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Eşcinsel lobilerinin hedefi aile
Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM) gündemdeki LGBT onur yürüyüşü için bir
bildiri yayınladı. Bildiride eşcinsel lobilerinin hedefinde ailelerin olduğuna dikkat çekilerek
“Bu lobilerin yürüttüğü yıldırıcı politikalar karşısında sessiz kalınması son kalemiz olan
ailenin dağılması adına büyük bir tehlikedir” denildi.
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Eşcinsellik şiddetine ‘hayır’
Merkez bildirisinde “Ezilenlerden olma psikolojisinin arkasına sığınarak eşcinsellik adına
sanattan psikolojiye, siyasetten gündelik yaşama kadar uzanan yelpazede gerçekleştirilen
çalışmalar, varlığın doğasına, aileye, nesebin sıhhatine ve topluma yönelen bir şiddete
dönüştürmüştür. Bizler özgürlük adına gerçekleşen eşcinsellik şiddetine ‘hayır’ diyoruz!”
denilerek, “Gay lobisinin 1973 yılında Amerikan Psikiyatristler Birliği’ne gerçekleştirdiği
baskı neticesinde eşcinsellik -tıbbi ve psikolojik gerekçeler veya bilimsel bulgular olmaksızıntanı konulabilecek ve tedavi talep edilebilecek bir bozukluk olmaktan çıkarılmıştır.” bilgisi
verildi.
Bu sürecin siyasi bir baskı ile başladığını kaydeden Merkez, tüm dünyada ve ülkemizde bazı
güç odaklarının tekelinde toplumsal yapıyı, aileyi ve nesebi tehdit edecek şekilde teşvik
edildiğini aktardı.
“Özgürlük değil, sapkınlık”
Bu durum dünyada ve ülkemizde eşcinsel lobilerinin güdümünde ve Avrupa Birliği fonlarıyla
hareket eden gruplar tarafından “dolaptan çıkma”, “onur hikâyesi anlatma”, “onur yürüyüşü”
vb. gibi eylemlerle teşhir ve teşvik edildiği belirten merkezin bildirisi şöyle devam etti;
“Toplumun, fıtratın korunmasına hizmet eden ve adeta refleks haline gelmiş değerlerini, bu
tür teşhir faaliyetleri yoluyla duyarsızlaştırmayı hedef alan çalışmalar özgürlükten ziyade
sapkınlık içermektedir.
Eşcinsellik, başta HIV virüsü, pedofili, fuhuş ve madde bağımlılığı gibi hem beden ve ruh
sağlığını tehdit eden hem de toplumsal sağlığı tehlikeye atan bir durum iken kapitalizmin
kendi sistemini sürdürmek için özgürlük adı altında tüm dünyaya dağıttığı bir virüs gibi
işlemektedir. Kapitalizmin bir toplumda hâkimiyet kurmasını ve bireyleri yönetmesini
engelleyen en önemli kurum ailedir. Aile bağlarının tüketimin bireysel olarak daha da üst
eşiklere çekilmesine engel olması karşısında çaresiz kalan kapitalist sistem, özellikle üçüncü
dünya ülkelerinde çeşitli fonlar yoluyla aileyi zayıflatacak formüller uygulamaya
çalışmaktadır. Bunun için, bazı psikolojik ya da biyolojik problemler nedeniyle eşcinsel
duygular yaşayan bireyleri, sosyal medyada çoğu uydurma birçok itiraf ve ifşa hikâyeleriyle

cesaretlendirmekte ve bu süreçte merak ve boşluk duygusuyla savrulan bu bireyleri, aile ve
akraba çevrelerinden kopartarak yapay gruplara ‘aidiyet’ duygusu ile bağlamaya
çalışmaktadırlar.
Öz kardeşlerin evlenme tehlikesi
Eşcinselliğin yaygınlaşması; eşcinsel evliliklerin yasallaşması, evlat edinme hakkı, sperm
bankaları ve taşıyıcı annelik gibi nesebin sıhhatinin bozulması ve bu nedenle zaman içerisinde
insanların kendi anne-babaları ve hatta öz kardeşleri ile evlenme tehlikelerinin bulunduğu bir
ortamı da beraberinde getirecektir. Ayrıca, söz konusu konularda hak elde etmek isteyen
kişilerin Hollanda ve ABD gibi yerlerde yasal evlilik gerçekleştirdikleri halde tek eşli hayat
sürmemeleri, eşcinselliğin kağıt üzerinde iddia edildiği gibi aile kavramı ile yan yana
gelemeyeceğini ortaya koymaktadır. Tüm bunlara ek olarak, eşcinsel evliliklerde taşıyıcı
annelik gibi yöntemlerle dünyaya getirilen ya da evlat edinme yoluyla sahiplenilen
çocukların, anne-baba ile özdeşim kurma süreci engellenmiş olmaktadır ki bu durum çocuklar
için sağlıklı bir gelişimsel süreç yaşanmasını imkansız kılmaktadır. Böyle bir durumda, annebabalı bir ailenin çocuğu olarak ebeveyni ile özdeşim kurma şansını kaybeden çocuklar,
toplumsal hayata uyum sağlama ve sağlıklı bir cinsel kimlik edinme anlamında engellenmiş
olmaktadır.
Son kalemiz aile hedefte
Eşcinselliğin normalleştirilmesi ile ortaya çıkan problemli alanlardan biri de eşcinsel
duygularından rahatsız olan bireylerin bunu ifade etme ve bu konuda tedavi isteme hakkının
engellenmesidir. Bugün, ülkemizde ve DSM tanı kriterlerine göre psikolojik tanı ve tedavileri
belirleme durumunda olan her ülkede eşcinsellik için tedavi olmak imkânsızdır. Psikiyatristler
ve psikologlar böyle bir durumun hastalık değil, normal bir durum olduğu ve kendisini böyle
kabul etmesi yönünde kişiyi bilgilendirmekte ve yaşadığı sıkıntıları görmezden gelmektedir.
Bu bir hak ihlalidir.
Yukarıda ifade ettiğimiz gerekçeler çerçevesinde başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
olmak üzere ilgili kurum/kuruluşları, sivil yapılanmaları, medya organlarını, akademisyenleri
ve sanatçıları, aile ve toplum sağlığını tehdit edecek yol ve yöntemlerin yaygınlaşması
noktasında eşcinsel bireylerin kullanılmasının engellenmesi için harekete geçmeye davet
ediyoruz. Eşcinsel lobilerin yürüttüğü yıldırıcı politikalar karşısında sessiz kalınmasının, tüm
dünya ve ülkemiz adına kapitalizm karşısında son kalemiz olan ailenin dağılması adına büyük
bir tehlike olduğunu tekraren belirtiyoruz. Ayrıca, eşcinsel duyguları nedeniyle rahatsızlık
duyan bireylere devletin finanse edeceği tedavi imkânlarının sunulmasını talep ediyoruz.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17798.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

İl Müftülüğünden yetimlere iftar
Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince Kuşçulu Sosyal
Tesisleri’nde Kayserili, Doğu Türkistanlı ve Suriyeli yetimlerle ailelerine iftar yemeği verildi.
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Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince Kuşçulu Sosyal
Tesisleri’nde Kayserili, Doğu Türkistanlı ve Suriyeli yetimlerle ailelerine iftar yemeği verildi.
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftar yemeğine Vali Yardımcıları Zülkarnin Öztürk, Mustafa
Arı, D.İ.B. İç Kontrol Daire Başkanı Mahmut Türk, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Ahmet Kaldırımcı, İl Müftü Yardımcıları Atıf Akşit, Galip
Koçer, Tandoğan Topçu, Salih Sezik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Tatlı,
Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Kahraman, Kocasinan İlçe Müftüsü Yahya
Çankaya, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Mısırlı Karı Şeyh Mahmut El Tuhi, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve yetimlerle aileleri katıldı.
İftar yemeği öncesi Mısırlı Karı Şeyh Mahmut El Tuhi tarafından Kur’an-ı Kerim ziyafeti
sunuldu. İftar yemeği sonrası İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer tarafından yemek duası
yapıldı.
Dua sonra konuşan İl Müftüsü Güven, “Bizler Ramazan ayına girmeden il müftülüğü olarak
planlamalar yaparken toplumumuzun dezavantajlı grupları olarak nitelendirilen kesimlerine
ulaşmaya çalışalım. Onlarla sofralarımızı paylaşalım. Onlarla hemhal olalım, onlar için de
iftarlarda huzurun ve mutluluğun olmasını bir şekilde sağlamaya çalışalım istedik. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) ‘Oruçlu olan kişinin iki sevinçli anı vardır.’ buyuruyor. Bunlardan birincisi
iftar vaktidir. Tam iftar sofrasına oturduğu vakit o sevinç anını bizler birlikte yaşayalım,
birlikte o sevinç anını paylaşalım istedik. İkincisi ise bu tuttuğumuz oruçların karşılığını
alacağımız Rabbimize kavuştuğumuz an. Yüce Mevla o mutluluğu bizlere ihsan ve lütuf etsin
inşallah.” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı İç Kontrol Daire Başkanı Mahmut Türk, “Burada bu güzel
programda yetimlerle ilgilenme faaliyetlerinde sizin sofranızı paylaşmaktan son derece mutlu
olduğumu belirtmek isterim.” dedi.
Program çıkışında İl Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından oluşan
kitap seti hediye edildi. (Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17799.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

