüsü yanında
gerçekleşen hain saldırıda yaralanan askerlerin yakınları için konaklama ve ihtiyaçlarını
sağlamak için harekete geçti.

20 Aralık 2016 Salı 09:38

Birkaç gün önce yaşanan acı olay sonrası kentimize gelen yaralı askerlerin yakınlarına destek
olmak için seferberlik başlatıldı. Uzun yıllardan beri ihtiyaç sahiplerine destek olma
noktasında elinden geleni yapan Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği hassasiyet göstererek,
terör saldırısı sonrasında yaralanan askerlerin devam eden tedavileri nedeniyle kentimize
gelen yakınlarına destek olmak için çalışma başlattı. Dernek, yaralı askerlerin yakınlarına
konaklama ve diğer ihtiyaçları için destek olacak. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21384.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Terörü çocuklara anlatma yöntemi!
Psikolog ve Pedagog Gülşah Öztürk Erten, ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman
geçirmeyi bu dönemde ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.
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Terör ve saldırıların çocukların dünyasında da soru işaretleri ile birlikte yoğun güvensizlik ve
kaygıya sebep olabildiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog ve Pedagog Gülşah Öztürk Erten,
ailelerin çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmeyi bu dönemde ihmal etmemesi
gerektiğini belirtti.'
Ruh sağlığınızı terör olaylarından koruyun!
Gülşah Öztürk Erten, bitmek bilmeyen travmatik olayların ebeveynleri, çocukları ile bu
konuyu paylaşmak zorunda bıraktığını belirti."
Ani bir şekilde gelişen, kaygı ve panik oluşturan, kişinin ya da sevdiklerinin hayatını tehdit
eden, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olay ve deneyimler psikolojik travma olarak
tanımlanabilir" diyen Psikolog Erten, "Kişide kaygı ve korku ile birlikte yoğun çaresizlik ve
güvensizlik duygularının yaşanmasına sebep olur. Çocuklarda yaşla birlikte olayın algılanışı
ve verilen tepkiler değişebilir. Okul öncesi dönemde çocuklar anlamlandıramadıkları olayları
ebeveynlerinin davranışları ve onların bakış açısıyla değerlendirirler. Dolayısı ile yetişkinlerin
verdikleri tepkiler ve ruh halleri çocuğun algısında doğrudan etkilidir. Okul dönemindeki
çocuklar ise ailelerin yanında olayın konuşulmamasına karşılık arkadaşları ve çevresinde olan
konuşmalardan olayı duyabilmektedir. Bunun sonucunda daha yoğun kaygı ve güvensizlik
yaşayabilmektedirler'' şeklinde konuştu.
Çocukların ilk ihtiyaç duydukları şeyin güven duygusunu yaşamak olduğunu belirten
Psikolog Erten, "Aileler çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirmeyi bu dönemde ihmal
etmemelidir. Çocuklarının mümkün olduğunca düzenleri değiştirilmemeli ve ailecek yapılan
etkinliklere devam edilmelidir.
Darbeyi çocuklarımıza nasıl anlatacağız?
'Bana ihtiyaç duyduğun her zaman yanında olacağım' duygusu verilmelidir. Yapılacak
konuşmadan önce çocuğun ne bildiğini öğrenmek faydalı olacaktır. Televizyon ya da
çevreden herhangi bir şey duymamış bile olsalar ailelerin hissettikleri öfke ya da umutsuzluk
gibi duygular çocuklar tarafından fark edilmiş olabilir. Böyle bir durumda olayın detayı
verilmek yerine ailenin yaşadığı duyguların sebebi kısaca açıklanabilir'' ifadelerini kullandı.
Çocukların duygularını adlandırmaları ve konuşmaları teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen
Psikolog Erten, "Henüz yaşadığı korku ve endişeyi adlandıramayacak yaşta olan çocukların
oyunları ve çizimlerinde farklılık görülebilir. Onların yaşadıkları duygular ebeveynler
tarafından isimlendirilmeli ve bu duygulara karşı yapılabilecekler konuşulmalıdır.
Çocuğunuzun sorduğu soruları dikkatli dinleyin!
Çocukların sordukları sorular dikkatli dinlenilmeli ve yaş seviyesine göre açıklayıcı bilgiler
verilmelidir. Okul öncesi dönemdeki çocuklarda en çok karşılaşılan sorulardan biri de neden
bu olayların olduğu sorusudur? Onlara her insanın farklı düşünceleri olabileceği, farklı şeyleri
sevebileceği anlatılabilir. Mavi renk sevenlerin olabileceği gibi pembe renk sevenlerinde

olacağı dünyanın farklılıklarla güzel olduğu mesajı verilebilir. Sorunlarımızı şiddetle
çözmenin yanlışlığı üzerine konuşulabilir. Bu şekilde yanlış davranan kötü insanlar kadar
dünyada iyi insanların da olduğu vurgulanmalıdır. Çocukların yaşanılanları reddetmesini
beklemek yerine gerçekliği anlatabilmek gerekir. Bunun için nasıl önlemler alındığı ve
kendilerinin nelere dikkat edeceği konuşulmalıdır" dedi.‘
Darbe endişesi çocuklarda güven duygusunu zedeliyor’
Son olarak "çocukların geleceğe karşı umutlarını korumaları sağlanmalıdır" diyen Psikolog
Erten, çocukların tüm olumsuzluklara rağmen gelecekte kendilerini bekleyen güzel günler için
hedef ve amaçlar koyması için teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21385.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvanları
Teslim Edildi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan Genç
Çiftçi projeleri kapsamında Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerindeki genç çiftçilere
küçükbaş hayvanları İlçe Müdürlüklerince teslim edildi.
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Pınarbaşı İlçesi Beserek Mahallesi genç çiftçilerinden Turgut Fıçıcılar ile Sarıoğlan İlçesi
Muratbeyli Mahallesi genç çiftçilerinden Senem Akkoç'a proje kapsamında hak kazandıkları
40'ar adet koyunları teslim edildi. Yetkililer "Genç üreticilerin tarım ve hayvancılığa
yönelmesi Kayseri'nin kalkınma ve refahının sağlanması bakımından büyük öneme sahiptir.
Bu noktada da İl Müdürlüğü olarak tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren genç
çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21386.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Cübbeli protesto
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ve öğretim üyeleri,
Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısını, cübbeleriyle yürüyerek
protesto etti.
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ERÜ Enstitüleri önünde toplanan öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ve öğrencilerden
oluşan grup, Türk bayraklarıyla terör olayının gerçekleştiği alana yürüdü. Öğretim üyeleri
cübbeleriyle yürüyüşe katılırken, ERÜ'de eğitim gören yabancı öğrenciler de hem Türk
bayrağı hem de ülkelerinin bayraklarını taşıdı. Yürüyüşte, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez",
"Şehidim hakkını helal et" sloganları atıldı. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda
bulunulmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Şahin Güven
tarafından dua edildi. Burada konuşan Prof. Dr. Güven, üniversite yakınında meydana gelen,
14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını şiddetle
lanetlediklerini söyledi. Türkiye üzerinde çeşitli emelleri bulunan terör örgütlerinin, ülkenin
birlik ve beraberliğinin bozulması, bölünüp parçalanması için adeta tüm güçleriyle seferber
olduğunu dile getiren Güven, bunun için her türlü oyunu oynadıklarını, her türlü çirkin
tezgahı sergilediklerini ifade etti. Terör örgütlerinin Türk milletinin gücünü, özgürlüğüne
düşkünlüğünü göz ardı ettiğini belirten Güven, şöyle konuştu: "Üzgünüz, kızgınız ama bir o
kadar da güçlü ve kararlıyız. Düşman askerine 'Çanakkale geçilmez' dedirten Çanakkale ruhu,
Anadolu'dan düşmanı tamamen temizleyip denize döken milli mücadele ruhu, 15 Temmuz’da
darbecilere 'dur' demesini bilen Yenikapı ruhu, milletimizin içerisinde var olan cesaret ve
kahramanlığın göstergesidir. Milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlığı ebediyete kadar
sürecektir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına kimse mani olamayacaktır. Erciyes
Üniversitesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın terör örgütlerine karşı başlattığı milli
seferberliği sonuna kadar destekliyor ve tüm gücümüzle buna destek olmaya çalışacağımızı
belirtiyoruz." Güven, provokasyon amacıyla şehit ve yaralıların sayılarının farklı söylendiğini,
bunlara itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Öğretim üyeleri, karanfil bırakarak
olay yerinden ayrıldı. CHP İl Teşkilatı saldırıyı kınadı CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah
Keskin ve parti teşkilatı da terör saldırısının olduğu alanda olayı protesto etti. Kur'an-ı Kerim
okunup dua edilmesinin ardından grup, olay yerine kırmızı gül ve karanfil bıraktı. Keskin,
terörün dil, din, ırk farkı gözetmeden tüm insanlığı hedef aldığını, buna karşı parti ayrımı
yapılmadan birlik ve bütünlük içinde olunması gerektiğini vurguladı. STK'lar da olay yerinde
Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri de gün içinde olay yerine gelerek
açıklamalarda bulundu. Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan alçak saldırıyı
lanetlediklerini, Türk milletinin dirayetiyle terörün sonlanacağını belirtti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21387.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Öğrencilerden şehitlere hatim
Kayseri'de öğrenciler, Cumartesi günü meydana gelen terör saldırısında şehit olan askerler
için hatim indirdi. Hatim duası İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Cami-i Kebir'de
yapıldı. Duadan sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da şehitlerin ailelerine
başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

20 Aralık 2016 Salı 09:47

Kayseri'de 17 Aralık Cumartesi günü meydana gelen terör saldırısında şehit düşen askerler
için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İmam Hatip Okullarında eğitim gören 500 öğrenci ile
İl Müftülüğü tarafından açılan Kuran Kursları'nda 297 hatim indirildi. Hatim duası İl Müftüsü
Doç. Dr. Şahin Güven tarafından Cami-i Kebir'de yapıldı. Duadan sonra konuşan İl Milli
Eğitim Müdürü Osman Elmalı da şehitlerin ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere de
acil şifalar diledi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21388.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Başkan Yıldız Ak Parti’den istifa etti
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, üyesi olduğu AK Parti’den istifa ettiğini
açıkladı. Yıldız, belediyede çalışan bir çiftin ev ve arabasının kurşunlanması ile gündeme
gelmiş, bunun üzerine AK Parti İl Başkanlığı tarafından Merkez Disiplin Kurulu'na sevk
edildiği bildirilmişti.
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Partisinden istifasını ‘Görülen lüzum üzerine’ diyerek açıklayan Sarıoğlan Belediye Başkanı
Ali Osman Yıldız “Beni bu makama halkım getirdi. A partisi, B partisi benim hizmetlerime
engel olamaz. Ben yine de görevimin başındayım. Sadece partimin daha fazla yıpranmaması
ve yıpratılmaması için partimden görülen lüzum üzerine istifa ediyorum” dedi. Kurşunlanma
olayı Yıldırım Mahallesi Akarca mevkisinde, Sarıoğlan Belediyesi Yazı işleri Müdürü Hikmet
Gökkurt ile eşi Emlak İşleri Müdürü Adnan Gökkurt'a ait eve, kimliği belirsiz kişi ya da
kişilerce silahla ateş açılmıştı. Evin kapısına ve camlarına kurşun isabet eden saldırının
ardından jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gökkurt çiftinin, Bakarcak

Mahallesi'ndeki evleri ile otomobillerine de çiftin evde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi
ya da kişilerce silahla ateş açılmış, yaralanan olmamıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan
Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, olayla bir ilgisi olmadığını açıklamıştı. Yıldız
için partiden ihraç istemi Yaşanan bu gelişmeler üzerine AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Sarıoğlan ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın Merkez
Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirmişti. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21389.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

“Bunlar aşağılık”
Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan askerlerin tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde
sürüyor. Yoğun bakım servisinde tutulan yaralı askerlerden Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar,
gerçekleşen terör saldırısına “Aşağılık bunlar” diyerek tepkisini dile getirdi.
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıların yakınları da
poliklinikler binasında bekliyor. Yaralı askerlerden Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar, yaptığı
açıklamada, oğlu için doktorların elinden geleni yaptığını ancak durumunda bir iyileşme
olmadığını anlattı. Oğlunun yoğun bakım servisinde tutulduğunu belirten Yaşar, şöyle devam
etti: "Bunlara söyleyecek laf bulamıyorum. İnsan olarak da bulamıyorum, hayvan olarak da
bulamıyorum. İnsanlık dışı bir olay. En aşağılık laflara bile değmezler. Çünkü daha da
aşağılık bunlar. Devleti vatanı bekleyen mazlum askerden, polisten ne istiyorsunuz? Benim
çocuğum şu anda gazi, şehit de olsa zoruma gitmez. Bu vatan bizim çünkü. Oğlum da şehit
olsun, kızım da ben de şehit olurum. Hiç önemli değil ama düzelecekse şehit olalım. Bunlar
bu şekilde bizi yıldırmaya çalışsa da yıldıramazlar. Buna da eminim. Biz Gaziantepliyiz. Bizi
herkes bilir. Biz canımızı veririz ama namusumuzu vermeyiz. Canımızı veririz, toprağımızı
vermeyiz. Askere geleli 4 ay olmuştu." Mesut Yaşar'ın dayısı Neşet Ayaz da "Bu vatan da
ülke de bizimdir. Bu askerler de bizim askerimiz. Oğlumuz ölür, vatanımız sağ olsun. Bu
satılmış köpeklere diyecek bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı. Yaralı askerlerden
Ufuk Uysal'ın babası Arif Uysal da oğlunun terhisine bir ay kaldığını belirtti. Oğlunun yolunu
gözlerken terör saldırısının gerçekleştiğini ifade eden Uysal, "Allah yardımcısı olsun. Şu an
yoğun bakımda. Servise çıkacak diye bekliyoruz. Hayati tehlikesi yok. Durumu iyiye
gidiyor." dedi. "Kayseri'ye bir hafta önce gelmişti" Yaralı er İlyas Akman'ın babası İzzettin
Akman da oğlunun durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Allah İlyasımızı bize bağışladı.
Kayseri'de bu olayın olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Bu olay Kayseri'de nasıl oldu,
bilmiyorum." dedi. Yaralılardan Ferdi Çatal'ın annesi Yeter Çatal da oğlunun 40 gün sonra
tezkere alacağını dile getirerek, "Allah belalarını versin. Oğlumu bir kere görebildim ama
şuuru yerinde değildi. Makineye bağlı." ifadelerini kullandı. Ferdi Çatal'ın akrabası Ümit
Köle de iki kez ameliyat edilen Çatal'ın yoğun bakımda olduğunu anlattı. Terörün namert bir
şey olduğunu dile getiren Köle, "Düşmanımızı bilsek, karşılıklı çarpışsak, ona acımayacağız

ama arkamızdan vurulduğu zaman çok zorumuza gidiyor. Evlatlarımız pisi pisine gidiyor.
Bizi üzen noktası bu." diye konuştu. Er Mehmet Kilit'in akrabası Hamide Bağdın da Kilit'in
durumunun iyi olduğunu, bugün normal odaya alınacağını söyledi. Dün kendisini Kilit ile
görüştüklerini belirten Bağdın, "İyi olacak inşallah. Tezkeresine 45 gün vardı. Ne
söyleyebiliriz böyle bir hain saldırı için. Doğu'da görev yapıyordu. Bir hafta önce gelmişti
Kayseri'ye." dedi. Diğer yaralı yakınları da terör saldırılarının son bulmasını isteyerek, "Allah
bir daha bu acıyı milletimize yaşatmasın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitlere rahmet
diliyoruz. Hepsi bizim evladımız. Sözün bittiği yerdeyiz." ifadelerini kullandılar. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21390.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kayseri saldırısına ABD’deki Türklerden
tepki
Amerika Türk Toplulukları Birliği (ATTB) Başkanı Savaş Şahin, “Türkiye'nin huzurunu
hedef alan bu saldırılar karşısında Türk Milletinin dayanışma ruhu içinde birlik ve
beraberliğini sürdüreceğine olan inancımız tamdır” dedi.

20 Aralık 2016 Salı 09:56

Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan
bombalı saldırıyı kınayarak, "Din, insan, vatan ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli
elbet kırılacaktır. Huzur şehri olan Kayseri’ye ve yurdumuza korku salmaya çalışanlar elbet
en kısa zamanda cezasını bulacaktır" dedi. Şahin, “Milletimizin geleceğine yön verecek
adımların atıldığı bu günlerde, böyle hain ve sinsice saldırıların meydana gelmesi oldukça
manidardır. 15 Temmuz darbe girişimi ile amaçlarına ulaşamayanlar, Türkiye ekonomisi
üzerindeki planlarının da tutmayacağını anlayınca terör silahına bir kez daha sarılmışlardır”
şeklinde konuştu. “Allah milletimize zeval vermesin" "Kayseri'de yaşanan menfur saldırıda
Mehmetçiğimizi, halkımızı ve bilhassa öğrencilerimizi hedef alan terör eylemini bütün
varlığımla kınıyor, telin ediyorum” diyen ATTB Başkanı Savaş Şahin, “Din, insan, vatan ve
hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbet kırılacaktır. Huzur şehri olan Kayseri’ye ve
yurdumuza korku salmaya çalışanlar elbet en kısa zamanda cezasını bulacaktır. Peygamber
ocağının neferleri, ülkemizde ve dünyada barışın temini için mücadele etmeye devam edecek,
emniyet ve selametimiz için atılan adımlar asla sekteye uğramayacaktır. Bugün Halep için
seferber olup yardım tırlarıyla sınıra ulaşan binlerce vatandaşımız, insanlığın zulüm, terör ve
şiddet elinde yok olup gitmesine izin vermeyecektir. Bu necip millet, göğsündeki iman ve
vatan aşkıyla barışın ve aydınlık bir geleceğin teminatı olmaya devam edecektir. Allah bu
millete zeval vermesin.

Rahmetini, desteğini, himayesini, Türk Milletinin üzerinden eksik etmesin” ifadelerine yer
verdi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21391.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Şehitlerin türküsü yürek dağladı
Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan askerlerden istihkam Er Uğur Korkmaz da şehit
düştü. Korkmaz'ın arkadaşlarıyla söylediği ve sosyal medya hesabından paylaştığı türkünün
videosu ise yürekleri dağladı.
20 Aralık 2016 Salı 10:00

Çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör
saldırısında yaralanan istihkam er Uğur Korkmaz şehit oldu. Korkmaz'ın şehit düşmeden
günler öncesinde paylaştığı duygu yüklü bir video ortaya çıktı. Korkmaz, sosyal medya
hesabından paylaştığı videoda, arkadaşlarıyla 'Ölüm Allah'ın emri şu ayrılık olmasaydı" isimli
türküyü söylüyor.
Video izleyenlerin yüreklerini dağlıyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21392.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Arabuluculuk zorunlu oluyor
Adalet Bakanlığının hazırladığı İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’na göre, işçi ve işverenin
alacak ve tazminatları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurma
mecburiyeti getiriliyor.
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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı’nda sona
gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu’nun katıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısında taslak masaya yatırıldı. Adalet
Bakanlığı, öneriler doğrultusunda taslağa son şeklini verecek.

Taslakla kanundan, bireysel ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren alacak ve
tazminatları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu
getiriliyor. Tarafların ilk 2 saatlik ara bulucu huzurunda görüşme ücreti Hazine tarafından, iki
saati aşan kısmın ise taraflarca eşit şekilde karşılanacak. Şartların sağlanamaması ve tarafların
uzlaşamaması durumunda ise taraflar İş Mahkemesinde dava açabilecek.
Zorunlu ara buluculuk uygulaması ile birlikte iş uyuşmazlıklarının, kısa süre içinde ve daha az
masrafla çözümlenmesine imkân sağlanacak. Arabuluculuk müzakerelerinin gizli yapılacak
olması nedeniyle iki tarafın sırlarının korunması sağlanacak. Arabuluculuk yöntemiyle işçi ve
işveren arasındaki uyuşmazlıklarda işçinin çocuğunun veya bir yakınının işe alınması, işçiye
ev alınması gibi değişik yöntemlerde anlaşmalar sağlanabilecek.
Adalet Bakanlığı tarafından alternatif çözüm yolu olarak getirilen ‘ara buluculuk’ 3 yıldır
uygulamada bulunuyor. Yaklaşık 3 yılda ara buluculuk yöntemine başvurulan 5 bin 289
dosyanın 5 bin 46’sında anlaşma sağlandı. Arabuluculara gelen başvuruların 4 bin 222’si yani
yüzde 80’ı işçi-işveren uyuşmazlıklarını oluşturuyor. İş uyuşmazlıklarındaki ara buluculuğa
giden dosyaların yüzde 97’sinde taraflar uzlaşarak mahkemeye gitmeden uyuşmazlıklarına
çözüm bulduğu ortaya çıktı.
İşçi ve işveren alacak ve tazminatları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce ara bulucuya
başvurma zorunluluğu getirilmesi ile birlikte İş Mahkemelerinin iş yükünde büyük bir azalma
yaşanacak. Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2014 yılında 424 bin 890, 2015 yılında ise 455
bin 984 dosya iş mahkemelerinde görüldü. Hukuk mahkemelerinin toplam iş yükünün yüzde
18’i, iş uyuşmazlıklarından oluşuyor. Yargıtay’da sadece bu işe bakan 5 daire, toplam hukuk
davalarının yüzde 31’ini inceliyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21393.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Bir yılda 1 milyondan fazla konut satıldı
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılı verilerine göre, bir yıllık süreçte 1 milyon 149
bin 122 konut satıldı.
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Türkiye genelinde bu yıl en fazla konut satışı yapılan iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir,
en az konut satışı yapılan iller ise Tunceli, Bayburt ve Ardahan oldu. Konut ve arsa alım, satış
işlemlerinin toplam mali karşılığı ise 714 milyar 475 milyon 57 bin 976 lira olarak
gerçekleşti. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün konut ve arsalara yönelik alım ve satış
verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016'da tapuda toplamda 6 milyon 701 bin 642 işlem
gerçekleştirildi. Tapuda bu yıl içerisinde 401 bin 770 arsa satışı yapılırken, konut satışı
yapılan işlem sayısı da 1 milyon 149 bin 122 oldu. Türkiye genelinde en çok arsa satışı
yapılan 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, Konya ve İzmir olarak belirlendi. İstanbul'da
49 bin 88, Ankara'da 29 bin 515, Antalya'da 18 bin 321, Konya'da 17 bin 29, İzmir'de ise 16
bin 170 arsanın satışı gerçekleştirildi. 2016'da arsa satışının en az olduğu iller ise Bayburt

(544), Hakkari (536), Bartın (478), Rize (369) ve Artvin (323) oldu. Tapuda 2016'da
gerçekleştirilen konut ve arsaların alım, satış işlemlerinin toplam mali karşılığı 714 milyar
475 milyon 57 bin 976 lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2015'te 417 bin 371 arsa satışı
gerçekleştirilirken, konut satışı yapılan işlem sayısı da 1 milyon 159 bin 268 oldu. Genel
müdürlüğün 2015 yılı verileri, içerisinde bulunduğumuz tarihle karşılaştırıldığında 15 günlük
işlem fazlalığını içeriyor. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21394.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

"Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya
ilişkileridir"
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı
saldırıya ilişkin, "Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" dedi.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı
saldırıya ilişkin,"Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" dedi. 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin
konuştu. Gül, "Hedef Karlov değil, Türkiye-Rusya ilişkileridir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21395.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Hazine, yüksek prim uygulayana göz
açtırmadı
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Zorunlu trafik sigortasında aşırı yüksek prim teklifi
başta olmak üzere kural ihlalinde bulunan sigorta şirketlerini tespit ettik. Bu kapsamda
Hazine, 27 şirkete idari para cezası kesti." dedi.
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, son yıllarda Türkiye'de görülen
hasar maliyetlerindeki yükselişe karşılık sektörün de primleri yükselttiğini gördüklerini,
bunun üzerine hem sektörü rahatlatmak hem de vatandaşın uygun ve kaliteli hizmete ulaşması
amacıyla önemli tedbirler aldıklarını ifade etti.
Trafik sigortası poliçe tanzimi esnasında teminat kapsamına girmeyen rizikoların yargı
kararları ile kapsama dahil edilmesi ve hasar ödemelerinde belirsizliğe neden olan yapısal
sorunlar nedeniyle özellikle 2015 yılının ikinci yarısından itibaren primlerde meydana gelen
artışı dikkatle izlediklerini ve yasal düzenlemeler yaptıklarını anlatan Şimşek, bu çerçevede
26 Nisan'da çıkarılan kanun ile trafik sigortası maliyetlerinin öngörülebilir hale getirilmesi
için yoğun çaba harcandığını belirtti.
"yüzde 8'lik düşüş"
Yapılan söz konusu kanun değişiklikleri ile fiyatlamada istikrarı bozan yargı kaynaklı yapısal
soruna karşı güvence sağlandığına ve primlerde aşağı yönlü trend başladığına dikkati çeken
Şimşek, "Bu yıl mayıs ayından kasım sonuna kadar tüm araç grupları için ortalama yüzde
8'lik ve otomobil araç grubu için ise yaklaşık yüzde 9'luk düşüş gerçekleşmiştir." dedi.
Şimşek, sigortalıların piyasada fiyat araştırması yaparak daha düşük bedel üzerinden ek
masraf olmadan, eski poliçesini iptal ederek aradaki zamanda teminat boşluğuna yer
vermeden yeni poliçe düzenlemesine de olanak tanındığını bildirdi.
"Şirketler kendilerine çeki düzen vermeli"
Yaptıkları tüm bu düzenlemelere rağmen, aşırı yüksek prim teklifleri başta olmak üzere kural
ihlalinde bulunan şirketleri tespit ettiklerini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:
"Zorunlu Trafik Sigortasında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin Hazine Müsteşarlığınca
yakından takip edilmektedir. Söz konusu şirketlerce düzenlenen poliçelere ve verilen teklif
primlerine ilişkin olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından Hazine Müsteşarlığına
düzenli olarak raporlama yapılmaktadır. Söz konusu rapordaki verilere göre, hiç teklif
vermeyen, sigorta yapmaktan kaçınmaya yönelik aşırı yüksek fiyat teklif eden veya bu
fiyatlara göre poliçe düzenleyen sigorta şirketleri tespit edilerek Hazine Müsteşarlığınca
anılan şirketlerin savunmaları alınmakta ve bu şirketlere Sigortacılık Kanunu’nun ilgili
maddesi gereği 12 bin liraya kadar idari para cezası uygulanmaktadır."
Şimşek, Hazine Müsteşarlığınca alınan savunmalar neticesinde kural ihlalinde bulunan 27
sigorta şirketine idari para cezası kesildiğini açıkladı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21396.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Terörü lanetliyoruz
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kayseri’de
yaşanan hain terör saldırısını kınadı.
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Nursaçan yazılı olarak paylaştığı kınama mesajında, “Kayseri Erciyes Üniversitesi ana
kampüs girişindeki trafik ışıklarında, çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne
düzenlenen alçakça saldırıdan gelen haberler hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur.”
ifadelerini kullandı. “Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça ve haince saldırılar hiçbir
zaman amacına ulaşamayacak, Anadolu kardeşliğine olan inancımız asla sarsılmayacaktır.”
diyen Nursaçan açıklamasını şöyle sürdürdü, “Ülkemiz küresel terör örgütlerinin tehdidi
altındadır. Gün, milli mücadele ruhu ile hareket etme günüdür. Milletimiz dimdik ayaktadır.
Yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Hain saldırıda şehit olan kahraman
askerlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, başta aileleri ve yakınları olmak üzere bütün Türk
halkına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21397.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Genç işadamlarından gazilere ziyaret
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) merkez ve şube yöneticileri ve üyelerinden
oluşan bir heyet, hain terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu Kayseri’de temas ve
incelemelerde bulundu.
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TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman, Başkan
Yardımcısı Koray Kartal ile Umut Önder Altıntaş, Onur Çanga, Koray Akar, Ercan Çelik’in
de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri, Kayseri'ye gelerek gaziler ile şehit
yakınlarını ziyaret ettiler.
Genç işadamları, ayrıca program kapsamında 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir
araya geldiler. Daha sonra ise Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Sanayi
Odası’nı ziyaret ettiler.
TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, son dönemde azan terörün milli birlik ve ülke
bütünlüğünü, ülkenin siyasal ve ekonomik istikrarını hedef aldığını belirterek, “Yurdumuz
dahili ve harici düşmanlara karşı birlik ve beraberliğini koruma mücadelesi veriyor. Bu
mücadelede masum insanlarımızı kaybediyoruz. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan
rahmet, başta aileleri olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Teröristler ve onları
azmettirenler sonlarının geldiğini fark ettikleri için daha da saldırganlaştılar. Ancak bu hain
saldırılar bizi yıldıramayacak, amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar; her zorlukta olduğu
gibi bir olan gönlümüz bizi güçlü kılacak, bunu biliyoruz. İçimiz yanıyor. Allah, O’na
tertemiz gelen evlatlarımızın analarına, evlatlarına, sevenlerine sabır versin. Bizler üzerimize
düşeni yapacağız. Bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bu ülkeyi seven insanların haklarını
savunarak muhafaza edeceğiz. Bu bizim milletimize, tarihimize, atalarımıza ve evlatlarımıza
borcumuzdur” dedi.
Kahraman’dan “birlik” vurgusu

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Kahraman ise terörü lanetlerken, ülkedeki tüm sivil
toplum kuruluşlarının teröre karşı birlikte, ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Her zamankinden çok daha birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu belirten Kahraman şunları
söyledi:
“Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum.
Terör saldırıları ile ülkemizin istikrarını bozmak, bizi bölmek, parçalamak isteyenler bu
amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacak. Aksine bu hain saldırılar ülke ve millet olarak birlik
ruhumuzu daha da güçlendirecektir."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21398.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Yoğun çalışma saatleri bel ve boyunu
vuruyor
Yoğun çalışma hayatı, bilgisayar başında geçirilen uzun saatler, uzun süre ayakta veya
oturarak çalışma gibi nedenlerle bel ve boyun ağrılarından şikayet edenlerin sayısı her geçen
gün artıyor. Liv Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilal Yıldız bel ve
boyun ağrısı nedenleri, tedavisi ve korunma yollarını anlattı…
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Fibromiyalji ağrı yapar Modern yaşam tarzı, stres ve hareketsizlik boyun ağrısına yol açan en
önemli etmenlerdir. Boyun ağrısının en sık nedeni boyun ve sırtın üst kısmındaki kas
gerginlikleridir. Masada çalışırken, televizyon seyrederken ve kitap okurken uzun süre kötü
pozisyonda oturmak, bilgisayar ekranının çok yüksek veya çok alçak olması, rahatsız
pozisyonda uyumak ve egzersiz sırasında boyunun fazla bükülmesi gibi günlük
yaşamımızdaki bazı aktiviteler sırasında vücut duruşumuzun uygun olmaması bu tip kas
gerginliklerinin en önemli nedenidir. Yaygın vücut ağrısı ve sabahları yorgun uyanma gibi
belirtilerle seyreden fibromiyalji (yumuşak doku romatizması) de boyun ve üst sırt bölgesinde
ağrıya yol açan bir tablodur. Çalışırken mola verin Boyun omurgasında eklem kireçlenmesi,
omurga kemikleri arasındaki disklerin bozulması, boyun fıtığı, boyun omurga kanalında
daralma gibi boyun omurgası ve etrafındaki kas, bağ ve sinir köklerine ait bozukluklar da
sıklıkla karşımıza çıkan boyun ağrısı nedenleridir. Düşme veya kazaya bağlı boyun kaslarında
zedelenmeler, omurga kemik ve eklemlerinde zedelenmeler veya kırıklar boyun ağrısına yol
açan diğer nedenlerdir. Seyrek olarak da kemik erimesine bağlı çökmeler, omurgada
enfeksiyon ve tümörler de boyun bölgesinde ağrı yapan nedenleri oluşturur. Boyun ve sırt
kasları gerginliklerine bağlı boyun ağrılarını önlemek için öncelikle çalışma masası, oturulan
koltuk ve bilgisayarın konumu ve yüksekliğinin, uyuma ve oturma pozisyonlarının düzgün
olması, uygun bir yastık seçimi gibi ergonomik düzenlemeler yapmak gerekir. Bilgisayar ile
çalışılıyorsa çalışmaya sık ara verilmesi ve çalışılırken sıklıkla telefon kullanmak gerekiyorsa,

kulaklık kullanılması önerilir. Boyun ağrısından korunmak için düzenli olarak boyun kasları
germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin yapılması çok önemlidir. Ağrınız uzun sürüyorsa
doktora Birkaç günden uzun süren ağrı ve tutukluk varlığında veya boyundan kollara yayılan
ağrı veya uyuşma gibi bulgular varsa mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Bazı
durumlarda boyun ağrısının röntgen, tomografi veya MR gibi görüntüleme yöntemleri veya
kan tahlilleri gibi tetkiklerle araştırılması doğru bir tanının konması için gerekli olabilir.
Tanıya göre uygulanacak tedavi belirlenir. Cerrahi tedavi gerektiren bir durum söz konusu
değilse, fizik tedavi, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar, enjeksiyonlar ve manuel tedavi
uygulanabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon ağrıyı gidermeyi, kas spazmını çözmeyi, boyun
ve sırt kaslarının kuvvetlendirilmesini ve doğru postürün sağlanmasını hedefleyen çok etkili
bir tedavi yöntemidir. Doğru oturuş çok önemli Bel ağrıları da çok sık karşılaşılan sağlık
problemlerinden biridir. Kötü pozisyonda oturma, ağır kaldırma, uzun süre ayakta veya
oturarak çalışma gibi nedenlerle bel kaslarında oluşan gerginlikler bel ağrısına en sık yol açan
nedenleri oluşturur. Çalışma sırasında bel omurgasının aşırı derecede öne ve arkaya gerilmesi
veya yanlara bükülmesini oluşturan hareketler ve pozisyonlardan kaçınmak gereklidir. Ağır
kaldırmayı gerektiren işler yapılıyorsa mümkünse bu işlerin destek ve cihaz yardımı ile
yapılması ve omurganın düzgün pozisyonda tutulması lazımdır. Bel omurgasında yer alan
disklerdeki bozulma ve yırtılmalar, omurga kemiklerinde kayma, eklemlerindeki
kireçlenmeler de sıklıkla bel ağrısına yol açar. Daha seyrek nedenler de kaza veya düşmeye
bağlı kırıklar, kemik erimesine bağlı çökmeler, enfeksiyon ve tümörlerdir. Düzenli egzersiz
ve spor yapın Tedavi bel ağrısını oluşturan nedene bağlı olarak belirlenir. Tanıyı koymak için
röntgen, tomografi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ve laboratuar tetkikleri gerekli
olabilir. Tedavide cerrahi tedaviyi gerektiren bir hastalık söz konusu değilse, fizik tedavi, ilaç
tedavisi, bel ve karın egzersizleri, enjeksiyonlar, manuel tedavi gibi konservatif tedaviler
uygulanabilir. Bel ağrılarında fizik tedavi verehabilitasyon uygulamaları ağrının azaltılması,
kas spazmının giderilmesi, bel, karın ve pelvis kaslarının (kor kasları) kuvvetlendirilmesi ve
postür eğitimine yönelik çok etkili bir tedavi uygulamasıdır. Bel ağrısından korunmak için
düzenli egzersiz ve spor önerilir. Bel ve karın kaslarının güçlü olması, aşırı kas
gerginliklerinin ortadan kaldırılması için yoga ve pilates önerilen sporlardandır. Yüzmenin de
bel ağrısında çok olumlu etkileri vardır. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21399.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Fazla kilo göz sağlığını etkiliyor
Fazla kilonun neden olduğu hastalıkların göz sağlığını da yakından etkilediğini belirten
Dünyagöz Altunizade’den Op. Dr. Füsun Uzunoğlu, “Kilo fazlalığı insanları genellikle estetik
açıdan kaygılandırsa da başta kalp, damar ve diyabet hastalıklarının yanı sıra göz sağlığında
da ciddi hasarlara sebep olabiliyor” dedi.
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Fazla kilonun yaş fark etmeksizin insanları bir dizi hastalık yumağına maruz bıraktığını
söyleyen Op. Dr. Füsun Uzunoğlu, kilo kontrolünün önemini vurgularken dikkate alınması
gereken hastalıkları şu şekilde sıraladı: Uyku Apnesi Göz sağlığını tehdit eden ve kilo
kaybıyla kontrol altına alınabilecek hastalıkların başında uyku apnesi geliyor. Solunum
duraklamaları ve uykuda yeterince oksijen alamama olarak ortaya çıkan uyku apnesi;
yorgunluk, odaklanma bozukluğu ve kilo alımıyla birlikte uyku sırasında geçirilebilecek kalp
krizi gibi ciddi risklere yol açabiliyor. Ayrıca uyku apnesi olan hastalarda göz kapaklarındaki
gevşekliğe ve gözün açık kalmasına bağlı olarak gözün saydam tabakasında meydana gelen
tahrişler özellikle sabahları şiddetli göz ağrısına neden olabiliyor. Uyku apnesi ayrıca
glokoma (göz tansiyonu) ve görme merkezinde sıvı birikmesi şeklinde kendini gösteren bir
retina hastalığına da yol açabiliyor. Bu sıvı birikmesi 1,5 ay içinde kendiliğinden geçebileceği
gibi daha uzun da sürebiliyor. Bu süreçte hastanın takip edilmesi ve gerekirse ilaç, lazer gibi
tedavilerle kalıcı görme kaybının engellenmesi önemlidir. Yalancı beyin tümörü 30 yaş
civarındaki kilolu kadınlarda görülen ve yine kilo kaybıyla kontrol altına alınabilen bir diğer
önemli hastalık yalancı beyin tümörüdür. Hastalık şiddetli baş ağrısı, çift görme, bulantı ve
kusma gibi kafa içi basınç artışına bağlı şikâyetlerle ortaya çıkabilir. Yalancı görme siniri
şişmesi ya da yalancı yalancı beyin tümörü adını alan ve beyin için herhangi bir tehlikesi
bulunmayan hastalık, gelip geçici görme kayıplarıyla ilerleyerek kalıcı görme kaybına neden
olabiliyor. Kilo kaybı, belirtilerin düzelmesinde oldukça önemlidir. Ancak görme kaybı
tehlikesi olan hastalarda ilaç ya da ameliyat düşünülmelidir. Bu hastalık; kortizon, antibiyotik
kullanımı, hormonal nedenler ve kanda yüksek kalsiyum gibi etkenlere bağlı olabileceği için o
hastalıkların da araştırılması ve tedavi edilmesi gerekebiliyor. Hipotiroidi Tiroid bezinin az
çalışması olarak bilinen Hipotiroidi, hastalarda metabolizmayı düşürerek kilo almaya yol açan
bir hastalıktır. Bu hastalarda özellikle göz kapaklarında şişlik ve gözlerde kuruluk şikâyetleri
ön plana çıkmaktadır. Diyabet Dünyada körlük nedenleri arasında birinci sırada gelen diyabet,
kiloyla el ele giden bir hastalıktır. Özellikle göbek çevresi-belde kalınlaşmayla ve iç organ
yağlanmasıyla birlikte olan bu hastalık, kalp damar problemlerine, bunlar da gözün retina
tabakasında (görme işlevini sağlayan, sinir ve damarlardan oluşan tabaka) damarlarda
bozulmalara, tıkanmalara ve kanamalara yol açabiliyor. Günümüzde tedavi olanakları artmış
olsa da geç kalınan vakalar görme kaybıyla sonlanabiliyor. Diğer hastalıklarda olduğu gibi bu
hastalıkta da birinci tedavi basamağı, yürüyüş gibi aerobik egzersizler ve diyettir. Erken teşhis
edildiğinde ve hayat tarzı değiştirildiğinde, diyabet ve ilaç kullanımı kader değildir. Ne yazık
ki birçok hasta, genetik ve yaşı bahane ederek, hastalığa teslim olmaktadır. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21400.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kayseri'deki terör saldırısında kullanılan
aracın sahibi gözaltında
Kayseri'deki terör saldırısında kullanılan bombalı aracın sahibi M.Y, Şanlıurfa'daki ifadesinin
ardından Kayseri'ye gönderildi.
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Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri'deki bombalı saldırıda
kullanılan aracın Şanlıurfa'dan çalındığı tespit edilmesinin ardından araç sahibi M.Y.
gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyette götürülen M.Y, ifadesinin ardında
patlamanın meydana geldiği Kayseri'ye gönderildi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21401.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kansızlık çocuklarda zeka geriliği nedeni
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, 0-2 yaş arasında
görülen kansızlığın, çocuklarda zeka geriliğine neden olduğunu söyledi.
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Çocuklarda kansızlığın, doğuştan ya da genetik ve sonradan beslenme yetersizliği ile ortaya
çıkan kansızlık olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Kayseri Acıbadem Hastanesi Çocuk
Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, özellikle 0-2 yaş
arasında görülen kansızlığın, ileride çocuğun IQ düzeyinde 5 ile 10 puan arasında geriliğe
neden olacağına dikkat çekti.
Proteini etten almak şart değil
Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, bu nedenle bu dönemde beslenme ve hekim kontrolüne
dikkat edilmesi önerisinde bulundu. Demir emiliminin yüksek olmasından dolayı et kaynaklı
proteinin yanı sıra, ucuz takviye ilaçları ile de soruna çözüm bulunabileceğini kaydeden Prof.
Dr. Mehmet Akif Özdemir, “Protein, yağ ve karbonhidrat dengeli biçimde alınmalıdır. Protein

fazla olacak diye bir kaide olmadığı gibi illa ki etten alınması da gerekmez. Daha ucuz protein
kaynaklarından da protein dengesi sağlanabilir.” dedi.
Beslenme yetersizliğine bağlı kansızlık yaygın
Sonradan beslenme yetersizliği ile ortaya çıkabilecek kansızlıkta da uzman kontrolünde yine
benzer önlemler alınabileceğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, bu tür
kansızlıkların sosyo-ekonomik düzey bakımdan düşük olan toplumlarda daha çok
görüldüğünün altını çizdi. Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, Türkiye’de de bu tür kansızlığın
yoğun görüldüğüne de dikkat çekti.
Yüzde, tırnaklarda, avuç içi ve gözde solukluk
Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, son olarak, kansızlık belirtileri ile ilgili olarak şu bilgileri
verdi:
“Yüz renginin soluk olması, göz mukozasındaki, tırnak yataklarındaki, avuç içlerindeki
solukluk gibi kolay fark edilebilir belirtilerdir. Bunun yanı sıra, aynı yaştaki arkadaşları ile
karşılaştırıldığında çocuğun daha çabuk yorulması da dikkat çekicidir. Bunlar aileye çocukta
kansızlık olduğunu göstermesi açısından ciddi ipuçları verir.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21402.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Halep'e yardım için evlilik yüzüğünü sattı
Sivas'ta 2 çocuk annesi 24 yaşındaki ev hanımı Hüsne Bayır, evleri yakılıp yıkılan,
hastanelerde ilaçsızlıktan tedavi edilemeyen Halepliler için evlilik yüzüğünü bozdurarak,
kuşatma altında zulüm gören masum halka yönelik yardım kampanyasına katkıda bulundu.
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Hüsne Bayır, Halep'e yardım göndermek için bozdurduğu evlilik yüzüğünün karşılığında
edindiği 130 lirayı, makamında ziyaret ettiği Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’a teslim
etmesinin ardından sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle herkesin takdirini kazandı.
Görüntüyü izleyen çok sayıda kişinin kendilerine yardım yapma talebini reddeden Bayır,
yardımların Halep'e yapılmasını istedi. Bayır, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın yeni
yüzük alma ve yardım talebini de kabul etmedi.
Başkan Aydın, davranışından çok etkilendiği Bayır ailesini Alibaba Mahallesi'ndeki evlerinde
ziyaret etti.
Hüsne Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan insanlık dramını her gün
televizyondan izlediklerini söyledi.
Özellikle çocukların yaşadıkları dram karşısında sessiz kalmama adına bir şeyler yapmak
istediğini belirten Bayır, nakit paraları olmadığı için eşinden müsaade alarak evlilik
yüzüklerini bozdurduğunu ve karşılığında aldığı 130 lirayı makbuz karşılığında belediyeye
teslim ettiğini dile getirdi.
Kuyumcu kuyumcu dolaşıp 130 liraya yüzüğünü bozdurdu

Evlilik yüzüğünü bozdurmak için birkaç kuyumcuyu dolaştığını 80, 110 ve 120 lira
verdiklerini, en yüksek parayı veren iş yerinde 130 liraya yüzüğünü sattığını anlatan Bayır,
"Haberlerde izledim, çocuklar perişan durumda oldukları için ağlıyorlardı, evleri yıkılmıştı.
Hastane yok, dua edilerek dikiş atılıyordu, görünce kötü oldum. Çocukların çığlıklarına sessiz
kalamazdım. Sonra eşimle bir şey yapmaya karar verdim. Oraya gidip bir şey yapamayız,
buradan bir şey gönderebiliriz dedim. Bir tek de yüzüğümüz vardı, başka bir şey de yoktu.
Yüzüğü aldım, kuyumcuya götürdüm ve bozdurdum." diye konuştu.
Yüzüğü bozdurduktan sonra eşini telefonla aradığını ve onun da gerekirse borç para alarak
Halep'e yardım yapmasını tavsiye ettiğini aktaran Bayır, hayrının kabul olmasını diledi.
Olayı sosyal medyadan öğrenenlerin kendisini telefonla arayarak tebrik ettiğini belirten Bayır,
herkese Halep'e yardım çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:
"Çocuklar orada açken neden burada rahat rahat yatıyorlar. Hayıra vesile olduğum için
sevindim. Böyle bir şey olacağını hayal bile etmiyordum, sadece parayı bırakıp çıkacaktım.
Biz yardım ettik, karşılığında bir şey beklemedim. Sadece oradakiler aç kalmasın, az da olsa
bir yardımımız olsun diye düşündük. Yani biz yapalım onlar da bize versinler diye bir şey
düşünmedim. Bizim hayrımız kabul olsun istiyoruz. Bunun karşılığında bir şey alırsak
hayrımız kabul olmaz."
"Elimizden başka bir şey gelmiyor"
Hüsne Bayar'ın eşi Haktan Bayır ise eşinin yaptığı davranışla gurur duyduğunu söyledi.
Eşinin evlilik yüzüğünü bozdurma teklifini seve seve kabul ettiğini dile getiren Bayır,
Halep'te "ot yiyoruz, açız" diyen çocukların feryadının bir baba olarak kendisini çok
etkilediğini söyledi.
Ailenin yaptığı davranışın kendisini çok etkilediğini aktaran Belediye Başkanı Sami Aydın da
duygulandığını ifade etti.
Yardım yapmayı teklif ettikleri ailenin kendileri yerine Halep'e yardım yapılmasını
istediklerini anlatan Aydın, "Yardım yapmak için zengin olmak yetmez, bu iş bir gönül ve
anlayış işi, Allah'ın insanlara verdiği bir özellik. Senin paran olmuş, olmamış bu ayrı bir şey
ama imkanlarınızın çok geniş olmamasına rağmen böyle bir davranışta bulunmak asıl takdire
şayan şey budur." ifadelerini kullandı. AA İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21403.html
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Bosna Hersek'te Halep'e destek mitingi
Bosna Hersek'in orta kesimlerinde bulunan Zenica şehrinde, Suriye ve Halep'e destek mitingi
düzenlendi.
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Aliya İzetbegoviç Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, Suriye ve Halep'te yaşanan savaşın
durdurulması çağrısında bulundu. Miting organizatörü "Hedija" Derneği temsilcilerinden
İsmet Basic, konuşmasında, dünyada yaşanan savaşların durdurulması için birlik olunması

gerektiğinin altını çizerek, "Din ve ırk farketmeksizin tüm Zenica halkına mitinge katılmaları
çağrısında bulunduk." dedi. Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta yapılan
Srebrenitsa soykırımını anımsatan Basic, "Dün Srebrenitsa, bugün Halep, peki yarın ne
olacak? Halep'teki sivillere yardımeli uzatmalıyız." diye konuştu. Bir diğer dernek üyesi
İndira Sinanovic de Bosna Hersek halkının katliam kelimesinin ne anlama geldiğini "çok iyi
bildiğini" belirterek, Suriye halkının acılarını paylaştıklarını söyledi. "Ben karanlığı ışık
bilirdim, Erdoğan, sen olmasaydın" Mitinge katılan Savaş Gazileri Derneği Başkanı Mujo
Aganovic ise Suriye'de yapılan zulümlere "dur" denilmesi gerektiği çağrısında bulunarak,
Halep'te yapılanların insan ve din haklarını çiğnediğine işaret etti. Bosna Savaşı gazisi Alija
Redzic, insan haklarının önce Srebrenitsa'da şimdi de Halep'te "suya düştüğünü" vurguladı.
Miting kapsamında Aliya İzetbegoviç Meydanı'ndan Marşal Tito Caddesi'ne yürüyen
kalabalık, Zenica'dan Halep'e barış mesajı gönderdiklerini ifade etti. Zenica'daki mitingde
ayrıca, Boşnak şarkıcı Dino Merlin'in merhum cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç için yazdığı
şarkının nakaratı "Ben karanlığı ışık bilirdim, Erdoğan, sen olmasaydın" yazısıyla
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adandı. (dirilispostasi.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21404.html
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KAYSERi’DE 9 PROVOKATÖR
GÖZALTINA ALINDI
Kayseri'deki terör saldırısının ardından provokatif eylemlerde bulundukları iddiasıyla 9 kişi
gözaltına alındı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu
halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından provokatif
eylemlerde bulundukları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 9 şüpheli,
"genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme ve 2911 sayılı kanuna muhalefet"
suçlarından gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırıyla ilgili
aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmış, olayda kullanılan
aracın sahibi M.Y. de Şanlıurfa'da gözaltına alınıp Kayseri'ye getirilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21405.html
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ERÜ Hastanelerinden 4 asker daha taburcu
edildi
Kayseri’de Cumartesi günü gerçekleştirilen hain bombalı terör saldırısı sonrası Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden tedavisi biten 4 asker
daha taburcu edildi.
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Dün itibariyle 18 yaralı askerin taburcu işleminin ardından, bugün de Göğüs Hastalıkları
Servisinde tedavi gören Erdal Köse, Beyin Cerrahi Servisinde tedavi gören Arif Özkara,
Ortopedi Servisinde tedavi gören Ufuk Uysal ile Yusuf Ergün adındaki askerler taburcu
edildi. Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 3, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde 1,
Dahiliye Yoğun Bakım Servisinde 2, Ortopedi Servisinde 3, Dermatoloji Servisinde 2, Göz
Servisinde 5, Genel Cerrahi Servisinde 1 ve Beyin Cerrahi Servisinde 1 asker olmak üzere
toplam 18 askerin tedavisi sürüyor. Anestezi Yoğun Bakım ile Dahiliye Yoğun Bakım
Servisinde tedavisi olan 3 askerin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21406.html
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Kayseri’de 7 firmaya ait 9 ürün hileli çıktı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan rapora göre Kayseri’den 7
firmanın piyasa sürdüğü 9 ayrı üründe hile tespit edildi.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yurt genelinde taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen
aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata
ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürünü kamuoyuna duyurdu. Taklit ve karışım
yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları, Bakanlığın internet sitesinde
açıklandı. Listede Kayseri’den 7 firma var Açıklanan listede kentimizden Süt ve Süt ürünleri
ile Et ve Et ürünleri kategorisinde 7 firmanın bazı ürünlerde hile yaptığı ortaya çıktı. İşte o
firmalar ve ürünler: Süt ve süt ürünleri Firma Ürün Adı Marka Birsen Güven Gıda San. ve

Tic. A.Ş Tam Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) Karel Narin Süt ve süt Ür. Gıda Paz. Tic.
Ltd. Şti. Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ, Nişasta) Narlıtepe Ünsal Süt ve Süt Mamülleri
Hay. Yağlı Tulum Peyniri (Bitkisel Yağ) Kemerlioğlu Yem Gıda San ve Tic. Ltd. Şti Et ve Et
ürünleri Firma Ürün adı Marka Danacı Et Ürünleri Ltd. Şti. Isıl İşlem Görmüş Sucuk Şanlı
Danacı (Kanatlı Eti, Baş Eti ve Deri Dokusu Tespiti) Isıl İşlem Görmüş Sucuk Hakimiyet
(Kanatlı Eti Tespiti) Hızal Gıda San. Tic. Ltd. Şti Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kanatlı Eti
Tespiti) Hafızoğlu Isıl İşlem Görmüş Kangal Sucuk (") Hafızoğlu Uysallar Köfte ve Izgara
Izgara Köfte (Kırmızı Et, Pişmiş) (Kanatlı Eti Tespiti) Avcılar Kebap Salonu Izgara Köfte
(Dana) (Baş Eti Tespiti) Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21407.html
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Kayseri’de 5 askeri personel gözaltına
alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında daha
önce ihraç edilmiş olan 5 rütbeli askeri personel yakalanarak gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY
örgütü mensuplarınca kullanılan 'Bylock and Chat' kriptolu haberleşme programı kullandığı
belirlenen çeşitli rütbelerden 523 askeri personele eş zamanlı operasyon yapıldığı öğrenildi.
Operasyon çerçevesinde daha önce 'Bylock and Chat' programı kullandıkları belirlenen ve
ihraç edilen Özgür G., Tuğrul Ö., Burak U., Emin S. ve Abdullah A. isimli rütbeli askeri
personel Kayseri'deki operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişi, Kayseri
Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21408.html
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Kayseri'de FETÖ davasında ilk karar
verildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüt içi yazışma programı 'ByLock' programını
kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan bir gardiyan ile tutuksuz yargılanan sosyolog kadına
'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz
kadın sanık da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mecit M.A. ve avukatı
duruşma salonunda, tutuksuz kadın Hüsniye O. ise Kastamonu Adliyesi'nden Sesli ve
Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Tutuklu sanık ceza infaz koruma
memuru Mecit M.A. söz konusu program olan 'by lock'u hiç kullanmadığını belirterek, "Cep
telefonum incelenebilir. Suç olup olmadığı beni ilgilendirmiyor çünkü kullanmadım.
Kesinlikle üyelik suçlamasını kabul etmiyorum. 120 gündür tutukluyum. Cezaevi şartları çok
ağır. Beraatımı istiyorum" dedi. Tutuksuz sanık Hüsniye O. ise görüntülü alınan
savunmasında 4 yıldır aynı telefonu kullandığını, by lock kullanmadığını belirtti. Kadın sanık,
"O örgüte karşı sempatim dahi yok. O programı kesinlikle indirmedim. Hiçbir bağım yok.
HTS kayıtları ve by lock mesaj çözümlemeleri yapılsın" dedi. Mahkeme heyeti sanıkların
telefon kayıtlarının incelenmesine dair talebini dosyaya bir katkı sağlanamayacağı
gerekçesiyle reddetti. Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında sanıkların FETÖ/PDY terör
örgütünün iletişim ağı olan by lock programını kırmızı renkle yoğun şekilde kullandıklarının
tespit edildiğini, sanıkların ifadelerine itibar edilemeyeceğini belirterek sanıkların
cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mecit
M.A. ve tutuksuz sanık Hüsniye O.'ya 'terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay
hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz kadın sanığın da tutuklanmasına hükmetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21409.html
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Zincidere’den Atina’ya, Basra’ya yol
Akif EMRE
20 Aralık 2016 12:48

Kayseri doğumlu, Yenişafak yazarı Akif Emre bugünkü köşe yazısında "Zincidere’den
Atina’ya, Basra’ya yol" başlıklı köşe yazısı yayımladı. İşte o yazı: Çoğu zaman doğrudan bizi
ilgilendirmediğini varsaydığımız gelişmeler aslında hayatımızın bir parçası. Çok uzakta duran
bir resim bir anda hayatımızın, iç dünyamızın parçası haline gelebilir. Kayıtsızca tesadüf diye
geçiştirilen her olay bizi aşan bir iradenin tayin ettiği yolun taşları... Elimde her sayfasını
heyecanla okuduğum Zincidereli bir Rum'un 'Belki Bir Gün Dönerim' başlıklı anıları. O bir
mübadil. Sadece koptuğu topraklardaki hayatına dair anıları değil, bir göçmen olarak yeni
memleketinde yaşadıkları, çocukluğunda oluşan kişiliğinin hayatındaki izleri... Çözülme
dönemi Osmanlı ülkesinin merkezinde bir Hristiyanın hayatı, Müslümanlarla ortak ve
ayrılıkları, siyaset, toplumsal yapı… hepsi bir film şeridi gibi akıyor. Felsefe tahsili görmüş
Zincidereli Kostas E. Tsolakidis'in 1917'de Osmanlı ordusunda 'amele taburu'na gidişi ve
dönmeyişini, 'Birinci Dünya Savaşı'nda şehit oldu' şeklinde anlatımı.. Yahut bir Müslümanla
evlenen Rum kızı için 'Türk oldu' ifadesi... Mübadele sırasında tel kopar, ahenk biter... Her
şeyin ayrıştığını düşündüğünüz yerde karşınıza iç içe geçmiş bir kültür çıkar. Bu anılara dalıp
gitmişken Zincidere'deki askeri birlikten çarşı iznine çıkan askerlere yapılan hunhar saldırıyla
sarsıldım. Tarihin hüznü içinde gezerken birden hayatın insanı çaresiz bırakan acı gerçeği ile
sarsılıyorsunuz. Üstelik daha yakın zamanlarda dostum Yusuf Yerli, Zincidere'deki birliğin
tarihine dair ilginç bir ayrıntı paylaşmıştı. Dışardan bakılınca savaş görmemiş bir şehirdeki
askeri birliklerinden biriydi. Oysa bir imparatorluğun varlık yokluk mücadelesi verdiği
dönemde, hele söz konusu Anadolu ise, savaşın ateşinin değmediği bir köşenin olması
imkansızdı. Bu yıl 100. yılı vesilesi ile yeniden keşfedilen Kut'ül Amare zaferinin Zincidere
ile nasıl bir bağlantısı olabilirdi? Anadolu bozkırının ortasında, dünyanın en yakışıklı dağı
karlı Erciyes'in eteklerindeki bir birliği, Basra çöllerinde hayal etmek imkansız bugünkü
coğrafya anlayışımızla... Her şeyi ulus devlet anlayışıyla sınırlanmış bir muhayyile içinde
büyüdüğümüz için daha dün gibi yakın bir geçmişin vatan bilinen coğrafyasını düşünmek
hayal ötesi kalıyor. Bugün mevcut olan Zincidere Komando Tugayı'nın temelini, Osmanlı
ordusundaki 44. Alay oluşturuyor. Çanakkale Savaşı'nda aktif görev alan 44. Alay büyük
başarılar gösterir. Çanakkale savaşı sona erdiğinde başarılı muharip birlik olarak bu alay da
diğer cephelere takviye olarak gönderilir. Doğu Cephesinde Ruslarla, Irak'ta ise İngilizlerle
savaş tüm hızıyla devam etmektedir. İngilizler Şattülarap'tan kuzeye doğru ilerlemektedir.
Takviye alamayan Osmanlı ordusu bin bir zorlukla geriye doğru çekilmektedir. Basra'nın
dışına kadar çekilmiş orada yeni bir cephe hattı oluşturarak, savunma yapmaya çalışmaktadır.
İşte bu sırada Çanakkale'de savaşan 44. Alay cepheye intikal edecektir. Savaşta subay olarak
görev alan Tavlusunlu Mustafa Erciyes'in anıları sadece savaşı değil genel durumu da
resmediyor: “Gece toplandığımız Selmanpak'ta ertesi günü, anayurttan daha evvelce oraya
gelmiş olan Türk çocuklarından terekküp eden kıtalarla karşılaşıyoruz. Teçhizat, intizam ve
sıhhatli görünüşleriyle bizi hayran bırakan bu Anadolu yavrularından rastgeldiğimizin
boynuna sarılıyoruz. İkinci günü, Irak Çölü semasında parlak renklerle tanyeri ağarırken

İngiliz taarruzu başlıyor. Karşılıklı toplar, ateş ve cehennem kusuyor. Bir müddet sonrada
piyade ateşi her tarafı kaplamıştır. Bu kan ve ölüm dolu boğuşma iki gün iki gece fasılasız
devam ediyor. Son gecesi solumuzdan cephe gerisine doğru sarkmaya çalışan düşmanla bir
kıtamız arasında müthiş bir mücadele var. Top, mitralyöz ve piyade ateşleri içinde süngülerin
pırıltısını görüyor ve işitiyoruz. İki günden beri bu kan ve ateş cehenneminden sanki korkarak
bize aylar kadar uzun gelen bütün geceyi, Batı'nın karanlıklarına gömülü geçirmiş olan güneş,
kızıl renkli şuaları ve kan deryası üzerine doğarken düşman cephesinde ateş kesiliyor. Fakat
verdiğimiz büyük zayiatın birkaç bine yaklaşan şehit ve yaralıların azameti karşısında öğleye
doğru geriye çekilme emri tebliğ ediliyor ve çekilme başlıyor. Az sonra bir şayia (düşman
ricat etmiş geriye dönüyoruz) gerçekten şayia tahakkuk ediyor ve biz iki gün iki gece devam
eden kanlı boğuşmanın harap ettiği insanlar aç, yorgun ve bitkin cenuba doğru yürümeye ve
kaçan düşmanı takibe koyuluyoruz. Bu takip Kut'ül Amare'de tahassüs eden General
Townshend'ın 35000 kişilik ordusunu muhasaraya kadar devam ediyor. Selmanpak
muharebesinden sonra anlıyoruz, o kanlı harpte İngilizler on bini mütecaviz ölü yaralı
vermişler. Son gece, çöl sol cenahımızı çevirmek isteyen düşmana karşı o öldürücü müdafaa
ve taarruzu yapan da 44. Kayseri Alayı imiş. Bu alay Birinci Dünya Harbinin devamınca
girdiği bütün harplerde düşmanı mağlup ederek mutlaka zafer kazanmasının ifadesi olarak
'Kasap Alayı' diye de şöhret almıştır” (Fuat Erciyes, 44. Alay, İstiklal gazetesi 28-29 Nisan
1954). Hâlâ her biri mimari değeri olan taş konakların terk edilmiş halini gezerken bir
zamanlar burada yaşayanları, bir zamanlar Irak çöllerinde can verenleri hatırladıkça bu
topraklara aidiyetimizi bütün ruhumuzla yaşıyoruz. YENİ ŞAFAK
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21410.html
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"Soğuk cehennemden cennete gidiyoruz"
Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu olan Konyalı Komando Çavuş
Tolga Öğütlü, izinli olarak memleketine geldi.
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Bombalı saldırının ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine
kaldırılan 25 yaşındaki Öğütlü, tedavisinin ardından taburcu oldu. İzinli olarak
memleketiKonya'nın Ereğli ilçesine gelen Tolga Öğütlü, babaevinde ziyaretçilerini kabul
ediyor.
Öğütlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi sabahı çarşıya çıkmak için askeri servise
bindiklerini söyledi.
Askeri personel dışında kimsenin servise binmemesi gerektiğini ifade eden Tolga Öğütlü,
şunları kaydetti:
"Otobüse bindiğimiz durakta kirli sakallı sivil birini gördüm. Normalde askeri personel
dışında kimsenin binmemesi gerekiyordu. Bu kişi dikkatimi çekti, bizimle birlikte otobüse

bindi. Yol boyunca şüpheli hareketleri vardı. Sürekli yer değiştirip duruyordu. Ayrıca askerlik
yaptığımız tugayın 200 metre dışındaki otoparkta bulunan araç biz hemen çıktıktan sonra
peşimizden gelmeye başlamış. Gören arkadaşlarım böyle söylüyor. Erciyes Üniversitesi
göbeğine gelerek kırmızı ışıkta durduk. Hareket ettikten sonra 100 metre ilerideki durağa
yanaştık. Aracımıza binen sivil durakta inerek, hızlı adımlarla koşmaya başladı ve maalesef o
anda patlama oldu. Ben dışarıya fırladım."
Öğütlü, patlamadan sonra yaralı arkadaşlarına yardım ettiğini vurgulayarak, yaralıları dışarıya
çıkarttıktan sonra araçta yangın çıktığını bildirdi.
- "Yeni aldığım mont hayatımı kurtardı"
Yeni aldığı bir montu olay günü ilk defa giydiğini dile getiren Tolga Öğütlü, "Yeni aldığım
mont hayatımı kurtardı, biraz kalındı. Üzerindeki şarapnel parçalarını hastanede babamla
birlikte temizledik. Kafamda da bere vardı." diye konuştu.
- "Soğuk cehennemden cennete gidiyoruz"
Patlamada sonrası internette paylaşım rekorları kıran özçekim hakkında da konuşan Öğütlü, o
fotoğrafın olaydan 2-3 dakika önce çekildiğini belirtti.
Tolga Öğütlü, patlama öncesi arkadaşlarının oldukça neşeli olduğunu belirterek, şöyle devam
etti:
"Selfi patlamadan hemen önce çekildi. 1. Komando Tugayı'na arkadaşlar arasında 'Soğuk
Cehennem' deriz. Orası soğuk olduğu için böyle diyoruz. Çarşı da bizim için adeta bir cennet.
Olaydan 2-3 dakika öncesine ait olan ve internette yayılan selfiyi çeken arkadaşımız, 'soğuk
cehennemden cennete gidiyoruz' demişti, gerçekten de öyle oldu. Arkadaşlarımızın kanı yerde
kalmayacak, bunun intikamını alacağız. 1. Komando Tugayı olarak zaten komutanlarımız
olsun, askerler olsun yemin ettik. Bu işin sonu bitmeyecek. Allah izin verirse inşallah
düzeldikten sonra vatani görevime devam etmek için geri gideceğim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21411.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Reşadiye teröre karşı dimdik ayakta
Talas’a bağlı Reşadiye Mahallesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “teröre karşı
milli seferberlik” çağrısına uyuyor.

20 Aralık 2016 Salı 13:54

Bu kapsamda ilk olarak Muhtarlık ve polis telefonlarının yer aldığı pankartları astırarak terör
konusundaki ihbarların bildirilmesini istediklerini belirten Reşadiye Muhtarı Mustafa Kapçı
“Ayrıca Büyükşehir Belediyesi itfaiyemizin desteğiyle bütün mahallemizi şanlı al
bayraklarımızla donattık. Reşadiye teröre karşı birlik beraberlik görüntüsü içinde dimdik
ayakta” dedi.

Kapçı, son terör saldırılarını da tüm mahalle halkı olarak tel’in ettiklerini belirterek
“Milletimizin ve İslam aleminin başı sağolsun. Şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize
acil şifalar diliyoruz.” şeklinde konuştu. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21412.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

FETÖ'den tutuklu albay tahliye oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında
gözaltına alınan Kayseri Jandarma Bölge Komutanlığında görevliyken TSK'dan ihraç edilen
ve Ağustos ayında tutuklanan Albay T.T.B., çıktığı ilk mahkemede adli kontrol şartıyla
tahliye oldu.

20 Aralık 2016 Salı 15:07

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Albay T.T.B. ve avukatı
hazır bulundu. 25 yıl terörle mücadele etiğini, özel harekat komandosu olduğunu söyleyen
Albay T.T.B. mahkemedeki sorgu ve savunmasında, "Bunca yıl sonra terör örgütü üyesi
olmak ve devleti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanmam onurumu kırıyor. Görev sürecim
boyunca 12 kez tayinim çıktı. Ailem bu durumdan mağdur oldu. Ailem itibar kaybına ve açlık
ve sefalete sürüklendi. Darbeciler tarafından hazırlanan sözde Yurtta Sulh Konseyinin
listesinde ismim bulunmuyor. Bu da benim onlarla hareket etmediğimi gösteriyor. 2
Temmuz'da 29 günlük izne ayrıldım. Memleketim Uşak'a, Ankara'ya ve Balıkesir'e gittim. 15
Temmuz akşamı ailemle Balıkesir'de sahilde yürürken akrabalar olağanüstü şeylerin
yaşandığını söyledi. Telefonla aradılar. Ben de Kayseri'de Komutanlığı aradım. Net bilgi
sahibi olmadıklarını söylediler. O geceyi Akçay'da geçirdik. İzinlerin iptal olduğunu
öğrenince Kayseri'ye dönmek için yola çıkacaktık. Ancak komutanımdan 1 gün izin istedim.
Bir gün geç mesaiye başlayacaktım. Komutan izin verdi. Pazartesi günü mesaiye başladım. O
gün ihraç edildiğimi öğrendim. O günden tutuklandığım güne kadar Kayseri'deki evimde
kaldım. Bir süreliğine Azerbaycan görevine gittim. Dönüşte elimde ilk kez toplu bir para
geçti. Ben de Bank Asya'ya yatırdım. Bu süreden sonra az az para yatırmaya devam ettim.
Bazı insanların banka önünde eylem yapmaya başlamaları ve evlerini arabalarını satıp bu
bakaya yatırmaya başlamaları basına yansıyınca 2015 yılında paramı çektim. Araştırırsanız
benim geçmişim başarılarla dolu. Ben kesinlikle FETÖ üyesi değilim. Yardım ya da himmet
yapmadım. Bylock kullanmadım. Şarlatanlara biat etmedim. Kendi beynimi kimsenin
himayesine vermedim" diye konuştu. Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tüm delillerin
toplanması ve suç vasfının değişme ihtimali olduğu gerekçesiyle sanığın tutuklu kaldığı süreyi
de göz önünde bulundurarak adli kontrol, yurt dışı yasağı ve duruşmaları takip etme şartıyla
tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için Şubat ayına ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21413.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Askerler şehit düşen arkadaşlarını
unutmadı
Kayseri'de Cumartesi günü meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan askerler için silah
arkadaşları, saldırının meydana geldiği otobüs durağına çiçekler göndererek notlar bıraktı.

20 Aralık 2016 Salı 15:29

Hain saldırıdan sonra adına Şehit Komandolar Durağı adı verilen halk otobüsü durağını
vatandaşlar Türk bayrakları ve karanfillerle donattı. Duygularını kağıda döken vatandaşların
yanı sıra, yaralanan ya da şehit düşen asker arkadaşları ile ailelerine destek olmak isteyen
Komando Tugayı askerleri de çiçek gönderenler arasında yer aldı.
Ayrıca, olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen, vatandaşlar durağı ziyaret edip dua
etmeyi bırakmadı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21414.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Avukat mahkemede FETÖ liderini savundu
Kayseri Adalet Sarayı'nda görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY
soruşturması kapsamında by lock kullandıkları ve terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla
tutuklu yargılanan 1'i pedagog, 4'ü zabıt katibi 5 adliye personeli ilk kez hakim karşısına çıktı.

20 Aralık 2016 Salı 16:48

Sanık H.Ö.'nün avukatı, "Bu yapının lideri 50 yıldır laiklik ile ilgili konuşmazken, ülkenin
Cumhurbaşkanı Cumhuriyetin temel taşı laikliği tartışmaya açtı" deyince savcı araya girerek,
"Cemaat savunması yapıyorsunuz" dedi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen
davada Nevşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu sanık katipler H.Ö., M.A., A.U. R.Ç.
ve tutuklu pedagog Z.B. jandarma eşliğinde duruşma salonunda hazır edildi. Sanıkların
avukatları da duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanık H.Ö., Bylock kullanmadığını ileri
sürerek, "Silahlı terör örgütü üyesi değilim. Askerlik dışında elime hiç silah almadım. Evde
bulunan Sızıntı dergilerini çocuklarla okumak için N.T.'den almıştım. 2006 yılında Bank
Asya'ya hesap açtırmıştım, örgüt bankası olduğunu duyunca 2014 yılında kapattırdım. Bylock

kesinlikle kullanmadım. 15 yıldır aynı telefonu kullanırım. 15 Temmuz darbe gecesine kadar
bu örgütün silahlı terör örgütü olduğunu bilmiyordum" dedi. Sanık H.Ö.'nün avukatı Özcan
Akıncı ise FETÖ ve elebaşısı Fetullah Gülen ile ilgili şunları söyledi: "Bylock programını
kapalı devre ve şifreli olduğu için fuhuş ticareti yapanlar bile kullanıyor. O yapının lideri 50
yıldır hiçbir zaman laiklik ile ilgili konuşmazken, Cumhuriyet'in temel taşı laikliği, ülkenin
Cumhurbaşkanı tartışmaya açmıştır. Örgütün liderinin hiçbir zaman ülkenin parçalanması,
bölünmesi ile ilgili açıklamaları yoktur" deyince Cumhuriyet Savcısı araya girerek, "Cemaat
savunması yapıyorsunuz" dedi. Sanık avukatı Akıncı, savunma hakkını kullandığını ifade
ederek, şöyle devam etti: "Adı geçen cemaat hizmet hareketi olarak devlet yanlısı hareket
etmiştir. Örgütün anayasaya aykırı, anayasal düzeni bozacak gizli bir faaliyeti yoktur. Sayın
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yerli ve milli vicdanı hür nesiller yetiştirmiştir. Bir örgüte
terör örgütü denilmesi için geçmişte terör eylemi yapması gerekir. Bu örgütün geçmişte terör
eylemi yoktur. Ne bomba patlatmıştır, ne terör eylemi yapmıştır. Aksine barış ve demokrasi
ile insan haklarına çağrı yapmıştır. Ta ki 15 Temmuz'a kadar. Ve bu örgüt, 2013'e kadar
Cumhurbaşkanı ile beraberdi. O zamanlar herkesin sevip saydığı bu örgüt lideri adamı
görmek için ABD'ye giderek sıraya giriyorlardı. 15 Temmuz milattır." Tutuklu sanık M.A. ise
kesinlikle by lock kullanmadığını, mahkemeye MİT'in araştırırken yanılma payının olup
olmadığını sordu. Sanık A.U. da bu örgüt yüzünden hain saldırı sonrası 29 yıllık hayatının
mahvolduğunu söyleyerek, "Vatana soysuzlar ihanet eder. Benim soyum bellidir, dedem
Çanakkale'de savaşmıştır. Cuntacı, hainler, kansızların darbe girişiminin cezasını masumlar
çekiyor. Darbe gecesi cami imamı sala okurken darp edildi. Ağabeyim ile ben imamı
kurtardık" diye konuştu. Tutuklu pedagog sanık Z.B. ise 11 yıldır devlet memuru olduğunu,
by lock kullanmadığını belirtti. Sanık R.Ç. de 12 yıldan beri adliye memuru olduğunu, ne by
lock kullandığını ne de terör örgütü üyesi olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Savcısı,
mütalaasında FETÖ/PDY'nin devlet kurumlarını ele geçirmek, hizmet hareketi altında
yürüttüğü özel haberleşme araçlarının sanıkların GSM hatlarında tespit edildiği, by lock
programını kırmızı listede yoğun şekilde yoğun kullandıkları için savunmalarına itibar
edilemeyeceği için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan sanıkların cezalandırılmasını
talep etti. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemeleri
üzerine duruşma ertelendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21415.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Karlov suikastini en iyi anlatan karikatür!
Andrey Karlov'un öldürülmesi katikatür dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

20 Aralık 2016 Salı 17:08

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21416.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Genç STK’lar terörü kınadı
Kayseri’de faaliyet gösteren genç STK ve siyasi parti temsilcileri Erciyes Üniversitesi Camii
önünde şehrimizde gerçekleşen hain terör saldırısını kınadılar.