İmama yargısız infaz
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kurttepe Köyü'nde "Komünist Çavuş" olarak bilinen
vatandaşın vefatı sonrasında cenaze namazının kılınmadığı ve imamın görevden alındığı
haberleri yankı buldu. “Komünist Çavuş” lakabıyla bilinen Durmuş Çavuş, imam Zafer
Gerek’in olduğu bir ortamda Peygamberimize ve ailesine dil uzattığı ve bu nedenle de
imamın, Çavuş’un cenaze namazını kılmayacağına dair yemin ettiği öğrenildi. Tayini çıkan ve
yemini olan imam Gerek’in her şeye rağmen cenazenin ortada kalmaması için komşu köyün
imamını ayarladığı öğrenildi.
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Komünist Çavuş lakabıyla bilinen Durmuş Çavuş’un (58) Hz. Peygamber için, “Muhammed
kız çocuğuna tecavüz eden bir tecavüzcü…” şeklinde haddi aşan ifadeler kullandığı ileri
sürüldü.
Tartışmaya müdahil olan İmam Zafer Gerek “edebini takınmasını ve saygılı olmasını” söylese
de “Komünist Çavuş”un hakaretlerini sürdürdüğü, sözden anlamadığını gören imamın da “Bu
ifadelerin küfrü mucip kılan sözler. Eğer bir gün cenazen önüme gelirse namazını kıldırmam,
bilesin” diye kendisini ikaz ettiği öğrenildi.
Komünist Çavuş kanserden vefat edince…
Alınan bilgilere göre, imam Gerek’in tayininin çıktığı bir anda Komünist Çavuş kanserden
vefat etti. Ramazan ayı münasebetiyle köyde uzatmaları geçirmekte olan imamdan sala
vermesi ve cenaze namazı kıldırması istendi. İmam Zafer Gerek muhtara, Durmuş Çavuş’un
peygamberimize yaptığı hakaretleri hatırlatarak “yemininin olduğunu ve kendisinin namazını
kıldıramayacağını ama komşu köyün camii imamını ayarlayacağını” söyledi. Bunun üzerine
komşu Cinali Köyü imamı Vatan Taşdemir gelip cenaze namazını kıldırdı.
Olay siyasi malzeme yapıldı
Olayla ilgili muhtarın Pınarbaşı İlçe Müftüsünü aradığı ve imamı şikayet ettiği iddia edildi.
CHP il örgütünün de dahil olması ile olay ülke gündemine taşınarak “Ramazan’da irtica”
konulu siyasi malzeme yapıldı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17800.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Çuvaldız
Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17801.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Yamula’ya yüzer havuz
Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin denizi olarak nitelendirilen Yamula Baraj Gölü’ne, yüzer
halde hizmet verecek olan havuz ve iskele yaptırdı.
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar su derinliğinin fazla olduğu baraj
gölünde yüzmek isteyenler için güvenli bir alan oluşturmak adına yaptırdıkları yüzer iskele ve
yüzer havuz çalışmasının tamamlandığı müjdesini verdi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın vizyon projelerinden biri daha hayata
geçti. Başkan Çolakbayrakdar, yüzer havuz ve iskele projesiyle Kayseri’nin denizi olarak
nitelendirilen Yamula Baraj Gölü’nün daha modern bir görünümde turist çekeceğini belirtti.
Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptırdığımız yüzer havuz ve iskele sistemleri benzerleri arasında
en güçlüsüdür. Yüzer havuzun özelliği diş etkenlere karşı büyük bir dayanıklılık
göstermesidir. Hava koşullarının dengesiz olduğu alanlarda, dış etkenler yüzer havuz ve iskele
açısından hiçbir sorun teşkil etmez. Çünkü yıllar boyu kalabileceği alanda güçlülüğü sağlar.
250 ton ağırlığında taşıma kapasitesine sahiptir. Özellikle kullanım amacı doğrultusunda inşa
edilebilmesi bu havuzların en ideal özelliklerinden birisidir. Yüzme bilmeyenlerin,
çocukların, engellilerin ve yaşlıların boğulma korkusunu tamamen ortadan kaldıran ve onların
can güvenliği içerisinde derin olan sularda yüzebilmelerine imkân tanıyan yeni bir havuz
sistemidir” dedi.

Yamula Baraj gölünün, yeni yapacakları projelerle yerli ve yabancı turistler için cazibe
merkezi olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, bu ve benzeri projelerle Kayseri’nin
turist potansiyelini artıracaklarını ifade etti.
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17802.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

"Çipli Kangal köpeği" alıcısına güven
veriyor
Sivas'ın Kangal ilçesindeki Kangal Araştırma ve Uygulama Dokümantasyon Merkezinde,
kayıt altına alınarak deri altlarına çip takılan ve şeceresi belirlenen Kangal köpekleri
yetiştiriliyor.
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İlçede, 28 yıl önce kurulan merkez, Kangal köpeği ırkının gelecek nesillere taşınması için
faaliyetini sürdürüyor. Yaklaşık 130 dönüm alan üzerine kurulu merkezi isteyen vatandaşlar
gezebiliyor, Kangal köpeği hakkında bilgi edinebiliyor ve isteyenler yavru köpek
sahiplenebiliyor. Merkez, aynı zamanda saf ırk Kangal köpeklerinin soyunun korunması için
de bazı çalışmalar yürütüyor. Kangal Kaymakamı Sinan Aşcı, Kangal köpeklerinin soyunun
takibi açısından merkezde “çip” leme çalışması yapıldığını, geçmişte bu konudaki
çalışmaların devam ettirilemediğini belirtti.
Köylerde olan göç, koyun besiciliğinin azalması, köpek sahiplerinin köpeklerini bırakması ve
Kangal köpeğine gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından talebin artması nedeniyle
bölgede bir köpek sirkülasyonu yaşandığına dikkati çeken Aşcı, "Sürüye giden cesur, kaliteli,
sarf ırk olan köpeklerin il dışına hatta ülke dışına çıkması gittikçe arttı. Bu yüzden daha önce
kayıt altına alınmış köpek ırklarının şu an kaydı elimizde var ama köpeklerin nerede olduğunu
bilmiyoruz. Köpek sahipleri de bize gerekli bilgiyi vermedikleri için kayıtlarımız karşılık
bulmamaktadır" diye konuştu.
Çipli köpekler alıcısına güven veriyor
Kangal köpeğinin akıllı, cesur, içgüdüsel olarak ne yapması gerektiğini bilen, eğitim
verildiğinde ciddi bir zeka ve duyarlılığa ulaşabilen, eğitim konusunda da kabına sığmayan,
doğal içgüdüsüyle hareket edebilen, ne yapması gerektiğini bilen bir hayvan olduğuna vurgu
yapan Aşcı, "Kangal, kıskançtır, duygusaldır, cesurdur, güçlüdür, kıvraktır, sürü için ideal bir
köpektir. Doğal ortamı zaten yaylalar, otlaklar, sürü peşinde gezmesi için arazilerdir. Kangal
köpeği günde yaklaşık 10 kilometre gezebilen, kafeslere kapatıldığı zaman küsebilen bir
hayvandır. Bu sebeple, damızlık ve sarf ırk olarak gördüğümüz köpeklerin hepsini ‘çip’
liyoruz. Saf ırk olan Kangal köpeğinin soyunun devamı ve kimliğinin belirlenmesi açısından
merkezimizde ‘çip’ leme çalışması yapıyoruz. Kangal köpeği sahibi olan vatandaşlarımızda
talep ederse onlara da gerekli kolaylığı sağlıyoruz. Çip’ leme deri altına sıvı şekilde enjekte
edilen ve teknolojik olarak da köpeğin kimliğinin okunabildiği bir işlemdir. Bu işlem, Kangal

köpeğinin kendisini ifade eden karnesi, kimliğidir. Çip, köpeğin deri altından çıkartılıp
alınmadığı sürece devam eden bir uygulamadır "
Aşcı, isteyen vatandaşların Kangal Araştırma ve Uygulama Dokümantasyon Merkezinden
yavru köpek sahiplenebildiğini de aktardı. Güven verdiği için çipli köpeklerin daha çok rağbet
gördüğünü, kangal köpeği sahiplenmek isteyen vatandaşlara da çipli köpek almalarını
önerdiklerini ifade eden Aşcı, "Kangal köpeği sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza karneli,
kimlik belgeli, soyu ‘çip’ lenmiş olan, takibi yapılan köpekleri çiftliğimizden almalarını
öneriyoruz." dedi.
"Belgesiz köpek almayın"
Kangal köpeğinin korunması ve takibi açısından coğrafi işaret belgesinin 2003'de Kangal
Kaymakamlığınca alındığını anımsatan Aşcı, Kangal köpeğinin bu coğrafyanın tescilli
markası olduğuna işaret etti.
Kangal köpeklerinin ülke içerisinde taşınması noktasında tek yetkili kurumun Kangal
Kaymakamlığı olduğuna dikkati çeken Sinan Aşcı, "Nakil belgesi olmayan köpekleri Kangal
ve Sivas dışına çıkarmak isteyenlere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Kangal
köpeklerimizin Sivas dışına çıkartılmasında sağlık karnesi, kimlik belgesi, yol nakil belgesi ve
sözleşme olması gerekiyor. Kangal köpeği sahiplenen vatandaşlarımız bu sayede kanuni
olarak hiçbir sıkıntı yaşamadan köpeklerini yurt içinde istedikleri yere götürebilirler. Kangal
köpeklerinin yurt dışına çıkartılması ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın özel
iznine tabidir."
Kangal köpeğinin kültürel bir simge, Kangal'ın markası olduğunu belirten Aşcı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile ORAN Kalkınma Ajansına sundukları projenin kabul olması
halinde Kangal Araştırma ve Uygulama Dokümantasyon Merkezinde bazı çalışmalar
yapacaklarını ve merkezin çehresini değiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
Kangal Kaymakamı Sinan Aşcı, Kangal köpeklerinin sağlık takibi açısından Cumhuriyet
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesiyle bir protokol imzaladıkları, köpeklerin hastalık takibi ve
tedavi sürecinin üniversite tarafından yürütüleceğini de sözlerine ekledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17803.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Jandarma köpeklerine doğumdanemekliliğe özel eğitim
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) iz takip, devriye, narkotik,
keşif, arama kurtarma, mayın ve bomba arama ile özel operasyon konularında doğumdan
emekliliklerine kadar özel eğitimden geçirilen köpekler, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki
asayiş ve terör olaylarında görev alıyor.
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Asayiş ve terör görevlerinde kullanılacak köpekler, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı
olarak 2003'de faaliyetlerine başlayan JAKEM Komutanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim
Bölük Komutanlığında doğumundan emekliliklerine kadar özel eğitimden geçiriliyor.
Yeni doğan ve ilk 8 hafta annesiyle eğitime alınan köpeklere 12 haftada grup özelliğine
yönelik eğitim veriliyor. Özel eğitimli köpekler, görev yapacakları bölgelerde emniyet
olaylarına müdahale öncesinde 8 ile 20 hafta arasında 11 farklı branşta eğitimden geçiriliyor.
Zorlu bir eğitimin ardından görev yapmaya hazır olan köpekler, Türkiye'nin dört bir yanında
mayın ve bomba arama, narkotik, arama kurtarma ve özel operasyonlarda kullanılıyor.
Gittikleri yerlerde de sorumlu eğitmenleri tarafından emekliliklerine kadar sürekli eğitimden
geçirilen köpekler, 9 yaşına kadar görev yapabiliyor.
Köpek Eğitim Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Engin Sakallıoğlu, merkezin, Jandarma
Genel Komutanlığı emrinde görev yapan tüm hizmet köpeği ve sorumlularının eğitimlerinin
yapıldığı tek yer olduğunu söyledi.
Jandarma Genel Komutanlığının emniyet ve asayiş hizmetlerine katkı sağlamak maksadıyla,
köpeklerin gelişmiş koku alma kapasitesine sahip burunlarını kullandıklarını aktaran
Sakallıoğlu, "Köpekler, yaratılış olarak muhteşem özellikler taşımaktadır. İnsana göre 55 kat
daha iyi koklama, 5 kat daha iyi görme, 8 kat daha iyi duyma gibi özellikleri mevcuttur." dedi.
6 farklı ırka eğitim veriliyor
Eğitimleri tamamlanan köpeklerin, jandarma birliklerine sorumlusuyla beraber göndererek
emniyet ve asayiş hizmetlerinde kullanıldığını anlatan Sakallıoğlu, " Jandarma Genel
Komutanlığının ihtiyacı olan hizmet köpeği ve sorumlularını görev ihtiyaçları doğrultusunda
en mükemmel şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Köpek unsurlarının, emniyet ve asayiş
hizmetlerinde kullanımında, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim merkezi olarak,
alanındaki kurumlara önderlik ediyoruz. Halen Alman Çoban Köpeği, Belçika Malinois,
Labrador Retriever, Golden Retriever, Alman Pointer, Mersin Tarsus Çatalburun Köpeği
olmak üzere 6 farklı ırkta köpeği üretmekte ve eğitmekteyiz. JAKEM Komutanlığında, arama
kurtarma, bomba arama, cezaevi emniyet, devriye, erzak tespit, iz takip, mayın arama,
operasyon, uyuşturucu madde arama, tütün ve yangın tespit olmak üzere 11 branşta eğitim
vermekteyiz" dedi.
Eğitimin köpeğin doğumundan itibaren başladığını belirten, Sakallıoğlu "Yeni doğan
yavrular, iki ay süreyle anne ile eğitiminin ardından, sırasıyla sosyalizasyon, grup ve branş
özelliğine yönelik eğitim safhalarını tamamlayarak yaklaşık bir yaşında, kıtalardan gelen
sorumlularıyla 8 ile 20 hafta arasında değişen sürelerde branş eğitimleri verilerek birliklere
sevk edilmekte" diye konuştu.
Eğitimler güncelleniyor
Eğitim ve eğitim alanlarının, Jandarma Genel Komutanlığınca yayınlanan örnek olaylar, o
bölgede görev yapan personellerden alınan tecrübe aktarımı ile basında çıkan haberlerden
yararlanılarak güncellendiğini anlatan Sakallıoğlu, bu kapsamda eğitimlere devam edildiğini
ifade etti.
Merkezde yetiştirilen köpeklerin, bölgelerde 9 yaşına kadar hizmet verdiğini ve 9 yaşından
itibaren emekli edildiğini dile getiren Sakallıoğlu, şunları kaydetti:
"Branş eğitimlerimizde, standart eğitim metot ve konularının yanında, köpek ile uyum, temel
itaat, ileri itaat, koku tanıtımı, koku çelişkisi eğitimlerinin ardından köpeklerin görev yapacağı
süre içerisinde karşılaşabileceği tüm araç, bina, arazi ve yapay engellerde eğitim maksadıyla
arama faaliyetleri yaptırılmaktadır. Koku tanıtımlarının sonrasında, koku çelişkisi eğitimi
verilmektedir. Koku eğitimini tamamladıktan sonra, köpeklerin görev süresince
karşılaşabileceği tüm ortamlar eğitim alanı olarak planlanmış, araç, bina ve odaları, stabilize
yol, asfalt yol, demiryolu, köprü, menfez ve terk edilmiş mevziler şeklindeki eğitim
alanlarımızda köpekler göreve hazır hale getirilmektedir."