21 Aralık 2016 Çarşamba 09:36

Genç ASKON, Genç MÜSİAD, Genç MEMUR-SEN ve Genç BİRLİK Kayseri, MTTB
Kayseri, Genç İlim Yayma Kayseri, Kayseri İmam Hatipler Platformu, KİMDER, Ak Parti
Gençlik Kolları, Ak Parti Melikgazi Gençlik Kolları, Ak Parti Kocasinan Gençlik Kolları, Ak
Parti Kocasinan Gençlik Kolları, Ak Parti Talas Gençlik Kolları, Büyük Birlik Partisi Gençlik
Kolları, TUMSİAD Gençlik Kolları ve TUGVA Kayseri İl Temsilciliği’nin katıldığı basın
açıklamasında Kayseri’de terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı
kınandı. Erciyes Üniversitesi Camii önünde grup adına açıklama yapan Genç ASKON
Kayseri Şube Başkanı Esat Talo “Milletimiz son zamanlarda felaket üstüne felaket
yaşamaktadır... Anadolu’nun göz bebeği, ticaretin membaı niteliğindeki memleketimizde
yaşanan bu kalleş saldırıda kahraman askerlerimiz hedef alınmış olsa da altında yatan asıl
sebep, Türkiye Cumhuriyeti devletinin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik bir saldırıdır.
Türkiye’nin ilerlemesi, birlik ve beraberliğine gönül vermiş tüm siyasi partilerin gençlik
kurulları ve Kayserimizde gençlerimizin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bilinçlenmesi
ve bu doğrultuda yapmış olduğu çalışmalarla her daim takdirle karşılanmış STK
temsilcileriyle birlikte, dünde bir olduk, bugün de biriz, inşallah yarında bir olacağız.” dedi.
“Bu tür kalleş saldırılar sanılmasın ki bizleri korkutacak, yıldıracak veyahut amaçlarımıza
ulaşmamızı sekteye uğratacaktır.” diyen Talo sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu birliktelikten de
anlaşılacağı gibi Kayseri’nin gençliği her zamankinden daha bir, daha diri ve daha iri
olmuştur. Hiçbir terör eylemi bizim bu birlikteliğimize zeval getiremeyeceği gibi beklenilenin
aksine saflarımızın daha da sıklaşmasına vesile olacaktır. Kayserinin gençliği olarak şunu çok
iyi biliyoruz ki 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye’yi istila etmek isteyenler bu girişimde
halkın dik duruşunu gördüler; daha sonrasında da ekonomik anlamda Türkiye’mizi dar bir
boğaza sürüklemek istedilerse de bunda da emellerine ulaşamayınca terörle yıldırmaya,
insanımızı umutsuzluğa sevk etmeye çalıştılar... Unutmuyoruz ki ; Her karanlık gecenin bir
sabahı vardır. Her kışın bir baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri ferahlığı
tahvil eden , bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in dediği gibi,
bugün zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Ruhunda bir gençlik vardır karşınızda.
Bugün milli bir dava için kim var diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım
diyen bir gençlik var karşınızda. Alparslan Türkeş'in dediği gibi , bugün buradaki her bir genç
kardeşimiz birer Türk bayrağıdır. Bu bayrağı kirletmeyeceğiz, lekeletmeyeceğiz. Rahmetli
Erbakan Hocamızın dediği gibi bugün biz gençler olarak Malazgirt’te inanışın şahlanışını
yaşamayı gaye edinen, Kosova’da, Niğbolu’da bir kılıç gibi parlamayı, Ulubatlı Hasan olup
en yüce burçlara bayrağımızı dikmeyi, Sultan Fatih olup atını denize sürmeyi, Kanuni olup
şanlı ordularıyla Avrupa’yı titretmeyi, Seyit onbaşı olup 250 kiloluk mermiyi Ya Allah! deyip
namluya sürmeyi amaçlayan bir gençlik için gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız,
Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan; ‘inanıyorum ki gençlik kendisine yakışanın en

iyisini bulmaya, imar etmeye azimlidir, kararlıdır, bundan sonra da bunun adımlarını
atacaktır.’ Diyerek biz gençlere olan güvenini göstermiştir. Bundan kimsenin şüphesi
olmasın... Şunu herkes bilmelidir ki, Kayseri gençliği olarak bizler bugün hiç olmadığı kadar
kederliyiz, hüzünlüyüz, dertliyiz ve yastayız. Ama en önemlisi hiç olmadığı kadar itidalliyiz,
merhametliyiz sabırlıyız, ferasetliyiz umutluyuz, vakarlıyız ve kardeşiz. Tuzağı görüyoruz ve
oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü bugün şehitler kervanına ev sahibiyiz. Sonuç olarak Kayserimiz
başta olmak üzere Türkiye de terörün belini kırmaya kararlıyız. Güvenlik kuvvetlerimize
hükümetimize devletimize kahramanlarımıza güveniyoruz ve onlara canı gönülden
inanıyoruz. Kayseri gençliğinin de ihtiyaç duyulursa göreve hazır olduğunu buradan
duyuruyoruz. Bir kez daha başta Kayserimiz de yaşanan elim olayda hayatlarını kaybeden
şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine sabır geride
kalan gazilerimize acil şifalar diliyoruz.” Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21417.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

ŞEB-İ YELDA
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Bu gece en uzun gece. Eskilerin deyimiyle “Şeb-i Yelda.” 21 Aralık gecesi hakkında en güzel
mısralar ise Bosnalı Sabit’e ait; “Şeb-i yeldâyı muvakkitle müneccim ne bilir? Mübtelâ-i
gama sor kim geceler kaç sâat!” Yani; bu uzun geceyi vakti ölçme görevlileri ve müneccimler
değil, dert sahipleri, hastalar, gam müptelaları daha iyi bilir. Malum, hastalıklar ve ağrılar
geceleri daha da artar. Hasta yatağında inleyenlerin ve büyük bir dert taşıyanların geceleri
bitip tükenmek bilmez. Onlar için sabah bir türlü olmaz. İşte bu psikolojiyi üstad Necip Fazıl
da şu unutulmaz mısralarında çok güzel anlatır: "Ne hasta bekler sabahı, Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı Seni beklediğim kadar" Aşıklar ise bu uzamadan hoşnutturlar. Her
gecenin Şeb-i yelda olmasını isterler. Yahya Kemal bu isteği şöyle özetler; “Şeb-i yeldâ’da
uzar fecre kadar kıssa-ı aşk Tâ ki Mecnûn bitirir nutkunu Leylâ söyler” Yani aşk hikâyesi,
yılın en uzun gecesinde şafak sökene kadar sürer de sürer; öyle ki Mecnûn sözünü bitirse
Leylâ başlar; Leylâ sussa Mecnûn konuşur. Ülkemizin şeb-i yelda’sı Şeb-i yelda hakkında
günün anlam ve önemine uygun güzel ve romantik mısralar söyledikten sonra sözü içinde
bulunduğumuz sıkıntılı günlere getirmek istiyorum. Malum bugünlerde ülkemizin ve gönül
coğrafyamızın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor ve adeta her geceyi “şeb-i yelda” olarak
yaşıyoruz. Nitekim kabus gibi bir 2016 geçirdik. Bizim için en uzun yıl gibiydi. Finalinde de
“huzur şehri Kayseri”de patlayan ve 14 canımıza mal olan bir bombayla sarsıldık. Ama
yıkılmadık, yıkılmayacağız. Umudumuzu her daim diri tutacağız. İnşallah bu karanlık
günlerden kurtulup güneşli, güzel günler göreceğiz. Nitekim Yağmur Atsız bir köşe yazısında
umut verici şu cümleyi kullanır; “Şeb-i yeldâlar dönüm noktalarıdır; inip inip en nihâyet dibe

vurmanızdan sonra artık durumun daha da kötüye gitmesine imkân bulunmadığına,
dolayısıyla bundan böyle ancak düzelebileceğine delâlet ederler.” Yıllar önce birçok insanın
hidayetine vesile olan Sami Arslan’ın yazdığı küçük kitabın ismi de “Karanlık Gecelerin
Nurlu Sabahı” idi. Unutmayın karanlığın en zifiri olduğu an güneşin de doğmaya başladığı
andır. Bu vesileyle 2017 yılının hastalıklardan, dertlerden uzak olmasını, gecelerinin ağrısız,
sızısız, huzurlu geçmesini ve milletçe özlediğimiz aydınlık günlere bu yıl kavuşmamızı
samimiyetle diliyorum. şu uzun gecenin gecesi olsam… soğuk ve gece yalnızlık ve gece
hüzün ve gece gecelerin gecesi gecelerin ecesi şeb-i yelda bilmecesi sevdalılar için bitmesi
istenmeyen vuslat gecesi gamsızların, tuzu kuruların en kısa gecesi dert sahiplerine şifa
tanımının en çetrefilli hecesi Hastaların en uzun, en zorlu gecesi, hep bu türküyü söyler
gurbette garip kalıp yalnızlık çekenlerin nicesi… "Geceler yarim oldu anam anam garibem
Ağlamak kârım oldu … Evvel böyle değildim … Sebebim zalım oldu …" ve sevdiğim
türküyle bitmeli bu şiirin son dizesi: "şu uzun gecenin gecesi olsam sılada bir evin bacası
olsam dediler ki, nazlı yarin pek hasta başında okuyan hocası olsam"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21418.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Komando Çarşısı şehitlerine ağlıyor
Geçtiğimiz cumartesi günü kentimizde gerçekleşen terör saldırısında 1. Komando Tugay
Komutanlığı’nda görevli 14 askerimizin şehit olması Kayseri’yi ve tüm Türkiye’yi yasa
boğmuştu. Yaşanan bu hazin olayın ardından Kayseri’de askerlerin uğrak yeri olan Komando
Çarşısı’nda da hüzün hakim. Esnaflar teröre lanet yağdırırken, “Şafak Dayı” lakaplı çay ocağı
sahibi Şaban Salar, “Kayseri’yi severlerdi. İkinci memleketleri gibi görürlerdi.” dedi.
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Kayseri, 17 Aralık Cumartesi sabahı güne büyük bir üzüntü ile başladı. Tam 1 hafta önce
İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan hain terör saldırısının ardından kalleşler bu kez kentimizde
yüzünü gösterdi.
Zincidere Mahallesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk Komando Tugayı olan 1. Komando Tugay
Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, cumartesi sabahı sivil kıyafetlerini giyerek
çarşı izni için yola çıktılar. Birliğin önünden geçen halk otobüsü buradan aldığı askerleri,
şehir merkezine götürmek için hareket etti. Talas Bulvarı üzerinde seyreden otobüs, Erciyes
Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi kavşağına geldiği anda bomba yüklü bir araç infilak
ettirildi. Bu hain girişimde 14 vatan evladı şehit oldu.
Daha İstanbul’daki şehitlerimizin acısını yaşarken, bir de bu acı olayla karşılaşan Türk halkı
derin bir hüzne boğuldu. Bu acıyı en fazla hissedenlerden biri de Komando Çarşısı esnafı.
Çünkü Kayseri’de askerlerin uğrak yeri olan Komando Çarşısı’nda esnaf neredeyse tüm
askerleri tanıyor.

Yaklaşık 13 yıldır çarşıda hizmet veren ve askerler tarafından “Şafak dayı” lakabı verilen
çaycı Şaban Salar, olayın gerçekleştiği günden beri gözyaşı döktüğünü söyledi.
Hepsi benim evladımdı
“İlk duyduğumda kendimi kaybettim. Onların hepsi benim evladımdı.” diyen Şaban Salar,
“Askerler buraya geldiğinde çok mutlu oluyorum. Onlara bir faydam dokunduğunda mutlu
oluyorum. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri Allah kahru perişan etsin. Soyları kurusun.
Sonlarının geldiğinin farkındalar. Türk milleti bir ölür bin dirilir.” dedi.
Buraya gelince seviniyorlardı
Şehitlerden Sinoplu Köksal Ağaçyetiştiren’in 1 hafta önce çay ocağına geldiğini anlatan
Şaban Salar şunları söyledi:
“Çok güler yüzlü, pozitif birisiydi. Kendisine ‘Çömez’ diye takılırdım. O da ‘Dayı ne çömezi,
askerliğimize az kaldı’ diye çıkışırdı. Olaydan iki hafta önce doğudan görevden
gelmişlerdi. Buraya gelince kendi memleketlerine gelmiş gibi sevinirlerdi. Kayseri’yi
severlerdi. İkinci memleketleri gibi görürlerdi. Hepsinin bir hayali vardı. Askerlik bitince
yapacaklarını anlatırlardı. Bir dertleri olduğunda bana anlatırlardı. Allah hepsine gani gani
rahmet eylesin. Hepsi benim canım ciğerimdi.”
Mustafa-Elvan Çağlıbektaş:
“Bir daha gelemeyecekler diye çok üzüldük”
Çarşı’da esnaflık yapan Mustafa ve Elvan Çağlıbektaş çifti de birebir olmasa da şehitlerden
bazılarını hatırladıklarını belirterek, “Kayseri’de ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Uzun
yıllar burada hizmet ettiğimiz için hepsini evladımız gibi görüyorduk. Bir daha
gelemeyecekler diye çok üzüldük. “ diye konuştular.
Ömer Barış:
“Rabbim bir daha göstermesin”
Esnaf Ömer Barış da olayın gerçekleştiği günden beri gözlerine uyku girmediğini belirterek;
“Gencecik vatan evlatlarına bunları yapanlar bunun hesabını elbette ödeyecek. Bir askerin
tırnağına taş değse üzülüyoruz. Onlar bu vatan uğruna canlarını ortaya koyuyorlar. Bu millet
onlarla gurur duyuyor. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden bir an önce
kurtulmak için birlik-beraberliğe, sağduyuya ihtiyacımız var. Kenetlenmemiz gerekiyor.
Onlara karşı verilebilecek en güzel cevap bu. Asla emellerine ulaşamayacaklar. Türk milletini
yıldıramayacaklar.” şeklinde konuştu. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21419.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Taşhan dondu
Camikebir Mahallesi Ulu Sokakta doğalgaz hattında meydana gelen arıza Taşhan İş
Hanı’ndaki iş yerleri çalışanlarını isyan ettirdi. Yaklaşık 7 saatte giderilen arıza nedeniyle
işyerlerinde çalışanlar soğuk bir gün geçirdi.
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Taşhan İş Hanı’nda sabahın erken saatlerinde işe gelen çalışınlar kötü bir sürprizle karşılaştı.
Bina önündeki doğalgaz tesisatında meydana gelen arıza nedeniyle çalışanlar uzun bir süre
soğukla boğuşmak zorunda kaldılar. Arıza Kayserigaz yetkilileri tarafından yaklaşık 7 saat
sonra giderilebilirken, iş hanı sakinleri duruma isyan ettiler. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21420.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

En güçlü silahımız birlik beraberliğimiz
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanlığı'nda teröre tepki için
düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Çelik, "Her türlü teröre ve
her türlü şer güçlere karşı en güçlü silah Türk milletinin bir ve beraber olmasıdır" dedi.
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AK Parti İl Başkanlığı'ndan gerçekleştirilen teröre tepki toplantısına Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye
başkanları, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetimleri ile kadın ve gençlik kolları katıldı.
"Seferberlik ruhuyla mücadele edeceğiz"
Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, teröre karşı seferberlik
ruhuyla yılmadan ve yorulmadan mücadelemizin süreceğini belirtti. 17 Aralık Cumartesi günü
hain terörün kanlı yüzünü bu kez şehrimizde gösterdiğini dile getiren Başkan Çelik,
"Şehrimizde gerçekleşen hain saldırı kahraman askerlerimizle birlikte tüm Türk Milletini
hedef almıştır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği
gibi teröre karşı seferberlik ruhuyla mücadele etmemiz gerekiyor. Şunu iyi bilmeliyiz ki, ülke
olarak en güçlü olduğumuz nokta birlik ve beraberliğimizdir. Konu vatan, millet, bayrak
olunca görüş ayrılıklarını, ideolojik farklılıkları bir tarafa bırakarak bir araya gelmemiz en
büyük gücümüzdür. Bunun en bariz örneğini 15 Temmuz'da gösterdik. 15 Temmuz sonrası
yakaladığımız ruh var olduğu müddetçe dünyada hiçbir güç bizi parçalayamaz. Her türlü
teröre ve her türlü şer güçlere karşı en güçlü silah Türk Milleti'nin bir ve beraber olmasıdır.
Acımızı paylaşacağız, yaralarımızı birlikte saracağız ve hainlerin kökünü kurutmak için
yılmadan, yorulmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunları yaparken günlük hayatımızı da
devam ettireceğiz ve işlerimizi aksatmayacağız. Allah'ın izni, askerimizin ve polisimizin
vatanperverliği, devletimizin gücü, milletimizin azmiyle her türlü güçlüğü yenerek aydınlık
geleceğe hep birlikte ulaşacağız. Vatanımız ve milletimiz için her türlü şer odağına karşı
mücadele eden güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Bu vesileyle bir kez
daha hain terör saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil
şifalar diliyorum. Şehrimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
"Bu saldırılar amacına ulaşamayacak"
AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de konuşmasında İstanbul'da geçen hafta yaşanan
terör saldırısını lanetledi ve Ankara'da Rusya Büyükelçisine düzenlenen suikastın hedefinin
Rusya-Türkiye dostluğu olduğunu belirtti. Kayseri'deki hain saldırıyı da kınayan Özden,

"Huzur kenti olan Kayserimizde askerlerimize yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu
saldırılar teröre karşı mücadelemizi engellemeyecektir. Ülkemizin birliğini ve beraberliğini
hedefleyen bu saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır. Ülkemiz her türlü terör örgütü ve
onların arkasındaki vesayet odaklarıyla mücadele etmeye kararlıdır" diye konuştu. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21421.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Karamollaoğlu’ndan taziye ziyaretleri
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan
askerleri tedavi gördükleri Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.
Karamollaoğlu Valiliği de giderek taziyede bulundu.
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Karamollaoğlu'nu hastaneye gelişinde Başhekim Doç. Dr. İbrahim Özcan karşıladı. Acil
servis girişinde vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Karamollaoğlu, daha sonra servislerde
tedavileri süren yaralı askerleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret basına
kapalı gerçekleşti. Valilik ziyareti Karamollaoğlu, kentte yaşanan terör saldırısı dolasıyla da
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Burada bir konuşma yapan
Temel Karamollaoğlu, terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet,
yaralılara ise şifa diledi. Tüm Kayseri halkına başsağlığı dileyen Karamollaoğlu, önceki gün
hastanede yaralıları ziyaret ettiklerini, sağlık personelinin de bu kapsamda elinden geleni
yaptığını gözlemlediklerini aktardı. Karamollaoğlu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en fazla
ihtiyaç duyduğu günlerden geçtiğine dikkati çekerek, "Bu badireleri en kısa sürede atlatırız
inşallah. Rusya Büyükelçisi'nin vurulması olayı da yaşadıklarımızın üzerine tuz biber oldu.
Rusya'dan gelen açıklamalar tabi bizi mutlu etti. Böyle provokasyonlara devlet seviyesinde
fırsat verilmemesi önemli." diye konuştu. Vali Kamçı ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi
gören yaralı sayısının 34 olduğunu, 21 kişinin taburcu edildiğini belirtti. Kayseri'nin büyük bir
birliktelik içinde olduğunu vurgulayan Kamçı, "Kayseri birlik ve beraberlik içinde.
Şehitlerimizin ve yaralılarımızın yakınlarını konaklatmak için oteller kapattık. Ancak buna
rağmen vatandaşlarımız, yaralı yakınlarını misafir etmek istiyor, oteller barındırmak için ilan
veriyor, fabrikalarımız yemek veriyor. İnanılmaz bir birliktelik var. Allah bu birlikteliğimizi
bozmasın. Onlar bizim, Kayseri'nin yakınları." ifadelerini kullandı. Kamçı, Büyükelçi
Karlov'un öldürülmesine de değinerek, "Saldırının tek amacı iyi giden Türkiye-Rusya
ilişkilerin bozmak. Bozulursa kimin işine yarar, vatan hainlerinin işine yarayacak. Yoksa Rus
Büyükelçisi'nin öldürülmesinin kime ne faydası var." dedi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21422.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Belediye başkanlarından Komando
Tugayı'na taziye
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve beraberindeki 16 ilçe belediye
başkanı Zincidere Komando Tugayı'na taziye ziyaretinde bulundu.
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Çelik, Tugay Komutanı
Albay Kemal Kırış ile yapılan görüşmede taziyelerini iletti ve Kayseri halkının tüm gücüyle
her zaman asker ve polisinin yanında olduğunu belirtti. Kayseri'deki birlik, beraberliğe vurgu
yapan Çelik, tüm belediye başkanlarının bir arada Tugay Komutanlığını ziyaret etmesinin de
bu birlik ve beraberliğin göstergesi olduğuna dikkati çekti. Konu vatan, millet, bayrak olunca
diğer farklılıkların hepsinin bir kenara bırakılıp bir araya gelindiğinin altını çizen Çelik,
şunları kaydetti: "Bunun bir örneğini 15 Temmuz'da gösterdik. Hain darbe girişimin hemen
sonrasında Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak ortak bildiriye imza attık. Şimdi de bir arada
sizlerle birlikteyiz. Kayseri hayırseverler şehri, sanayi şehri diye anılır ama bilinmeyen bir
yönü de şehitler şehri olmasıdır. 1856 Kırım Harbi'nden bu tarafa şehit sayımız 2 bin 300'ü
geçmiş durumda. 1. Dünya Savaşı sırasında Kut'ül Amare'de zafer kazanan Kasap Alayı
olarak da bilinen 44. Alayın bulunduğu yerde şimdi 1. Komando Tugay Komutanlığımız var.
Şimdi de birçok başarılı operasyona imza atıyor. Hain terör örgütüne karşı başarıyla mücadele
ediyor. Gücümüz neye yeterse yanınızdayız." Tugay Komutanı Albay Kırış da Kayseri
halkının ilgi ve desteğini her zaman hissettiklerini ifade etti. Hainlerin cephede
yapamadıklarını böyle kalleşçe eylemlerle yapmaya çalıştıklarını anlatan Kırış, şu ifadeleri
kullandı: "Kayseri şehri her zaman askerin yanında. Bu desteği 1. Komando Tugayı olarak her
zaman hissettik. Bu olayın hemen ardından kışlamızın içinde olduğu Büyükşehir, Melikgazi,
Talas belediye başkanlarımız ellerinden gelen her türlü desteği verdi. Sizlerin yanımızda
olması bizler için, evlatlarımız için moral kaynağı. Bugünlerde gösterdiğimiz bu dayanışma
milletimizin en güzel hasletlerinden. Kayseri her zaman sözde değil bütün imkanları ve bütün
benliğiyle yanımızda oldu. Hepinize birliğim adına şükranlarımı sunuyorum." Başkan Çelik
ve ilçe belediye başkanları daha sonra mazisinde büyük zafer ve kahramanlıklar bulunan 1.
Komando Tugay Komutanlığının müzesini gezdiler. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21423.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Sahte para operasyonu
yseri'de düzenlenen operasyonda 337 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi, 6 kişi yakalandı.
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte para
bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, İ.İ, K.Ü, D.Ü. A.Ü,
M.S. ve D.U. gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte, sahte basılmış 337 adet 100 liralık
banknot ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21424.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Valilikten sağduyu çağrısı
Kayseri Valiliği vatandaşları teröre karşı gösterdikleri tepkilerde sağduyulu davranmaları ve
şiddete başvurmamaları konusunda uyardı.
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların teröre karşı gösterdiği tepkilerde
sağduyulu davranmaları çağrısında bulunuldu. Saldırının ardından terör örgütü propagandası
yapan kişilere yönelik operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"17 Aralık 2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 14 askerimiz şehit
olmuş, 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu yaralılardan
34 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet,
yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar dileriz. Menfur eylem ile ilgili 15 şüpheli şahıs
yakalanmıştır. Haklarında başlatılan adli tahkikat devam etmektedir. Bu olayla bağlantılı
olarak, sosyal medya üzerinden terör örgütüne yönelik propaganda yapan şahıslara yönelikte
operasyonlar aralıksız devam etmektedir." Sağduyu çağrısı Vatandaşların terör örgütünün
oyunlarına gelmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın teröre karşı gösterdikleri tepkilerde sağduyulu davranmaları, şiddete
başvurmamaları, topluluğu şiddet eylemlerine yönelten provokatörlere uymamaları, olumsuz
ve saldırgan tavır, tutum ve davranışlarda bulunan şahısları en yakın polis veya jandarma
merkezlerine bildirmeleri, 155 polis ya da 156 jandarma ihbar hattını arayarak ihbarda

bulunmaları, çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır. Terör eylemlerinde önemli olan husus
eylemlerin büyüklüğü değil, yarattığı veya yaratacağı etkinin büyüklüğüdür. Kayserili
hemşehrilerimizden beklediğimiz, terör örgütünün oyunlarına gelmeden sağduyulu
davranmalarıdır." Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21425.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Evlenen her çifte 40 bin lira!
Çeyiz hesabı açtıran 5 bin TL, konut hesabı açanlara da 15 bin TL olmak üzere toplam 20 bin
TL devlet desteği verilecek. Çiftler ayrı ayrı hesap açıp 40 bin TL alabilecek.
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Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet katkısının kapısı açıldı. Bankalarda yeni hesaplar için
işlemler de başlatıldı. Güneş'in haberine göre birikim yapanlar; çeyiz hesabı için 5 bin, konut
hesabı için 15 bin liraya varan katkı payı alacak. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı
2'ye katlayabilecek ve toplamda 40 bin lira desteğe kavuşabilecek. Çeyiz hesabının şartları 5
bin liralık çeyiz hesabı desteğinden faydalanmak için çiftlerin uyması gereken şartlar şöyle
belirlendi: - TL cinsinden mevduat veya katılım fonu olarak açılabilecek. - Düzenli ödeme
gerekiyor. Alt sınır 100 lira, üst sınır bin lira. - Katılımcı, sadece bir kez 15 bin lira
yatırabilecek. - Aylık ödeme planı seçilmişse 1 dönem içinde ödemenin 3 defadan fazla
aksatılmaması gerekiyor. - Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının
yüzde 10'u; 48-59 ay arası olanlar yüzde 15'i; 60 ay ve üzeri olanlar için yüzde 20'si kadar
devlet katkısı alacak. KONUT HESABININ ŞARTLARI Konut hesabından faydalanmak için
de şu şartları yerine getirmek gerekiyor: - Devlet katkısından yararlanarak ev almak isteyen
vatandaşların TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırması gerekiyor. Devlet katkısından yararlanmak için konut alım tarihinden önce en az 3 yıl boyunca, aylık en
az 250, en fazla 2 bin 500 lira yatırmak gerekecek. - Ödemeler 3'er aylık dönemler halinde de
yapılabilecek. Bu durumda 3 ayda bir en az 750, en fazla 7 bin 500 TL yatırılabilecek. Katılımcı, devlet katkısı ödemesi için ev alım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde konut
hesabının bulunduğu bankaya başvuracak. - Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar konut
hesabındaki birikim tutarının yüzde 15'i (ödenecek tutar 13 bin lirayı geçemeyecek): 48-59 ay
olanlar yüzde 18'i (ödenecek tutar 14 bin lirayı geçemeyecek). (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21426.html
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Emekli memura ek ikramiye için 1 yıl süre
30 yılı aşkın hizmet süresi olan memur emeklileri ek ikramiye için yasanın yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmazsa hakkını kaybedecek, açılmış davalar düşecek.
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Geçmişte emekli olan veya ölen memurların hak sahiplerine 30 yılı aşan hizmet süreleri için
ikramiye ödenmesi konusunda yeni bir düzenleme yapılacak. Sayıları 408 bini bulan kişilerin
30 yılı aşan emekli ikramiyesini alabilmek için yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir
yıl içinde başvuruda bulunması gerekiyor. Daha önce bu konuda açılmış davalar ise düşecek.
Konuyla ilgili düzenleme, TBMM’ye sunulan torba kanun tasarısıyla gerçekleştirilecek.
Memurlarda emekli ikramiyesinde 30 yıl tavanı, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı üzerine
7 Ocak 2015 tarihinde kaldırıldı. Bu tarihten sonra emekli olanlar, yıl sınırı olmaksızın, kaç
yıl hizmetleri bulunuyorsa o süre üzerinden emekli ikramiyesi almaya başladılar. 7 Ocak 2015
tarihinden önce emekli olanlar ise geçmişte 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunduğu halde, 30
yıl üzerinden emekli ikramiyesi aldıklarını, 30 yılı aşan ikramiyelerin kendilerine de
ödenmesini talep ettiler. Ödemeleri yapan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Anayasa
Mahkemesi kararlarının geriye yürümeyeceği ilkesi gereği başvuruları reddetmesi üzerine
açılan davalar kurum aleyhine sonuçlanmaya başladı. SGK, geçmişe doğru ödemeleri, emekli
olunan tarihteki maaş üzerinden yapınca bu kez yeniden davalar açıldı. Mahkemeler vatandaşı
haklı bularak enflasyon karşısında eriyen emekli ikramiyelerinin güncel rakamlar üzerinden
ödenmesine hükmetti. 7.500 TL 3 ay içinde ödenecek SGK, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya
kadar olan alacaklarını üç ay içinde ödeyecek. Kalan tutar bir yıl sonra ödenecek. Davalar
düşecek Mahkemeler, açılmış davalarda “davanın konusuz kalması sebebiyle karar
verilmesine yer olmadığına” karar vererek, davaları düşürecek. Yargılama giderleri SGK
üzerinde bırakılacak. Avukatlara ise vekalet ücretinin dörtte biri ödenecek. Böylece,
mahkemelerin yüksek emekli ikramiyesi ödenmesi yönünde karar vermesi önlenecek. 60 bin
dolayında dava açılmıştı. Tutara enflasyon farkı yansımayacak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
(SGK)n çok ağır emekli ikramiyesi ödemeleriyle karşı karşıya kalma riski ortaya çıkınca,
yasal düzenleme gündeme getirildi. Düzenleme uyarınca, geçmişte emekli olanların 30 yılı
aşan hizmetleri için emekli ikramiyeleri, “görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli
keseneğine esas aylık unsurları üzerinden” yapılacak. Örneğin 2000 yılında 67 yaşında emekli
olan bir öğretim görevlisi, 45 yıl hizmeti bulunuyorsa, bu kişiye veya hak sahiplerine, 2000
yılındaki katsayılar üzerinden15 yıllık ikramiye ödenecek. Düzenlemeye göre bu tutara
enflasyon farkı yansıtılmayacak. Yakın zamanda emekli olanların ise daha az kaybı söz
konusu olacak. Habertürk.com
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2. El oto 2017’de 7 milyonu aşacak
İkinci el otomotiv piyasasında toplam satışların bu yılın tümünde 6,7 milyona ulaşacağı, 2017
yılında ise 7-7,5 milyon adet aralığında gerçekleşeceği öngörülüyor.
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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomobilcileri Derneği (BOD) ve
Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, 2. el piyasada 2016 yılı gelişmelerini
değerlendirdi ve 2017’ye ilişkin beklentilerini anlattı. Türkiye ekonomisini hedef alan tüm
olumsuz girişimlere rağmen otomotiv piyasasının 2016’da genel olarak iyi bir yıl geçirdiğini
belirten Erkoç, 2017’de dövizde ve faizde istikrarın, piyasalarda güvenin artması ve
ekonomide yeniden hızlı büyüme ivmesinin başlaması ile birlikte sektörde yeniden
hareketlenme olacağını söyledi. Erkoç, 2016’nın tüm ülke için zor bir yıl olduğunu belirterek,
“Yaşanan gelişmeler ister istemez otomotiv sektörünü de etkiledi. Ancak biz ekonomide
istikrar ve güvenin artacağı, bunun da 2. el otomobil piyasasına olumlu yansıyacağına
inanıyoruz. Dövizde 2016’nın son çeyreğinde yaşanan hızlı artış sıfır araçların fiyatını da
artırdı. Bu fiyat yükselişi dolaylı olarak 2. el piyasasına olumlu yansıdı. Ancak asıl 2017 ile
birlikte piyasanın çok daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi. 2017’de 2. el pazar tahmini 7-7,5
milyon Sektörde, 2016 yılı gelişmelerini anlatan ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini dile
getiren Erkoç, şu değerlendirmeyi yaptı: “Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016’da, küresel
krizinin yansımalarının yanı sıra ateş çemberine dönen yakın çevremizdeki sıcak savaşın ve
bize uzun yıllardır can ve mal kaybı yaşatan, huzur ve istikrarımızı tehdit eden terörün
ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini hissetmeye devam ettik. Bunlar yetmez gibi
demokrasimize, milli iradeyi gaspa yeltenen 15 Temmuz hain bir darbe girişimini yaşadık ve
topyekûn birlik olarak püskürttük. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüzde genel olarak
iyi bir yıl geçirdik. Yılın ilk on ayında 2. elde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 5,9 artarak 5 milyon 484 bin 58 adede ulaştı. Bunun da 3 milyon 576 bin 462 adetle en
büyük bölümünü otomobiller oluşturdu. 2. el otomobil satışlarındaki artış yüzde 7,5’le daha
da yüksek. Bu tempoyla 2. elde otomobil satışlarının yılın tümünde 4,7-4,8 milyon, toplam
satışların ise 6,7-6,8 milyon adet olacağını tahmin ediyoruz. Otonomi ailesi olarak 2017’de ise
2. el araçta çok daha güzel bir yıl bekliyoruz. 2017’de 2. el Pazar 7 milyon adeti aşacaktır.
Satışlarda gelecek yıla ilişkin beklentimiz otomobilde 5-5,2 milyon; toplamda ise 7-7,5
milyon aralığında.” “2017’de araç kiralamalar da artacak” 2. el araç piyasasında yapılan
düzenlemelerin hayata geçmesiyle sektörün daha da güçleneceğini söyleyen Erkoç, “2016
yılında 2. el otomobil piyasası ile ilgili olarak çok sayıda düzenleme yapıldı. Bunları Otonomi
ailesi olarak yakından takip ettik ve birçoğuna katkı sağladık. Piyasanın önemli bir temsilcisi
olarak bizlerin fikirlerinin her daim alınması gerek. Sadece Otonomi’de 5 bin kişi bu
piyasadan geçimini sağlıyor. Yeni yıl ile birlikte yapılan düzenlemelerin hayata geçmesinin
ardından sektörümüz hem kalite kazanacak hem de galerici esnafımızın yetkisi artacak. Yeni
yılda araç kiralamaların da artacağını düşünüyoruz. Artan sıfır araç fiyatlarıyla 2. ele bir
yönelme olacak. Bunun yanı sıra vatandaşların araç kiralamaya yönelmelerini de bekliyoruz.
Özellikle büyük filo araç kiralama yapan şirketlerin de piyasadaki payının artacağını

düşünüyoruz.” diye konuştu. “Dışa bağımlılık azalmalı…” Aydın Erkoç, yerli otomobil
konusuna da değinerek, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmalarına destek
verdiklerini, otomotivde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli otomobilin özendirilmesi
gerektiğini vurguladı. Erkoç, “Yerli otomobil konusunu yakından takip ediyoruz ve bu
konuda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Ülke olarak yapacağımız yerli otomobili
özendirmeli ve ekonomiye katkı sağlamalıyız” dedi. Erkoç, sektör olarak ülke ekonomisinin
gelişimini yakından ilgilendiren çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek, “Başka Türkiye
yok. Bizler vatanımıza sahip çıkmalıyız ve ülkemizi terk edemeyiz. 2. el piyasa temsilcileri
olarak ekonomimize de elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz” dedi. Kurumsal
Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21428.html
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Çin şekerli mamuller için geliyor
Yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık şekerleme ithalatı yapan Çinli alıcılar Türkiye'ye geliyor.
Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu’nun (ŞTG) davetlisi olarak gelen 24 kişilik alıcı heyet, Türk
şekerleme tesislerini gezecek ve birebir görüşmelerde bulunacak.
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Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük ekonomisi
Çin'den 24 önemli alıcı firmayı Türkiye’de ağırlamaya hazırlandıkları bildirdi. ŞTG Başkanı
Hidayet Kadiroğlu, yılbaşından bu yana Çin'de Sial China, Anufood China ve Ekonomi
Bakanlığı'mızın Ur-Ge projeleri kapsamında Food and Hotel China fuarlarına katıldıklarını
belirterek, "Bu fuarlarda edindiğimiz ağ ile 24 firmalık bir heyeti ülkemize getiriyoruz. Pekin,
Guangzhou ve Şangay'dan getirdiğimiz bu 24 firmalık heyet ile ülkemizdeki şeker
ihracatçılarına B2B görüşmeler yaptıracağız. Alıcılar heyetini fabrikalara götürerek
ülkemizdeki üretimin ne kadar yüksek kalitede ve teknolojiye entegre bir şekilde yapıldığını
görmelerini sağlıyoruz. Yakın bir geçmişe kadar bizim alıcılarımız Çin'e giderdi. Şimdi biz
Çinlileri getiriyoruz" diyerek tersine dönen deverana dikkat çekti. "Çin'in şekerleme ithalatı
3.2 milyar dolar" Türkiye'nin Çin'e yaptığı şekerleme ihracatının 30 milyon dolar seviyesinde
olduğunu hatırlatan Hidayet Kadiroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Çin'in 2015 yılında
dünyadan şeker ve şekerli mamulleri ithalatı 3.2 milyar dolar seviyesindeydi. Bu veriler
ışığında Çin pazarındaki payımız 30 milyon dolar ile binde 93 olarak hesaplanıyor. Bu oran
potansiyelimizin çok altında. Bütün gayretlerimiz bu oranın arttırılmasına yönelik. Ekonomi
Bakanlığı'mız tarafından belirtilen hedef ülkeler arasında Çin'in yer alıyor olması da
ihracatçılar olarak bu pazara yönelik çalışmalarımıza önemli katkı yapıyor."