Sakallıoğlu, jandarmanın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, köpek ve sorumlularını mülki
görevler kapsamında, emniyet ve asayiş görevlerine yönelik olarak yetiştirilmesine devam
edileceğini, bu görevi tüm personelle huzur ve güven ortamında daha iyi seviyeye ulaştırma
gayret, azim ve kararlılığında yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17804.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

İş Güvenliği Uzmanı Ve Hekim uyarısı
Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, iş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimi çalıştırmama cezasının 12 bin 344 TL olduğunu belirterek, oda üyelerine cezai
işleme maruz kalmamaları için düzenlenen kanuna uymaları uyarısında bulundu.
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Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Hayrettin Köse, 6 bin 331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu'nun 6'ncı maddesi kapsamında 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli
sınıfta yer alan işletmelerin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi çalıştırması zorunluluğu 1
Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Köse, şöyle dedi:
"Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası olarak üyelerimizin iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin yürütülebilmesi için Uçarkuş İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi ile işbirliği
sözleşmesi gerçekleştirdik. Üye ve çalışanlarının sağlığının ve güvenliğinin korunması adına
güzel bir uygulama olacağı kanaatindeyiz. Üyelerimizin işyerleri kapsamlı bir denetimden
geçecek, çalışanların sağlık muayene ve kontrolleri ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
gerçekleştirilecek"
İşyerlerine uyarıda bulunan Köse, işverenlerin bu hizmeti almalarını sağlamak amacıyla idari
para cezalarının oldukça yüksek tutulduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu kapsamda iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi çalıştırmamanın toplam cezası her ay için
12 bin 344 TL'dir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı iş müfettişleri tarafından
Temmuz ayından sonra denetimler yoğun bir şekilde başlatılacaktır. Üyelerimizin herhangi
bir cezai işleme maruz kalmamaları için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun
hükümlerine uyum sağlamalarını rica ediyoruz."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17805.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Sabır Ayı Ramazan Hoş Geldin

20 Haziran 2016 Pazartesi 11:09

İSRA SURESİNDEN…
“78. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar (belli vakitlerde) namaz kıl;
bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.
Müfessirlere göre bu ayet, beş vakit namazı ifade etmektedir. Şöyle ki: Güneşin dönmesi, yani
zeval vaktinden sonra öğle ve ikindi namazı, güneşin batmasından sonra akşam ve yatsı
namazları vardır. Sabah namazı ise ayrıca zikredilmiş ve bu namazın şahitli olduğu
belirtilmiştir. Çünkü, tefsircilerin beyanına göre, gece melekleri ile gündüz melekleri sabah
namazında buluşur, hep birlikte bu namazın kılındığına şahit olduktan sonra gündüz melekler
kalır, gece melekleri ise semaya yükselirlermiş.
79. Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece)
Rabbinin,
seni,
övgüye
değer
bir
makama
göndereceğini
umabilirsin.
80. Ve şöyle niyaz et: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden
de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.
81. Yine de ki: Hak geldi; bâtıl yıkılıp gitti. Zaten bâtıl yıkılmaya mahkumdur.
82. Biz, Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin
ise yalnızca ziyanını artırır.”
Mümin, Kur’an’dan feyz almasını bildiği, bu maksatla okuduğu, dinlediği için, Kur’an
ayetleri kendisine şifa ve rahmet vesilesidir. Buna karşılık, hastanın ilaçtan yararlanmak
istemeyişi onun hastalığını artırdığı gibi, zalimin Kur’an’dan uzak durması da onun hüsranını
artırır.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
İbnu Mes'ud (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün
yere çubukla, kare biçiminde bir şekil çizdi. Sonra, bunun ortasına bir hat çekti, onun dışında
da bir hat çizdi. Sonra bu hattın ortasından itibaren bu ortadaki hatta istinat eden bir kısım
küçük çizgiler attı.
Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu çizdiklerini şöyle açıkladı: Şu çizgi insandır. Şu onu
saran kare çizgisi de eceldir. Şu dışarı uzanan çizgi de onun emelidir. (Bu emel çizgisini
kesen) şu küçük çizgiler de musibetlerdir. Bu musibet oku yolunu şaşırarak insana değmese
bile, diğer biri değer. Bu da değmezse ecel oku değer.
(Buhârî, Rikak: 3; Tirmizî, Kıyamet: 23, (2456); İbnu Mace, Zühd: 27, (4231); İbrahim
Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/469.)
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) yere bir çizgi çizdi
ve: "Bu insanı temsil eder" buyurdu. Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek: "Bu da
ecelini temsil eder" buyurdu. Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra: "Bu da
emeldir" dedi ve ilâve etti: "İşte insan daha böyle iken (yani emeline kavuşmadan) ona daha
yakın olan (eceli) ansızın geliverir.
(Buhârî, Rikak: 4; Tirmizî, Zühd: 25, (2335); İbnu Mâce, Zühd: 27, (4232); İbrahim Canan,
Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/470.)

ESMA ÜL HÜSNA
EL-MUîZ (celle celâluhu): İzzet veren, kuvvet veren. Allah bizi izzetli ve güçlü kılsın.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
HİKMET
İlim, fıkıh, adâlet, sebep, felsefe, kâinatın inceliklerini üstün ilimlerle bilmek, lâfzı az manası
engin... gibi çok çeşitli manalarda kullanılan geniş mefhumlu bir kelime.
İslâm âlimleri, hikmet için çeşitli tarifler yapmışlardır. Fakat çoğunluğun üzerinde ittifak
ettiği tarif şudur:
"Hikmet; faydalı ilim ve salih ameldir" (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak dini Kur'ân Dili, I,
915).
Merhum Hamdi Yazır, çoğunluğun bu tarif üzerine diyor ki: "Hem ilim, hem amel, hikmetin
en esâslı manâsını teşkil eder."
İlimsiz yapılan amel, faydalı da olsa hikmet olamayacağı gibi, amelsiz olan, tatbik edilmeyen
ilim
de
ne
kadar
cazip
görünürse
görünsün
hikmet
ismini
almaz.
Hikmet'i; nazarî hikmet ve ameli hikmet olmak üzere ikiye ayıranlar da olmuştur.
Nazari hikmet; kâinatta cereyan eden ilâhî kanunları (sünnetullah, tabiat kanunları değil de
tabiata ait Allah'ın takdir edip var ettiği kanunlar) tefekkür ve muhakeme etmek yoluyla elde
edilir. Kâinat, akıl sahipleri için bir kitabdır, şuurlu kimseleri hayretlere sevk eden hikmetlerle
dolu bir kitabadır.
Ameli hikmet ise, isabetli, yerinde ve faydalı olan fiillerdir. Fakat yukarıda da arzettiğimiz
gibi, İslâm mütefekkirlerinin çoğunluğu bunları ayrı ayn mütalâa etmemişlerdir. Yani, faydalı
ilmi salih amelden ayırmamışlardır. Onun için diyorlar ki; "hikmetin evveli varlık alemini
tefekkür, ortası din ve itaat, sonu ebedî saadettir." Yani kâinat sahifelerini, arz ve sema
yapraklarını ibretle tefekkür eden insan, eserden müessire, sanaattan sanatkâra, nakıştan
nakkaşa, sebepler aleminden o sebepleri yaratana zihnen ve fikren intikal eder. İşte bu
noktada karşısına din çıkar, yaratana karşı olan vazifesini öğrenir ve tatbik eder. Bu üstün
tefekkür ve tatbikat (amel) onu ebedi saadete ulaştırır.
ASRI SAADET’TEN İZLER
Piyadelerin kahramanı Seleme ibnu'l-Ekva
Oğlu İlyas onun faziletlerini bir tek cümlede özetler: Babam asla yalan söylememiştir!...
Bir insanın, iyi ve salih kimseler arasındaki yüce yerini almak için bu fazileti elde etmesi
yeterlidir.
Seleme İbnu'l-Ekva1 bunu elde etmişti, hem de lâyık olarak...
Seleme, sayılı Arap okçularındandı. Aynı şekilde kahramanlık, cömertlik ve hayır işlemede
yarışanlardandı.
O gönlünü İslâm'a teslim ettiğinde, onu ihlâsla teslim etti ve İslâm onu yüce kalıbına göre
işledi.
Seleme ibnu'I-Ekva' Rıdvan beyatına katılanlardandı.
Peygamber (s.a.v.) ve ashabı, hicretin altıncı yılında Kabe'yi ziyaret maksadıyla yola çıkmıştı
ama Kureyş onların karşısına çıkıp Kabe'yi ziyaretlerine engel olmuştu.
Peygamber (s.a.v.) onlara, savaşmaya değil ziyarete geldiğini haber vermek için Osman İbn
Affan'ı göndermişti...
Osman'ın dönmesini beklerken, Kureyş'in Osman'ı öldürdüğüne dair bir haber yayıldı. Bunun
üzerine Resûlüllah (s.a.v.), ashabının, ölünceye kadar savaşmak üzere tek tek biatlarını kabul
etmek için bir ağacın gölgesinde oturdu.
Seleme şöyle anlatır:
Ölünceye kadar savaşmaya biat için ağacın altına oturdum, Rasûlüllah’a (s.a.v.) biat ettim.
Sonra bir kenara çekildim. Biat edenler azalınca, Peygamber [s.a.vj: 'Seleme! Sana ne oluyor
da biat etmiyorsun?' dedi. Ben biat ettim yâ Rasulullah! dedim. 'Yine biat et' buyurdu. Bunun
üzerine tekrar biat ettim».