Çin pazarında rakiplerden kaliteleri ve ürün çeşitliliği ile ayrılacaklarına da değinen
Kadiroğlu, bu pazarda Türk şekerinin Avrupa ve ABD'li firmalar ile rekabet edeceğini belirtti.
İHA
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Yumurta fiyatları düşecek
Yumurtada üretici fiyatları son bir ayda yüzde 74 artarken, sektör temsilcileri bu artışın geçici
olduğunu belirtiyor.
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Yumurtada üretici fiyatları, 14 Kasım-12 Aralık tarihleri arasındaki süreçte yüzde 74 artarak,
ortalama 23 kuruştan 40 kuruşa yükselirken, sektör temsilcileri bu artışın geçici olduğunu,
fiyatların kısa sürede eski seviyesine ineceğini belirtiyor. Yumurta Üreticileri Merkez
Birliğinin (YUMBİR) aylık yumurta fiyatları verilerine göre, yumurtanın üretici fiyatı, geçen
ayın ikinci haftasında ortalama 23 kuruşken, yaklaşık bir ay içinde yüzde 74 artış gösterdi ve
aralık ayının ikinci haftasında ortalama 40 kuruşa çıktı. Bugün itibarıyla ise yumurta fiyatı
ortalama 35 kuruşa geriledi. YUMBİR Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, geçen yıl çeşitli
ülkelerde görülen kuş gribi nedeniyle sektörün zor günler geçirdiğini, bu durumun
oluşturduğu zararın bu yıl da giderilemediğini söyledi. Sungur, yumurtada üretici fiyatlarının
yaz aylarında 15 kuruşa kadar düştüğüne, ancak maliyetin 25 kuruş olduğuna işaret ederek, bu
dönemde birçok firmanın battığını, üretime devam eden firmaların da tavuklarını
gençleştiremedikleri için sorun yaşadıklarını aktardı. Sungur, ihracattaki artışın yanı sıra
dolar/TL kurundaki yükselişin ithal yem ve malzeme maliyetini artırdığına dikkati çekerek,
"Yumurtadaki fiyat artışı uzun süreli değil, geçici. Bu hafta fiyatlarda düşüş var." dedi. AA
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“Aşık” izleyicisine kavuşuyor!
Genç yönetmen Bilal Babaoğlu’nun Aşık Veysel’in hayatından esinlendiği “Aşık” filmi 30
Aralık’ta izleyici ile buluşuyor. Hüzünlü bir aşk hikayesini konu edinen filmin başrollerini
Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal ve Aşık Veysel’in torunu oyuncu Yeliz Şatıroğlu
üstleniyor.
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Aynı anda 50 salonda vizyona girecek olan film işitme ve görme engelli sinemaseverlere de
ulaşmayı amaçlıyor. Film, Sesli Betimle Derneği’nin özel çalışmasıyla sesli betimleme ve
işaret diliyle anlatılacak .
Senaryo ve çekim aşamasıyla birlikte yolculuğu iki yılından fazla süren Aşık, “Uzun İnce
Yol” 30 Aralık’ta izleyicileriyle buluşuyor. Aşka Sürgün, Asi, Genco, Kasaba gibi
unutulmaz televizyon dizilerinin senaristlerinden olan ve ilk kez yönetmen koltuğunda oturan
Bilal Babaoğlu, “ Veysel’i, Aşık Veysel yapan” karşılıksız aşk hikayesini beyaz perdeye
taşıyor. Başrollerini ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal ve Aşık Veysel’in torunu
oyuncu Yeliz Şatıroğlu’nun üstlendiği Aşık’ta Uğur Aslan, Hülya Şen, Ahmet Bilgin, Faruk
Karaçay gibi usta oyuncular da rol alıyor.
İşitme ve görme engelliler de düşünüldü
Halen yurtiçi ve yurtdışı festivallerine katılmakta olan filmin yapımcısı işitme ve görme
engelli sinema severlere de ulaşmayı amaçlıyor. Sesli Betimle Derneği’nin özel çalışmasıyla
sesli betimlemesi ve işaret diliyle anlatımı yapılacak olan Aşık filmi vizyon maliyetleri
nedeniyle ilk hafta 50 salonda izlenebilecek. Bununla birlikte izleyici taleplerine göre salon
sayının arttırılması hedefleniyor.
Biyografi değil kurmaca
Filmin senaristi ve yönetmeni olan Bilal Babaoğlu, filmi yapmaya iten temel amacı “Veysel’i
değil aşığı anlatmak istedik” şeklinde özetliyor. “ Filmimiz bir Aşık Veysel biyografisi değil,
kurmaca bir aşk hikayesidir. Karşılıksız aşk acısıyla olgunlaşarak kendi türküsünü yakmaya
çalışan bir aşığın yolculuğunu anlatıyor. Aşık Veysel, sadece ülkemize değil dünyaya mal
olmuş bir ozan, onu tanıtmaya anlatmaya gerek yok. Ama hatırlatmaya ihtiyaç var: Veysel
baba, bana göre aşkta hoşgörünün temsili, hoş görünün sınırlarını çizen bir aşık. Kendisini
terk edip giden eşinin çorabına, gittiği yerde mağdur olmasın diye gizlice altın koyabilen bir
aşığı, çağımız insanına özellikle erkeklerine hatırlatmak gerektiğini düşündüm. Çünkü aşk
cinayetleri, kadına yönelik şiddet terör boyutuna vardı. Bu topraklarda dünyaya örnek olacak
aşklar yaşandığını ifade eden yönetmen Babaoğlu “olunacaksa Veysel gibi aşık olmalı” dedi.
Başrolde Veysel’in torunu
Veysel’in ikinci eşi Gülizar karakterini ise torunu Yeliz Şatıroğlu beyaz perdeye taşıdı.
“Dedemle ilgili bir film yapılmış olması beni çok heyecanlandırıyor, çok
önemsiyorum. Rolün bana teklif edilmesi benim için de büyük ve çok güzel bir sürpriz oldu.
Kendi babaannesini canlandırmak her oyuncunun başına gelebilecek bir şey değil. Açıkçası
rolüme hazırlanmakta ve oynamakta pek zorlanmadım. Hem fiziksel olarak hem de mizaç
olarak babaanneme çok benzediğimi söylerler. Hoş zaten senaryo da birebir Aşık Veysel’i ve

hayatına giren kadınları anlatma iddiasında değildi. Ama çok güzel bir aşk hikayesi aşıklık
üzerine bir film” diyen Şatıroğlu, Aşık Veysel dostlarının filme sahip çıkmalarını beklediğini
ifade etti.
Hayat Devam Ediyor dizisinde canlandırdığı Hayat karakteriyle iz bırakan Meltem Miraloğlu,
Güzelliğin On Para Etmez türküsünde “… Anılmazdı Veysel adı o sana aşık olmasa…” diye
bahsedilen Veysel’in ilk eşi Esma karakterini canlandırdı.
Büyük ozanın gençlik yıllarına odaklanan filmde Veysel karakterini ise Türk Halk müziğinin
genç yıldızlarından Emirhan Kartal canlandırıyor. Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği
sanatçılarından olan Emirhan da ilk kez bir sinema filminde oyunculuk yapıyor. Genç yaşına
rağmen Kalan Müzik etiketiyle üç albüm çıkaran Kartal, aynı zamanda “ Türk Halk
Müziği’nde Frekans Aralıkları” isimli kitabıyla akademik kariyerine devam ediyor. Bir süre
Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almış olan sanatçı Kartal, Veysel rolü
için bir yıl usta bir oyuncu koçunun yönetiminde hazırlandığını ifade ediyor. “Aşık olmayı
kim istemez ki” sözleriyle filmde rol alma sürecini değerlendiren sanatçı “ Boyumdan büyük
bir işe kalkıştığımın farkındaydım, sürekli Allah’ım bana yardım et diye dua ediyor, Ulu
Ozanları yardıma çağırıyordum. Senaryoda “büyük bir aşık (ozan) olmak isteyen Veysel’in
hikayesini görünce tam da benim hikayem dedim. Sivaslıyız, babam elime sazı verdiğinde
ben de Veysel gibi yedi yaşındaydım. Erdal Erzincan Hoca’mın kursuna başladım, orası
benim anaokulum gibidir. Erdal Abi de ilk ustamdır. Sonra İTÜ Türk Müziği Devlet
Konservatuarı, TRT İstanbul Radyosu Türk Müziği Gençlik Korusu derken geriye baktığımda
bağlamaya adanmış bir şekilde yaşamakta olduğumu görüyorum. Böyle olduğu için de çok
mutluyum. Oyunculukta ilk tecrübem, başarı olup olamadığımı izleyici değerlendirecek
artık. Ama ben bir bağlama sanatçısı olarak Veysel’in türkülerini çalıp çığırmaya devam
edeceğim” dedi.
Uğur Aslan’ın müzisyen yönü
Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Zehir karakteriyle karakter oyunculuğunda ustalaşan Uğur
Aslan ise Veysel’in dostu Kemancı Kasım rolünü canlandırıyor. Müzisyen yönünü öne
çıkaran bir rol olduğu için projede yer almaktan büyük heyecan duyduğunu söyleyen Uğur
Aslan, “kısıtlı imkanlarla çekilmesine rağmen çok güzel bir film oldu. Film ekibimize ev
sahipliği yapan Hatay Büyükşehir Belediye başkanımız Dr Lütfü Savaş’a ve tüm Hataylı
hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21431.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Sosyal medya zayıflatıyor
Sosyal medyanın hep zararları konuşulur, ama bilinçli bir şekilde kullanıldığında birçok yarar
da sağlıyor.
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İspanya'daki Rovira i Virgili Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, kilo vermeye çalışan
kişilerin kendileri gibi benzer öyküyü yaşayan kişilerle daha fazla bağlantıları varsa, kilo
vermekte daha başarılı oluyorlar. Bu bulgunun sosyal ağların obezite ile mücadeleye
katkısının yadsınamaz olduğu yönünde olduğunu belirten Obezite ve Metabolik Cerrah Prof.
Dr. Halil Coşkun, araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi: “22 bin 400 kişiyi
inceleyen araştırmacılar, programa en az altı ay süreyle katılan ve çalışma süresince kilo
verirken kaydettikleri aşamayı en az iki kere ilan eden yaklaşık 5 bin 400 kişi üzerinde
yoğunlaştılar. Araştırmacılar, kişinin kilo vermesiyle bağlantılı en önemli faktörün kişinin
sosyal ağlara katılım seviyesi olduğunu anladılar. Altı aydan sonra, çevrimiçi toplulukta hiç
arkadaşı olmayan kişiler, vücut ağırlıklarında yüzde 4.1 azalma gördüler. Diğer yandan, iki ila
dokuz arkadaştan oluşan gruplar vücut ağırlıklarında yüzde 5.2 azalma gördüler. Yaklaşık bin
500 üyeden meydana gelen ve en büyük gruplarda olan kişiler, vücut ağırlıklarında yüzde 6.8
azalma gördüler. Sosyal ağ ile derin bağlantıları olanlar “sadece çok sayıda arkadaşı olmakla
kalmayıp, her birinin arkadaşının da çok sayıda arkadaşı olan kişiler” vücut ağırlıklarında
yüzde 8.3 bir azalma yaşadılar. Bir süredir kişilerin bir araya geldikleri destek gruplarının ve
müdahalelerin obezite sorununa yardımcı olduğu biliniyordu ama bir çevrimiçi sistemin neler
başarabildiği daha önce hiç kanıtlanmamıştı. Kilo kaybı ile ilgili mücadelenize sosyal
medyayı ortak edip, çevrimiçi destek alarak ilerlemek yalnız olmadığınızı hissettirecek, moral
ve motivasyonunuza direk katkıda bulunacak ve sizi başarıya daha sağlam adımlarla
taşıyacaktır.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21432.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Komando Çarşısı şehitlerine ağlıyor
Geçtiğimiz cumartesi günü kentimizde gerçekleşen terör saldırısında 1. Komando Tugay
Komutanlığı’nda görevli 14 askerimizin şehit olması Kayseri’yi ve tüm Türkiye’yi yasa
boğmuştu. Yaşanan bu hazin olayın ardından Kayseri’de askerlerin uğrak yeri olan Komando
Çarşısı’nda da hüzün hakim. Esnaflar teröre lanet yağdırırken, “Şafak Dayı” lakaplı çay ocağı
sahibi Şaban Salar, “Kayseri’yi severlerdi. İkinci memleketleri gibi görürlerdi.” dedi.
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Kayseri, 17 Aralık Cumartesi sabahı güne büyük bir üzüntü ile başladı. Tam 1 hafta önce
İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan hain terör saldırısının ardından kalleşler bu kez kentimizde
yüzünü gösterdi.
Zincidere Mahallesinde bulunan ve Türkiye'nin ilk Komando Tugayı olan 1. Komando Tugay
Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerler, cumartesi sabahı sivil kıyafetlerini giyerek
çarşı izni için yola çıktılar. Birliğin önünden geçen halk otobüsü buradan aldığı askerleri,
şehir merkezine götürmek için hareket etti. Talas Bulvarı üzerinde seyreden otobüs, Erciyes
Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi kavşağına geldiği anda bomba yüklü bir araç infilak
ettirildi. Bu hain girişimde 14 vatan evladı şehit oldu.

Daha İstanbul’daki şehitlerimizin acısını yaşarken, bir de bu acı olayla karşılaşan Türk halkı
derin bir hüzne boğuldu. Bu acıyı en fazla hissedenlerden biri de Komando Çarşısı esnafı.
Çünkü Kayseri’de askerlerin uğrak yeri olan Komando Çarşısı’nda esnaf neredeyse tüm
askerleri tanıyor.
Yaklaşık 13 yıldır çarşıda hizmet veren ve askerler tarafından “Şafak dayı” lakabı verilen
çaycı Şaban Salar, olayın gerçekleştiği günden beri gözyaşı döktüğünü söyledi.
Hepsi benim evladımdı
“İlk duyduğumda kendimi kaybettim. Onların hepsi benim evladımdı.” diyen Şaban Salar,
“Askerler buraya geldiğinde çok mutlu oluyorum. Onlara bir faydam dokunduğunda mutlu
oluyorum. Bu hain saldırıyı gerçekleştirenleri Allah kahru perişan etsin. Soyları kurusun.
Sonlarının geldiğinin farkındalar. Türk milleti bir ölür bin dirilir.” dedi.
Buraya gelince seviniyorlardı
Şehitlerden Sinoplu Köksal Ağaçyetiştiren’in 1 hafta önce çay ocağına geldiğini anlatan
Şaban Salar şunları söyledi:
“Çok güler yüzlü, pozitif birisiydi. Kendisine ‘Çömez’ diye takılırdım. O da ‘Dayı ne çömezi,
askerliğimize az kaldı’ diye çıkışırdı. Olaydan iki hafta önce doğudan görevden
gelmişlerdi. Buraya gelince kendi memleketlerine gelmiş gibi sevinirlerdi. Kayseri’yi
severlerdi. İkinci memleketleri gibi görürlerdi. Hepsinin bir hayali vardı. Askerlik bitince
yapacaklarını anlatırlardı. Bir dertleri olduğunda bana anlatırlardı. Allah hepsine gani gani
rahmet eylesin. Hepsi benim canım ciğerimdi.”
Mustafa-Elvan Çağlıbektaş:
“Bir daha gelemeyecekler diye çok üzüldük”
Çarşı’da esnaflık yapan Mustafa ve Elvan Çağlıbektaş çifti de birebir olmasa da şehitlerden
bazılarını hatırladıklarını belirterek, “Kayseri’de ilk defa böyle bir olayla karşılaştık. Uzun
yıllar burada hizmet ettiğimiz için hepsini evladımız gibi görüyorduk. Bir daha
gelemeyecekler diye çok üzüldük. “ diye konuştular.
Ömer Barış:
“Rabbim bir daha göstermesin”
Esnaf Ömer Barış da olayın gerçekleştiği günden beri gözlerine uyku girmediğini belirterek;
“Gencecik vatan evlatlarına bunları yapanlar bunun hesabını elbette ödeyecek. Bir askerin
tırnağına taş değse üzülüyoruz. Onlar bu vatan uğruna canlarını ortaya koyuyorlar. Bu millet
onlarla gurur duyuyor. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerden bir an önce
kurtulmak için birlik-beraberliğe, sağduyuya ihtiyacımız var. Kenetlenmemiz gerekiyor.
Onlara karşı verilebilecek en güzel cevap bu. Asla emellerine ulaşamayacaklar. Türk milletini
yıldıramayacaklar.” şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21433.html
Erişim Tarihi: 19.12.2016

Prof. Dr. Baran Bangkok’ta Türkiye’yi
temsil etti
Prof. Dr. Baran Bangkok’ta Türkiye’yi temsil etti
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr.
Yusuf Baran, Türkiye’yi temsilen Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen I. Asya Ulusal
Genç Bilim Akademileri Toplantısı’na katıldı. Tayland Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın ev
sahipliğinde, Küresel Genç Akademi tarafından organize edilen toplantıya Asya’nın Ulusal
Genç Akademi’lerinin yanı sıra, kuruluş aşaması devam eden genç akademilerin temsilcileri
de katıldı. Prof. Dr. Yusuf Baran toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’deki bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri anlatarak, genç bilim insanları için sunulan araştırma ve eğitim
imkanlarını anlattı. Toplantının açılış konuşmasını ise Tayland Bilim ve Teknoloji Bakanı Dr.
Pichet Durongkaveroj ve Japonya Kabinesi’nin Bilim ve Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Yuko
Harayama yaptı. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21434.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kablo çalan hırsızlar yakalandı
Aksaray’da 60 bin TL değerinde bakır kablo çaldıkları iddia edilen 6 kişilik hırsızlık şebekesi
polisin yaptığı operasyonla çökertildi.
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Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir
depodan 60 bin lira değerindeki bakır kabloların çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne
bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde
kabloları çaldıkları iddia edilen Kürşat K., Sezer K., Mustafa Y., Muhammet Ş., Tayfun B. ve
Metin B., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki
sorgularının ardından Aksaray Adliyesi’ne sevk edildi.

Çalıntı kabloları satın aldığı iddia edilen Ahmet G. de gözaltına alındı. Olayla ilgili
soruşturma sürüyor. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21435.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Şehit aileleri idam istiyor
Kayseri’de 14 askerin şehit edildiği saldırı yerinde açıklama yapan Türkiye Harp Malulü
Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, “Terör suçlarına idam
cezası gelsin. Bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bebek katillerine, haince askere, polise,
öğretmene saldıran bu hainlerin 24 saat içerisinde idam edilmesini istiyoruz” dedi.
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Kayseri’de Cumartesi günü meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu saldırıya tepkiler
sürüyor. Saldırının meydana geldiği Şehit Komandolar Durağında basın açıklaması yapan
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran,
hükümetten terör suçlarına idam getirmelerini istedi. Uran açıklamasında, “Komando
birliğimiz terörle mücadelede aktif rol alan, teröristlerin gördüğü zaman kaçtığı bir birlik.
Haince, kalleşçe, eli silahsız 14 tane askerimizi şehit ettiler. Şunun bilinmesini istiyoruz. Şehit
ailesi ve gaziler olarak bizler, asla bu mücadeleden vazgeçmedik. Geçmişte teröre karşı silahlı
mücadele verirken dernek olarak artık fikri mücadele veriyoruz. Burada bulunan herkes
bizimle aynı fikirde. Bir askerimiz giderse biz bin olarak geri geliriz ve bu hainlere asla ülkeyi
böldürtmeyiz. Bu hainler ülkeyi karıştırıp bir iç savaş çıkartmak istiyor. Ama biz bunlara asla
alet olmayacağız. Bu ülkede ülkeyi sevenler var, ihanet edenler var. Biz ülkeyi ihanet
edenlere gereken cezanın hukuk içerisinde verilmesini istiyoruz. 15 Temmuz hain
kalkışmadan sonra biliyorsunuz tekrar idam gündeme gelmişti. Biz idamın kaldırıldığı
tarihten itibaren dernek olarak terör suçlarına idam cezasının gelmesini istedik. Fakat ne yazık
ki gündeme gelen idam tekrar söndü. Biz devleti yönetenlerden şunları istiyoruz. Terör
suçlarına idam cezası gelsin. Bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bebek katillerine, haince
askere, polise, öğretmene saldıran bu hainlerin 24 saat içerisinde idam edilmesini istiyoruz.
Çünkü bunların niyeti belli. Bunlar, bizim ülkemizin güçlenmesini istemiyorlar. Bunlar,
terörü kullanıp birbirimize düşürmeyi istiyorlar. Ama biz asla onların bu oyununa
gelmeyeceğiz, ve buna da izin vermeyeceğiz. Bir acımız bitmeden yeni bir acı ve saldırıyla
karşı karşıyayız. Teröre gerekeni yapın, başını ezin. Biz millet olarak arkanızdayız. Millet
olarak bizden terörü ezmek için ne isterseniz biz millet olarak her türlü fedakarlığı yapmaya
hazırız” diye konuştu. Yapılan açıklamanın ardından Uran, Derneğin Kayseri Şube Başkanı
Ali Yavuz ve üyeleri ile birlikte otobüs durağına karanfil bıraktı. Suriyeliler de şehitler için
dua etti Öte yandan Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği de saldırının yapıldığı alana gelerek
şehitler için dua etti. Burada dernek adına açıklama yapan Reşa El Abdullah, “Kayseri’de
yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz adına kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen çirkin
ve hain terör eylemlerini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Yüce Allah’tan aziz şehitlerimize

rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve aziz milletimize sabrı cemil niyaz ederiz. Rabbim son
kale olan aziz devletimizi iç ve dış düşmanların, hainlerin ve şeytanların şerrinden muhafaza
eylesin" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21436.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

"O elçiler bize emanettir. Devletimizin,
milletimizin güvencesi altındadır"
Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un
silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Hakikaten bu olay, yüzümüzü yere eğdirecek bir
icraat olmuştur. Çünkü o elçilerin hepsi bize emanettir, devletimizin, milletimizin güvencesi
altındadır." dedi.
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Turan, Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dünya Savaşları, Bitmeyen Güçler
Mücadelesi ve Türkiye" konulu konferansa katıldı. Burada konuşan Turan, devlet adamlarına
suikastların tarihten bu yana olageldiğini, Türk devlet adamlarından Melikşah, babası Sultan
Alparslan ile Alaaddin Keykubat'ın da bu şekilde saldırıya uğradığını anlattı. Rusya'nın
Ankara Büyükelçisi Karlov'un dün başkentte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını
kaybettiğini belirten Turan, şöyle konuştu: "Bizim 'Elçiye zeval olmaz' diye atasözümüz
vardır. Bu bir geleneğin, atasözü haline gelmiş şeklidir. Diğer dünya kültürlerinde var mı
bilmiyorum. Hiçbir elçi, hangi şartlarda olursa olsun, hangi noktada olursa olsun, ne kadar
nefret edilecek hareket yaparsa yapsın, ne kadar nahoş konumda olursa olsun öldürülmez
ancak onu sınır dışı edersiniz. Hükümdarlardan öte, diğer devlet erkanından öte, herhangi bir
insandan öte, elçiye böyle eski bir deyimle masuniyet hakkı verilmiştir. Hakikaten bu olay,
yüzümüzü yere eğdirecek bir icraat olmuştur. 'Lanet olsun' demekten başka, şu an başka bir
çaremiz yok. Çünkü o elçilerin hepsi bize emanettir, devletimizin, milletimizin güvencesi
altındadır. Hiçbir bahanesi de yoktur."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21437.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Suikastten 5 gün önce BBC bu haberi
yapmış!
Rus büyükelçisine suikastten 5 gün önce, İngiliz kanalı BBC bir belgesel hazırladı. Rusya'nın
Türkiye'deki suikastlerini konu alan belgeselde Türkiye'nin bunlara karşılık vermediği ima
edildi.
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Kraliçe’nin kanalı BBC, 14 Aralık’ta bir belgesel hazırladı. Rusya’nın Türkiye’deki
suikastlarını haber yaptı. Ancak Türkler’in misilleme yapmadığını ima etti. Tesadüf bu ya,
sadece 5 gün sonra Rus Büyükelçi Karlov, suikasta kurban gitti. İngilizler'in devlet kanalı adı
altında birçok ülkede algı operasyonlarına imza atan BBC, yine gündeme damgasını vurdu.
Türkiye düşmanlığı konusunda üzerine düşeni yapan, Türk görünümlü İngilizler'i bünyesinde
barındıran BBC, 14 Aralık tarihinde ilginç bir yayın hazırladı. Haberde, "Rusya'nın
Türkiye'de işlediği suikastlar" detaylı bir şekilde anlatıldı.Ruslan Israpilov, Abdulvahid
Edelgiriyev, Berg-Haj Musayev, Rustam Altemirov ve Zaurbek Amriyev Türkiye'de suikast
sonucu öldürülen isimlerden bazıları. BBC'nin neden böyle bir haber yapma ihtiyacı duyduğu
o gün anlaşılamadı. Hatta BBC,"Peki,Türkiye'de daha fazla cinayet işlemek Rusya'yı daha
güvenli hale getirirmi? Suriye'deki çatışmalardan geri dönen Çeçenler bunun tam
tersiolacağını, savaşı Rusya'ya götürmekiçin bilendiklerini söylüyorlar" yorumunu yaptı.
Haberde ayrıca, Ruslar'ın Türkiye'de birçok cinayet işlediği ama Türkiye'nin bir şey
yapmadığı ima edildi. Elbette BBC, bu haberi yaparken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi
Karlov'un 5 gün sonra bir suikast sonucu öldürüleceğini bilmiyordu! Ancak tesadüf bu ya,
Karlov Türkiye'de öldürülen ilk büyükelçi olarak tarihe geçti. Aynı saatlerde Moskova'da da
benzer bir durum yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 56 yaşındaki Petr Polshikov,
evinde ölü bulundu. Latin Amerika ülkelerinde görev yapan ve 'efsane' olarak adlandırılan
Polshikov'un banyo lavabosunun altında iki adet boş mermi kovanının bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21438.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Otobüs şoförü ilk kez konuştu
Türkiye'yi yasa boğan Kayseri'deki saldırıda terörün hedefi olan halk otobüsünün sürücüsü
H.H., ilk kez konuştu.
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YARALI HALDE 3 ASKERE YARDIMA KOŞTU Çarşı iznine çıkan 14 askerin şehit
düştüğü, 55 kişinin yaralandığı patlamada, oturduğu şoför koltuğunun karşısında bulunan
kapıdan dışarıya fırladığını anlatan H.H. yüzünün yaralandığını ve kolunun kırıldığını söyledi.
O haldeyken yaralı 3 askeri kurtarmaya çalıştığını ifade eden H.H., tedavisinin sürdüğü özel
hastanedeki yatağında hain saldırıyı şu sözlerle anlattı: "DAĞ YOLUNDAN MI TALAS
YOLUNDAN MI" "Olay günü beni hareket memuru görevli arkadaşlar arayıp, Nizamiye'ye
gitmemi söyledi. Ben de 'Ağabey olmaz. Hava soğuk otobüsün körükleri donar yolda kalırım'
dedim. Onlar da 'Bir şey olmaz, git sen' dedi. Kabul edip sabah saat 08.15 gibi Nizamiye'den
içeriye giriş yaptım. İlk otobüs doldu ve çarşıya doğru hareket etti. Sonra benim otobüsüme
binmeye başladılar. Arabanın dolmasını bekledim. Sonra görevli yanıma gelip 'Tamam sen
çıkabilirsin' dedi. Ben de Nizamiye'den askerlerle birlikte hareket ederken işletmeyi telefonla
aradım. 'Dağ yolundan mı Talas yolundan mı gidelim?' dedim. Çünkü bizim orada 2
güzergâhımız var. İşletme de bana 'Fark etmez, istersen Dağ yolundan git' dedi. 'Tamam'
deyip Dağ yolundan gitmeye başladım. "AĞABEY BURADA İNEBİLİR MİYİM" Rektörlük
kavşağına gelince bir askerimiz vardı. Araç Nizamiye'den çıkmadan önce o askerimiz
'Ağabey ailem Talas 6. Etap'a gelmişler. Tek binişlik bir biletim var. Otobüse binebilir
miyim?' dedi. Ben de ona 'Ne demek. Sizler bizim canlarımızsınız. Ben seni götürmeyeceğim
de kimi götüreceğim. Para karşılığı olur mu hiç geç, bin' dedim. Asker bana tekrar 'Ağabey
Talas'a gideceğim, beni en yakın durakta indirir misin' dedi. "Geç arkaya otur" dedim.
Giderken arka, orta kısımdan bir asker düğmeye basıp bana seslendi. 'Ağabey burda inebilir
miyim?' dedi. Kimin bastığını görmedim ama o askere 'Yol ortasında olmaz. Durağa
yanaşıyım da öyle inersin' dedim. "TEK SİVİL BENDİM" Araçta tek sivil ben vardım. Ben
duraktan hareket etmek üzereyken arabaya kamyon çarptı sandım. Bomba olduğunu bile
bilmiyordum. Kapının camından dışarı fırlamışım. Bir baktım dışardayım. Koşup 3 yaralı
askerimizi dışarı çıkarttım. Kolumun kırık olduğunu sonra fark ettim. Sıkışan başka bir askeri
kurtarmaya çalışırken kolumda bir üşüme hissettim ve yere yığıldım. Emekleyip kaldırıma
çıktım. Sonrasını hatırlamıyorum. "VİCDANEN RAHATIM KAMERA KAYITLARI
ORADA" Hareket amirliğinin verdiği güzergâh dışına çıkmadım. O bahsi geçen asker
Nizamiye'de bana gelip 'Benim 1 binişlik kartım var. Bunu basarsam çarşıdan Talas'a
gidemem' deyince 'Geç arkaya otur' dedim. Yani fazla dikkat etmedim. Şu an tam
hatırlayamıyorum. Nizamiye'nin girişinde 2 otobüsü yan yana yanaştırıp askerlerin gelmesini
bekledik. Askerler istedikleri durakta inebilirler. Ama kesinlikle yolda başka bir sivil araca
binemez. Zaten otobüsün içinde güvenlik kamerası kayıtları var. İncelenirse görülür. Ben
Allah'ıma güvenerek şu an ve vicdanen rahatım ki kamera kayıtları orada. "BÖYLE BİR ŞEY
ÇIKARSA BENİ İDAM ETSİNLER" Eğer Nizamiye'de askerlerin arasında sivil biri binmiş
ise ona bir şey diyemem. 4 yıldır halk otobüsü kullanıyorum. Allah askerlerime bunu yapanı

kahretsin. Ben devletime ve adalete güveniyorum. Yüzümüz ve anlımız aktır, çok şükür.
Yalnız şu var beni çok üzen benimle ilgili yalan yanlış çıkan bazı haberler. Şoförün parmağı
varmış gibi. Eğer böyle bir şey çıkarsa beni idam etsinler. Terör belası yüzünden Doğu'dan
göç ettik. Halk otobüsüne yönelik saldırıyı duyunca kardeşim iş elbisesiyle hastaneye gelmiş.
Hâlâ gözaltında." (Kaynak: Habertürk)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21439.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Abdullah Gül, Rus elçiyle bu fotoğrafını
paylaştı!
Ayrıntıya dikkat Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Andrey Karlov'la ilgili bu fotoğrafları
paylaştı... Fotoğraf karesine giren bir isim ise dikkat çekti
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Rusya'nın Ankara Büyükleçisi Andrey Karlov, bir sanat galerisinde uğradığı silahlı saldırıda
hayatını kaybetti. Büyükelçiye birkaç kez ateş eden silahlı saldırgan, polis tarafından
öldürüldü. Karlov'a suikast düzenleyen saldırganın Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis
memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğu ortaya çıktı. Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'ye bağlı
dershanede eğitim gördüğü, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında da iki gün izne
çıktığı tespit edildi. Tüm bu bağlantılar saldırganın FETÖ'cü olduğuna dair iddiaların ortaya
atılmasına neden oldu. ABDULLAH GÜL'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Twitter üzerinden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'la birlikte
çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak saldırıyı kınadı. Gül, Cumhurbaşkanlığı döneminde,
Büyükelçi Karlov'un kendisine güven mektubu sunduğu günle ilgili fotoğraflr paylaşarak
"Rusya Büyükelçisi Karlov'a yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Güven mektubunu
kabul ettiğim Karlov en zor dönemlerde Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesi için büyük çaba
harcamıştı." ifadelerini kullandı. FOTOĞRAFTA BİR FETÖ'CÜ Abdullah Gül'ün Karlov'un
güven mektubunu kabul ederek elinin sıktığı fotoğrafta bir detay gözlerden kaçmadı. O gün,
fotoğraf çekilirken, Gül ve Karlov'un arkasında bir FETÖ'cü de kadraja girmişti. O isim,
Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Muhafız Alay Komutanlığı görevini yürüten
Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor'du. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası tutuklandı 15
Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası tutuklanan Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor,
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün döneminde Muhafız Alay
Komutanlığı yapmıştı. 2013 Temmuz’dan 2015 Temmuz ayına kadar hem Gül’ün hem de
Erdoğan’ın korumalığını yapan Poshor’un, Balyoz Darbe Planı’nın hazırlandığı iddia edilen
1. Ordu Komutanlığı’nda düzenlenen seminerin organizatörlüğünü yaptığı açığa çıkmıştı.
Seminere katılan subaylar hakkında dava açılırken, Poshor’un ise tanık sıfatıyla ifadesi
alınmıştı. Poshor, 2012 Şubat ayında verdiği ifadesinde, darbe hazırlığı olduğu öne sürülen
planları görmediğini ve bilgi sahibi olmadığını söylemişti. Son YAŞ’ta terfi etmeyen Poshor,

Kosova’da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücüne
atanmıştı. Kaynak: SuperHaber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21440.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Karatepe ''Cumhurbaşkanlığı Modeli”ni
anlatacak
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe cumartesi günü kentimizde ‘Yeni
Cumhurbaşkanlığı Modeli’ni anlatacak.
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Prof. Dr. Karatepe Tüketiciler Birliği Genel Merkezi’nin davetlisi olarak 24 Aralık cumartesi
günü saat 14.00’da Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde ''Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli
Ne Getiriyor?'' konulu bir konferans verecek. Karatepe ayrıca kendisine yöneltilen soruları da
cevaplandıracak.
Şükrü Karatepe kimdir?
1949'da Kayseri-Erkilet'te doğdu. 1968'de Kayseri Lisesi'nden, 1973'te Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nde mezun olduktan sonra, bir süre avukatlık ve iş müfettişliği görevlerinde
bulundu. Daha sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde
asistanlığına başlayıp, 1983 yılında siyaset bilimi doktoru ve 1989 yılında da aynı
üniversitede Anayasa doçenti oldu. 1994'e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi'nde kamu yönetimi bölümü başkanlığı görevini yürüttü.
Karatepe, 27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi listesinden Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 24 Nisan 1998’e kadar bu görevini yürüttü.
1 Şubat 2016’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Danışmanlığına seçilen Karatepe, evli ve üç kız evlat babasıdır. Karatepe’nin çok sayıda
kitabı mevcuttur. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21441.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda bir
şüpheli yakalandı
Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda bir şüpheli
yakalandı.

21 Aralık 2016 Çarşamba 12:34

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik
saldırının ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan incelemede parmak izine rastlanan ve kimliği
belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada şüphelinin Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesindeki
iki adreste ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince söz
konusu adreslere düzenlenen operasyonda K.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kayseri'ye
gönderileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21442.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kayserispor, 14 askerin şehit olduğu durağı
ziyaret etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçtiğimiz Cumartesi günü 14 askerin şehit
olduğu hain terör saldırısının meydana geldiği otobüs durağını ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim
okudu.
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Talas Bulvarı üzerinde 14 askerin şehit 55 kişinin de yaralandığı terör saldırısının meydana
geldiği otobüs durağına gelen Kayserisporlu yönetici ve futbolcular, burada şehitler için
Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Burada açıklama yapan Futbol Şube Sorumlusu Ahmet

Yıldız, terörü şiddet ve nefretle kınadıklarını belirterek, “Kayserispor camiası olarak
Cumartesi günü gerçekleştirilen haince ve kahpece terörist eylemi şiddetle ve nefretle
kınamak amacıyla sporcu kardeşlerimizle burada bulunmaktayız. Bu terör saldırısında şehit
olan askerlerimizin ruhları şad olsun, gazi kardeşlerimize Allah’ta şifa diliyoruz. Milletimizin
başı sağ olsun. Yüce Rabbim inşallah milletimize bu tür acıları bir daha yaşatmasın” diye
konuştu.
Kayserispor Kalecisi Muammer Zülfikar Yıldırım ise terör saldırılarının son bulmasını
istediklerini kaydederek, “Gerçekten çok üzücü bir durum. Şehitlerimizin ailelerine Allah
sabırlar versin. Buradan devlet büyüklerimize söylemek istiyorum, bunların artık son
bulmasını istiyoruz. Ne gerekiyorsa acilen bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Ülkemizde barış
ve huzur içerisinde yaşanmasını istiyoruz. Her gün korkuyla yaşamak istemiyoruz. Son
bulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Anaların ağlamadığı, çocukların yetim kalmadığı bir ülke istiyoruz”
Takım Kaptanı Anıl Karaer ise burada yaptığı konuşmada herkesin barış içerisinde yaşadığı
bir ülke ve dünya istediklerini ifade ederek terörü şiddetle kınadıklarını söyledi. Karaer, “Tüm
şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Gazilerimize ve yaralılarımıza
biran önce acil şifalar diliyorum. Ülkemiz adına çok çirkin bir saldırı. Böyle saldırıların artık
son bulmasını istiyoruz. Anaların ağlamadığı, çocukların yetim kalmadığı bir ülke ve dünya
istiyoruz. Savaşarak hiçbir şeyin kazanılamayacağını herkes biliyor. Vatani görevini yapan
askerlerimize, polislerimize Allah güç versin. Umut ediyorum bu terör saldırılarına karşı
devletimiz ve milletçe gereken dersi veririz” şeklinde konuştu.
Ziyarette yönetici ve futbolcular, otobüs durağına karanfil bıraktı.
Vatandaştan idam sehpalı tepki
Öte yandan, patlamanın olduğu bölgeye vatandaşların ise akını devam ediyor. Gün boyu terör
saldırısının olduğu alana gelen vatandaşlar şehitler için dualar ederek karanfil bırakıyor.
Ayrıca idamın geri gelmesini isteyen vatandaşlar, saldırının olduğu bölgeye idam sehpası
koydu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21443.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Terminalin soğukla imtihanı
Kayseri’de etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde
çalışanlar ve yolcular, terminal içinin ısınmadığını ve üşüdüklerini söyleyerek
mağduriyetlerini dile getirdiler.
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İşletmeciler ısıtıcılar kullanmalarına rağmen ısınamadıklarını söyleyerek, "Burada saat fark
etmiyor ısı kaybı var. Kapalı bir pasaj olmasına rağmen burada bu şekilde elimizde berelerle,
kimi zaman eldivenlerle, kabanlarımızla üşüyoruz. Yıllardır süre gelen bir sorun ama bir türlü
çare alınmadı" diye konuştu. İşletmeciler, kendileri gibi otobüs bekleyen vatandaşların da

perişan olduğunu belirterek, "Bugün yer altı çarşısına gidelim, AVM’lere gidelim böyle bir
şey yok. Ama maalesef yıllardan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bu durumu yönetime de
söyledik, beyaz masaya da söyledik ama maalesef çare yok" şeklinde dile getirdi. Yolcular ise
otobüs saatini beklemek için geldikleri terminalde üşüdüklerini ifade ederek, "Soğuk,
üşüyoruz. Otobüsümüzü beklerken ayaklarımız buz tutmuş vaziyette" diye tepki gösterdi.
Terminal yetkililerinden alınan bilgilere göre ise, terminalin mimari yapısı, tavanının 16 metre
yükseklikte olması, kapıların sürekli açılıp kapanması ve çeşitli nedenlerden dolayı günde
yaklaşık bin 700 metreküp gaz yakılmasına rağmen ısıtılamadığı öğrenildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21444.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Öğrencilerden teröre anlamlı tepki
Kayseri'de ortaokul öğrencileri, çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne
düzenlenen saldırıya tepkilerini, hazırladıkları koreografi ile "Şehitler Ölmez" yazarak dile
getirdi.
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Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bulunan Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri,
14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı saldırı protesto etmek için özel bir koreografi
hazırladı. "Şehitler Ölmez" yazısını oluşturan öğrencilerin görüntülerinin yer aldığı klip,
sosyal medyada paylaşıldı. Öğrencilerin hain terör saldırısına gösterdiği tepki, sosyal
medyada takdir ile karşılandı. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21445.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

“İlk kez Erciyes’e çıkacaktık”
Talas Bulvarı üzerinde yaşanan hain terör saldırısından yaralı olarak kurtulan askerlerden
Ahmet Gün, “O gün ilk kez Erciyes Dağı’na çıkacaktık. Bu sevinçle kışladan ayrıldık ama
kısmet olmadı” dedi. Patlamada otobüsün sol tarafta oturanlar sayesinde hayatta kaldıklarını
belirten Gün, “Manzarayı görünce kurtulduğumuza sevinemedik” diye konuştu.
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Geçtiğimiz cumartesi günü kentimizde 1. Komanda Tugayı’ndaki askerlerin bindiği özel halk
otobüsüne Talas Bulvarı üzerinde yapılan terör saldırısından yaralı olarak kurtulan Kırşehirli
Ahmet Gün, tedavi gördüğü Özel Tekden Hastanesi’nde yaşananları anlattı. Yaralı asker Gün,
acı hadiseyi anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi. O gün o olay yaşanmasaydı, önce
sıcak çorba içip, daha sonra ise eğlenmek için Erciyes Dağı’na gideceklerini anlatan Ahmet
Gün; “Çarşı iznine çıkmak istemiyordum. 'Çorba içmeye gideceğiz, sen gitmezsen biz de
gitmeyiz' dediler. Onları kıramadım. İlk kez Erciyes Dağı'na çıkacaktık. Her çarşıya
çıktığımızda önce çorba içerdik. Çarşıya çıkarken bir heves oluyor insanın içinde. Birinci
otobüs tıklım tıklım doldu. İkinci otobüsü de biz doldurduk. İlk otobüse binemedik, ben
arkadaşa 'İlk otobüse binelim' dedim. Ayakta gitmemek için ikinci otobüse bindik.” diye
konuştu. Kurtulduğumuza sevinemedik Tezkeresine 3 ay kalan Ahmet Gün olay günü
askerlerin dışında otobüse kimsenin binmediğini belirterek olayı şu sözlerle anlattı: “Her hafta
olduğu gibi olay günü de sabah kışlanın içinden çarşıya gitmek üzere toplu halde otobüse
bindik. Araç her zaman olduğu gibi tıka basa doldu. Farklı bölüklerden arkadaşlarımız vardı.
Her bölükten vardı diyebilirim. Kışladan çıktıktan sonra hiç durmadı. “Yolda durdu sivil aldı”
şeklinde söylentiler var ama böyle bir şey olmadı. Patlamanın olduğu durağa geldiğinde bir
tane askerimiz orada indi. Şoförle kışladan çıkmadan önce konuşmuş orada inmek için.
Şoförde oraya gelince o askeri orada indirdi. Orta kapıdan indi. Bende orta kapıya çok
yakındım. O arkadaşımız indikten kısa bir süre sonra, yani henüz birkaç adım atmışken çok
şiddetli bir patlama oldu. İlk başta ne olduğunu hiç birimiz anlayamadık. Patlamada şehit olan
kardeşlerimizin çoğu otobüsün sol tarafındaydı. Ayakta olanlarda vardı. Biz onlar sayesinde
kurtulduk. Ama onları o şekilde görünce kurtulduğumuza bile sevinemedik. Benim olduğum
bölükten 5 kişiydik. Bunlardan 3’ü taburcu oldu, birisi yoğun bakımda hala. Keşke böyle bir
şey hiç olmasaydı. O anı yaşamak, orada olmak çök kötüydü. Gözümün önünden gitmiyor.
Rabbim kimseye böyle bir şey yaşatmasın.” Her hangi bir anormallik sezmedik “Takip
edildiğimizi anlamadık.” diyen Gün, Otobüs çok kalabalıktı ve herkes sevinçli olduğu için
bağırarak konuşuyordu. Her şey her hafta çarşıya çıkarken nasılsa o günde aynıydı. Anormal
bir durum gözlemlemedik. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu. Otobüs şoförüyle ilgili benim
dikkatimi çeken bir şey olmadı. Çünkü her zamanki gibiydi her şey. Zaten her hafta değişik
birisi geliyordu. Nedir, ne değildir bilmeden her hangi bir yorum yapmak, günahını almak
doğru olmaz” Uzman Çavuş olabilmek için Ankara’ya gitmiş.