Ve o, biatini en iyi şekilde yerine getirmiştir. Hatta biat etmeden önce kelimeyi şehadeti
getirmesinden itibaren o biati hakkıyla yerine getirmiştir.
Kendisi şöyle der:
Rasûlüllah’la (s.a.v,) birlikte yedi, Zeyd İbn Harise'yle birlikte dokuz savaşa katıldım...
Seleme, kendisi piyade, ok ve mızrak atarak savaşanların en ustalarındandı...
Onun usulü, bugün izlenen büyük gerillâ savaşlarından bazılarının usulüne benzerdi...
Düşmanı kendisine saldırdığında onun önünde geri çekilirdi. Düşman geri çekildiğinde veya
dinlenmek üzere durduğunda suratla ona saldırırdı!...
O bu usulle, Zukared savaşı dîye bilinen savaşta, Uyeyne İbn Hısn e!-Fizari komutasında
Medine tepelerine baskında bulunan kuvvetleri tek başına püskürtmeyi başarmıştı...
Tek başına onların peşine düşüp devamlı dövüşerek onları oyaladı. Nihayet Rasulullah (s.a.v.)
sahabilerden müteşekkil bir güçle ona yetişmişti...
O gün Rasulullah (s.a.v.) ashabına şöyle demişti:
Piyadelerimizin en hayırlısı Seleme ibnu'l-Ekva'dır!.
Hazırlayan: Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17806.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

2 ile 5 yaş arasında sünnet önerilmiyor!
Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Harun Reşit Ayangil, 2 ile 5 yaş
arasında sünnetin önerilmediğini açıkladı. İyileşme süreci daha hızlı oluyor
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Son yıllarda erkek çocuklara sünnetin erken yaşlarda uygulanması yönünde bir eğilim
görülüyor. Sünnetin özellikle yenidoğan döneminde yapılması hem lokal anestezi yapılmasına
olanak sağlıyor, hem de iyileşme süreci ileriki yaşlara göre daha hızlı oluyor. Bu sebeple
olabildiğince erken yaşlarda sünnet yapılmasının daha doğru olduğunu belirten Dr. Ayangil,
sünnet sonrasında bebek bezlerinden kaynaklanan herhangi bir soruna yol açmadığını da
söyledi.
Psikolojileri olumsuz etkileniyor
2 ile 5 yaş arasında erkek çocuklar, cinsel kimliklerini, cinsel organlarını tanıma döneminden
geçiyor. Dr. Harun Reşit Ayangil, bu yaş aralığında sünnet yaptırılmasının olumsuz etkilerini
şöyle açıkladı: “Bu dönemde cinsel organı ve kimliğini tanıma süreci geçiren çocuklarda
sünnet, psikolojilerini olumsuz etkiliyor. 5 yaşından sonra yapılan sünnetlerde hem iyileşme
süreci uzun oluyor hem de çocuk daha büyük bir korku ve endişe yaşıyor. Tıbbi bir
zorunluluk olmadığı sürece sünnetin 2 yaşından önce veya çok ileri bir tarihe atmamakla
birlikte 5 yaşından sonra yapılması öneriliyor.”
Mutlaka hastanede yaptırılmalı
Sünnet işlemini ev ortamında gerçekleştiren aileleri uyaran Dr. Ayangil, uygun olmayan
şartlarda yapılan sünnetlerde yeterli hijyen sağlanamayacağını, bunun da birtakım

enfeksiyonlara yol açabileceğini ifade etti. Bir tören şeklinde yapılan sünnet işlemi ayrıca
çocuğun da psikolojisini olumsuz şekilde etkileyerek daha fazla endişe duymasına sebep
olduğunu söyleyen Dr. Ayangil, “Hastane şartlarında temiz materyallerle yapılan sünnetlerde
enfeksiyon riski ortadan kalkıyor. Bunun yanı sıra anestezi yardımıyla da işlem acısız şekilde
gerçekleşiyor. Bu sebeple sünnetin, mutlaka hastanede yaptırılması gerekiyor” diye konuştu.
Sünnet hakkında bilinmesi gerekenler
Sünnet işleminden önce uygulanan uyuşturma yöntemleri ile ilgili bilinmesi gerekenleri
anlatan Dr. Harun Reşat Ayangil, işlemden sonra hangi durumlarda doktora başvurmak
gerektiğini de şöyle anlattı:
• Sünnet işlemi için lokal veya genel anestezi yapılabiliyor. Ancak lokal anestezi ile sünnet,
yenidoğanlar hariç ciddi travmalara neden olduğu için tavsiye edilmiyor. Hem çocuğun hem
de doktorun konforunu artıran genel anestezi, çocuğun travma yaşamasına da engel
olduğundan dolayı daha çok tercih ediliyor.
• İğne öncesinde yapılan krem uygulamasının bir faydası bulunmuyor. Krem, sadece cildi
uyuşturuyor. Ancak sünnet işlemi esnasında cilt değil, cilt altındaki doku bölgesinde acı
duyuluyor. Bu sebeple krem uygulaması ile sünnet yaptırmak önerilmiyor.
• Dondurucu bir uygulama olan sprey, bebeğin cinsel organının donmasına yol açıyor. Bu da
iyileşme sürecini bozma ve kan dolaşımını olumsuz etkileme gibi telafisi mümkün olmayan
sorunlara neden olabiliyor. Bu sebeple uygulanma sıklığı en az olan spreyden kesinlikle uzak
durulması gerekiyor.
• Sünnet sonrasında kanamanın uzun süre devam etmesi, işlemden 6-8 saat sonra çocuğun
idrarını yapamaması, cinsel organın çevresindeki kızarıklık ve morluğun 3-4 gün sonrasında
azalmaması gibi durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17807.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Vali ile Başkan Ramazan Sokağı'nda
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mimarsinan Parkı'nda kurulan Ramazan
Sokağı'nı Kayseri'ye yeni atanan Vali Süleyman Kamçı ile birlikte gezdi.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı'ya Ramazan Sokağı'nı
tanıttı. Vali Kamçı ve Başkan Çelik, Ramazan Sokağı'ndaki esnafları gezerek vatandaşlarla
sohbet etti. Vali Kamçı, Ramazan Sokağı'nın renkli köşelerinden birisi olan fotoğraf
stüdyosuna da girerek padişah kıyafeti ile tahta çıktı ve fotoğraf çektirdi.
Ramazan Sokağı turunu sürdüren Vali Süleyman Kamçı ve Başkan Mustafa Çelik, künefecide
mola vererek taze künefeden tattı. Daha sonra Osmanlı Çadırına geçen Vali ile Başkan,
çadırda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Mustafa Çelik, Osmanlı Çadırı'nda çay
içilirken Vali Süleyman Kamçı'ya Ramazan Sokağı'nda yapılan etkinlikleri anlattı. Bu sırada
Vali Kamçı'nın padişah kıyafeti ile çektirdiği fotoğraf kendisine hediye edildi.

Ramazan Sokağı ile ilgili düşüncelerini dile getiren Vali Süleyman Kamçı, "Sürekli Ramazan
Sokağı'nın ismini duyuyordum. Gelmek bu akşama nasip oldu. Çok beğendim. Vatandaşın
çoluk çocuk gelebileceği bir mekan olmuş. Çok güzel bir etkinlik yapılmış. Belediye
başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum. Ramazan Sokağı'na şehir
dışından gelenlerin de olduğunu görüyorum. Burada Kayseri'nin güzelliği yansıtılıyor." diye
konuştu.
GRUP TİLLO'YU DİNLEDİLER
Ramazan Sokağı'nın teravih namazı sonrası başlayan programına bu kez Grup Tillo konuk
oldu. Kendilerine has ezgileri ve ilahileriyle tanınan Grup Tillo'yu Vali Süleyman Kamçı ile
Başkan Mustafa Çelik de izledi. Konsere Kayserililer de büyük ilgi gösterdi.
Konserin ilk bölümünü izleyen Vali Kamçı ve Başkan Çelik, bir başka programa katılmak
üzere gösteri alanından ayrılmadan önce sanatçılara çiçek verdiler. Bu sırada Başkan Mustafa
Çelik, sanatçılardan ‘Medine'ye Varamadım’ ilahisini seslendirmelerini istedi. Grup Tillo'nun
seslendirdiği ilahiye Vali Kamçı ve Başkan Çelik de eşlik etti.
Vali Süleyman Kamçı ile Başkan Mustafa Çelik'in ayrılmasının ardından konserin ikinci
bölümüne geçildi. Grup Tillo Üyesi Mustafa Kadaş, “Türküyle Kürdüyle, Gürcüsü Arabıyla
bir ve beraberiz. Bizi kimse ayıramaz. Bizi birbirimizden kimse koparamaz. Buna kimsenin
gücü yetmez. Çanakkale'de ders verdik. Sakarya'da, Dumlupınar'da ders verdik. Bugün
Doğuda ders veriyoruz. Gerekirse daha da veririz." dedi.
Grup Tillo, Ramazan Sokağı'nın gösteri alanında büyük ilgi ve beğeniyle dinlendi. Konser
sonrası her akşam olduğu gibi sanatçılar ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire
Başkanı Bayar Özsoy tarafından çekilişler yapılarak şanslı izleyicilere hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17808.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Ramazan’ın şifa kaynağı: Hoşaf
Kayseri Memorial Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alper Yurci, Türk mutfağında
yer alan hoşafın, Ramazan'da bağırsak sağlığı için gerekli olan lif ve sıvıyı bir arada
barındırdığını, bu nedenle iftar ve sahur sofralarından hoşafın eksik edilmemesi gerektiğini
söyledi.
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Ramazan ayının bu yıl uzun ve sıcak günlere denk gelmesinden dolayı yoğun olarak sıvı açığı
yaşanacağını belirten Doç. Dr. Alper Yurci, iftar ve sahur arasında bol miktarda sıvı ve meyve
tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Sadece iki öğün tüketmenin mide ve bağırsak
rahatsızlıklarını tetikleyeceğini kaydeden Doç. Dr. Alper Yurci, kabızlık, ishal, karın ağrısı ve
şişkinlik problemlerinin yaygın görülebileceğine dikkat çekti.
HOŞAF: HOŞ SU
Sıvı ve lifi bir arada barındıran hoşafın, bağırsak ve mide için ideal bir beslenme olanağı
sunduğunu kaydeden Doç. Dr. Alper Yurci, beslenmeyle ilgili şu önerilerde bulundu:

“Hamur işlerinden, hamurlu tatlılardan, yoğun yağlı gıdalar ve kızartmalardan, gazlı
içeceklerden uzak durulmalıdır. Bunun yanı sıra geleneksel Türk mutfağından, ‘hoş su’
anlamına gelen, her türlü meyveyi barındıran hoşafı şiddetle tavsiye ederiz. Hem yeterince lif
hem de sıvı tüketiminde hoşafın önemli olduğunu biliyoruz. İftarda ve sahurda sofrada
bulunması gereken bir yiyecek olarak önerilebilir.”
RAMAZAN FELSEFESİNE UYGUN AZ VE SADE BESLENME
Doç. Dr. Alper Yurci, beslenmeye dikkat etmenin yanı sıra, iftar sonrası yapılacak yürüyüş ve
egzersizin de bağırsak sağlığı için önemli olduğuna işaret etti.
Bağırsak hastalıklarının yaşlılarda gençlerden, kadınlarda erkeklerden daha fazla görüldüğünü
dile getiren Doç. Dr. Alper Yurci, “Ramazanın felsefesine göre Ramazanı yaşamak
gerektiğini, bunu beslenmemize de yansıtabilirsek, sağlıklı bir Ramazan geçirebiliriz.
Beslenmemize, egzersizimize devam edebiliriz. Yapacağımız küçük değişiklikler hem
Ramazan hem de sindirim sistemi sağlığı açısından önemli olacak” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17809.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Cazipleştirilen intiharlarda büyük artış
Ülkemizde intihar girişimlerinin ve ölümle sonuçlanan intiharların sayısı giderek artıyor.
Kayseri’de 2016’nın ilk üç ayında toplam 216 kişi intihara teşebbüs ederken, 2015 yılında da
55 kişi intihar ederek hayatına son verdi. İntihar edenlerin yüzde 58,2’sini erkekler, yüzde
41,8’ini kadınlar oluşturdu. Kadınlarda intihar girişiminin daha fazla yaşandığı ancak ölümle
sonuçlanan intihar sayısının erkeklerde daha fazla olduğu görüldü.
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Sıradanlaştırıldı
Rakamların yükselmesi karşısında görüşlerini aldığımız Klinik Psikolog Mehtap Karakaya,
intiharın ne yazık ki alışılmış bir kelime hâline getirildiğini belirterek “Alıştığınız şeye
tepkisizleşirsiniz. Dolayısıyla intihar eylem olarak da normalleşmekte... Zihinlerde bu denli
sıradanlaşan kelimenin sosyal medyada, ekranlarda hatta bazı kitaplarda ‘cazip’ gösterilmesi
maalesef hayatına son verenlerin sayısını artırıyor.” dedi.
İntiharın reklamı, övgüsü olmaz!
Şarkılar, diziler, haberler gibi görsel ya da işitsel kaynakların şuuraltına işlediği ‘başka çaren
yok, ölmelisin!’ veya ‘böyle onursuz yaşamaktansa öl daha iyi!’ mesajlarının intiharları
körüklediğinin altını çizen Karakaya “Sosyal çöküntü ya da toplumsal çöküntü; adına ne
denilirse denilirsin bu tablo çöküntü değil yıkımdır! Modern/postmodern çağ depremi
hepimizi sarsıyor. Çoğumuz, yönetmemiz gereken teknolojiye esir olmuş bir durumdayız.”
diye konuştu.
İntihar sebepleri
İntihar sebepleri arasında “Ne istediğini bilmemek, hedefsizlik, aile içi çatışma, depresyon,
kişilik bozuklukları (bilhassa manik-depresifler), işsizlik, şiddetli geçimsizlik, aşk acısı, iflas”