Ahmet Gün, Jandarma uzman çavuşluk mülakatına katılmak üzere 8 aralık tarihinde Tugay
Komutanlığı’ndan ayrılarak Ankara’ya gittiğini, olaydan birkaç gün önce ise yeniden
Zincidere'deki bölüğüne döndüğünü anlattı. Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21446.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Şeker yönetiminden teröre lanet
Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri, Şehit Komandolar
Durağı’nı ziyaret ederek terörü lanetlediler. Yöneticiler, şehitler için Kuran-Kerim okunup
dua edilmesinden sonra otobüs durağına karanfil bıraktılar.
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Pancar Kooperatifi yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay burada yaptığı açıklamada,
Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerimize yönelik terör eylemini şiddetle lanetlediklerini
belirtti. Akay şunları söyledi; “Ülkemizin birliğini bütünlüğünü inşallah kimse bozamayacak.
Bu saldırıların hepsi bertaraf olacak. Bu ülkeye kastedenlerin hepsi inşallah yok olacak. Allah
bütün şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Memleketimizin birliğini
bütünlüğünü bozmasın ve hainlere de inşallah fırsat vermesin.” (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21447.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

"Oğlum giderse ne edeyim, vatan sağ
olsun"
Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında ağır yaralanan asker Celal
Erbay'ın babası Muhittin Erbay, oğlunun Hakkari Çukurca'ya görevlendirildiğini öğrenince,
"Bütün Türkiye bizim toprağımızdır. Nereye gidersen git, vatan vatandır. Komutanlar nerede
görev verirse her taraf vatanımızdır." dediğini söyledi.
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Siirt'in Eruh ilçesinde doğup büyüyen baba Erbay, uzun yıllardır dört çocuğuyla birlikte
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadıklarını belirtti. Oğlu Celal'in önce Samsun'da daha sonra da
Kayseri'de askerlik görevi yaptığını anlatan Erbay, oğlunun kısa süre kendisini arayarak
Hakkari Çukurca'ya gideceğini haber verdiğini aktardı. "Her taraf bizim memleketimiz,
Çukurca da bizim, Kayseri de bizim" diyen Erbay, şöyle konuştu: "Oğluma, 'Bütün Türkiye
bizim toprağımızdır. Nereye gidersen git, vatan vatandır. Komutanlar nerede görev verirse her
taraf vatanımızdır.' dedim. Çukurca'ya gidince aradım, nasılsın diye. 'Çok iyiyim, memnunum
baba' dedi. Biliyorsunuz PKK'nın olduğu en tehlikeli yerlerden Çukurca, Yüksekova. Oğlum
tekrar Kayseri'ye geleceğini söyledi. 'Devlet ne diyorsa öyle yapacaksın tabii, devlet
hepimizin' dedim. Evlat ciğerdir, Kayseri daha güvenlidir, diye buraya gelmesini istedim.
Hanımı aradı, oğlumun Kayseri'ye döndüğünü söyledi. Zaten 4,5 ayı kalmıştı. Hanımı izin
alıp gelecek diye, yiyecekler aldı, evde hazırlık yaptı." "Ateş düştüğü yeri yakıyor" Kayseri'de
patlama olduğunu kahvehanede öğrendiğini ifade eden Erbay, Tarsus'ta evlerine yakın
karakola giderek oğlunun durumunu öğrenmeye çalıştığını anlattı. Oğlunun sağlığına
kavuşması için dua ettiklerini dile getiren Erbay, şunları söyledi: "Hepsi bizim evladımızdır,
hangisi olursa olsun ancak ateş de düştüğü yeri yakıyor. Adının şehitler arasında olmadığını
öğrenince biraz rahatladım ama telefonunu arıyorum Celal cevap vermiyor. Öğleye doğru
telefon çaldı. 'Celal yaralıdır' dediler. Tabii insanoğluyuz, bağırdım, çağırdım. Arabam yok,
bir şeyim yok, komşulara gittim. Allah razı olsun bütün komşular toplandı başıma. Buraya
koştuk, sağ mı, öldü mü diye. Allah bin kere razı olsun, bütün personel ilgileniyor. Oğlum
giderse ne edeyim, vatan sağ olsun. Ne kadar desen de evlat acısıdır. Allah'ın sayesinde,
doktorların sayesinde inşallah iyi olur, bize döner." "Doğudan, batıdan herkes arıyor" Baba
Erbay, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören oğlunun
bir çocuk babası olduğunu, torununun olayın yaşanmasından bir gün önce ilk kez yürüdüğünü
aktardı. Torununun yürümesini sevinçle karşıladıklarını anlatan Erbay, şunları kaydetti:
"Annesi dedi ki 'Baban geldiğinde diyecek bak kızım yürüyor.' Sabaha bu haberi aldık.
Allah'ın kaderidir, cümle yaralılara şifa versin, şehitlerimize rahmet etsin. Ben Doğuluyum,
Tarsus'a geldim çalıştım, bir ev yaptık, içine girdik, çocuklarımı evlendirdim şükür. Bütün
Kayseri'den Allah razı olsun, bizi otele yerleştirdiler, her şey bedavadır, yemek, içmek.
Başhekimden personele hepsi ilgileniyor. Doğudan, batıdan herkes arıyor, tanımadığım
insanlar arıyor. Kimi kurban kesiyor, kimi hatim indiriyor, kimi dua ediyor. Allah hepsinden
razı olsun." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21448.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Haydi Anadolu sefere!
Kayseri Milli Seferberlik Platformu tarafından düzenlenecek olan organizasyonda yaklaşık 1
km uzunluğunda bayrak ile “Birlik beraberlik” yürüyüşü gerçekleştirilecek.
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Son dönemlerde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek, Türkiye düşmanlarına
“Yıkılmadık” mesajı vermek için Kayseri Milli Seferberlik Platformu dev bir organizasyona
hazırlanıyor. Vatandaşları “Haydi Anadolu Sefere!” başlıklı büyük yürüyüşe davet eden
platform üyeleri 1 kilometrelik bayrak ile cumartesi saat 14.00’da Sivas Caddesi İpek Saray
AVM önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyecekler. Çok sayıda sivil
toplum kuruluşunun da destek vereceği bu dev yürüyüşe Kayseri halkının büyük ilgi
göstermesi bekleniyor. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21449.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Karatepe ''Cumhurbaşkanlığı Modeli”ni
anlatacak
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe cumartesi günü kentimizde ‘Yeni
Cumhurbaşkanlığı Modeli’ni anlatacak.
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Prof. Dr. Karatepe Tüketiciler Birliği Genel Merkezi’nin davetlisi olarak 24 Aralık cumartesi
günü saat 14.00’da Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde ''Yeni Cumhurbaşkanlığı Modeli
Ne Getiriyor?'' konulu bir konferans verecek. Karatepe ayrıca kendisine yöneltilen soruları da
cevaplandıracak.
Şükrü Karatepe kimdir?
1949'da Kayseri-Erkilet'te doğdu. 1968'de Kayseri Lisesi'nden, 1973'te Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nde mezun olduktan sonra, bir süre avukatlık ve iş müfettişliği görevlerinde
bulundu. Daha sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde
asistanlığına başlayıp, 1983 yılında siyaset bilimi doktoru ve 1989 yılında da aynı
üniversitede Anayasa doçenti oldu. 1994'e kadar Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi'nde kamu yönetimi bölümü başkanlığı görevini yürüttü.
Karatepe, 27 Mart 1994 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Refah Partisi listesinden Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 24 Nisan 1998’e kadar bu görevini yürüttü.
1 Şubat 2016’dan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Danışmanlığına seçilen Karatepe, evli ve üç kız evlat babasıdır. Karatepe’nin çok sayıda
kitabı mevcuttur. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21450.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Tarihimiz ışık dolu
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan: “Eğer güçlü olmak istiyorsak, tarihimize
bakmalıyız; çünkü bizim tarihimiz ışık doludur."
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Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi (ERUSAM) tarafından İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Refik Turan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, ERUSAM Başkanı Doç. Dr.
Cevdet Kırpık ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını
yapan ERUSAM Başkanı Kırpık, son zamanlarda ülkemizde artan hain terör saldırılarından
duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kırpık, "Bu saldırılar, millet olarak bizi yıldıramayacak,
daha da güçlenmemizi sağlayacaktır." dedi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan da konuşmasına geçtiğimiz Cumartesi günü
Kayseri’de gerçekleştirilen hain terör saldırısı kınayarak sözlerine başladı.
Rektör Yardımcısı Doğan, "Savaş, soğuk ve ürkütücü bir kelime fakat neredeyse insanlık
tarihiyle özdeşleşmiş bir kelime. İnsanlık bütün tarih boyunca milletlerin savaşlarına şahit
olmuştur. Savaş bizim için de yabancı bir kelime olmamasına rağmen, savaşın ahlaksız
olanına aşina değiliz. Allah vatanımızı, milletimizi bu ahlaksız savaşlardan korusun." diye
konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, 'Dünya
Savaşları, Bitmeyen Güçler Mücadelesi ve Türkiye’ konulu konferansa geçti.
Savaşların insanoğlunun yıllar boyu tercih etmediği fakat içine çekilmekten başka çare
bulamadığı büyük insan anaforu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turan, "Devletlerin, milletlerin,
siyasi organizasyonların kendi askeri kurumlarının çarpışması olayına savaş demekteyiz."
dedi.
Konuşmasında Anadolu coğrafyasının Türkiye olmasının dünya tarihinde belki ilk üçe giren
olgularından biri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turan, "Türkiye’nin Türkiye olması ABD’nin
kuruluşu kadar dünya tarihinde önemlidir. Bugün Türkiye, Malazgirt Savaşının bir sonucudur.
Eğer güç almak istiyorsak, güçlü olmak istiyorsak, tarihimize bakmalıyız; çünkü bizim
tarihimiz ışık doludur." ifadelerini kullandı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21451.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Valilikten provokasyon uyarısı
Kayseri Valiliği cumartesi günü meydana gelen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak,
vatandaşların bu konudaki ihbarlarını 155 polis ve 156 jandarmaya yapmalarını ve provokatif
eylemlerden uzak durmalarını istedi.
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Açıklamada şöyle denildi: "17.12.2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı
sonucu 14 askerimiz şehit olmuş, 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 vatandaşımız
yaralanmıştır. Bu yaralılardan 34 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Şehitlerimize
tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar dileriz. Menfur eylem ile
ilgili 15 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Haklarında başlatılan adli tahkikat devam etmektedir. Bu
olayla bağlantılı olarak, sosyal medya üzerinden terör örgütüne yönelik propaganda yapan
şahıslara yönelikte operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın teröre karşı
gösterdikleri tepkilerde sağduyulu davranmaları, şiddete başvurmamaları, topluluğu şiddet
eylemlerine yönelten provokatörlere uymamaları, olumsuz ve saldırgan tavır, tutum ve
davranışlarda bulunan şahısları en yakın Polis veya Jandarma Merkezlerine bildirmeleri, 155
polis ya da 156 jandarma ihbar hattını arayarak ihbarda bulunmaları, çalışmalarımıza katkı
sağlayacaktır. Terör eylemlerinde önemli olan husus, eylemlerin büyüklüğü değil, yarattığı
veya yaratacağı etkinin büyüklüğüdür. Kayserili hemşerilerimizden beklediğimiz terör
örgütünün oyunlarına gelmeden sağduyulu davranmalarıdır.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21452.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Devletimizin yanındayız
Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Baki Ersoy, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’ya
başsağlığı ziyaretinde bulundu.
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Ziyaretin ardından bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Baki Ersoy, “Geçtiğimiz hafta sonu
Kayserimizde kahpece gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu Kayseri Valimiz Sayın Süleyman

Kamçı Beyefendi’ye başsağlığı ziyaretinde bulunduk. Ziyaretimiz esnasında Sayın Valimize
ülkücülerin; provokasyon ve tahriklere kapılmadan gereken her türlü desteği devletimize
sağladığını ve bundan sonra da sağlayacağını ifade ettik.” dedi. Kentte gerçekleşen terör
saldırısının ardından kimsenin tahriklere kapılmaması gerektiğini belirten Baki Ersoy,
“Kıymetli ülküdaşlarım ve aziz Türk Milleti bilmelidir ki her terör saldırısı sonrası
canımızdan can, kanımızdan kan gitmektedir. Buna rağmen korumamız gereken bir vatan ve
bir istikbalimiz var. Daima ümitvâr olmalı, korku ve endişeye kapılmamalıyız. Bununla
birlikte ülkücü hareket olarak ne kadar haklı olsak da, ne kadar dayanılmaz saldırılara maruz
kalsak da, sağduyumuzu asla kaybetmeyeceğimizin de iyi bilinmesini isterim. Ülkücü hareket,
daima teşkilatlarının emriyle hareket edip, oraya buraya savrulmayacaktır. Durumdan kendine
pay çıkarıp, haddini bilmeden nemalanmak isteyen gafiller de Türk-Kürt arasına nifak
sokmanın hiçbir şerefsizin ulaşamayacağı kör bir gaye olduğunu iyi bilmelidir. Milletimiz
üzülmesin, hüzünlenmesin, kaygı ve korku taşımasın, karamsarlığa düşmesin. Bu vesileyle bir
kez daha şehrimizdeki terör saldırısında şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet,
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerinde bulundu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21453.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne
ilişkin, "Sadece sisteme giriş zorunlu. İlk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin
cayma hakkı var." dedi.
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Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, yaptığı açıklamada, 1
Ocak 2017'de başlayacak "Bireysel Emeklilikte Otomatik Katılım" uygulamasına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların 2003 yılından bu yana her ay kendi istekleriyle
belli miktarda para ödeyerek emekliliğe yönelik tasarruf yaptıklarını dile getiren Eroğlu, buna
3. basamak, yani ihtiyari bireysel emeklilik sistemi denildiğini söyledi. Eroğlu, ihtiyari
sistemin özelliğinin küçük miktarlarla emeklilik için birikim yapmak olduğunu belirterek,
Türkiye'de tasarruf oranlarının düşüklüğüne değindi. Avrupa'da tasarruf oranının Gayri Safi
Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 30'una tekabül ettiğini aktaran Eroğlu, Türkiye'de bu oranın
yüzde 13 olduğunu ifade etti. "Bireysel emeklilik tam anlamıyla bilinmiyor" Türkiye'de
tasarruf eğiliminde bir eksiklik olduğunu, bunun da gelir ve kültürel unsurlarla bağlantısının
bulunduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti: "Emekliliğin amacı tasarruf açığını
kapatarak, insanların gelecek garantisini sağlamaktır. Özellikle devlet, yatırılan tutar
üzerinden yüzde 25 katkı sağlamasına rağmen bireysel emeklilik tam anlamıyla bilinmiyor.
İnsanlar daha fazla bilgi almak istiyor ancak nereye gideceklerini bilmiyor. Otomatik
katılımla bu durum ortadan kalkıyor ve çalışanlar sisteme otomatik olarak girmiş oluyor."
Eroğlu, BES'e otomatik olarak girmenin sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde 4A ve 4C

olarak adlandırılan memur ve işçileri kapsadığını dile getirerek, ocak ayından itibaren 45
yaşın altındakilerin otomatik olarak sisteme gireceğini anımsattı. Bu durumun, BES'in zorunlu
olduğu şeklinde algıya neden olduğunu anlatan Eroğlu, "Sadece sisteme giriş zorunlu.
Sisteme otomatik olarak girilir, ilk katkı payı kesildikten sonra 2 ay içinde kişinin cayma
hakkı vardır. Sistemden çıkılması durumunda da hiçbir hak kaybı yaşanmamaktadır. Bu
yönüyle de aslında ihtiyari bir sistemdir. Yani asla zorunlu bir şey değil." diye konuştu. "En
az 10 yıl ödeme yapmak gerekiyor" Eroğlu, otomatik katılımın ihtiyari sisteme göre
avantajının daha genişletilmiş devlet katkısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kişi
cayma döneminde çıkmaması halinde devletten ekstra bin lira daha katkı alacak. Bunu hak
etmek için ise 56 yaşına kadar beklemek ve sisteme en az 10 yıl ödeme yapmak gerekiyor.
Otomatik katılımda kesintiler ihtiyari sisteme göre daha azdır. Kişi 10 yıldan sonra dilerse
ödediği miktarı toplu şekilde alıp sistemden çıkabilir. İsterse ölene kadar emeklilik maaşı
şeklinde alabilir. Ancak unutulmaması gereken bir başka şey; emeklilikte ciddi bir maaş
alabilmek için sistemde iken yüksek miktarda ödeme yapmak gerektiğidir." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21454.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Ehliyet ve Pasaporta yeni yıl zammı
Değerli kağıtların 2017 yılı bedellerini belirleyen Maliye Bakanlığı tebliği kapsamında sürücü
belgesi bedeli 117 TL olarak tespit edildi.
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Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlar
genel tebliğine göre, bir süre önce kamuoyunda tartışma konusu olan sürücü belgesi bedeli,
tebliğ kapsamında 117 TL olarak belirlendi. Pasaport bedeli 94 TL Tebliğ çerçevesinde,
sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 TL, motorlu araç trafik
tescil belgesi 88 TL, pasaport bedeli 94 TL alınacak. Kayıp cezası 32 TL Değiştirme
nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL
bedel öngörülüyor. Gelecek yıl, noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto,
vekaletname ve re'sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel
ödenecek. (haberler.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21455.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Mali müşavirler sistem yoğunluğuna isyan
etti
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Anfer Yılmaz,
işverene verilecek olan 50 bin TL’lik Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ işlemlerinde
yaşanan sistemsel sorunlarda, bankalar ve KOSGEB tarafından işverenle karşı karşıya
getirildiklerini söyledi.
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Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’nin ülkenin
içinden geçtiği süreçte olumlu bir adım olacağını düşündüklerini belirten Başkan Anfer
Yılmaz, KOSGEB’de yaşanan sistemsel sorunlardan dolayı mali müşavirlerin sıkıntı
yaşadığını ifade etti. Başkan Anfer Yılmaz, "KOSGEB aracılığıyla 50 bin TL’lik kredinin
işletmelerimize verileceği duyuruldu. Ancak KOSGEB üzerinden başvurular başladıktan
hemen sonra sistem kilitlenmeye başladı. Olan mali müşavirlere oldu. Ülkemiz, vatanımız
için mali müşavirler olarak ne gerekiyorsa hizmete hazırız. Ancak yapamayacağımız şeyleri
yapabilecekmişiz gibi gösterip işverenle meslek mensuplarını karşı karşıya getirmeleri çok
hoş olmadı." dedi. Bankacılar işverenle mali müşaviri karşı karşıya getiriyor Sıfır Faizli
İşletme Kredisi Faiz Desteğinden en avantajlı çıkacak kurumun bankalar olmasına rağmen,
elini taşın altına yeterince koymadığını belirten Başkan Anfer Yılmaz, "Faizsiz kredi deniyor
ama bunu bankalar karşılamıyor, devletimiz karşılıyor. Bankalara faiz ödemesini de
devletimiz yapıyor. Milletimizi can suyu olarak verilen bu kredide kazanan taraf bankalar.
Burada bankacıların bir kaybı yok, aksine kazancı var. Ancak bankacılar başvuru yapmak
isteyenleri mali müşavirlerinizin girmesi gerekiyordu şeklinde yönlendiriyor. Ama mali
müşavirler ne yapsın, sistem kilitli." diye konuştu. Meslek mevzuatımızda böyle bir görev
tanımı yok Başkan Anfer Yılmaz, mali müşavirlerle ilgili 3568 sayılı meslek mevzuatında,
KOSGEB sistemine giriş yapmak gibi bir görev tanımının bulunmadığını da vurguladı. Buna
rağmen işverenlere yardımcı olmak için gayret ettiklerini dile getiren Başkan Anfer Yılmaz,
"Meslek mensuplarımız Türkiye ekonomisinin dişlisini çeviriyor. Akademik bir odayız.
Bütün bunlar göz önüne alınarak, işverenlerle karşı karşıya getirilmekten şikayetçiyiz.
Bankaları özellikle kınıyoruz. Çok doluyuz. Kredinin faizlerini kendileri alıyor. Sayın
Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi finans sektörü para kazanacaksa biraz taşın altına elini
soksun. Ya da burada bir oda var, bizimle doğrudan muhatap olsunlar. Krediler açıklanmadan
önce bizden görüş alabilirlerdi. Ortak bir çare bulunabilirdi. KOSGEB’in yaşadığı sıkıntının
dönemsel olduğunu biliyoruz. Elbette bunun için kısa süreliğini eleman istihdam edemezler.
Ama onlar da işverenleri mali müşavirlere yönlendirmeyi bıraksınlar lütfen. Biz zaten
elimizden geldiği kadar, vatanımızı, milletimizi sevdiğimizden dolayı görevimiz olmamasına
rağmen işverene yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21456.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

İşi olmayanın GSS borcu siliniyor
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren GSS testinde süre 2 Ocak’ta doluyor. 10 milyar lirayı aşan
alacağın tahsilinde 12 taksit imkânı getirilirken, çalışmayanların borcu ise tamamen siliniyor.
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Sosyal güvencesi olmayanların Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlanması için uzatılan
gelir testi süresi için geri sayım başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, başvuru süresinin 2
Ocak'ta sona ereceğini anımsatarak vatandaşlara fırsatı kaçırmaması çağrısı yaptı. Gelir testi
yaptırmayan yaklaşık 6 milyon kişiye ceza ve faizleri silinerek 12 ay taksitli ödeme imkânı
getiriliyor. Çalışmayanların ise GSS borcu tamamen siliniyor. Bu kişilerde 10 milyar 35
milyon lira alacak bulunuyor. Daha önce gelir testine gitmediği için GSS borcu olanlar için
yeni bir fırsat kapısı açıldı. Teste girmek istemeyenlerin borçlarının faiz ve gecikme cezası
silinerek anaparasını taksitle ya da peşin ödeme imkânı veriliyor. Çalışmayan, geliri olmayan
veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayanlar arasından gelir testine hiç
başvurmayanlar 2 Ocak 2017'ye kadar yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı'na gelir testi başvurusunda bulunabilecek. Herhangi bir işte çalışmayan, hiçbir sosyal
güvenlik kurumundan gelir veya aylık almayan, bunların bakmakla yükümlüsü olmayan, GSS
kapsamında bulunmayan, üniversiteye gidiyorsa 25, liseye gidiyorsa 20 yaşını, okula
gitmiyorsa 18 yaşını geçen kişiler çalışmaya başlamadıysa gelir testi yaptırmak zorunda. Gelir
testi konusunda yeni bir çalışma yapılıyor. Ailelerin hangi geçim dilimi içinde oldukları
ortaya konuluyor. Bu çalışma sosyal güvenlik politikaları ve ulusal istihdam stratejisini
hazırlamada belirleyici olacak. Gelirine göre 400 lirayı bulan ve doğrudan 4 milyonu aşkın
aileyi ilgilendiren genel sağlık sigortası priminin 50 liraya çekilmesi planlanıyor. Üç ayrı
tutarda alınan sigorta primleri yüzünden sıkıntı yaşayan milyonlarca ailenin yükü azalacak
hem de devletin takibi kolaylaşacak. Böylece, GSS primi ödeyen herkesin ödeyeceği tutar
düşecek, emeklilik için yaşı bekleyip, gelir testi yaptırmadığı için tavandan prim borcu
çıkanların korkulu rüyası da bitecek. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21457.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Tüketici güven endeksi azaldı
Tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 8 azalış gösterdi.
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TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından
hesaplanan tüketici güven endeksi, aralıkta geçen aya göre yüzde 8 azalış gösterirken,
kasımda 68,93 olan endeks değeri bu ay 63,38 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi
de söz konusu dönemde yüzde 4,1 azalarak 85,40'a geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık
dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının düşmesinden
kaynaklandı. İşsiz sayısındaki beklenti Kasım ayında 95,06 olan genel ekonomik durum
beklentisi endeksi yüzde 9,5 azalarak, aralıkta 86,02 oldu. Bu düşüş, gelecek 12 aylık
dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin
sayısının bir önceki aya göre azaldığını gösteriyor. İşsiz sayısı beklentisi endeksi de söz
konusu dönemde yüzde 8,3 azaldı ve aralıkta 65,42 oldu. Azalış, gelecek 12 aylık dönemde
işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı. Tasarruf etme ihtimali endeksi
yüzde 17,9 azaldı. Kasımda 20,33 olan endeks, aralık ayında 16,68'e düştü. Söz konusu düşüş,
tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre
azaldığını gösteriyor. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21458.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

"Mutlu oyunlar, mutlu çocuklar"
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'in aile eğitimi seminerleri devam ediyor.
Seminere bu hafta Yazar Şermin Çarkacı katıldı.
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KAYMEK tarafından düzenlenen "Mutlu Oyunlar, Mutlu Çocuklar" konulu seminer Şehir
Tiyatrosu'nda yapıldı. Yazar Şermin Çarkacı'nın konuşmacı olarak katıldığı seminere büyük
ilgi gösterildi. Şehir Tiyatrosu'nun tamamen dolduğu seminerde çocukların gelişimi üzerinde
duran Şermin Çarkacı, bir insanın zihinsel gelişiminin yüzde 90 oranında 0-6 yaş arasında
tamamlandığını belirtti. Böyle olmasına rağmen ailelerin çocukların zihinsel gelişimine

yönelik bir çalışma yapmadıklarını ifade eden Çarkacı, bu dönemde yapılması gereken en
temel şeyin çocuklarla ilgilenmek ve onlara sevgi göstermek olduğunu belirtti. Çarkacı,
konuşmasında çocukların hayatında oyunun çok önemli olduğunu da vurgulayarak ailelere bu
konuda tavsiyelerde bulundu. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21459.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Komando eğitimi ile gelen sertifika
Kayseri’deki AFAD İl Müdürlüğüyle protokolü olan tek arama kurtarma derneği Türkuaz
Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü, eğitimlerini tamamlayıp Türkiye’nin ilk kamu
güvenliği dalış ekibi oldu.
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1996 yılında Türkuaz Doğa Sporları Merkezi olarak kurulan dernek, daha sonra ihtiyaçların
doğmasıyla birlikte arama-kurtarma işine de başladı. Sualtı arama-kurtarma, dağ ve kentsel
afetlerde AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte ortak çalışan Türkuaz Doğa Sporları Arama
Kurtarma Kulübü, gönüllülük esas alınarak ekip halinde Kayseri başta olmak üzere İç
Anadolu’da hizmetlerine devam ediyor. AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanlığı ve Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje
kapsamında Kamu Güvenliği Dalış Eğitimi verildi. Bir haftalık eğitimden geçen ekip,
aldıkları sertifika ile Türkiye’nin ilk kamu güvenliği dalış ekibi oldu. Böylelikle su altındaki
kurtarma çalışmaları Türkiye’de ilk defa uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak.
Eğitimleri veren Teknik Dalış Eğitmen Eğitmeni Hüseyin Yelis, “Kayseri’de bulunmamın
nedeni Mehmet Aktaş hocamızın ekibiyle beraber kamu güvenlik dalış üzerine çalışmalarımız
var. Yapmış olduğumuz son 5 günlük dalış içerisinde büyük bir başarı elde ettik. Tek
amacımız Kayseri’de olan vakalarda daha iyi hizmet vermek. Sayın Mehmet hocamla beraber
Türkiye’nin geneline kurs vermek ve bu konuda insanları bilinçlendirmek” dedi.
“Sualtı komandoları gibi çalışıyorlar”
Ekibin en ağır testlerden geçtiğini kaydeden Yelis, “Bizim kamu güvenlik dalış testleri dünya
üzerinde sualtı konusunda en ağır testlerdir. Arkadaşlar bir sualtı komandoları gibi çalışıyor.
Bütün vakalarda çok zor şartlar altında olduğu için hayatı idame şeklinde devam ediyor” diye
konuştu.
Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Başkanı Mehmet Eskitaş, alınan
sertifikalarla birlikte sualtı arama kurtarma işini dünya standartlarında yapılacağını ifade
ederek, “Daha önce hazırlamış olduğumuz ve görev yapan sualtı arama kurtarma ekibimizin
uluslararası standartlara geçmesi ve dünyadaki sualtı arama-kurtarma literatürü içerisinde
neler yapılabildiğinin incelenmesi ve bunun ekibe uygulanması ile ilgili eğitim kapsamında
buradayız. Bu sertifikalardan sonra sualtı arama-kurtarma işini Kayseri’de dünya
standartlarında yapacağız. Arkadaşlarımız eğitim aldılar, birbirinden kıymetli eğitmenlerimiz

burada. Kamu Güvenliği Dalış İç Anadolu Ofisi olarak bütün eğitimlerimiz dünya
standartlarında ve arama kurtarmalarımız da dünya standartlarında yapılacak” şeklinde
konuştu.
“Türkiye’nin ilk kamu güvenliği dalış ekibi”
Türkiye’de ilk olduklarının altını çizen Eskitaş, “Uluslararası standartlarda kamu güvenliği
dalışı olarak Türkiye’de gönüllü olarak teşkil edilmiş hiç ekip yok. İlk ekip olarak Kayseri’de
kamu güvenliği dalış eğitimini tamamlayıp Türkiye’nin ilk kamu güvenliği dalış ekibi olarak
görevlerine başlayacaklar” dedi.
Kamu Güvenliği Dalış Eğitimini başarı ile tamamlayan ve uluslararası standartlar da belge
almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat
Eskici, AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin
Kızılkan tarafından verildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21460.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Öğrenmek kadar unutmak da doğal!
Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ’a göre, zihinde yeni bilgilerin öğrenilmesine ek kapasite sağlamak
için ‘sağlıklı unutmak’ gerekiyor. Bir insan unuttuğu ölçüde öğrenebiliyorsa bu hastalık
habercisi değil!
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Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı, NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji
Uzmanı Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ, “sağlıklı unutma” ile Alzheimer arasında önemli ayrımlar
bulunduğunu söyledi.
Sağlıklı unutma ek kapasite yaratır
“Unutkanlık; bir insanın hayatı içinde belki de milyonlarca kez yaşayıp üzerinde durmadığı,
zaman zaman espri konusu olarak ya da o kişinin kişilik yapısının bir parçası olarak anılan
doğal bir işlev ya da özellik olabildiği gibi ilerleyici bir beyin hastalığının başlangıç belirtisi
de olabilir” diyen Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, unutmanın yeni bilgilerin öğrenilmesi için gerekli
olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
“Unutmayan insan yoktur ve olamaz. Çünkü bir insan yaşam süresi içinde başına gelen
olumsuz şeyleri unutarak hayatını sürdürebilir ve yeni olayları öğrenebilir. Beynin işlemesi
açısından öğrenmek ne denli doğal bir şeyse unutmak da o denli doğal bir şeydir. Sağlıklı
unutma diyebileceğimiz bu tür unutma zihinde yeni bilgilerin öğrenilmesi için ek bir kapasite
yaratır. Yine bu tür sağlıklı unutma sayesinde insanlar olumsuzlukların üzerinde fazla
durmadan ilişkilerini sürdürebilirler. Başka insanların unuttuğunu gören bir insan hem
kendine hem de başkalarına daha insaflı yaklaşabilir. Bir insan unuttuğu ölçüde
öğrenebiliyorsa bu bir hastalık habercisi olamaz.”
Her demans Alzheimer mıdır?

Alzheimer hastalığının unutkanlık ve yeni olayları öğrenememeyle başlayan, davranış
değişikliği yapan ve gündelik hayatı etkileyen ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu kaydeden
Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ, “Demans, aralarında Alzheimer hastalığının da bulunduğu çok çeşitli
hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan ilerleyici zihin yetmezliğidir. Her demans Alzheimer
değildir ama her Alzheimer bir demanstır. Demansların çeşitleri vardır. Damar hastalılarına
bağlı damarsal demans, travmalara bağlı travmatik demans, genetik hastalıklar sonucu ortaya
çıkan davranışsal demans, Parkinson hastalığına bağlı demans, AIDS hastalığına bağlı
demans demansların bazı türleridir” diye konuştu.
Alzheimer yeni olayları öğrenme potansiyelini azaltır
Toplumun geniş bir kesiminde en basit unutkanlığın Alzheimer olmakla açıklandığını, bunun
son derece yanlış bir yaklaşım olduğuna dikkat çeken Prof.Dr. Tanrıdağ, Alzheimer
hastalığının belirtilerini şöyle sıraladı:
“En basit unutkanlığı Alzheimer başlangıcı olarak kabul eden insanlar genellikle pesimist,
depresif ve obsesif insanlardır. Bir unutkanlığın Alzheimer unutkanlığı olabilmesi için bu
unutkanlığın kişinin şahsi, ailevi ve mesleki yaşamında sürekli anlamda bir olumsuzluğa
neden olması gerekir. Ayrıca Alzheimer hastalığı 50 yaşın üzerinde ortaya çıkan bir hastalıktır
ve diğer yaş gruplarındaki unutkanlıklar başka nedenlere bağlı olabilir. Depresyon bu
nedenlerden biridir. Ayrıca tiroid hastalıkları, kronik kansızlık, vitamin eksiklikleri
unutkanlığa neden olabilir. Alzheimer hastalığının en erken belirtisi, kişinin yeni olayları
öğrenme potansiyelinin azalması, aynı konu üzerinde tekrarlayıcı sorular sorma ve sorduğunu
kabul etmemektir. Bazen evin içindeki odaların ve dış mekânların karıştırılması da başlangıç
belirtisi olabilir.”
Bu unutkanlıklar tehlikeli olabilir
Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, kişinin önem vermeden öğrendiği ve onu heyecanlandırmayan
şeylerin unutulmasının doğal olduğunu belirterek “Bir toplantıda tanıştığı ve ilgisini
çekmeyen insanların isimleri kişi tarafından doğal biçimde unutulabilir. Bu, sağlıklı unutma
sayılabilir. Ancak kişinin uzun zamandır arabasını park ettiği yeri unutması, yakınlarının
isimlerini unutması ve yakınlarının yakınlık biçimlerini unutması, oğlunu babası gibi, kızını
annesi gibi kabul etmeye başlaması, yıllarca gidip geldiği mekânların isimlerini ve
yerleşimlerini unutması tehlikelidir” uyarısında bulundu.
Alzheimer’in üç belirtisi
Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer hastalığının en tipik üç belirtisini şöyle sıraladı:
“Yeni yaşanmış olayların unutulması, sürekli tekrar tekrar aynı soruların sorulması ve kişinin
bunların farkında olmaması tipik sayılabilir.”
Zihin check-up’ı ile anlaşılıyor
Basit unutkanlıkta unutulan şeyin çabucak hatırlandığını ve unutkanlığın kişinin hayatında
sorun çıkarmadığını belirten Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Alzheimer hastalığı ile basit
unutkanlığın ayrılmasında sadece doktor gözlemi ve hastayla konuşmanın yeterli olmadığını
söyledi. Prof. Dr. Tanrıdağ, “Bu tür yaklaşımlarda doktor da kolaylıkla yanılabilir. Unutkanlık
nedeniyle doktora başvurmuş kişilere zihin check-up’ı yapılabilir. Bu check-up’ta sadece
hafıza değil, aynı zamanda dikkat, yönelim, problem çözme ve karar verme testleri de
uygulanmalıdır” diye konuştu.
50 yaşından itibaren beyin check-up’ı yaptırın
Gençlik yıllarından itibaren çok unutan bir kişinin ailesinde Alzheimer vakaları varsa bu
kişilerin 50 yaşından itibaren düzenli beyin check-up’ına girmesi gerektiğini belirten Prof. Dr.
Tanrıdağ, bu check-up’ın özelliğinin yapısal ve işlevsel beyin ve zihin testleri olduğunu ifade
etti.
Mutlu olmaya çalışmak beyni rahatlatır
Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, basit unutkanlıklara karşı alınabilecek önlemleri de şöyle sıraladı:
“Olayların olumsuz yönleri üzerinde durmamak ve mutlu olmaya çalışmak beyni rahatlatır ve

normal çalışmasını sağlar. Yaşlandıkça 50-60 yaşlarından itibaren düzenli kontrollara gitmek
önemli olabilir.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21461.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Aksaray Devlet Hastanesi'ne yeni cihazlar
Aksaray Devlet Hastanesi'ne yeni EKG ve Defibrilatör cihazları alınarak hizmete girdi.
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Aksaray Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Himmet Durgut, Aksaray Devlet
Hastanesi'nde kalp damar hastalıkları, kronik kalp, damar yetmezliği gibi kalp
rahatsızlıklarının teşhisinde kullanılan EKG ve Defibrilatör cihazlarının yenilendiğini, 17 yeni
EKG cihazı, 5 tane de Defibrilatör alındığını ve kurulum işlemlerinin tamamlanıp hizmet
vermeye başladığını söyledi. Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cengizhan Kılıçaslan ise,
“Aksaray Devlet Hastanesi acil servisler veya polikliniklerinde çekilen EKG’ler şerit kağıt
üzerine yazmak yerine, artık bilgisayar ortamında arşivlenip, saklanacak. PACS EKG
sisteminde arşivlenen EKG görüntüleri otomasyon ağı üzerinden hastalığın teşhisi ve
ilerleyişini takip eden tüm doktorlar tarafından görülebilecek. Örneğin kalp krizi geçiren bir
hastanın, acil servise geldiğindeki ilk EKG bilgileri ve bulguları gerektiğinde CD ortamına
aktarılarak hastaya, hastane dışına çıkarma kolaylığı da sağlayacak. Eski sistemde çekilen
EKG sonuçları hasta tarafından kaybedilmekte, hastalığın teşhisi ve takibinde zorluklar
yaşanmaktaydı. Ayrıca kalp krizi geçiren ve kalbi duran hastaların kalplerinin tekrar
çalıştırılmasında kullanılmak üzere 3 tanesi acil servise, 2 tanesi yoğun bakımlara olmak
üzere toplamda 5 tane Defibrilatör (Elektro Şok) cihazı alındı. 17 yeni PACS EKG ve 5 tane
Defibrilatör (elektro şok) cihazının Aksaray Devlet Hastanesi'ne kazandırılmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21462.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Bahşılı'da öğrencilerden ziyaret
Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet
Müdürlüğünü ziyaret etti.