gibi sorunların ağırlıkta olduğunu ancak gün geçtikçe sebeplerin de küçülerek bazen özenti
unsurunun dahi intihara yol açtığını söyleyen Mehtap Karakaya, bazı popüler romanların da
etkileyebildiğini kaydederek şunları belirtti:
Psikolojik romanların etkisi
“Kitapların etkisine de değinmek istiyorum: Psikoloji-Psikiyatri camiasında göz ardı edilen
bir bilim dalı var: Edebiyat! Rol model alma dediğimiz hususta edebi eserlerin payını
görmezden gelemeyiz. Çoğu insan okuduğu bir roman kahramanını, yazarı kendine rol model
seçer. Onun gibi davranmak, onun gibi yaşamak hatta onun gibi ölmek ister. Psikolojik
romanlarda intihar vakalarına rastlarsınız. Bu tip romanların sözlerini, cümlelerini
içselleştiren bir sürü insan tanıdım. Birçok kadın içten içe ‘Bihter’ ya da ‘Dilber’ gibi ölmeyi
hayal etti, birçok erkek de ‘Zebercet’ gibi... Yolda yürürken kendini ‘Yüzbaşı Şeref’ zanneden
kaç insanla karşılaşıyoruz bilseniz. Bunlar aklıma gelenler...
Harika romanlar, harika anlatım ama yanlış algı. Suç yazarlarda değil, yazanların gayesini,
mesajını yanlış yorumlayanlarda…”
Cesur insan canına kıymaz!
Karakaya; dini inancı, dünya görüşü ve milliyeti ne olursa olsun kişiliğin, kimliğin oturduğu
güçlü karakterli, cesur insanların canına kıymayıp sorunlarla sonuna kadar mücadele etmeyi
tercih ettiğini belirterek “Ölmek çaresizliğe çare olamaz.” mesajını verdi.
İntihara meyilli genler
Geçtiğimiz yıllarda Johns Hopkins Üniversitesi’nde yapılan araştırmada tek bir gendeki
değişkenler kullanılarak, bir kişinin intihara meyilli olup olmadığının anlaşılabileceğinin kan
testi yoluyla tespit edilebildiğini de hatırlatan Karakaya “Bu test aracılığıyla intihara meyilli
olan kişileri durdurmak mümkün. SKA2 geni olarak tanımlanan gen kortizol-stres hormonu
seviyelerini kontrol altında tutmaktan sorumlu. Bunun artması durumunda araştırmacılar
insanı ‘frensiz araba’ya benzeterek intihar riskinin fazla olduğunu, mantıklı düşünme yetisini
kaybettiklerini saptadılar. Kan testi yoluyla SKA2 oranı saptanıyor ve devreye terapistler ya
da doktorlar girerek olası bir intihar vakasını engelliyor.” dedi.
İntiharlar önlenebilir
Klinik Psikolog Mehtap Karakaya intiharların önlenebilmesi için de şu tekliflerde bulundu:
“İntihar kelimesini kullananları dikkate almalı, onları ikna etmeliyiz. Hedefler belirlenmeli,
ailesi ile iletişim halinde olunmalı, aşırıya kaçmadan, mükemmeliyetçi tutumla mesafeli bir
yol haritası çizilmeli, kamu spotları ve görsel malzemeler hazırlanarak onların kurmaca dünya
ile gerçek dünya arasındaki farkı idrak etmeleri sağlanmalı, okullarda bu konuda
bilinçlendirici eğitimler verilmeli.”
Haber: Rıfat YÖRÜK-Fatma URAL
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17810.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Işıklar arızalandı, Meydan karıştı!
Cumhuriyet Meydanı'nda dün öğle saatlerinde arızalanan trafik ışıkları sürücüleri zor duruma
soktu.
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Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen alt yapı
çalışması sırasında öğle saatlerinde arızalanan trafik ışıkları kısa süreli kargaşaya neden oldu.
Kentin en yoğun bölgelerinden biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar uzun süre
trafikte beklemek zorunda kaldı. Araçlarından inen bazı sürücüler duruma korna çalarak tepki
gösterdi. Yaklaşık iki saat süren arıza görevli ekiplerce giderildi.
Haber: Tuba Köksal
Fotoğraf: Kezban Atasoy
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17811.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Billboard yoluyla tebliğ
Hacılar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten Seyyidoğlu Cam firmasının Yönetim
Kurulu Başkanı Celalettin Sipahioğlu, billboard yoluyla tebliğ faaliyeti yürütüyor. Ramazan
öncesi başladığı uygulamada şehrin merkezi yerinde her hafta bir billboard kiralayan
Sipahioğlu “ayet”li mesajlarını buradan halka ulaştırıyor.
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Kendisiyle görüştüğümüz Sipahioğlu, tebliğ faaliyetlerini yıl boyunca sürdürmeyi
düşündüğünü belirtti.
Sipahioğlu kimdir?

Erzurum İslamî İlimler Fakültesi mezunu olan sevilen işadamı Celalettin Sipahioğlu, Furkan
Radyo ve Birlik FM radyo kanallarında yıllarca programlar yaptı. “Hz. İbrahim ve Tebliğ
Metodu” ve “Namaz-Allah İle Buluşma” isimli iki eseri olan Sipahioğlu, Kayseri’de pazar
sabahları Cami-i Kebir’de kılınan namaz sonrası arkadaşları ile yaptığı dağ yürüyüşleriyle de
tanınıyor.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17812.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Milli Mücadele ruhunu yaşatan müze
Kayseri Büyükşehir Belediyesince restore ettirilerek Milli Mücadele ve Eğitim Müzesi'ne
dönüştürülen tarihi Kayseri Lisesi binasında, 1919-1922 yıllarında yaşananlar, silikon
heykeller ve animasyon filmlerle anlatılıyor.
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"Eğitim" ve "Milli Mücadele" olarak iki bölümden oluşan müzenin girişinde, Milli Mücadele
döneminde Kayseri Lisesinde eğitim gören ve Sakarya Meydan Muharebesine katılarak şehit
olan 63 son sınıf öğrencisinin isimlerinin yazılı olduğu anıt şeklinde bölüm yer alıyor.
Şehit olan öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu anıtta sesli olarak öğrencilerin adları
okunarak yoklama alınıyor. Her öğrencinin ismi okunduktan sonra "burada" diye gelen cevap,
ziyaretçileri duygulandırıyor.
Müzenin giriş kısmında, Kayserililerin Milli Mücadeleye verdiği destek, o dönem halkın
yaşantısı, ekonomik durumu ve savaş dönemi anlatılıyor. Zemin katta, animasyon filmlerin de
oynatıldığı alanda halkın yaşantısının gerçekçi bir şekilde anlatılabilmesi için gerçek soğan,
sarımsak, yumurta, buğday, bulgur, nohut, fasulye ve samanın yanı sıra o dönem kullanılan
eşek, at gibi binek hayvanlarının maketleri yer alıyor.
Günlük yaşamının anlatıldığı bölümün hemen karşısında ise silikondan yapılmış Türk bayrağı
ve o döneme ait tarım aletlerini tutan insan figürleri, figürlerin arka kısmında ise halkın
işgallere tepki gösterdiğini anlatan animasyon filmin gösterildiği dev ekran bulunuyor.
O dönem Büyük Millet Meclisinin Kayseri'ye taşınması ihtimali üzerine çizilen meclis
kürsünün birebir aynısı da sınıflardan birinde oluşturularak ziyaretçilerin beğenisine
sunuluyor. Müzeyi ziyaret eden vatandaşların ilgisini en çok bu bölüm çekiyor. Kürsüye çıkan
vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirmenin heyecanını yaşıyor.
Müzenin diğer bir bölümünde ise o dönemde kullanılan savaş aletleri, askeri kıyafetler
sergileniyor ve cephedeki askerlerin durumu, savaş uçakları, düşman askerleriyle çarpışma
anları minyatür maketlerle anlatılıyor.
İz bırakmış siyasetçiler ve sanatçılar da yer alıyor
Müzenin eğitim bölümünde, Kayseri Lisesinden mezun olmuş Türkiye'de iz bırakmış siyasiler
ve sanatçılar yer alıyor.
Müzede, Kayseri Lisesinden mezun olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 11.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bal mumu heykelleri, Emel Sayın, Göksel Arsoy ve daha