22 Aralık 2016 Perşembe 10:10

Kırıkkale Üniversitesi Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve
ilçedeki özel bir kolej öğrencileri emniyet ve jandarmayı ziyaret ederek taziyelerini iletti.
Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde öğrenciler, emniyet müdür vekili Ertan Soykuvvet’e çiçek
hediye etti. Kayseri ve İstanbul'da yaşanan olaylarda şehit olan polis ve askerler için
başsağlığı dileyen öğrenciler terörü kınadılar. Soykuvvet ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek öğrencilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Öğrenciler daha sonra Jandarma
Komutanı Ercan Erçayan’ı ziyaret ederek Kayseri'deki terör olayında şehit düşen askerler için
başsağlığı diledi. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21463.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Adına yakışır bulvar
Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba
mevkiini birbirine bağlayan, 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki Sultan
Abdülhamid Han Bulvarı’nın hizmete açıldı. Melikgazi Belediyesi’nce yaptırılan bulvar
Organize’ye 3. alternatif yol oldu. Yol sürücüler tarafından çok beğenildi.
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Yol eğimini azaltmak için uzun bir süre kot farkı çalışması yapıldığını ve koruyucu set duvar
örüldüğünü ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 1366 üretim tesisi
ve 50 bin çalışanı olan Organize Sanayi Bölgesi’ne 3. alternatif yol olan Sultan Abdülhamid
Han Bulvarı’nda güvenli, seri ve akışkan bir trafik sağlandığını kaydetti. Sultan Abdülhamit
Han Bulvarı’nda önce alt yapının tamamlandığını, yol kot farkının giderildiğini ve çok az
eğimli bir yol olarak üstyapısının da bitirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç “Şehrimizin en
önemli ana arterlerinden birisini hizmete açtık. 60 iş makinesi ile ekiplerimiz gece gündüz
demeden gayretli bir çalışma sergiledi. Melikgazi Belediyesi olarak amacımız özellikle

alternatifli şehir içi yolları güvenli ve seri hale getirmektir. Kayseri Organize Sanayi
Bölgesi’ne Osman Kavuncu ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarlarına ilaveten 3. bir yol olarak
OSB 29. Cadde ile Sakarya Mahallesi Doğanyurt Caddesi Koyunbaba mevkiini birbirine
bağlayan 3 km uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde yeni bir yol açarak geleceğe yatırım
yaptık. Sultan Abdülhamid Han Bulvarı yeni planlama ile Şehit Mehmet Tansel Caddesi’ne
de bağlanacak. İstanbul iki kıtayı deniz altından birleştirdi Melikgazi de şehrin ekonomisine
yön veren sanayi bölgesini şehir merkezine yeni bir yol açarak hem ekonomik hem de
ekonomiye katkı sağladı. Şehrimize, ilçemize ve çok değerli, yüz akımız sanayicilerimize
şimdiden hayırlı olsun” dedi. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21464.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kayseri’den 2 şehit var
Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Elbab'ta şehit düşen askerlerimizden 2'si Kayserili.
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Uzman Çavuş Osman Çelik’in acı haberi baba evine düştü Fırat Kalkanı Operasyonunda El
Bab’da şehit olan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Çelik’in şehit haberi Kayseri'deki baba
evine ulaştı. Fırat Kalkanı Harekatı Operasyonunun 120. gününde terör örgütü DAEŞ
mensuplarıyla El Bab civarında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik’in
acı haberi ailesine ulaştı. 10 kardeşin 8’incisi olan Osman Çelik’in bekar olduğu ve Zincidere
Komando Tugayında iken, geçici görevle Suriye’ye gittiği öğrenildi. Şehit uzman çavuş
Mehmet Kökkaya en son 3 ay önce ailesini görmüş Fırat Kalkanı operasyonunda şehit düşen
Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın en son 3 ay önce ailesiyle birlikte hasret giderdiği ve 2
yaşında bir kızının olduğu öğrenildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 120. gününde terör örgütü
DAEŞ mensuplarıyla El Bab civarında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet
Kökkaya'nın baba evine acı haber verildi. Şehit Mehmet Kökkaya'nın Melikgazi ilçesine bağlı
Kocatepe Mahallesi'deki evine acı haberin verilmesi üzerine apartmana Türk bayrağı asıldı.
Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası babası Şükrü
Kökkaya'nın 5 ay önce kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21465.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kayseri'de PKK operasyonunda 6
tutuklama
Kayseri'de polisince PKK/KCK'nın üniversite gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda
gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Aralık tarihinde PKK'nın gençlik yapılanmasına YDGH'ye
yönelik yapılan operasyonda sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör
örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün üniversite gençlik yapılanması olan
DEM_GENÇ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 14 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda
gözaltına alınan 13 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 6'sı
çıkarıldıkları mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına propaganda yapmak'
suçundan tutuklandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21466.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

FETÖ'nün toplantıda yakalanan "il
imamları" adliyeye sevk edildi
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması
kapsamında örgütün "il imamlarına" yönelik operasyonda toplantı halindeyken gözaltına
alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekiplerinin
planlı çalışmaları sonucu Talas ilçesinde bir apartman dairesinde toplantı halindeyken
yakalanan örgütün "Elazığ imamı" Mehmet D, "Kayseri ve Adıyaman imamı" Habib B,
Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, adliyeye gönderildi.

Adıyaman'da 6 yıl örgütün sözde il imamlığını yaptığı belirlenen Habib B'nin, Kayseri'deki
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı
belirlenen "Kayseri imamı" Sıtkı Baş'ın yerine bu ilde görevlendirildiği öğrenilmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21468.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Yer verdiği arkadaşının hayatı kurtulmuş
Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında ağır yaralanan asker
Muhammet Yaşar'ın babası Zeki Yaşar, saldırıdan çok kısa süre önce oğlunun yer verdiği
askerin patlamadan yara almadan kurtulduğunu söyledi.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen oğlunun sağlık
durumunun iyiye gittiğini belirten Yaşar yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz İzmir'den
Kayseri'ye geldiklerini belirtti. Yaşar, oğlunun pazar günleri bölükte işleri yoğun olduğu için
cumartesileri çarşıya çıktığını dile getirerek, "Olayı duyunca aradım ama ulaşamadım.
Cumartesi günü çarşıya çıkacağını tahmin ediyordum. Kayseri'de yaşayan akrabalarımız
oğlumla ilgili bilgi almış ve bizi aradı, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Biz bu haberi
alınca biraz rahatladık. Kayseri'ye gelene kadar dualar ettik." dedi. Yoğun bakımdaki
Muhammet Yaşar'ın yüzünün birçok yerinde ve gözlerinde şarapnel parçaları olduğunu
gördüklerini vurgulayan Zeki Yaşar, oğlunun kendi durumunu unutup sürekli arkadaşlarını
sorduğunu anlattı. Patlamada ilginç bir de olayın yaşandığını ve oğlunun yoğun bakımdan
çıktıktan sonra bunun paylaştığını aktaran Yaşar, şu değerlendirmede bulundu: "Patlamanın
olduğu durağa varmadan ayağa kalkmak istemiş. Arkadaşına 'Buyur gel, sen otur' demiş.
Ayağa kalktıktan sonra ne tarafa gideceğine karar verememiş. Sağa doğru gitse belki yara
almadan kurtulacak. Tabii onu da bilemiyorsun. Belki şarapnel gelir oradan vurur. Ayağa
kalktıktan 20 saniye sonra patlamanın olduğunu söylüyor. Oğlum kaza olduğunu sanmış.
'Benim yer verdiğim arkadaşta sıyrık bile yok' diyor. O çocuk çok darbe almamış. Çok küçük
sıyrıklarla kurtulmuş. Her şeyde bir hayır vardır. Patlama olduktan sonra herkes kendi
yarasını bırakıp arkadaşlarını kurtarmaya çalışmış. İlk etapta otobüsün kırılan camlarından
dışarı atlayanlar, olayın şokunu atlattıktan sonra tekrar otobüse girip yaralı arkadaşlarını dışarı
çıkarmışlar." - "Dünyada en değerli dava insandır" Yaşar, Türkiye'nin İslamın son kalesi
olduğunu belirterek, "Allah bu fitneyi inşallah bitirecektir. Acısıyla, tatlısıyla biz bu ülkeyi
paylaşmak zorundayız." dedi. Kayseri halkının kendilerini yalnız bırakmadığını da dile
getiren Yaşar, devlet büyüklerinin ziyaretlerinin kendilerine moral olduğunu ifade etti. Yaşar,
bu desteklerin acılarını hafiflettiğini aktararak, "Dünyada en değerli dava insandır, insanın
canıdır. Irkı, mezhebi, dini ne olursa olsun, karşındaki insanın canına kıymayacaksın. Benim
terör örgütüne tavsiyem, konuşarak isteklerini dile getirsinler. Onlara tavsiyem, akıllarını
başlarına alsınlar. Gittikleri yol, yol değil. Bir an önce bu yoldan dönsünler. Gelsin bu devlete

sığınsınlar. Devletimiz o kadar büyük ki milyonlarca Suriyeliye, Iraklıya kucak açtık. Bu işler
silahla, bombayla olmaz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21469.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Teröristbaşının fotoğrafını paylaştı 1 buçuk
yıl hapis cezası aldı
Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve
terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını paylaşan tutuklu kadına, 1 yıl 6 ay 22
gün hapis cezası verildi.
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Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan görülen
davanın karar duruşmasına, Nevşehir Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutuklu bulunan
kadın sanık C.D. jandarma eşliğinde katıldı. Sanığın avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Tutuklu kadın sanık C.Y. mahkemede savunmasında, ölümü ve silahı savunan birisi
olmadığını belirterek, "Ölümü ve silahı savunan birisi olmadım, olmayacağım da. Terör
örgütünün propagandasını yapmadım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Cumhuriyet Savcısı
mütalaasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekiplerinin yaptığı operasyon sonrası sanık C.Y.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü
mensuplarının ağır silahlarla çekilmiş fotoğrafları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın
fotoğraflarının paylaştığının tespit edildiğini, sanığın 19 adet paylaşımında doğrudan şiddete
çağrı içerdiği ve örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti. Yapılan
yargılama sonucu mahkeme heyeti sanığın 19 adet paylaşımından 3 tanesinde örgüt
propagandası yaptığı kanaatine vararak, tutuklu sanığa 'terör örgütü propagandası yapma'
suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle
cezayı 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, tutuklu kaldığı süreyi
göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine hükmetti. Ayrıca sanığın evinde yapılan
aramada ele geçirilen kitapların da delil olarak dosyada saklanmasına karar verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21470.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

80 ülkeden 120 öğrenci Polis Şehitliği'ni
ziyaret etti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sürekli Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 80 ülkeden 120
öğrenci, Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarette şehitler için dua eden Afganlı öğrenci Sait
Mohamed, "Türkiye bizim ikinci devletimiz" dedi.
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ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 80 ülkeden 120 öğrenci, şehitler için
okudukları Kur'an-ı Kerim'in hatim duasını Polis Şehitliği'nde yaptı. Burada şehitlerin
mezarları başında duygusal anlar yaşayan öğrenciler, Türkiye için dua etti.
Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından bir açıklama yapan ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi
Okutmanı Emre Gökduman, "Bugün burada bu soğuk Kayseri havasında vatanı uğruna canını
feda eden aziz şehitlerimiz için toplandık. Hava soğuk ama içimiz yanıyor. Tarifsiz duygular
içerisindeyiz. Vatanı için şehit olan kahraman polislerimiz, askerlerimiz ve sivil
vatandaşlarımız için yas tutmak mı daha zor yoksa onların canları pahasına korudukları
vatanımızın içine sokulmaya çalışıldığı bu kirli oyuna karşı çıkabilmek ve bu oyunu bozmak
mı? Ülkemizin üzerinde oynanan oyuna gelmeyeceğiz. Geçmişten aldığımız derslerle Alevi'yi
Sunni'ye, Kürt'ü Türk'e, sağcıyı solcuya kırdırmayacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye bizim ikinci devletimiz
Şehitler için dua eden Afganlı öğrenci Sait Mohamed de, "Bugün burada Türk şehitlerimiz
için dua ediyoruz. Başka ülkelerden buraya geldik. Türkiye’de yaşıyoruz ve burada
öğreniyoruz. Türkiye bizim ikinci devletimizdir. Hepimiz kardeşiz. İyi Türkiye, bir Türkiye
düşünüyoruz. Terörü lanetliyoruz. Onlar başaramayacaklar" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21471.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Çevik kuvvet ile vatandaşın kartopu savaşı
Kahramanmaraşlı vatandaşlar çevik kuvvet polisine moral vermek adına şube önünde kartopu
savaşı düzenledi.
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Kahramanmaraş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar
ve polis memurlarının kartopu savaşı ilginç görüntülere sahne oldu. Çevik Kuvvet Şube
Müdürü Tahsin Tunç’un da yer aldığı kartopu savaşında, polis memurları ve vatandaşlar
moral depoladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21472.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Şehitlerimizi yarın uğurlayacağız
Fırat Kalkanı Operasyonunda El Bab’da şehit olan Osman Çelik ve Piyade Uzman Çavuş
Mehmet Kökkaya'nın bugün defnedilmesi bekleniyordu. Ancak hava muhalefeti nedeniyle
defin işlemlerinin yarın cuma namazı sonrasında gerçekleşeceği bilgisi verildi.
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Kayseri Valiliği tarafından daha önce verilen bilgiye göre Şehitlerimiz Piyade Uzman Çavuş
Osman Çelik ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya bugün İkindi namazını (15.07)
müteakip, Kalem Kırdı Camii'nde kılınacak ve cenaze namazının ardından, Garnizon
Şehitliğinde defnedilecekti. Valilikten yapılan son açıklama ise şöyle, "Şehitlerimiz Piyade
Uzman Çavuş Osman Çelik ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya’nın cenazeleri
23.12.2016 Cuma günü Cuma namazı sonrası Kalem Kardı Camiinde kılınacak cenaze
namazının ardından Garnizon Hava Şehitliği’ne defnedilecektir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21473.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

FETÖ’nün il imamları tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ/PDY yapılanmasının Elazığ,
Adıyaman ve Kayseri imamlarından 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

23 Aralık 2016 Cuma 12:28

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube
Müdürlüğü görevlilerince 14 Aralık tarihinde Talas ilçesinde bir apartmana yapılan
operasyonda, Elazığ İmamı olduğu iddia edilen Mehmet D., Adıyaman ve Kayseri İmamı
olduğu iddia edilen Habib B. ile Adıyaman Üniversite Sorumlusu olduğu iddia edilen Hamdi
C. ve Hüseyin E., toplantı halinde iken yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan
Habib B., Hamdi C. ve Hüseyin E. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21474.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü
Kayseri'de bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
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Edinilen bilgiye göre, İldem Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.O.K. (47)
bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi M.K. (38) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi
üzerine mutfaktan aldığı bıçakla M.K.'yı bıçaklayan A.O.K., evden çıkarak uzaklaştı. İhbar
üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın
ardından polis ekipler tarafından yakalanan A.O.K. gözaltına alındı. M.K.'nın cenazesi
yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin 2
çocuğunun olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21475.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Anne Suriye, oğlunu Suriye'de şehit verdi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla çıkan
çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik’in acı haberi Kayseri’deki ailesine ulaştı.
Suriye’de şehit olan Uzman Çavuş Osman Çelik’in annesinin adının da Suriye olduğu
öğrenildi.

23 Aralık 2016 Cuma 12:35

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 120. gününde terör örgütü DAEŞ mensuplarıyla Suriye'de El Bab
bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik’in acı haberi Argıncık
Mahallesi’ndeki ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberin ardından
yakınları da eve akın etti. 10 kardeşin 8’incisi olan bekar Osman Çelik’in acılı annesinin
adının Suriye olduğu öğrenildi. 5 aydır Zincidere Komando Tugayında uzman çavuş olarak
görev yapan ve geçici görevle Suriye'ye giden Şehit Uzman Çavuş Osman Çelik, yarın Cuma
namazına müteakip Kayseri Kalem Kırdı Camiinden son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21476.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

"Bu halimle de göreve hazırım. Korkusuzca
karşı gelmeye hazırım"
Çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında bacaklarından yaralanan Er Recep
Coşkun, tedavisi tamamlanınca yine görevine dönmek istediğini belirterek "Bunlar ne
yaparlarsa yapsınlar, bizi yıkamazlar. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Bizim korkumuz
yok, cesuruz, güçlüyüz, hazırız." dedi.
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Özel bir hastanede tedavisi süren Çanakkaleli Er Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
bir oğlu olduğunu, eşiyle ikinci evlatlarını beklediklerini söyledi. 1. Komando Tugayı'nda 7
aydır görev yaptığını anlatan Coşkun, 17 Aralık'ta çarşı izni olmamasına rağmen komutanına
rica ederek izin aldığını dile getirdi. Otobüse yakın arkadaşlarıyla coşkulu bir şekilde

bindiklerini ifade eden Coşkun, şöyle devam etti: "Çarşı iznini heyecanla bekleriz bir hafta
boyunca. Çarşıya iner, kahvaltı yapar gezeriz. Otobüs içinde 60-70 kişiydik, çoğu ayaktaydı.
Otobüs durakta durdu, anlayamadık bir anda patlama oldu. Kendimizi dışarı attık.
Etrafımdakilerin hepsi arkadaşlarımdı. Evliyim, bir oğlum var. Hafta sonu internetten onlarla
görüşüp, moral buluyordum. O gün de öyle olacaktı ama olmadı. Yine buna da şükürler
olsun." - "Cesuruz, güçlüyüz, hazırız" Hain saldırıyla Kayseri'de karşılaşmayı
beklemediklerini aktaran Coşkun, savunmasız haldeyken hedef alındıklarına işaret etti. 1.
Komanda Tugayı'nın özel bir birlik olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Bunlar ne yaparlarsa
yapsınlar, bizi yıkamazlar. Ellerinden geleni ardına koymasınlar. Bizim korkumuz yok,
cesuruz, güçlüyüz, hazırız. Bizimle baş edemezler." dedi. - "Arkadaşlarımı arıyorum,
durumlarını soruyorum" Coşkun, yaralandıktan sonra ilk babasını aradığını; eşi hamile, annesi
de yüksek tansiyon hastası olduğu için onlara haber vermediğini anlattı. Patlamanın ardından
otobüse bindiği arkadaşlarıyla yan yana düştüğünü vurgulayan Coşkun, şunları söyledi:
"Otobüsün sağ tarafında ayaktaydım. Patlama olunca hepimiz bir yere düştük. Arkadaşlarımı
telefonla arıyorum, durumlarını soruyorum. Birbirimize moral veriyoruz. Bu kadarla geçmiş
olsun. Ben bu halimle de göreve hazırım. Korkusuzca karşı gelmeye hazırım." Baba Mehmet
Coşkun ise Türk milletinin ayakta kalması gerektiğini aktararak "Biz her zaman hazırız,
ayaktayız. Bunlarla sonuna kadar savaşacağız. Kayseri halkına çok teşekkür ederiz, Allah razı
olsun. Vatandaşından doktoruna, hastane personeline herkes bizimle yakından ilgileniyor."
diye konuştu. Yaralı ere müdahale eden ortopedi doktoru Ali Nihat Erdoğan da Coşkun'un sağ
bacağında parçalı kırıklar bulunduğunu, yumuşak dokuda da hasar olduğunu kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21477.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Şehitlerimiz yan yana uğurlandı
'Fırat Kalkanı' operasyonunda El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman
Çavuş Mehmet Kökkaya, yan yana uğurlandı. Şehit Mehmet Kökkaya'nın 2 yaşındaki kızı
Elif'in babasının fotoğrafıyla oynarken ağlamaya başlaması yürek dağladı.
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Cuma namazını müteakip Kalem Kırdı Camii'nde kılınan cenaze namazına, 4. Kolordu
Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon
Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehitlerin
yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ağabeyinin fotoğrafına sarılan Şehit Osman
Çelik'in kardeşi Ozan Çelik, "Hepimiz ayaktayız. Gerekirse ben de askere gitmeye hazırım"
dedi. Şehit Mehmet Kökkaya'nın 2 yaşındaki kızı Elif de, cenaze törenine annesinin
kucağında geldi. Burada babasının fotoğrafıyla oynarken ağlayan küçük Elif, yürekleri
dağladı.

Şehitler Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya kılınan cenaze
namazının ardından Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21478.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

“Gençliği Arvasi kadar seven birine
rastlamadım"
Op. Dr. Kemal Tekden Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde verdiği ‘Nizam-ı Alem ve
Seyyid Ahmet Arvasi’ konulu konferansta, “Gençliği Arvasi hoca kadar seven başka birine
rastlamadım." dedi.
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Yerli Düşünce Kulübü tarafından ERÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen
etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Yerli Düşünce Kulübü Başkanı Mehmet Kalabalık
“Sarıkamış Şehitlerimizi, son zamanlarda hain terör saldırıları sonucu şehit düşen asker ve
polislerimizi, kısacası Nizam- Alem yolunda şehadete erişen bütün şehitlerimizi rahmet,
minnet ve şükranla yâd ediyoruz.” dedi.
Daha sonra kürsüye gelen Op. Dr. Kemal Tekden, Seyyid Ahmet Arvasi’nin yaşantısı,
fikirleri, eğitime ve gençliğe bakışı hususunda bir konuşma yaptı.
Söylemiyle yaşantısı birdi
Kemal Tekden, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Gençlik için her şeyi yapabilen birisiydi, Arvasi Hoca. Evine gittiğimizde bize hizmet ederdi.
Çayımızı kendisi ikram ederdi. Bunun sünnet olduğunu ifade ederdi.”
Arvasi’nin eğitimci, sosyolog, pedagog, sosyal psikolog, eğitim sosyoloğu, yazarlık ve şairlik
gibi özelliklere sahip olduğunu ifade eden Tekden sözlerine şöyle devam etti:
“80 öncesi yıllarda, komünistler etkilenmemeleri için Arvasi Hoca’nın derslerine
arkadaşlarının girmesini istemezmiş. Arkadaşlarını kaybetme endişesi güderlermiş. Ben
Arvasi hocanın bu kadar etkili olma sebebini araştırdım ve bulduğum sonuç; Arvasi’nin
söylemleriyle yaşantısının aynı olmasıydı.”
Arvasi’nin idealist kişiliğine de değinen Tekden, kitaplarının Türk-İslam Medeniyeti ve
kültürünün özetini yansıttığını ve Arvasi’nin tarihe sırtını dayayan, geleceğe dair idealleri
olan bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi.
Konferansın sonunda kulüp danışmanı Prof. Dr. Gaffar Çakmaklı Tekden’e plaket takdiminde
bulundu. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21479.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Çelik’e Macaristan’dan taziye
Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ve Kayseri'nin Macar kardeş şehri Miskolc Belediye
Başkanı Dr. Kriza Ákos Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i telefonla arayıp terör
saldırısından dolayı üzüntülerini ifade ederek başsağlığı dileğinde bulundular.
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Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu ve DEİK Türkiye - Macaristan İş Konseyi Yürütme
Kurulu Üyesi Osman Şahbaz, geçtiğimiz Cumartesi günü 14 askerin şehit olduğu hain terör
saldırısının meydana geldiği otobüs durağını ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu. Şahbaz
sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında başsağlığı
ziyaretinde bulundu. Ziyarette Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ve Kayseri'nin Macar
kardeş şehri Miskolc Belediye Başkanı Dr. Kriza Ákos telefonla arayıp üzüntülerini ifade
ederek başsağlığı dileğinde bulundular. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i
makamında ziyaret ederek, yaşanılan menfur hain terör saldırısından ötürü üzüntülerini
belirten Osman Şahbaz başsağlığı dileyerek, '' Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu olarak
huzur kenti olan Kayseri'de Cumartesi günü haince ve kahpece Mehmetciğimizi ve
milletimizi hedef alan hain terör eylemini nefretle kınıyorum. Hain terör saldırısında şehit
olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazi kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin ve
Kayserimizin başı sağ olsun'' dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise ziyaretten
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, '' Dost acı günde belli olur, Yüce Rabbim bir kez daha bu
tür bir acıyı milletimize yaşatmasın. Kayseri hayırseverler şehir, sanayi şehri diye bilinir ama
aynı zamanda da şehitler şehridir. 1865 Kırım Harbi'nden bu yana şehit sayımız 2 300'ü
geçmiştir'' diye konuştu. Sonrasında Macaristan Ankara Büyükelçisi Gábor Kiss, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i telefonla arayarak üzüntülerini ve tüm Kayseri
halkına başsağlığı dileklerini ifade etti. Kiss, “Türkiye'de en sevdiğim şehirlerin başında
Kayseri geliyor. Bu hain terör saldırısını nefretle kınıyorum. Macaristan Devleti ve
Büyükelçiliğimiz sizin yanınızdadır. Bir ihtiyacınız varsa her türlü yardım ve katkıyı vermeye
hazırız. Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin istikrarına bağlıdır. Türkiye'nin istikrarının
sarsılması Avrupa'nın güvenliğinin de sarsılmasına neden olabilir. En kısa zamanda Kayseri'yi
ve sizleri ziyaret edeceğim. Fahri Konsolosumuz ve değerli dostum Osman Şahbaz'ın özverili
katkılarına da ayrıca teşekkür ederim'' ifadelerini kullandı. Macaristan’a davet Akabinde
Kayseri'nin Macar kardeş şehri Miskolc Belediye Başkanı Dr. Kriza Ákos telefonla arayarak
üzüntülerini ifade etti. Akos da başsağlığı dileğinde bulunarak “Haberi televizyondan
işittiğimde çok büyük üzüntü duydum. Benim Kayseri'de çok güzel hatıralarım var. Daha
önce gezdiğim, gördüğüm tarihi şehirde birçok güzel hatıram gözümün önünden bir anda film
şeridi gibi akıp geçti. Ben Kayseri'den birçok şey öğrendim. Miskolc olarak her türlü insani
yardımı yapmaya hazırız. Hastalarınızı ve yaralarınızı rehabilite etmek için sizi Miskolc'e
davet ediyorum. Şayet doktor ihtiyacı varsa doktor da yollayabiliriz.'' dedi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, telefonla aramalarından duyduğu memnuniyeti ve
teşekkürü ifade edip “Dost acı günde belli olur. Böyle acı bir günde uzaklardan bir dost sesini

duymak bir nebze de olsun acımızı hafifleştirmiştir. Bu badireleri en kısa zamanda atlatırız ve
saldırılar amacına ulaşamayacaktır İnşallah. Teröre karşı yılmadan ve yorulmadan mücadele
ederken hizmet ve çalışmalarımızı da aksatmadan sürdürüyoruz. Dost kardeş şehrimizden hoş
bir sedayı duymaktan bahtiyarım'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21480.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE İMAM
MATURİDİ VE MATURİDİLİK (3)
İslamiyet birliği ve bütünlüğü emrettiği halde, mezheplerin hangi sebeplerle doğduğu
sorusunu cevaplandırmak, Mezhepler Tarihinin çalışma alanıdır. Bilindiği üzere, şu
bildiğimiz anlı şanlı mezhepler Rasulullah zamanında yoktu. Mezhepler İslam toplumunda
sorunların ortaya çıkması ile doğmaya başlamıştır. İlk Müslümanlar, sorunlarını doğrudan
Rasulallah’a aktarıyorlardı...
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Hazırlayan: Abdulbaki BİLGİN*
Yorumda Maturidi Farkı:
İmam Maturidi, ayetleri yorumlarken önce ayetin iniş ortamını dikkate alarak bir yorum
yapar, sonra kendi yaşadığı ortama gelerek ayetin yorumunu bağlamsallaştırır, ardından da bu
iki ortamdan da bağımsız akli yoruma dayalı çıkarımlarda bulunur. Böylece ayetin indiği
ortam, yorumcunun yaşadığı ortamla akli bir zeminde birleştirilip anlaşılır hale getirilmiş olur.
Maturidinin bu husustaki yaklaşımına, Fatır35/13. Ayeti üzerinde yaptığı yorumu örnek
verilebilir. Ayetin meali şudur: ”Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. (O), Her
biri belirli bir zamana kadar kendi yörüngesinde akıp giden güneş ve ayı buyruğu altına
almıştır. İşte rabbiniz olan Allah, budur. Hükümranlık O’nundur. O’nu bırakıp başka
taptıklarınız bir çekirdek zarına bile sahip değildir.”
Nüzul ortamına bağlı yaptığı yorum:
Özet olarak: “Ayet, öncelikle Allah ı, ölümden sonra dirilmeyi ve elçileri inkar eden
Mekkelilere hitap etmektedir… Mesajın özünde, gece ve gündüzün, ayın ve güneşin ve
benzer bütün varlıkların, tek bir varlığın koyduğu yasalarla (sünnetle) ve yine tek bir varlığın
sağladığı dengeyle, ne bir fazla ne bir eksik, işlemeye devam etmesinde Allah’ın varlığına ve
birliğine dair deliller vardır.”
Kendi Yaşadığı ortamı dikkate alınarak yaptığı yorum:
Özet olarak: “Bu ayet, Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye katar sözü ile, (Maturidi’nin
yaşadığı zamanda yaygın olan) seneviyyenin (düalistlerin): ‘Hayrın yaratıcısı şerrinkinden
farklıdır. Nur hayrı yaratanının eseriyken; karanlık şerri yaratanının eseridir.’ Söyleminde
bulunan çift kutuplu iki zıt tanrı anlayışına bir cevap olup, bu yanlış itikadı ortadan
kaldırmaya yönelik bir amaç taşımaktadır.”

Akla dayalı olarak yaptığı yorum:
Yine özet olarak: ”Gecenin bütün varlığı ile ortadan kaybolması, gündüzün bütün etkileri ve
görünümüyle çekip gitmesi, benzer şekilde güneşin bütün varlığıyla kendini gösterdikten
sonra kaybolup gitmesi ve hemen ardından başka bir gerçekliğin (ayın) hayat bulması,
ölümden sonra dirilmenin delilidir. Zira bu oluşumların her biri birer yok oluş sonrası
meydana gelen birer diriliş sahneleridir. Gördüğümüz gibi olup biten her şeyin planlandığı bu
dünyada, insanın bu planın dışında tutulması düşünülemez. İmtihan için hazırlanmış olan bu
dünyada insanları emir ve yasaklardan ve de sonuçlarından haberdar
edecek bir
elçinin de gönderilmesi gereklidir…”
Ma’ruf ve Münker konusunda Aklın Yeri:
Allah ın insanlara emrettiği iyi, aklın da iyi (ma’ruf) dediği şeydir. Yasakladığı çirkin de
(münker), yine aklın kötü gördüğü şeydir. Hanefi fakihlerin çoğu da namaz ve oruç gibi
ibadetlerin vakti, süresi, rekat sayısı, kılınış şekli gibi teabbudi hususlar hariç diğer konular,
(iman, küfür, zina, içki, kumar vb.) risalet ile tebliğ olunmasa bile, bilinebilecek şeyler
olduğunu söylemeleri, bu bakış açısını yansıtmaktadır.
Maturidi, ma ruf ve münkerin akılla bilinmesine örnek olarak, Te’vilat ta, Nisa 4/83. Ayet
üzerinde yaptığı yoruma bakalım: Ayetin sonun da buyruluyor ki “…Allah ın size fazl ve
rahameti olmasaydı, azınız hariç şeytana uyardınız.” Matüridi ayette geçen “fazl” kelimesini
rasul; “rahmet” kelimesini de vahiy olarak yorumlar ve şöyle der: “Allah vahiy ve elçi
göndermese bile, insanların çoğu şeytana uyduğu halde az da olsa bir kısmı, akıllarıyla, zararlı
olanı tanırlar, bilir ve şeytana uymazlardı.” İsra 17/62. ayetini, Nisa 4/83. ayetine yaptığı
kendi yorumunu destekliyor olduğunu da belirtir. Bu ayetin meali de şöyledir: ”…eğer beni
kıyamet gününe kadar bırakırsan, and olsun onun soyunu, pek azı hariç olmak üzere peşime
takıp kandıracağım.”
Ayetlerin Bağlamsal Yorumu:
Matüridi, ayetleri bağlamsal durumuna göre okumayı ve anlamayı öngörmüştür. Bu konuya
örnek olacak mahiyette Tevbe /60. Ayetin yorumunu verelim: Sadakaların/ Zekatların kimlere
verilmesi gerektiğiyle ilgili bu ayette “müellefeti kulüb’a da( kalbleri islama ısındırılacaklar)”,
sadakalardan pay verilmesi istenmektedir. Hz Ebubekir döneminde bu hükümle pay alan bir
kısım insanlara, Hz Ömer in görüş beyan etmesi üzerine pay verilmesi ibtal edilmiştir.
Matüridi bu uygulamadan hareketle Kur an ayetlerinin, insan
içtihadıyla farklı
şekilde yorumlanarak, yeni bir hükme konu edilmesi ve yeni bir anlam yüklenmesini, şartların
değişmesiyle ilişkilendirmiştir. Maturidi burada yapılanın değişikliği, “ictihadi nesh” olarak
vasıflandırmıştır. Ancak bu şekilde bir nesh’i aklın kararına bırakmış ve “nesihten kaçınmanın
aklen imkansız olduğu durumlarda nesh caizdir, değilse caiz değildir” demiştir. Ayrıca ayetin
hükmünün icra edilmesini gerektiren durumlar tekrar ortaya çıkınca, başlangıçta ki uygulama
aynen yerine getirilir, demeyi de ihmal etmemiştir. Benim kanaatime göre bu konuda
Maturidi, Kur’an da, “bir ayetin başka bir ayetle nesh edildiğini” savunan görüşten de ileri bir
“ nesih anlayışını” kabul ediyor, değildir. Burada “İçtihadi nesih” kavramını kullanıyor
olması,
O’nun nesih kelimesine
yüklediği
anlam
farkından doğmaktadır.
Allah (Uluhiyet) Tasavvuru:
Matüridi, Allah hakkında değerlendirme yaparken, Kur’an ın kullandığı kavramların
insanların kendi aralarında kullandığı kavramlar olması kadar tabii bir durum yoktur, der.
O’na göre “Allah ın insanlara, kendi aralarında anlaşıp bildikleri dil ve kavramlar ile hitap
etmesinde, bu kavram ve kelimelerin Allah’a nisbet edilmesi açısından olumsuzluklar içermiş
olsa da, Allah bu şekilde bir hitabı tercih etmiştir. Şura 42/11. Ayetindeki: ”…hiçbir şey O na
benzemez” ifadesiyle Allah, akıl açısından benzerlikten ve ortaklıktan münezzeh bir
varlıktır. O, yaratma, meydana getirme ve yaşatma bağlamında bütün mahlukattan ayrılır.”
değerlendirmesini yapar.
Bu konuda Kur’an da geçen şu ifadelere dikkat çeker:

“…
Bunlar
Allah’ın
koyduğu
sınırlardır…”
Bakara
2/187,229,230
“… Allah’a yardım ederseniz O’da size yardım eder…” Muhammed 47/7
“Kim Allah’a kavuşmayı/buluşmayı umarsa…” Ankebut 29/5
“… herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allaha ve Resule götürün
…”
Nisa 4/59
Allah ile yarattıkları arasında benzerlik ifade eden bu sözlerdeki kastın ne
olduğu
hakkında Matüridi: Bazı yorumlar yapılabilse de nihai olarak ne kastedildiğinin
bilinemeyeceğini, Kur an da geçen bu ve benzeri pek çok ifadeye doğrudan iman etmek
gerektiğini ve ayrıca burada, Allah’ı her hangi bir şeye benzetmekten de tenzih etmek
zorunluluğu vardır, açıklamasını yapar. Ayrıca ayetlerde Allah için kullanılan nitelemeleri,
görünür alemde söz konusu olan, edebi sanatlardan kinayeye dikkat çekerek, açıklamıştır.
Şöyle ki: “bir beldenin birinin(bir kralın) elinde olması” ifadesinin, “o beldenin, adı geçen
kimsenin
gücü,
hakimiyeti
ve
otoritesi
altındadır,
denmesi
gibidir
.”
Nübüvvet/Risalet
ve
Elçiye
/Hz.
Muhammd’e
İtaat:
Matüridi, nebi/resul gönderilmesi konusunda; “İnsan, Allah’ın verdiği büyük akıl nimeti ve
evrenin kullanımının da kendisine sunulmuş olmasına rağmen, sadece akıl ile, bütün her
konuyu anlayıp bileme ve sorumluluklarını yerine getirme yeterliliğine sahip değildir. Bunu
bilen Yüce Allah, her topluma resul/nebi göndermeyi gerekli görmüştür” der. Bu konuda şu
iki ayetin mealine bakalım:
Bakara 2/213 “Bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu(ümmetti); (sonra ihtilafa
düşmeye başladılar), bunun üzerine Allah, müjdelemek ve uyarmak üzere nebiler gönderdi ve
beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm
vermek üzere gerçeği bildiren kitapları indirdi. …”
Nisa 4/165 “Biz elçileri, insanların, onların gelmesinden sonra, Allaha karşı ileri
sürebilecekleri hiçbir bahaneleri/mazeretleri kalmasın (diye gönderdik). …”
Meallerini verdiğimiz ayetlerin İmam Matüridi tarafından yapılan yorumu: “Ayetlerden
açıkça anlaşılıyor ki, Allah’ın insanlara elçi göndermesinin amacı, kendisine itaat ederek
emirlerini yerine getirenleri, ilerde kavuşacakları güzel son (cennt) ile müjdelemek, isyan edip
emirlerine karşı çıkanları ise kötü son (cehennem) ile uyarmaktır.”
(Devamı yarın)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21481.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016
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bildiğimiz anlı şanlı mezhepler Rasulullah zamanında yoktu. Mezhepler İslam toplumunda
sorunların ortaya çıkması ile doğmaya başlamıştır. İlk Müslümanlar, sorunlarını doğrudan
Rasulallah’a aktarıyorlardı...
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Hazırlayan: Abdulbaki BİLGİN* Hz.Muhammed’in (sav) vekilliği konusu: Enam 6/107
“Eğer Allah dilemiş olsaydı Ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştıramazlardı (müşrikler).
Biz seni onların üzerine koruyucu/gözetleyici yapmadık. Sen onların üzerine bir vekil
(yaptıklarından sorumlu) de değilsin.” Yunus10/108 “(Ey Resul!) De ki: Ey insanlar, şimdi
size Rabbinizden hakikat(bilgisi) gelmiş bulunuyor. Bundan böyle kim ki doğru yolda
ilerlemeyi seçerse, bu kendisi için seçmiş, kim de (doğru yoldan) saparsa, o da kendi zararına
sapmış olur. Ben sizin başınıza bir vekil/bekçi değilim.” İmam Matüridi burada şu yorumu
yapar: “Rasullerin asıl görevleri sadece tebliğdir. Allah’ın kendisine indirdiklerini olduğu gibi
insanlara bildirmektir. Ayrıca Allah’ın elçileri olan rasuller, Allah’ın vekilleri olmadıkları,
olamayacakları gibi, esasen insanların vekilleri de değildirler. Aynı zamanda rasuller/nebiler
de diğer insanlar gibi, Allaha karşı (kulluk yükümlülükleri olan, birer insandırlar.” Kur’an ı
Kerim, Allah’tan aldıkları vahyi insanlara iletmekle görevli olan “rasullere” uymanın
gerekli/zorunlu olduğunu, pek çok ayeti kerimede bildirmektedir. Konu ile ilgili ayetlerin
meallerini verdikten sonra, İmam Matüridi nin yorumuna bakalım. Al-i İmran 3/31 “De ki:
Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun/beni takip edin ki, Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın. Çünkü Allah çok affedicidir, eşsiz merhamet kaynağıdır.” Bakara 2/285 “Rasul
Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etti, sonra da mü’minler (iman etti).Hepsi
Allah a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandılar: ‘O’nun elçilerinden (rasullerinden)
hiç biri arasında ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik; bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz: zira
varış sanadır!’ derler.” Matüridi’nin birinci ayet üzerine yapmış olduğu yorumunu şöyle
özetleyebiliriz: Muhtemel ki Allah cc, “’biz Allah ı seviyoruz’ diyen Kitap ehlinin söylemini
test etmekte ve şöyle mukabelede bulunmaktadır: “Bana olan sevginizde samimi iseniz,
sadece beni sevmek yetmez, size vahiy nimeti getirmekle görevli elçimi de sevip ona itaat
etmeniz gerekir. Zira elçime gösterilen sevgi ve itaat, bana yapılan, gibidir.” İkinci ayette
geçen” ‘Elçilerden hiç biri arasında ayrım yapmayız.’ İfadesinin, mü’minlerin ağzından
söylenmiş olması muhtemel bir söze Allah vurgu yaparak, doğru olan bu sözü tasdik
etmesidir. Zira Müslüman mü’minler, peygamberler arasında ayrım yapan Yahudi ve
Hırıstıyanlar’ın aksine, Allah ın elçileri/rasulleri arasında bir ayrım gözetmiyorlardı.’ Yine
Bakara suresi 285. Ayette: “İşittik ve itaat ettik” ifadesinde de Matüridi, iki ihtimal anlama
yormaktadır. Bunlardan biri, “Mü’minlerin demesi odur ki: Ey Rasul! Senin sözünü ve çağrını
işittik, duyduk ve bu hakikate icabette sana uyduk, itaat ettik.’ Diğeri ise, “Bu Kur’an ı işittik,

anladık ve onda olana itaat ettik.” İmam Matüridi, diğer birkaç Kur’an ayeti olan (Enfal
8/1,20,46) geçen, “… Allah’a ve elçisine kulak verin/ itaat edin…” ifadeleri hakkında da şu
iki yorumu yapar.Birinde şöyle der: “Allah a itaatten kasıt, O’nun emir ve nehiylerine itaat;
elçisine itaatten kasıt ise, adap ve geleneklerinde ona uymak ve itaat etmektir.” Diğerinde ise,
Allah a itaatle Rasulü’ne itaat arasında hiçbir fark yok mu dur? Sorusuna cevap olabilecek bir
yorumda bulunur. Şöyle ki: “Kim rasul’e itaat ederse Allah a itaat etmiş olur.” Şeklinde gelen
Nisa suresi 80.ayetine atıfta bulunarak şöyle der: “Kişi ancak Allah a itaat amacıyla rasul’e
itaat edebilir. Çünkü ayette ki emir, kişinin; Rasul, Allah’a davet ettiği için, rasule itaat etmesi
şeklindedir. Allah rasule itaati ibadet kılmamıştır. Çünkü rasule ibadet kesinlikle caiz değildir.
Ancak Allah, rasule itaati, ibadete dönüştürmüştür. İtaat konusu her zaman ibadet
kategorisinde değerlendirilemez. Bu nedenle , bazen itaat edilen kişi ‘muta’ (kendisine itaat
edilen) olarak anılsa da, ‘mabud’ (Kendisine ibadet edilen) olarak vasıflandırılamaz.”
Maturüdi’nin Din, Siyaset Kültürü ve Yönetim Erki: Fıtratı itibarı ile sosyal bir varlık olan
insan toplu halde ve güven içinde yaşayabilmesi için sosyal organizasyonlara ve kollektif
kurallara ihtiyaç duymuştur. Bu da sonuçta sosyal ve otoriter kurumların oluşmasını
meşrulaştırmıştır. Rasulullah vefat ettiğinde, Medine’de, Müslüman halkın yönetimi
konusunda, sahabeler arasında bir tartışmanın yaşanmış olması durumu, İslamda, Kur’an veya
Rasulullah tarafından belirlenen bir “devlet yönetim biçiminin” yahut “erk kullanımının”
belirlenmemiş olduğunu gösterir. Mescidin sufasında (gölgeliğinde), yönetim erkini
kullanması amacıyla bir halifenin belirlenmesi için yapılan görüşmelerin sonucun da, Arap
toplumunun tamamen o günkü kabile yapısına dayalı yönetim anlayışının etkisiyle, stratejik
anlamı olan ama hiçbir şekilde din ile ilişkilendirilmemesi gereken bir çözüm üretilmiştir.
Neticede toplum üzerinde siyasi ve sosyal ağırlığı ön planda ve mensubiyeti de Kureyş
kabilesi olan Hz Ebubekir, sevilen de bir kişi olarak halife seçilmiştir. İmam Matüridi bu
seçimde ki siyasi tercihi içtihadi bir olgu olarak niteler ve Hz Ebubekir ile Hz Ömer’in
seçilme biçimini de farklı nitelikte görür. Bu ve diğer benzeri farklılıklar meselesini de,
şartların icabı olarak değişkenlik göstermesine bağlar ve bunun dini bir mesele olmadığına
işaret eder. Aksi olsaydı, Allah cc, bu meseleyi boş bırakmayıp, devlet yönteminin pratik
yöntemini açıkça bildirirdi. Ancak Kur’an’ın, bu işe tamamen de ilgisiz kaldığını da
düşünemeyiz. Kur’an, bu konuda genel ve temel ilkeler koymuştur. Bunlar: Adalet, Liyakat
ve Meşverettir. Şu gerçeğin unutulmaması lazımdır; Hz Muhammed’in vefat etmesiyle, kendi
uhdesin de bulunan sadece bir şey son bulmuştur. O da, O’nun nübüvveti değil, devlet
başkanlığıdır. Rasulullah’ ın kişiliğinde ebedi olarak temsil edilen unvanı din alanına ait olan
“nübüvveti” dir. Geçici olan ise yönetim erkinin kullanılmasıdır. Bu gerçeğe aykırı olarak Şia,
devletin yönetimini (imameti) inanç sisteminin bir parçası olarak kabul etmiş ve böylece
kurallaştırıp, kurumsallaştırmıştır. Ehl-i Sünnetin tamamı bunu konuyu rasyonel bir konu
kabul edip insan tercihine bırakmıştır. Matüridi de Şia’nın bu kabulünü reddeder. O, bunu Din
- devlet yönetim ayrımı ilkesine uygun bulmaz. Zira din gönüllülük esasına dayalıdır, oysa
devlet, yapısı gereği zorlayıcıdır, der. Matüridi, bu konuda Gaşiye suresi 21/22. Ayeti olan,
“(Ey Rasul) onlara öğüt ver; Sen ancak bir öğüt vericisin (müzekkirsin). Sen onların üzerine
zorlayıcı (musaytır) değilsin.” İle Kafirun suresinde, “ …sizin dininiz size, benim dinim
bana… “ diyen ayetleri bu konuda belirleyici bulur.Bunlara bağlı olarak, “ Hz Rasul, devletin
davranış biçimi olan zor kullanımına baş vurmaması yönünde ikaz edilmekte ve insanlar
üzerine zor kullanmayı çağrıştıracak davranışlardan uzak durması yönünde, uyarılmaktadır.”
der. O’na göre: adalet, liyakat ve meşveret dışında, yönetim erkini elinde bulunduracak
kişilerde bulunması gereken diğer iki özellik de şunlardır: Takva ve basiret. Ona göre: Takva:
“Allah bilincini sürekli açık tutmak ve O’nun sürekli gözetim ve kontrolü altında olduğunu
düşünmektir.” Basiret ise, “İnsanlar (halk) için en iyi olanı seçebilme yetisine sahip olmaktır.”
Matüridi, Din-Mülk ayrımında şu ayrıntıyı da hatırlatır. Savaşı dinin değil, devletin varlığı ve
devamı için lüzumlu olan bir gayret ve faaliyettir. Dinin çirkin gördüğü savaş, devletin varlığı

için (dini olarak ta) zorunlu olabilmektedir. Savaş, küfrün (inkarın) karşılığı değil, zulmün
karşılığıdır. Müslümanların, başka bir millete karşı düşmanlık yapıp savaş planlamasının
sebebi, o milletin küfür üzere olması değil, insanlara karşı yapmakta oldukları zulmüdür. Bu
konuya da, Bakara:193. Ayetinin sonu olan: “… artık zalimlerden başkasına düşmanlık
yoktur.” İlahi kelamını delil olarak ileri sürer. Maturidi’nin kendisi de, Ebu Hanife gibi siyası
otoriteye mesafeli durmuştur. Haksızlık yapan sultanları ikaz edip eleştirmeyi ihmal
etmemiştir. Onun, kaynaklarda isminin çok fazla geçmemesi ve İslam dünyasında, hak ettiği
şöhrete ulaşamama nedenlerinden birinin de bu olduğu söylenmektedir. Çünkü Sultanlar,
kendilerini eleştiren ve icraatlarına meşruiyet kazandıracak görüşler beyan etmeyen alimleri
hiç sevmemiş olduklarından, himayeyi hiç düşünmemişler bile. Hal bu ki hemen hemen aynı
dönemde yaşamış olan, çağdaşı İmam Eşari, bu destek ve korumalardan fazlası ile
yararlanmak sureti ile İslam dünyasında daha fazla tanınma imkanı bulmuştur. Öyle
anlaşılıyor ki, Maturidi, vahiy, akıl ve Rasululla’ın sahih sünnetine dayanarak elde ettiği kendi
doğrularını anlatarak, halkı aydınlatmayı, Sultanların himaye ve desteğine, tercih etmiştir.
(Devamı yarın)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21482.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE İMAM
MATURİDİ VE MATURİDİLİK (5)
İslamiyet birliği ve bütünlüğü emrettiği halde, mezheplerin hangi sebeplerle doğduğu
sorusunu cevaplandırmak, Mezhepler Tarihinin çalışma alanıdır. Bilindiği üzere, şu
bildiğimiz anlı şanlı mezhepler Rasulullah zamanında yoktu. Mezhepler İslam toplumunda
sorunların ortaya çıkması ile doğmaya başlamıştır. İlk Müslümanlar, sorunlarını doğrudan
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Hazırlayan: Abdulbaki BİLGİN* Sonuç ve Tavsiyeler: Maturidi nin en özgün yönlerinden
birisi, bilgi elde etme konusunu sistemli hale getirip, bütün çalışmalarını doğru bilgi üzerine
inşa etmesidir. Bu açıdan Müslümanların medeniyet yarışında kadro dışı kalmış olmasının ve
yaşadığımız feleketlerin sebepleri araştırılırken, bu sorunun bilgi boyutu yani bilgiye
ulaşmada benimsenen yol konusu mutlaka gündeme alınmalıdır. Maturidi ,“ tevhid, risalet ve
ahret inancının birleştiriciliği,”“ amel – iman ayrımı” ve “şirk hariç hiçbir günah insanı İslam
dairesinden çıkartmaz” ilkelerine bir de “din - şeriat ayrımı” ilkesini ilave etmiştir. O’na göre
“Din değişmez ama şeriat değişebilir. Allah, şeraitin peygamberden peygambere değiştiğini
göstermiştir.” İnsan, öncelikle kendisinin ve sonra kainatın gerçek birer değer olduğunu kabul
eder ve düşünme ve değer üretmenin bu yolla olabileceğini ileri sürer. İnsanın ancak bundan
sonra kültür ve medeniyetin kurucusu olabileceğini savunur. Maturidi’ye göre insan,
kendisinin ve kainatın birer mümkün varlıklar olduğunu kabule dayalı bir ilkeden hareketle,

mümkün varlıkları yaratan, ancak kendisi yaratılmaktan münezzeh olan, “zorunlu
varlık”=”vacibi’l vücud” ilkesine ulaşır. Bundan bir ileri daha giderek, kalbinde, Yüce
Yaratıcı olan Allah ile ilgili, sağlıklı bir Tevhid bilincine ulaşmış olması beklenir. Bütün
bunların yanında Maturidi’ye göre:6.“Her insan, bilincinde geliştirebildiği özgürlük kadar
özgürdür.”7.“Kalbin ifadesi olmamak şartıyla, sadece dille sarf edilen inkar söylemi, sahibi
için küfür sebebi olmaz.” 8.“Müminin, imanı konusun da ki bilgisi kesin olması gerektiği için,
taklide dayalı bilgi ve imana itibar edilmez.” 9.Maturidi açısından, insanın akıl sahibi
olmasından ziyade, onu doğru ve faydalı bir şekilde kullanmış olması önem arz etmektedir.
Ancak tefekkür, tedebbür, teemmül, teakkul eden bir akıl, akıl olması bakımından, bir anlam
kazanır. Bu gerçekten hareketle şunu söyleyebiliriz: Müslümanların, 1400 yıllık tarihleri
içerisinde, zaman aralıkları ile de olsa, pek uzun denebilecek süreçlerde yaşanmış ve hala
yaşanmakta olan sıkıntılar ile maddi ve manevi mağlubiyetlerin temelinde, aklın etkin
kullanılmaması ve hatta onun değersizleştirilmesi, serüveni yatmaktadır. Maturidi örneği ile
çözüm üretmeye çalıştığımız sorunlarımıza, Prof. Hasan Onat’ın yine Maturidi üzerinden
ortaya koyduğu görüş ve düşüncelerinden yaptığım alıntılarla, yazımı tamamlamak istiyorum.
Biz, yeni bir medeniyetin mümkün olduğu ve Maturidi’nin din anlayışının bize ışık
tutabileceği kanaatinde olduğumuza göre, bu devasa işe başlamadan önce mevcut din
anlayışımızı sorgulayıp sonra Maturidi’nin din anlayışını konusunda ki görüş ve yorumlarını
iyi tanımak zorundayız. Bu hususta şu iki sorunun cevabını eğri otursak da doğru olarak
cevaplandırmalıyız. Birincisi; Müslümanların mevcut İslam anlayışları Kur’an’ın kurucu
ilkelerine ve Hz.Muhammed’ın “en güzel örnek” olarak ortaya koyduğu tatbikata ne kadar
uymaktadır? İkincisi; Müslümanların medeniyet bilincini yitirmelerinde ve medeniyet
yarışının dışında kalmalarına din anlayışları etkili olmuş mudur? Müslümanların önemli bir
kısmı, İslam’ı hazır buldukları için, onun bilgi boyutu ile ilgili bir hassasiyete sahip
olamamışlardır. Kur’an ın ifadesi ile “ataların dini” denebilecek olan bir din anlayışını
sürdürmektedirler. Bu da, neyin din olup olmadığının bilinmez hale gelmesini, her şeyi
dinleştiren söylemlerin, yaygınlaşmasını ve sağlıklı bir “tevhidi” hassasiyetin devam etmemiş
olması sonucunu doğurmuştur. Bizim tesbitlerimize göre, İslam’ın mevcut anlaşılma biçimi,
gittikçe Kur’an’la ve Fıtrat’la irtibatını yitirmiş vaziyettedir. Müslümanların öncelikle insanca
yaşayabilmek ve Müslüman kalabilmek için, yani bir medeniyet hamlesi başlatmasına ihtiyaç
vardır. Bunun için de kendisini insanlığın öznesi konumuna getirmesi lazımdır. Özgürlük ve
yüksek güven kültürü, medeniyetlerin ihtiyaç duyduğu temel alt yapı unsurlarıdır. Buna dayalı
olarak da, yeniden bir medeniyet tesisi hedefi taşıyan Müslümanların, Yüce dinimizin
korunmuş ana kitabı Kur’an-ı Kerim’in üzerinde yeniden bir düşünme ve yorumuna ihtiyaç
vardır. İşte bütün bu konularda Maturidi’nin ve Büyük İmam Ebu Hanife’nin, Din ve Kur’an
yorum metodu ve anlayışı bize ışık tutabilir. Bunu yapmakla, devasa bir hedef olan,
günümüzü ve geleceğimizi inşa etme konusunda, çağdaş aydın ve araştırmacılarımıza büyük
sorumluluklar düştüğü gerçeği yanında; göz ardı edilmesi asla düşünülemeyecek olan ve
geçmişte yaşamış mütefekkir, müfessir ve müctehit imamlarımız tarafından meydana getirilen
devasa medeniyet değerleri ve birikimlerimizden de faydalanmış oluruz. Bunu yapmakla,
geçmişimize değer verip saygı göstermiş olmak gibi bir anlayışın gündem edilmesinden çok,
günümüz Müslümanlarının ve tüm insanlığın buna ihtiyacı olduğu gerçeğini ısrarla gündemde
tutmak daha doğrudur. Faydalanılan Kaynaklar: 1, Prof. Dr. Hanifi ÖZCAN,”Türk Düşünca
Hayatında Maturidilik” 2.Prof.Dr. Sönmez Kutlu, İslam Mezhepleri Tarihi ve İmam Maturidi
ve Maturidilik 3. Prof. Er.Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri 4. Editör,
Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, “Maturidi’nin Düşünce Dünyası” Muhtelif Ünversitelerin
Akademisyenlerinden Makaleler: Şaban Ali Düzgün, -Muammer Esen, -Mehmet Özdemir, Ethem Akif Koç, -Hülya Alper, –Hanifi Özcan, -Hilmi Demir 5. Nureddin Es-Sabuni,
”Matürüdiyye Akaidi”, Çeviren:Prof. Dr. Bekir Topaloğlu 6. Prof. Sönmez Kutlu, Prof. Hasan
Onat, Prof. Ethem Ruhi Fığlalı ( ilgili makaleleri) 7. Prof. Neşet Çağatay - Prof. İbrahim Agah
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Kayseri'nin 'kırmızı melekleri' asker
ailelerini yalnız bırakmadı
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ile kırmızı yelekli 50 uzman,
kentte gerçekleştirilen bombalı saldırıdan sonra asker yakınlarını bir dakika bile yalnız
bırakmadı. Bugüne kadar 840 asker yakınına hizmet verildi.
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17 Aralık’ta Kayseri’de gerçekleştirilen hain terör saldırısından sonra Kayseri Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kriz masası kuruldu. Sahada görevlendirilen 50 uzman,
şehit ve gazi yakınlarına, kente ulaşımından, illerine yerleşmesi, kentteki tüm ihtiyaçlarının
yanı sıra psikososyal destek sağladı. Kırmızı yelekli uzmanlar, asker aileleri ile ağlamaya,
onlarla gülmeye başladı. 840 şehit ve gazi yakınının ihtiyacı temin edildi Kriz masasında
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer,
bugüne kadar 840 şehit ve gazi yakınının her türlü ihtiyacının temin edildiğini söyledi. İl
Müdürü Nevzat Özer, “Bakanlığımızın temel misyon ve vizyonu yaralı ve hasarlı gönülleri
tamir etmek, onlara merhem olmaktır. Bu felsefe ile İl Müdürlüğümüz ve 50 uzmandan oluşan
arkadaşlarımız olayın meydana geldiği günden itibaren sahada çalışmaktayız. Uzmanların
içinde sosyolog, psikolog, öğretmen arkadaşlarımız bulunmakta. Şehit ve gazi yakınlarımız ile
gazilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, onlara psikososyal destek
sağlamaktayız. Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’nın bilgi ve talimatları doğrultusunda hareket
ederek, asker yakınlarımızı illerine gerektiği biçimde göndermekte, onların bu anlamdaki
ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Şu ana kadar 840’a yakın gazi ve şehit yakınımızın il
dışından Kayseri’ye gelişlerini ve il dışına nakillerini sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca oteller
ve ilgili hastanelere günlük taşımaları ve yönlendirmeleri de sağlanmaktadır. Ailelerimiz
hizmetlerimizden dolayı çok mutlu. Devletimizin sosyal devlet anlayışı ve şefkat yüzünü
onlara yansıtmak bizim temel görevimiz. Son şehit ya da gazi yakınımız taburcu olana kadar
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak onların yanında olmaya devam
edeceğiz” diye konuştu. “Onlarla ağlamaya başladık” Sahada görevli uzmanlardan Sibel
Delibaş ise, yaptıkları çalışmadan dolayı hem kendilerinin hem de şehit ve gazi yakınlarının
mutlu olduğunu söyledi. Artık asker yakınları ile gönül bağı kurduklarını ve onlarla ağlayıp
onlarla güldüklerini dile getiren Sibel Delibaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk günden bu yana
asker yakınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. İlk gün doktorlardan çocukları hakkında
öğrendiğimiz bilgileri telefon aracılığıyla aktardık. Sonrasında aile yakınlarının kente
gelişlerini sağladık. O günden bu yana onların otellere ve hastaneye gelişlerinde ve

buralardaki ihtiyaçlarında kendilerine destek sağlıyoruz. Uzun saatler boyunca birlikteydik,
her ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalıştık. Onlar ağlarken biz de ağlamaya başladık,
onlarla bir bütün haline geldik. Yabancı oldukları bir şehir hiçbir yeri bilmiyorlar, nasıl bir
ihtiyaçları olacak onlar konusunda bilgi sahibi değiller, biz yardımcı olmaya çalıştık. Umarım
görevimizi layıkıyla yerine getirebilmişizdir.” “Onların desteği ile ayakta durabildik”
Patlamada yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Tarsuslu Celal Erbay’ın eşi Nergis
Erbay ise, uzmanların kendilerine olan destekleri ile ayakta durabildiklerini belirtti. Nergis
Erbay, “Dün Celalimin yanına gittim, gözlerini açtı, elimi tuttu. Beni sevdiğini söyledi.
'Kızını özledin mi' diye sordum, sessizce 'özledim' dedi. Benden su istedi, çok şükür çok iyi
durumda. Gerçekten çok moral veriyorlar, onlar sayesinde ayakta duruyorum. Otelmiş,
yemekmiş, bütün hastane de bize çok destek oluyor” dedi. “Yaptıkları iyilikler dille tarif
olmaz” Patlamada yaralanan bir başka asker Bergamalı Furkan Özlü’nün babası Yaşar Özlü
de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün desteğiyle Kayseri’ye geldiğini, ilk günden
beri gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını kaydetti. Yaşar Özlü, “Yaptıkları iyilikler
dille tarif olmaz, bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Her şeyi karşılıyorlar, bir şey olduğu zaman
anında yerine getiriyorlar. Saat başı bir derdimiz ya da ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar,
devamlı başımızda dönüyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Furkan’ın durumu da gün
geçtikçe iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21484.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Sefer bizden zafer Allah’tan
Kayseri Milli Seferberlik Platformu tarafından bugün saat 14.00’da düzenlenecek olan
organizasyonda yaklaşık 1 km uzunluğunda bayrak ile “Birlik beraberlik” yürüyüşü
gerçekleştirilecek. Bu dev yürüyüşe Kayseri halkının büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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Son dönemlerde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek, Türkiye düşmanlarına
“Yıkılmadık” mesajı vermek için Kayseri Milli Seferberlik Platformu dev bir organizasyona
hazırlanıyor. Vatandaşları “Haydi Anadolu Sefere!” başlıklı büyük yürüyüşe davet eden
platform üyeleri 1 kilometrelik bayrak ile bugün saat 14.00’da Sivas Caddesi İpek Saray
AVM önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyecekler. Çok sayıda sivil
toplum kuruluşu ve siyasetçinin de destek vereceği bu dev yürüyüşe Kayseri halkının büyük
ilgi göstermesi bekleniyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21485.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

4 milyar TL’lik dev yatırım
Orman ve Su İşleri Bakanlığı bir gelenek haline getirdiği toplu açılış merasimlerine bu yıl da
devam etti. Bu çerçevede aralarında Kayseri’de yapımı tamamlanan tesislerin de yer aldığı 4
milyar lira yatırım bedelli 151 eser Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun iştirak ettiği merasimle Ankara’da hizmete açıldı.
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplu açılış merasiminde konuşan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına 81 ilden merasime gelen vatandaşları
selamlayarak başladı. Açılışı yapılacak 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin hayırlı
olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dört bir köşesine yayılan
eserlerin yapımında emeği geçenleri kutladı. El Bab'da şehit olan 16 askere Allah'tan rahmet,
yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, "Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16
şehidimiz oldu, 200’e yakın DEAŞ’lı orada öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit altında
tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz. Bütün bunlar yapılırken bir
taraftan diplomasi de yürüyor Rusya'yla, Amerika'yla, öbür tarafta İran'la, Irak'la bütün
buralarla, Körfez ülkeleriyle Katar, Suud hepsiyle görüşmelerimizi yapıyoruz ve bütün
bunlardan sonra da bu harekat başladı." diye konuştu. Türkiye'ye toplu açılış geleneğini
getirmek suretiyle siyasi bir kadro oluşturan yapılanma olduklarını söyleyen Erdoğan, "Bugün
de tek bir törenle 4 milyar liralık bir yatırımı bir anda hizmete açıyoruz. Milletimiz bu
hizmetlerin hepsini görüyor, kimlerin yaptığını, nasıl yaptığını da gayet iyi görüyor." dedi.
Ziya Paşa'nın, "Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" sözünü hatırlatan Erdoğan,
ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendikleri 14 yıldır, "istismar siyaseti" yerine "eser
siyasetini" tercih ettiklerini belirtti. Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında terörle
mücadelede kararlılıklarını artırarak devam ettireceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:
"Onlar istiyorlar ki Türkiye ilerlemesin, büyümesin, frene bassın, hatta geri vitese taksın.
Hayır! Hayata kasteden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Hayatın bütün alanlarında emek
ve değer üretmeye devam edeceğiz ve böylece kalkınma, refah yolunda, Türkiye'nin 2023
hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Burada
bugün toplu açılışını yaptığımız eserler de bu yöndeki kararlılığımızın en güzel göstergesi.
AK Parti iktidarından önce maalesef böyle toplu açılış törenleri bir tarafa, temel atmak için
bile bakanlar kıvranıyordu, 'Aman bir yerde bir şey bulun da gelip temel atalım.' Temellerin
iki, üç sefer atıldığı günleri artık unuttuk, geride kaldı. Şimdi yapılan o kadar çok eser var ki
tek tek açmaya ne vakit var ne de imkan var. Onun için böyle 50'şer, 100'er toptan açılışlarla
ancak eserleri milletimizin hizmetine veriyoruz." Başbakan Yıldırım, "İnsan odur ki bıraka bu
dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser" anlayışıyla yola çıktıklarının altını
çizerek “14 yıl içinde bir eser değil, binlerce eserin hem temelini attık hem de açılışını yaptık.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken gemileri nasıl karadan denize indirdiyse, torunları
Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da trenleri ve arabaları denizin altından geçirdi.
Ecdadına layık olan bu torunlar ülkemizin geleceği için gece gündüz demeden çalışmaya,
üretmeye ve vatandaşın yolunu da gönlünü de yapmaya gayret ediyor” diyerek sözlerini

tamamladı. 151 dev eser Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise merasimde
yaptığı konuşmada, hizmete açılan 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin 29 adedi baraj, 8
adeti içmesuyu, 1 adedi atıksu arıtma tesisi, 32 adeti sulama, 9 adeti gölet ve sulama, 54 adeti
taşkın koruma, 6 adeti ağaçlandırma ve ormancılık, 5 adedi milli park, 1 adeti meteoroloji ve
6 adedinin ise diğer tesislerden oluştuğunu ifade etti. Bakanlık olarak 6 bin 298 tesisi hizmete
aldıklarını anımsatan Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Geçmişte toplanan vergilerin yüzde
86'sı faize gidiyordu. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız Rize baltasıyla faiz lobisinin
hortumlarını kesti. Aynı zamanda ihale lobisinin hortumları da kesildi. Hükümetimiz tüyü
bitmemiş yetimin hakkını en iyi koruyan hükümettir” dedi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu sözlerine
şöyle devam etti: "GAP, KOP, DAP gibi kalkınma projelerini hızla tamamlayacağız.
Bakanlığımız ayrıca TRAGEP, EGEGEP, BAKGEP gibi bütün bölgeler için gelişim projeleri
hazırladı. Bakanlığımın bütün personeli 31 Aralık 2019, saat 16.59'a bu projeleri tamamlamak
için hedefe kilitlenmiştir. Çünkü hedefi olmayan kurumlar gelişemezler, hedefi olmayan
milletler de tarih sahnesinden silinir. Dolayısıyla siz bizlere üç büyük hedef gösterdiniz, 2023,
2053, 2071 hedefleri, bu hedeflere ulaşacağız." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü,
Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji
Genel Müdürlüğü’nce yapılan toplam 151 eserin toplu açılışını kurdele keserek yaptı. Toplu
olarak halkın hizmetine sunulan tesisler ile ülke genelinde 663 bin dekar zirai alan suyla
buluşacak. Ayrıca bu tesislerle 100 milyon metreküp içmesuyu temin edilecek, 112 milyon
metreküp su depolanacak, 1 il, 29 ilçe, 186 yerleşim yeri ve 37 bin dekar arazi taşkın
zararlarından korunacak. Ayrıca bu açılış merasiminde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı
Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce ülke genelinde
yapımı tamamlanan tesis ve çalışmalar da hizmete alındı. Bu eserler arasında ağaçlandırma,
toprak koruma, erozyon çalışmaları, fidan üretimi, orman köylüsüne destek, gelir getirici tür
ağaçlandırmaları, yeni orman yolları, OGM hizmet binası, korunan alanların altyapılarının
iyileştirilmesi gibi çalışmalar ve otomatik meteoroloji gözlem istasyonları ile meteoroloji
radarları yer alıyor. Kayseri’deki eserlerin toplam bedeli 2 Milyon TL Ülke genelinde hizmete
alınan 151 eserden Kayseri de payına düşeni aldı. Kayseri’de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel
Müdürlüğü’nün tamamladığı 2 adet sulama tesisi de tek tesis olarak bu açılış merasimi ile
hizmete alındı. Hizmete alınan DSİ’ye ait eserler sulama tesislerinden oluşuyor. DSİ
tarafından tamamlanan tesisler ile Kayseri’de toplam bin dekar zirai arazi sulanacak. Bütün bu
eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 2 milyon 925 bin TL. Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21486.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Hain saldırılar yolumuzu kesemez
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş yaptığı açıklamada, “Irak ve
Suriye’de devam eden iç çatışmalar, Dünya müstekbirlerinin Orta Doğu’da her türlü terör
örgütünü destekleyerek bölgeyi yeniden şekillendirme çabaları sonucu komşularımız ve
ülkemizde kanlı terör saldırıları hız kazandı.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin bölgede ve gönül coğrafyasında emperyalist güçlerin yeniden dizayn
çalışmalarına karşı çıkması sonucu, oyunu bozulan müstekbirlerin ve sömürgecilerin
ülkemizdeki gelişmelerden rahatsız olduklarını kaydeden Ahmet Taş, “Dünyanın eli kanlı şer
güçleri büyüyen, gelişen, bölgesinde ve dünyada Mazlumların umudu haline gelen, ülkemize
ve milletimize diz çöktürmek için 35 yıldır besledikleri PKK, kucaklarında besleyip
büyüttükleri DAEŞ, PYD, YPG, DHKPC gibi kanlı Terör örgütleri eli ile şehirlerimizde kanlı
saldırılar yaparak milletimize korku ile diz çöktürmeye çalışıyorlar.” dedi. Taş, “İki hafta
önce İstanbul’da yapılan vahşi saldırıda, çoğunluğu emniyet mensubu olan 45 vatandaşımızın
şehit olmasına, 200 den fazla vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan emperyalistler kana
doymamış olmalılar ki! 17 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde Ülkemizin huzur Şehri
Kayseri’mizde geçmişten bu güne teröre karşı yiğitçe mücadele eden Komandolarımıza karşı
hain bir saldırıda bulundular. Saldırı sonucu 15 Komandomuz şehit oldu 45’i de yaralandı.”
şeklinde konuştu. Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak huzur kenti şehrimizde
kahraman askerlerimize karşı yapılan hain ve kanlı saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını
kaydeden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Şehitlerimize Allah tan rahmet, yaralılarımıza acil
şifalar diliyoruz. Saldırıda ihmali ya da işbirliği olanların bir an önce yakalanarak adalet
önünde hesabının sorulmasını bekliyoruz. Ve diyoruz ki! Ey Emperyalistler, Ey Terör
destekçisi, Bölgenin ve Batının şer güçleri! Ne yaparsanız yapın Ülkemizi ve Milletimizi
mazlumların umudu olan kutlu yürüyüşten asla döndüremeyeceksiniz. Bu vesile ile Kayseri
halkına da çağrımız! Olaylar karşısında asla sağduyumuzu kaybetmeden, Provokasyonlara
alet olmadan, bizi kardeş kavgasına itmek isteyen terör destekçilerinin oyunlarına alet
olmadan, Milli Birlik ve kardeşlik içinde yolumuzu devam edelim.” Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21487.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Şehit ve gazi yakınlarının yaraları sarılıyor
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ile kırmızı yelekli 50 uzman,
kentte gerçekleştirilen bombalı saldırıdan sonra asker yakınlarını bir dakika bile yalnız
bırakmadı. Hain saldırının yaşandığı 17 Aralık’tan bu güne kadar 840 asker yakınına hizmet
verildi.
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17 Aralık’ta Kayseri’de gerçekleştirilen hain terör saldırısından sonra Kayseri Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kriz masası kuruldu. Sahada görevlendirilen 50 uzman,
şehit ve gazi yakınlarına, kente ulaşımından, illerine yerleşmesi, kentteki tüm ihtiyaçlarının
yanı sıra psikososyal destek sağladı. Kırmızı yelekli uzmanlar, asker aileleri ile ağlamaya,
onlarla gülmeye başladı. 840 şehit ve gazi yakınının ihtiyacı temin edildi Kriz masasında
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer,
bugüne kadar 840 şehit ve gazi yakınının her türlü ihtiyacının temin edildiğini söyledi. İl
Müdürü Nevzat Özer, “Bakanlığımızın temel misyon ve vizyonu yaralı ve hasarlı gönülleri
tamir etmek, onlara merhem olmaktır. Bu felsefe ile İl Müdürlüğümüz ve 50 uzmandan oluşan
arkadaşlarımız olayın meydana geldiği günden itibaren sahada çalışmaktayız. Uzmanların
içinde sosyolog, psikolog, öğretmen arkadaşlarımız bulunmakta. Şehit ve gazi yakınlarımız ile
gazilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, onlara psikososyal destek
sağlamaktayız. Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’nın bilgi ve talimatları doğrultusunda hareket
ederek, asker yakınlarımızı illerine gerektiği biçimde göndermekte, onların bu anlamdaki
ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Şu ana kadar 840’a yakın gazi ve şehit yakınımızın il
dışından Kayseri’ye gelişlerini ve il dışına nakillerini sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca oteller
ve ilgili hastanelere günlük taşımaları ve yönlendirmeleri de sağlanmaktadır. Ailelerimiz
hizmetlerimizden dolayı çok mutlu. Devletimizin sosyal devlet anlayışı ve şefkat yüzünü
onlara yansıtmak bizim temel görevimiz. Son şehit ya da gazi yakınımız taburcu olana kadar
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak onların yanında olmaya devam
edeceğiz” diye konuştu. “Onlarla ağlamaya başladık” Sahada görevli uzmanlardan Sibel
Delibaş ise, yaptıkları çalışmadan dolayı hem kendilerinin hem de şehit ve gazi yakınlarının
mutlu olduğunu söyledi. Artık asker yakınları ile gönül bağı kurduklarını ve onlarla ağlayıp
onlarla güldüklerini dile getiren Sibel Delibaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk günden bu yana
asker yakınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. İlk gün doktorlardan çocukları hakkında
öğrendiğimiz bilgileri telefon aracılığıyla aktardık. Sonrasında aile yakınlarının kente
gelişlerini sağladık. O günden bu yana onların otellere ve hastaneye gelişlerinde ve
buralardaki ihtiyaçlarında kendilerine destek sağlıyoruz. Uzun saatler boyunca birlikteydik,
her ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalıştık. Onlar ağlarken biz de ağlamaya başladık,
onlarla bir bütün haline geldik. Yabancı oldukları bir şehir hiçbir yeri bilmiyorlar, nasıl bir
ihtiyaçları olacak onlar konusunda bilgi sahibi değiller, biz yardımcı olmaya çalıştık. Umarım
görevimizi layıkıyla yerine getirebilmişizdir.” “Onların desteği ile ayakta durabildik”
Patlamada yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören Tarsuslu Celal Erbay’ın eşi Nergis
Erbay ise, uzmanların kendilerine olan destekleri ile ayakta durabildiklerini belirtti. Nergis

Erbay, “Dün Celalimin yanına gittim, gözlerini açtı, elimi tuttu. Beni sevdiğini söyledi.
'Kızını özledin mi' diye sordum, sessizce 'özledim' dedi. Benden su istedi, çok şükür çok iyi
durumda. Gerçekten çok moral veriyorlar, onlar sayesinde ayakta duruyorum. Otelmiş,
yemekmiş, bütün hastane de bize çok destek oluyor” dedi. “Yaptıkları iyilikler dille tarif
olmaz” Patlamada yaralanan bir başka asker Bergamalı Furkan Özlü’nün babası Yaşar Özlü
de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün desteğiyle Kayseri’ye geldiğini, ilk günden
beri gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını kaydetti. Yaşar Özlü, “Yaptıkları iyilikler
dille tarif olmaz, bizimle çok iyi ilgileniyorlar. Her şeyi karşılıyorlar, bir şey olduğu zaman
anında yerine getiriyorlar. Saat başı bir derdimiz ya da ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar,
devamlı başımızda dönüyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Furkan’ın durumu da gün
geçtikçe iyiye gidiyor” ifadelerini kullandı. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21488.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Tarih dostu belediye
Melikgazi Belediyesi 2016 yılında tarihi mekânların onarımı ve günümüz hizmetine
kazandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verdi.
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Caferbey Mahallesi’nde bulunan Karacaoğlu Camiinin restorasyon çalışmasının
tamamlandığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne
ait olan Camii’nin restorasyonunun tamamlandığını ve yakın zamanda düzenlenecek tören ile
yeniden ibadete açılacağını kaydetti. Camii’nin Anadolu Kültür Mirasını en güzel şekilde
temsil ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi; “Melikgazi
Belediyesi olarak 2016 yılında birçok tarihi yapının restorasyonu, bakımı ve onarımını
yaparak günümüz hizmetine kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2017 yılı
planlamamızı ve projelerimizi tamamladık. 2017’de Melikgazi Belediyesi için tarihe dokunuş
yılı olacak. Şu ana kadar 16 eseri tamamladık, 11 eserde ise çalışmalar devam ediyor. Yapı
tekniği, kullanılan malzemeler ve taş işçiliğinin en güzel örneklerinden birisini sergileyen
Caferbey Mahallesi’ndeki tarihi Karacaoğlu Camiinin yapılan çalışmanın ardından yeniden
ibadete açılacak.“ Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21489.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Eş cinayeti
Kayseri İldem’de bir şahıs tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
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Edinilen bilgiye göre, İldem Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.O.K. (47)
bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi M.K. (38) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi
üzerine mutfaktan aldığı bıçakla M.K.'yı bıçaklayan A.O.K., evden çıkarak uzaklaştı. İhbar
üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın
ardından polis ekipler tarafından yakalanan A.O.K. gözaltına alındı. M.K.'nın cenazesi
yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin 2
çocuğunun olduğu öğrenildi. Koca A.O.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21490.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Nursaçan Sarıkamış şehitlerimizi unutmadı
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Sarıkamış Harekatının
102’nci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak şehitlerimizi rahmetle andı.
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Başkan Nursaçan mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Birinci Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekâtı olarak
tarihe geçen Sarıkamış Harekâtı, eksi 40 dereceye varan soğukta ve yazlık kıyafetle,
ayağındaki çarıkla, aç ve susuz donarak can veren 90 bin askerimizin şahadete erdikleri bir
hadise olarak hafızalarımıza kazınmıştır.
Mehmetçik, Ay Yıldızlı Bayrak inmesin, Ezan susmasın,Müslüman dinini yaşasın diye
şehadet şerbetini içti.
Bu harekât bizlere Mehmetçiğin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır
olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Bunca yıl sonra bugün bile baktığımızda ülkemiz üzerinde haince planlar yapıldığı aşikardır.
Ancak bilinmelidir ki, Türk milleti üzerinde oynanan her türlü oyunu bugüne kadar yerle bir
etmiştir ve bundan sonra da etmeye devam edecektir.
Bu mücadelenin kutsallığı ve kahraman askerlerimizin cesareti bizlere de büyük
sorumluluklar yüklemiştir.
Şehitlerimizin gözü arkada kalmasın, mekanları Cennet olsun. Zira emanet ettikleri Vatanımız
ilelebet var olacaktır.”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21491.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

İstihdama katkı sağlayacak protokol
İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yardımcı olmak
amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
arasında imzalanan “Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü” hakkında Sanayi
Odası (KAYSO) üyelerine bilgi verildi.
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İstihdama katkı sağlayacak protokol 0 0 Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) toplantı salonunda
düzenlenen programda, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından iki kurum arasında
düzenlenen protokol hakkında sanayicilere kapsamlı bilgiler verdi. Uzmanlar bu protokol ile;
işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücü temin edilmesine yardımcı olmak için iş
arayanlara yönelik danışmanlık hizmetleri sunulması, işverenlerin stajyer ihtiyaçlarının
karşılanması, mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanlara yönelik kurs ihtiyaçlarının
karşılanması ile mesleki eğitim ve tecrübe kazandırılma çalışmaları yapılması ve nihayetinde
iş arayanların istihdam edilmelerinin ve işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün
temin edilmesinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi. Konu hakkında açıklama yapan
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, protokolün sağlıklı yürüyebilmesi
için KAYSO olarak ellerinden gelen gayreti göstermeye ve sanayicileri bilinçlendirmeye
gayret ettiklerini belirterek, “İŞKUR ile TOBB arasında imzalanan “Mesleki Eğitim ve
İstihdam Seferberliği Protokolü” ile hem nitelikli eleman yetiştirmiş hem de iş arayanları
meslek sahibi yapmış olacağız. Bu vesile ile de istihdama ciddi manada katkı sağlanmış
olacak” dedi. İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21492.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Müteahhitlik hizmet kanunu acilen
çıkartılmalı
Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın, Kamu İhale
Kurumu’nun ihalelerde gerçekleştirdiği sabit fiyat anahtar teslim uygulamasının müteahhitleri
mağdur ettiğini söyledi.
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Kayseri İmar İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın bazı yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte dernek binasında bir basın toplantısı düzenleyerek sektördeki
sıkıntılara değindi. “Bu meslek kontrolsüz güç olmaktan, her önüne gelenin yaptığı meslek
olmaktan çıkartılıp, güven endeksinin yukarı çekilmesi şart.” diyen Ali Aydın; “Müteahhitlik
hizmet kanunu metni hazır ve mecliste görüşülüp kabul edilmeyi bekliyor. Müteahhitlerin
sınıflandırılması ile birlikte Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) vereceği işin niteliğine göre
müteahhidini tespit etmelidir. Yapılan ihalelerdeki proje ve teknik şartnamelerdeki tüm
belirsizlikler, eksik ve hatalı işlemler müteahhide yansıtılarak bir nevi müteahhit idarenin
esareti altına sokulmaktadır. Bununla beraber sistemde iş alan müteahhitlerin tamamına yakını
zarar ederek iflas etmektedir. Eşik fiyatın altında teklif veren müteahhide, idare hakkı olarak
daha ucuza işimi yaptırırım diyerek veya yukarı fiyata verdiğinde kendisine bir soruşturma
geleceği korkusuyla işini vermektedir. Bu yöntemle hem müteahhit zararına iş yapmakta hem
de işin kalitesi düşmektedir. Hükümetimizin vergi ve SGK’da yapmış olduğu son
yapılandırmada elde etmiş olduğu tutar 124 milyardır. Bunun büyük bir bölümü
müteahhitlerden alınmıştır. Elbette vergisini ve SGK primini ödemeyenlerden kim olursa
olsun bu miktar alınmalıdır. Ancak bu miktarın acilen piyasalara geri dönüşü sağlanmalıdır.”
şeklinde konuştu. Bir çok müteahhit ürettiği konutu satamadığı için bankalar tarafından rehin
alındığını dile getiren Aydın şunları söyledi: “Kredi kartlarına yapılan 72 ay taksitlendirmede
olduğu gibi müteahhitlerin bankalara olan borçlarını en az 36 ay taksitlendirmeleri hem
bankaların hem de müteahhitlerin faydalarınadır. Bu konuda gerek Cumhurbaşkanımızdan
gerekse hükümetimizden destek bekliyoruz. Müteahhitler olarak Konfederasyonumuzla,
federasyonlarımızla bağlı dernek ve birliklerimizle birlikteyiz. Bugüne kadar hükümetimizin
yapmış olduğu birçok düzenlemeye destek olduk. Müteahhitlerin kayda alınması,
sınıflandırılması, çalışanların belgelendirilmesi, Yapı denetim kanunu, İş sağlığı ve güvenliği
kanunu ile kentsel dönüşüm kanunun hayata geçirilmesi için çaba sarf ettik bundan sonra da
bu desteğimiz devam edecektir. Sektörümüzü ilgilendiren yukarıda saydığımız tüm yasal
düzenlemelerde sadece yaşadığımız sorunları değil çözüm önerilerimizi de birlikte aktardık.
Yerel ve genel yöneticilerimizden bürokratlarımızdan belediye başkanlarımızdan sabırla
çözümler bekledik. Sizlerden bir isteğimiz de yerel idarelerimize bir tamim çıkararak bizim
dernek ve birliklerimize üye olmayanların projelerine onay verilmesin. Bizler de içimizdeki
çürük elmaların ayıklanmasını istiyoruz. Bu uygulama bazı şehirlerimizde var bazılarında
yok. Buna bir eşitlik ve standart getirilmesini istiyoruz. inşaat öncesi, inşaat esnası ve inşaat
sonrası var olan problemlerimizin çözümünde birlik ve derneklerimizin ve üst
kuruluşlarımızın belli yasal inisiyatif alma zamanı gelmiştir birliklerimiz bu olgunluktadır.

Dileğimiz ülkemizin bu zor günlerinde bir an önce sorunlarımız çözülerek ekonomimizi
canlandırır ülkemize hizmet ederiz.” Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21493.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Maliye Bakanlığı'ndan iddialara cevap
Maliye Bakanlığınca, müteahhitlere yapılacak talep garantisi ödemelerinde esas alınacak
döviz kurlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.
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Maliye Bakanlığından dün Sözcü gazetesinde yer alan "Yandaş müteahhidin kur zararını
vatandaşa yüklediler" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğünün "Kamu Özel İş Birliği Uygulamalarının Muhasebe
İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"ini konu alan habere ilişkin, "Haber, tebliğ
ile yapılan düzenlemenin ne anlama geldiğini bilmeden, anlamadan maksatlı bir şekilde
kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yazılmıştır." ifadesi kullanıldı. Haberde iddia
edildiği gibi müteahhitlere yapılacak talep garantisi ödemelerinde esas alınacak döviz
kurlarına ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Zira, kamu özel iş birliği sözleşmeleri kapsamında verilen talep garantilerinin hesaplanması,
ilgili sözleşme hükümlerine tabidir. Dolayısıyla muhasebeleştirmeye ilişkin yapılan bu
düzenlemeyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda,
tamamıyla yanlış bilgi vermek suretiyle maksatlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik söz
konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21494.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Konut satışında rekor bekleniyor
Konut satışları, yılın 11 ayında, 2015'in aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 1 milyon 200
bine dayandı. Satış rakamlarının yılsonunda en az 1 milyon 300 bini bulması ve yeni bir tarihi
rekor kırması bekleniyor.
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, konut satışları kasım
ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artarak 132 bin 655 oldu. Konut
satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut
kredisi faiz oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Ziraat Bankası'nın
başı çekmesiyle ağustos ayının sonlarından itibaren düşmeye başlaması özelde ipotekli
satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut
satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 artması dikkati çekti. Kasımda 48 bin
941 olan ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 36,9 olarak gerçekleşti. Darbe girişimi
atlatıldıktan sonra artış hızlandı Yıl genelinde yatay seyreden konut satışlarında geçen yılın
aynı dönemlerine göre en yüksek düşüş 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle bu ayda yaşandı.
Geçen yıl temmuzda 96 bin 589 olan satış rakamı bu yıl yüzde 15,8 düşüşle 81 bin 343'te
kaldı. Yılın 11 ayında en yüksek artış yüzde 25,1 ile ekim ve kasım aylarında yaşandı. Ekim
ayında 130 bin 274'e yükselen satış rakamı, kasımda ise 132 bin 655'e ulaştı. Kredi faiz
oranlarının düşmesi ve kampanyalar, son 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre satış
rakamlarının artmasını ve her geçen ay yükseliş yaşanmasını sağladı. "Aralıkta satışlar
sürecek, yeni rekor gelecek" İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı
Nazmi Durbakayım, yılın ilk 11 ayında satış rakamının 1 milyon 198 bini aştığını belirterek,
aralık ayından da umutlu olduklarını söyledi. Durbakayım, "Aralık ayında da en az 100 bin
satış olacağını ve konutta yeni bir tarihi rekor kırılacağını düşünüyorum. Yılı 1 milyon 300
bin ila 1 milyon 350 bin arasında bir rakamda kapatırız." ifadelerini kullandı. "Satışlardaki en
büyük etken faizlerin düşmesi" Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER)
Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Özellikle son 2 ayda yüzde 25'in üzerindeki artışta
Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası kredi faiz oranlarının düşmesinin yüzde 100 etkisi oldu.
Önce kamu bankaları sonra da diğerleri faizi yüzde 1,10-1,15'lerden yüzde 0,90'lara çekti. Bu
düşüş insanların ev alma isteğini tetikledi." diye konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21495.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Tarım destek başvurularında son gün 30
Aralık
Çiftçi Kayıt Sistemi, fındıkta alan bazlı gelir desteği, tohum, fidan üretimi, kullanımı ve
tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvuruları 30 Aralık'ta sona erecek.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında,
2016 yılı tarım destekleri kapsamında yurt içi sertifikalı tohum, fidan üretimi ve bombus arısı,
sertifikalı tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı, Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tarıma dayalı yatırımların
desteklenmesi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve fındıkta alan bazlı destek başvurularının 30
Aralık'ta sona ereceğini belirtti. Üreticileri, başvurularını son güne bırakmadan yapmaları
konusunda uyaran Bayraktar, 30 Aralık mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve
Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine başvurulması gerektiğini kaydetti. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21496.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Çocuklarda diyabet tehlikesi
Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, çocuk
yaşlarda da diyabet hastalığı görülebileceğine dikkat çekti.
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Diyabetin Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki temel çeşidi olduğundan bahseden Prof. Dr. Nihal
Hatipoğlu, eskiden Tip 2 diyabete daha çok ileri yaşlarda rastlandığını, ancak çocukluk
döneminde son yıllarda şişmanlık sıklığındaki artışa bağlı olarak çocuklarda da görülmeye
başlandığını söyledi. Geceleri idrar kaçırma görülebiliyor Diyabet hastası olan çocuklarda
görülen en ciddi belirtinin sık idrara çıkmak olduğunu belirten Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu,
“Diyabetli kişilerde görülen sık idrar çıkma isteği nedeniyle günlük tuvalete gitme sayısında
artış oluyor. Kişi artık geceleri de tuvalete kalkmaya başlıyor. Çocuklarda ise bu durum

aniden başlayan gece altını ıslatma şeklinde kendini gösteriyor. Öte yandan vücut, idrarla
kaybedilen suyu yerine koymak için su içme isteğini uyararak su tüketimini artırıyor. Su
içilmediği takdirde ağızda kuruluk hissi ortaya çıkıyor.” dedi. Kilo kaybı ve halsizlik yapıyor
Bunun yanı sıra iştah artışına rağmen kilo kaybı yaşandığını ve halsizlik hissinin görüldüğünü
de kaydeden Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yüksek şeker düzeyine
bağlı, yaraların geç iyileşmesi, kız çocuklarında genital bölgede inatçı mantar
enfeksiyonlarına bağlı sürekli kaşıntı ve kızarıklık da diyabetin bulgusu olabiliyor.
Karaciğerin enerji elde etmek için yağların yakması karın ağrısı, kusma gibi şikâyetlere neden
olabiliyor. Bu şikayetler idrar yolu enfeksiyonu, ishal, kabızlık gibi karın ağrısına neden olan
diğer hastalıklarla karışabiliyor. Durum şiddetlendiğinde; hızlı nefes alıp-verme ortaya çıkıyor
ve özellikle küçük çocuklar yanlışlıkla gribal enfeksiyon veya bronşit tanısı alabiliyor. Takip
eden bulgular; ağızda çürük meyve kokusu, yanaklarda kızarıklık, sıvı kaybına bağlı deride
yumuşama şeklinde oluyor. En şiddetlenmiş durum ise ‘diyabetik ketoasidoz’ adı verilen bir
tür koma halidir. Son derece tehlikeli olan bu durum özellikle Tip 1 diyabetli çocuklarda çok
yaygın görülüyor. Tanı konulması ne kadar gecikirse diyabetik komanın oluşma ihtimali de o
kadar artıyor.” Açlık ve tokluk şeker ölçümü belirleyici oluyor Diyabete bağlı şikâyetler
olduğunda tanı konulması için açlık ve tokluk kan şekeri düzeyine bakılması gerektiğini
açıklayan Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, “Açlık kan şekerinin 126 mg/dl, rastgele bakılan kan
şekerinin veya yemekten 2 saat sonra bakılan (tokluk) kan şekerinin 200 mg/dl ölçülmesi tanı
konulmasına yardımcı oluyor. Özellikle Tip 2 diyabette şüpheleniliyorsa, şeker yükleme testi
yapılarak tanı doğrulanmaya çalışılıyor. Üç aylık vücut şeker düzeyi konusunda fikir almak
için de ‘HbA1c’ denilen ölçüm yöntemi kullanılıyor.” dedi. Yaşam tarzı değişikliği şart
Diyabet tanısından sonra çocukların ve ailelerinin yaşam tarzını değiştirmesi gerektiğini
vurgulayan Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu, “Çocuklar ne kadar erken dönemde tanı alırlarsa o
kadar az zarar görürler. Bunun için de diyabetin bulgularının bilinmesi, en önemlisi de
çocuklarda da olabileceği ihtimalinin her zaman düşünülmesi gerekir.” ifadelerini kullandı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21497.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Ahmet Şafak Kayserili okurlarıyla buluştu
Sanatçı ve Yazar Ahmet Şafak imza gününde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Okuma Salonu Ve
Etüt Merkezinde okurları ile buluştu.
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Etkinliğe MHP İl Başkanı Baki Ersoy ile Ülkü Ocakları Başkanı Aytaç Gezici de katıldı.
Ahmet Şafak, kitaplarını imzaladığı hayranları ile sohbet etti ve bol bol fotoğraf çektirdi.
Ahmet Şafak kimdir? 1961 yılının Ocak ayında İstanbul'da doğdu. Oniki albüm yaptı,
bunlardan biri tamamen anonim türkülerdir. Diğerlerinin söz ve müzikleri tamamen kendine
aittir. İlk albümü "Yüreğim Yüreğinle" pek fazla tanınmadı. Ancak Şahin Özer Müzik

etiketiyle 2000 de çıkardığı "Yalnız Kurt" isimli ikinci albümü, yüzbinlerce müziksevere
ulaşmıştır. Aynı zamanda bu albümün isim parçası olan "Yalnız Kurt" adlı şarkı sanatçının
müzik hayatında ani bir yükseliş sağlamış ve kendini Türkiye'ye tanıtmasına yardımcı
olmuştur. Yine söz-müziği kendine ait olan "Adam Gibi", "Sarıkamış", "Sevdalı Şehit", "Kan
Uykusu", "Yüreğinle Gel", "Habersiz Gitme", "Unut Onu" gibi şarkıları ve "Gesi Bağları"
yorumu da hayranları arasında oldukça popülerdir. Bu şarkıların bir kısmını 2008 yılında
çıkardığı "Aranıyor" adlı albümünde yeniden yorumlamıştır. "Sarıkamış" isimli eseriyle 2005
yılı Kral TV Müzik Ödülleri Özgün Müzik kategorisinde "En İyi Erkek Solist" ödülü almıştır.
Türkiye'nin en çok konser veren sanatçılarından biridir ve bu konserlere katılım çok yoğun
olmaktadır. Türkiye'nin her bölgesinde sayısız konserler veren sanatçı ayrıca Avrupa ve Türk
ülkelerinde de konserler vermektedir. Azerbaycan Devlet Flarmoni salonunda konser veren
ilk Anadolu Türkü olmuştur. 2007 yılında Bakü'de verdiği konserin tüm gelirlerini
Azerbaycan ordusuna bağışlayarak "Fahri Ferman" ödülüne layık görülmüştür. Azerbaycan'ın
özellikle Karabağ sorunuyla ilgili çıkışları ve Azerbaycan'a yakınlığıyla bilinir. Karabağ ile
ilgili şarkı da yapmıştır. Sanatçının yayınlanmış 10 adet kitabı bulunmaktadır. Türk Asrına
Girerken, Kavramlara Dokunmak, Yükselen Milliyetçilik ve Liberal İhanet adlı ilk üç kitabı
gazetecilik yaptığı yıllarda yayınlanmış sosyal-politik inceleme eserleridir. "Kan
Meclisi:1915" , "Kurt 2015" ve 2016 yılında çıkardığı "Kurdun İntikamı"[2] adlı kitapları
roman, "Şöhret Sanatı Öldürdü, Cinayeti Ben Gördüm" ve "Türkiye'de Sanatçı Olmak"
,sanatçının sanat ve kültür alanındaki görüşlerini içerir. "Küresel Gelişmeler Işığında
Türkleşmek İslamlaşmak Çağdaşlaşmak" adlı araştırma-inceleme alanındaki eseridir.
TGRT’de Söz-Müzik Ahmet Şafakadıyla kısa bir dönem şov programı sunmuştur. 2012'de
Bengütürk TV'de Şafak Sohbetleri adlı programı hazırlayıp sunmuştur. Ayrıca, sanatçının
kendisine ait Küsena Yayınları adlı bir yayınevi ve yayınevinin alt kuruluşu olan Küsena
Müzik bulunmaktadır. Yapımcılığı kendisine ait olan ve oyuncusu olduğu ''Kurt Ateşi'' adlı
sinema filmi çalışmaları yapmaktadır. Bengütürk TV'de salı akşamları saat 20:30'da ''Söz
Müzik Ahmet Şafak'' adlı programı sunmaktadır. (İH
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21498.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Kayseri'de
Eğlendirerek çevre bilinci aşılayan ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda
bulunmaya çalışan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Kayseri'ye geliyor. Tüm Kayseri halkının
davetli olduğu oyun, bugün ve yarın saat 12.00 ve 14.00'te Kayseri Büyükşehir Belediye
Tiyatrosu'nda ücretsiz sahnelenecek.
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Kayserili çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La
Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken
öğrenecek. Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak
gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını bu yıl da tüm hızıyla
sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 400'den fazla
temsille 150 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch
Çevre Çocuk Tiyatrosu, sezon turnesi kapsamında Kayserili çocuklar ve aileleriyle buluşuyor.
Çocuklara çevre bilinci aşılıyor Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun yeni sezonda sekizinci
durağı Kayseri. "La Fonten Orman Mahkemesinde", 24 ve 25 Aralık tarihlerinde saat 12.00
ve 14.00'te Kayseri Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda Kayserililerle buluşacak. Bosch'un
katkılarıyla, tüm temsilleri ücretsiz sahnelenen oyun, Kayseri'den sonra Aksaray, Konya,
Isparta, Burdur, Antalya, Mersin ve Adana'da küçük izleyiciler ve aileleriyle buluşacak.
Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu
anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre
bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en
önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La
Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve
aileleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hayvanlar, La Fonten'i yardıma çağırıyor
'La Fonten Orman Mahkemesi'nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki
özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat
çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda
Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La
Fonten'den yardım istiyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden
uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde
gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar
gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir
noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala
düzeltilebileceği umudu aşılanıyor. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21499.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Evlilik Okulu’nda aile hukuku anlatıldı
ERÜ’de Evlilik Okulu Seminerlerinin 4. konuğu Prof. Dr. Murat Doğan oldu. Hukuk
Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Doğan, aile hukukunu anlattı.
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Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik
Okulu Seminerlerinin 4. konuğu Prof. Dr. Murat Doğan oldu. Hukuk Fakültesi Dekanı ve
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan “Aile Hukukunu” anlattı.

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Murat Doğan, nişanlanma,
evlilik, eşlerin hak ve hükümlülükleri, evlenme yaşı ve evlenmede engel teşkil eden durumlar
hakkında bilgiler verdi. Gerek nişanlanma, gerekse evlilik süreçlerinde hukuki durumun
mevcut olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, tarafların nişan ve evlilik sürecinde
anlaşmazlığa düştüğü durumlarda hukuku kuralların devreye girdiğini kaydetti.
Seminerin sonunda ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Murat Doğan’a plaket takdim etti. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21500.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

“Gençliği Arvasi kadar seven birine
rastlamadım"
Op. Dr. Kemal Tekden Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde verdiği ‘Nizam-ı Alem ve
Seyyid Ahmet Arvasi’ konulu konferansta, “Gençliği Arvasi hoca kadar seven başka birine
rastlamadım." dedi.
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Yerli Düşünce Kulübü tarafından ERÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen
etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Yerli Düşünce Kulübü Başkanı Mehmet Kalabalık
“Sarıkamış Şehitlerimizi, son zamanlarda hain terör saldırıları sonucu şehit düşen asker ve
polislerimizi, kısacası Nizam- Alem yolunda şehadete erişen bütün şehitlerimizi rahmet,
minnet ve şükranla yâd ediyoruz.” dedi. Daha sonra kürsüye gelen Op. Dr. Kemal Tekden,
Seyyid Ahmet Arvasi’nin yaşantısı, fikirleri, eğitime ve gençliğe bakışı hususunda bir
konuşma yaptı. Söylemiyle yaşantısı birdi Kemal Tekden, konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: "Gençlik için her şeyi yapabilen birisiydi, Arvasi Hoca. Evine gittiğimizde bize hizmet
ederdi. Çayımızı kendisi ikram ederdi. Bunun sünnet olduğunu ifade ederdi.” Arvasi’nin
eğitimci, sosyolog, pedagog, sosyal psikolog, eğitim sosyoloğu, yazarlık ve şairlik gibi
özelliklere sahip olduğunu ifade eden Tekden sözlerine şöyle devam etti: “80 öncesi yıllarda,
komünistler etkilenmemeleri için Arvasi Hoca’nın derslerine arkadaşlarının girmesini
istemezmiş. Arkadaşlarını kaybetme endişesi güderlermiş. Ben Arvasi hocanın bu kadar etkili
olma sebebini araştırdım ve bulduğum sonuç; Arvasi’nin söylemleriyle yaşantısının aynı
olmasıydı.” Arvasi’nin idealist kişiliğine de değinen Tekden, kitaplarının Türk-İslam
Medeniyeti ve kültürünün özetini yansıttığını ve Arvasi’nin tarihe sırtını dayayan, geleceğe
dair idealleri olan bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirdi. Konferansın sonunda kulüp
danışmanı Doç. Dr. Gaffar Çakmaklı Tekden’e plaket takdiminde bulundu. Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21501.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Tarihi hamam 2 bin yıldır şifa dağıtıyor
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan "Basilica Therma" adlı tarihi Roma hamamının suyu 2
bin yıldır şifa dağıtıyor.
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Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, hamamdaki suyun 48 derece sıcaklıkta yeryüzüne
doğal olarak çıktığını belirtti. Burasının dünyanın en eski termal tedavi merkezlerinden biri
olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Açıkel, "Tarihi Roma hamamında 2 bin yıldır su
kesilmeden, yaz kış demeden böyle akıyor. Roma İmparatorluğu'nun bir merkezi olarak
kullanılmış burası. Dönemin krallarından birisinin kızının şifa bulduğu sıcak suyun etrafına
yaptırdığı bir yapı. Tarihi gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Yozgat Valiliği bu konuda kurtarma kazısına devam ediyorlar." diye konuştu. Tarihi hamamın
UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için de çalışmalar başlattıklarını anımsatan Ömer
Açıkel, "Suyun çok özelliği var. Bu özelliklerinden en önemlisi en eski termal tedavi merkezi
olarak kabul edilmiş olması. Bütün hemşehrilerimizin gelip burayı görmesini talep ediyoruz."
dedi. Açıkel, hamamın halk arasında "Kral Kızı" olarak da bilindiğini aktararak, şunları
kaydetti: "Kurtarma kazılarıyla gün yüzüne çıkarılan havuzların sıcak su buharı, kış
mevsiminde daha da artarak görenlerin ilgisini çekiyor. Buradaki büyük havuzun üzerinde bir
yapı vardı ve İl Özel İdaresi tarafından buranın istimlakı yapılıp yıkıldı. Şimdi de çevre
düzenlemesi ve kazıların devam etmesi nedeniyle etrafındaki bazı binaların istimlak kararı
alındı. Kazılar gittikçe genişliyor. Sıcak su yıllardır aynı sıcaklıkta ve aynı minerallerle
çıkmaya devam ediyor. 2 bin yıldır akan bir su var. Roma askerinin güç depoladığı, insanların
da güzelleşmek için termal tedavi görmek maksadıyla girdikleri bir tesis burası. Günümüzde
halen tarihi eserimizin yanında bulunan kaplıcalardan vatandaşlarımız faydalanmaktadır.
Doğal olarak yerin altından çıkan su, çeşitli cilt hastalıklarına ve romatizmal hastalıklara da
iyi geliyor. Yani 2 bin yıldır aynı şekilde şifalı suyumuz akıyor." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21502.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Onbinler teröre karşı omuz omuza
Milli Seferberlik Platformu öncülüğünde düzenlenen ‘Teröre Karşı Omuz Omuza'
etkinliğinde yaklaşık 100 bin kişi teröre karşı tek vücut 4 km yürüdü. Yürüyüşün ardından
Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan organizasyonu gerçekleştiren tertip komitesi başkanı, İlim
Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, “Türkü, Kürdü, Çerkezi, Arabı ile hep
birlikteyiz, beraberiz, biriz. Bunu kimse bozamaz” dedi.
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Ülkemizde yaşanan terör olaylarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “milli
seferberlik” ilanına Kayseri’den tam destek geldi. Cumartesi günü Milli Seferberlik Platformu
tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 bin kişi bir araya gelerek düşmana korku salan
bir yürüyüş gerçekleştirdi.
1 kilometrelik dev Türk bayrağı
Binlerce vatandaş önce Sivas Caddesindeki İpeksaray AVM’nin önünde toplandı. Burada
toplanan kalabalık tarafından yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki dev Türk bayrak açılarak
kortej eşliğinde yürüyüş yapıldı.
Etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 25. Dönem Kayseri Milletvekilleri
Ahmet Doğan ve Havva Talay Çalış, AK Parti İl Başkanı Cahit Özden, ilçe belediye
başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri, Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu
Başkanı Ahmet Taş, çok sayıda STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.
4 kilometre omuzlarda taşındı
Dev Türk bayrağı kalabalık tarafından omuzlarda yaklaşık 4 kilometre 'Şehitler ölmez, vatan
bölünmez. Hepimiz Mehmediz, hepimiz askeriz. Her Türk asker doğar, Kayseri uyuma
şehitlerine sahip çık!' gibi sloganlar eşliğinde taşınarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaştırıldı.
Şehitlerin ismi tek tek okundu
Cumhuriyet Meydanı'nda önce şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı
okundu. Daha sonra Milli Seferberlik Platformu adına İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube
Başkanı Oğuz Memiş tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı.
Başkan Oğuz Memiş, “Maalesef yakın bir zaman önce bir huzur şehri olan Kayseri’de 14
fidanımızı kaybettik.” diyerek Bakara Suresinde yer alan “Allah yolunda öldürülenlere
‘ölüler’ demeyin. Onlar diridirler. Ama siz anlamazsanız. Onlar diridirler ve aramızdadırlar.”
ayetini hatırlattı. Başkan Memiş’in hain terör saldırısında şehit olan 14 askerin isimlerini tek
tek ismini okumasına kalabalık ise “Burada” diyerek karşılık verdi.
Terör örgütlerine meydan okundu
“Yiğitlerimiz Mehmet Akif Ersoy’un çağrısına uyarak Cennet vatan için canlarını feda ettiler”
diyen Memiş, “Bu vatanı kimseye vermeyeceğiz. Kimseye çiğnetmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hepimizi uyararak ‘Ciddi tehdit altındayız’
diyerek Milli seferberlik ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kayseri bu seferberliğe hazır.
PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C topunuz birden gelseniz ne yazar. Türk’ü, Kürdü,
Çerkezi, Arabı hep birlikteyiz, beraberiz. Rabbim ümmetimizi, milletimizi korusun.“ şeklinde
konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise zor günlerin birlik beraberlikle aşılacağına
vurgu yaparak, “Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Yeter ki biz birlik ve beraberlik
içerisinde olalım. Kayseri huzur şehridir. Bu huzur şehrini hiçbir güç bozamaz. Bizim tek
vatanımız var. Tek milletimiz var. Tek bayrağımız var.” diye konuştu.
Düzenlenen etkinlik İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in şehitler için yaptırdığı dua ile son
buldu. Haber Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21503.html
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"Bu sistemin hükümet çıkaramama gibi bir
ihtimali yok"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin,
"Bu sistemin hükümet çıkaramama gibi bir ihtimali yok. Bu sistemde koalisyon yok, sağlam,
güçlü, istikrarlı bir hükumet her zaman oluyor." dedi.
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Karatepe, Kayseri'de Kadir Kas Kongre Merkezi'de Tüketiciler Birliğince düzenlenen "Yeni
Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansta katılımcılarla bir araya geldi.
Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Karatepe, Türkiye'de kimsenin 1982
Anayasası'nı istemediğini dile getirerek, "Niye istemiyoruz, her şeyden önce bu bir darbe
anayasası, darbeciler yapmışlar. Gerçekten kötü, ayrıca darbeciler tarafından yapılmış.
Darbeciler modası geçmiş metotla anayasayı hazırlamışlar. Katı ideolojik bir anayasa
yapmışlar." diye konuştu.
Karatepe, 1982 Anayası'nın demokratik kazanımları riske soktuğu için bazı değişikliklere
gidildiğine dikkati çekerek, "Türkiye 1996 yılında başladı ve sürekli olarak 2010 yılına kadar
bu anayasayı değiştirdi. Hem de büyük paketler halinde değiştirdi. 1,2 madde değil, 10 madde
13 madde,16 madde, 28 madde, 32 madde böyle değişiklikler getirerek anayasayı belli bir
yere getirdi. Neticede öyle bir garabet ortaya çıktı ki tam bir yamalı bohça." ifadesini
kullandı.
- "Kanunları Meclis çıkaracak, başkan kanunları uygulayacak"
Cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgiler veren Karatepe, yeni sistemde koalisyonlara yer
olmadığına vurgu yaparak, şöyle devam etti:
"Meclis seçilecek, kanun yapacak. Başkan seçilecek yürütme yapacak. Böyle bir kuvvetler
ayrılığı ortaya çıkmış bulunuyor. Aynı gün seçim yapılacak. Aynı gün sandık başına
gideceğiz, seçim dönemi 5 yıla çıkarılıyor. Aynı gün iki sandık konulacak, birinden başkanı
seçeceğiz o yürütmeyi yapacak, diğerinden de Meclisi seçeceğiz o da kanunları çıkaracak.
Kanunları Meclis çıkaracak, başkan kanunları uygulayacak. Buna göre ayarlanıyor. Pratik bir
sistem. Bu sistemin hükümet çıkaramama gibi bir ihtimali yok. Bu sistemde koalisyon yok,
sağlam, güçlü, istikrarlı bir hükumet her zaman oluyor."

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin ardından parlamenter sistemde iki başlılığın
ortaya çıktığına değinen Karatepe, "Halkın seçtiği geniş yetkilere sahip Cumhurbaşkanı
büyük bir güç, birinci baş. Halkın seçtiği, bütün yürütmeye sahip ve sorumlu Başbakan ve
Bakanlar Kurulu büyük bir güç. İkinci büyük güç. İkisi de 'ıh' dedi mi o gün sistem kilitlenir,
yapılacak hiçbir şey yoktur. Durum böyledir ve böyle bir risk altında Türkiye." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21506.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

"Artık halkın tarihi yazılmalı"
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Lozan'daki Kayıplarımız ve
Musul" konulu bir konferans düzenlendi. Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan tarafından verilen
konferansı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de takip etti.
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Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konferansta Lozan'ın bir zafer olarak sunulmasına karşı
çıkan Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan, tarihin bizlere anlatıldığı gibi olmadığını söyledi.
Armağan şöyle konuştu: "Bize Sevr'den daha ağır şartları dayatmak için uğraşan dünyada
birçok nifak çetesi var. Bunları anlarsak Sayın Cumhurbaşkanımızın niçin Lozan konusunu
gündeme getirdiğini anlarız. Lozan bir zaferse Avrupa'nın mağdur olması lazım. Zaferi
kazanan taraf bizsek bunu müzakereye açtığımızda onların karşı çıkmaması gerekir. Oysa
karşı çıkıyorlar. O zaman Lozan'ın bir zafer olmadığını anlıyoruz. Tarih bize anlatıldığı gibi
değil." Mustafa Armağan, itilaf devletlerinin işgalinden sonra Yunanlıları Anadolu'ya
çıkarmalarının en büyük sebebinin de bizi masaya oturtmak olduğunu ve Lozan'ın böyle
gerçekleştiğini kaydetti. Bu sürecin artık tersine çevrileceğini ifade eden Armağan, artık
halkın tarihinin yazılacağını belirtti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan'ı
gündeme getirmesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin duyarlılık göstererek
kendisini davet ettiğini dile getiren Armağan, bu davetten dolayı teşekkür etti. Konferansı
izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tarihçi,-Yazar Mustafa Armağan'a
anlattığı bilgiler nedeniyle teşekkür ederek çiçek verdi. Başkan Çelik, "Bugünü anlamak,
yarını planlamak istiyorsak, dünü ve geçmişi iyi bilmek zorundayız" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21507.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

"15 Temmuz'da başarılı olamamalarının
sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasıdır"
AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Türkiye'de 3 milyonun üzerinde Suriyeli
olduğunu söyleyerek, "15 Temmuz'da başarılı olamamalarının sebebi Suriyeli kardeşlerimizin
duasıdır" dedi.
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AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında
vatandaşların sorunlarını dinledi. Öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Dedeoğlu,
gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Bizi bölemeyecekler' diyen Dedeoğlu, "Yeter ki biz
birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Kayseri huzur şehridir. Bu huzur şehrini hiçbir güç
bozamaz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk halkı demokrasinin yanında oldu. 15
Temmuz da bizi bölemeyeceklerini anlayanlar bizi bu şekilde bölmek istiyorlar. Ekonomik
yönden de kıskaca almak istiyorlar ama buna Türk halkı hiçbir zaman pirim vermedi ve
vermeyecektir. Bizim tek vatanımız var. Tek milletimiz var. Tek bayrağımız var" ifadelerini
kullandı. Ülkelerinde ki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyon Suriyeliye kucak
açtıklarını kaydeden AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, "Bugün Suriye’den 3
milyonun üzerinde kardeşlerimiz bize geldiler. Biz onlara kucak açtık. Belki 15 Temmuz’da
başaramadıklarının en büyük sebebi Suriyeli kardeşlerimizin duasından dolayı diyorum" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21508.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

Kayseri'deki hain saldırıyla ilgili yeni
gelişme!
Çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan hain terör saldırısı soruşturmasını yürüten emniyet
birimleri, yeni bilgilere ulaştı. Olaydan bir gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden
çalındıktan sonra Gaziantep üzerinden Adana'ya ulaşan bomba yüklü kamyonetin, Kayseri’ye
doğru yola çıkmadan önce bu bölgede 10 saat beklediği belirlendi. İşte katliamın güzergahı...
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Kayseri 1. Komando Tugayı'ndaki askerleri çarşı iznine götüren sivil halk otobüsüne yönelik
17 Aralık'taki bombalı araçla terör saldırısı soruşturmasını yürüten emniyet birimleri, bazı
önemli tespitler yaptı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, olaydan bir gün önce Şanlıurfa'nın
Eyyübiye ilçesinden çalınan beyaz kamyonetin kullandığı güzergah belirlendi. Çalındıktan
hemen sonra cuma sabaha karşı Şanlıurfa'dan TAG Otoyolu'nu kullanarak çıkış yapan
kamyonet, Gaziantep üzerinden Adana'ya ulaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21509.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

15 Temmuz gazilerinden ziyaret
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanan 15 gazi, terör saldırısının yaşandığı
otobüs durağında dua edip hastanedeki yaralılara ziyarette bulundu
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanan 15
gazi, Kayseri'de terör saldırısının yaşandığı otobüs durağında dua ederek hastanede tedavileri
süren askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kayseri'de ilk olarak 1. Komando Tugayı'nı ziyaret eden 15 Temmuz gazileri, daha sonra
terör saldırısının olduğu Talas Bulvarı'ndaki otobüs durağına geldi. Burada Kur'an-ı Kerim
okundu, dua edildi.

Gaziler adına konuşan Gökhan Çam, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları adına Kayseri'ye
geldiklerini söyledi.
Yaşanan terör saldırısına dayanamayıp bu ziyareti gerçekleştirmek istediklerini dile getiren
Çam, şunları kaydetti:
"Bizler kendi imkanlarımızla bu acıya daha fazla dayanamayarak 15 arkadaşımızla yola
çıktık. Arkadaşlarımın hepsi 15 Temmuz'da göğüslerini tanklara, tüfeklere siper etti. Rabbim
bizlere o gece gazilik mertebesini nasip etti. Ben de bu berenin hakkını vererek takmak
istedim çünkü ben 2009'da 1. Komando Tugayı 1.Komando Taburu Karargah Destek Bölüğü
askeriydim. Gerçekten bu olay bizi çok üzdü, dayanamadık, yollara düştük. Hem taziyeye
hem de destek olmaya geldik. Bütün 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları olarak buradayız."
Gaziler, daha sonra terör saldırısında yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde
tedavileri devam eden askerleri ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h21510.html
Erişim Tarihi: 26.12.2016