birçok ünlü isimle ilgili de tarihi bilgiler yer alıyor. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar,
Abdullah Gül ve Turgut Özal heykelleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.
Ayrıca 50 yıl önce Kayseri Lisesinde kullanılan deney aletleri, laboratuvar ortamı da yine
müzede sergileniyor.
12 milyon lira harcandı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
lisenin Kayseri'deki sivil mimarinin en önemli başyapıtlarından birisi olarak kabul edildiğini
ifade ederek şöyle devam etti:
"1904 yılında Abdülhamid tarafından yaptırılan tarihi bina, okul olarak kullanılıyordu ama
yaşlanmış, adeta dökülüyor denilecek bir yapı halindeydi. Milli Eğitim ile protokol yaparak
tarihi binanın arka tarafında çok modern yine ana bina tarzına uygun okul binası yapıp
öğrencileri oraya taşıdık. Daha sonra bu binayı Milli Mücadele ve Eğitim Müzesi olarak
yeniden düzenledik. 12 milyon lira harcama yaparak aslına uygun olarak restorasyon
gerçekleştirip daha sonra da içinin tefrişatını yaptık."
Milli Mücadele ruhu müzede yaşatılıyor
Kayseri Lisesinin 1921'de Sakarya Muharebesi'nde öğrencilerini şehit vermiş bir okul olma
özelliğini taşıdığını aktaran Çelik, şunları söyledi:
"Lise son sınıfta okuyan 63 öğrencisini şehit veren ve o dönem mezun veremeyen Kayseri
Lisesi, Milli Mücadele ruhunun tam olarak anlatıldığı ve işlendiği okul olarak önümüzde
duruyordu. Biz de o ruha uygun olacak şekilde burayı dekore edip müze olarak vatandaşların
ziyaretine açtık. Milli Mücadele ruhunu müzede yaşatmaya çalışıyoruz. O dönemde çok
mücadeleci bir Kayseri varmış. İşgalci kuvvetleri kınayan mitinglerin, halk tepkilerinin
anlatıldığı bir bölüm var. Dinamik bir Kayseri'nin o dönemdeki yaşantısı da anlatılıyor. Yine
savaş yıllarındaki yaşantı, o günkü halkın hali, ekonomik durumu, geçim kaynağı, günlük
yaşantısı da gerçek insan boyundaki silikon maketlerle anlatılıyor."
Kayseri Lisesinin siyaset ve sanat alanında Türkiye'ye mal olmuş çok ünlü isimleri de
yetiştirdiğini, müzenin eğitim bölümünde bunlara da yer verildiğini dile getiren Çelik, ayrıca
halen birçok özel okulda bulunmayan ancak 50 yıl önce Kayseri Lisesinde kullanılmış deney
setlerinin de müzede sergilendiğini söyledi.
İnsanların müzeyi ziyaret ettiğinde görerek, dokunarak, inceleyerek ve hissederek Milli
Mücadele dönemini anlamasını istediklerini vurgulayan Çelik, bunda da başarılı olduklarını
ve olumlu geri dönüşlerin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17813.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Nedir bu din düşmanlığınız?
Din ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Kayseri Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu,
imam Zafer Gevrek’e yapılanların haksızlık olduğunu belirterek, CHP kanadına yüklendi.
“Sizler ne zaman bir Müslüman'ın yanında olacaksınız? Nedir sizin bu din ve din görevlisi
düşmanlığınız?” diye soran Kaşıkçıoğlu CHP’nin tavrını kınadı.

21 Haziran 2016 Salı 10:25

Diyanet-Sen Kayseri Şubesi tarafından bir basın açıklaması yapılarak Pınarbaşı’nın Kurttepe
Köyünde 58 yaşında vefat eden ve halk arasında ‘Komünist Çavuş’ olarak bilinen vatandaşın
cenaze namazının, köyün imamı tarafından, inancının İslam’a uymadığı gerekçesiyle
kıldırılmaması, sonrasında ise imam Zafer Gevrek’in görevden alınmasıyla ilgili yaşanan
süreç eleştirildi.
CHP’ye yüklendi
Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri il yönetiminin bu konulara dikkat etmeden konuyu bilerek
çarpıttığını iddia eden Kaşıkçıoğlu şu ifadelere yer verdi:
“CHP yönetimi kendilerine her ulaşan haberin doğru olduğu düşüncesiyle hareket ediyor. Din
görevlimiz Zafer Gevrek’den konuyla alakalı bilgi almadan maksatlı bir şekilde hareket
edilmiştir. İlçe müftülüğü ‘din görevlisinin açığını buldum’ düşüncesinden hareketle amiri
Kayseri İl Müftümüze dahi haber vermeden, dinsiz bir insanın cenazesine sahip çıkacak kadar
din görevlisi düşmanı olmuştur.
Ey CHP! Askerine kurşun sıkan ve sıktıran terör örgütüne, yatayına, dikeyine, paraleline,
meydanlarda zaman geldi ‘Hepimiz Ermeni’yiz’ sloganları, İstanbul’daki LGBTİ yürüyüşüne
pankartını alda gel sloganıyla, iktidara gelebilmek için her yol mubahtır fikrinden hareketle;
diyaneti, din görevlisini, insanlığı, hakkı ve hukuku karşına almaktan hiç çekinmedin.
Soruyorum sizlere! Sizler ne zaman bir Müslüman'ın yanında olacaksınız? Nedir sizin bu din
ve din görevlisi düşmanlığınız? Allah’a, peygamberlerine ve İslam'ın kutsal değerlerine küfür
ve hakaret etmenin kişiyi dinden çıkaracağının bilincinde olan üyemiz Zafer Gevrek hocamız
daha önce vermiş olduğu sözden dolayı haklı olarak adı anılan şahsın cenaze namazını
kıldırmamıştır. Üyemizin Ramazanı Şerif öncesi girmiş olduğu nakil sınavını kazanarak bir
başka ilçemize naklen ataması yapılmış olmasına rağmen ilçe müftüsünün işgüzarlığı neticesi
üyemizin muvafakatı verilmeyerek, Ramazandan sonraya bırakılmıştır. Bu süreçte başta din
görevlisine zulmeden bir şefin diyanet camiasında çalışması bizim için büyük bir talihsizliktir.
İlçe müftülük şefinin zulmüne seyirci kalan adeta gölge müftülük yapmasına fırsat veren, bu
konuyla alakalı bir vatandaşı din görevlisine tercih edip alelacele il müftülüğüne dahi bilgi
vermeden yetkisi olmadığı halde görevlimizi görevden aldığını medyada beyan eden ilçe
müftüsünü kınıyoruz. İstismara açık olabilecek her fırsatı ülke gündemine getirmekten
gocunmayan CHP'nin bu tutumunu kınıyoruz. Malum medyanın bu tür talihsiz olayları fırsat
bilip din düşmanlığı yapmak adına birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yıpratmak
pahasına yapılan bu tür paylaşımlarını esefle kınıyoruz. İnandığı doğrudan taviz vermeden
doğru bildiğini yapmaktan çekinmeden onurlu, kararlı ve cesur duruşundan dolayı, üyemiz
Zafer Gevrek hocamızı tüm üyelerimiz adına tebrik ediyoruz. Diyanet-Sen Kayseri şubesi

olarak bu güne kadar üyelerimizin haklı olduğu tüm konularda kararlılıkla sonuna kadar
üyelerimizin yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Mazlum-Der’den de imama destek
Diğer yandan yaşanan olaylarla ilgili olarak bir eleştiri de Mazlumder Kayseri Şubesi’nden
geldi.
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, cenaze namazını kıldırmayan imamın
görevden alınmasını hak ihlali olarak değerlendirdi.
İnsanların her türlü beşer inancı kabul etme hürriyeti olduğunu söyleyen Başkan Ahmet Taş,
“Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak görev yapan imamlarda İslam dininin esaslarını
topluma ulaştırmakla görevli devlet memurlarıdır. Müslüman olmadığını söyleyen, ilan eden
İslam’ın kutsalları olan Kur’an-ı Kerime ve onun peygamberi Hz. Muhammed’e inanmayan
insanlara ve onların cenazelerine Müslüman muamelesi yapmak imamlar dahil hiç kimsenin
sorumluluğunda değildir. Bu durum diğer din adamları (Papaz ve hahamlar) için de geçerlidir.
Bahsedilen köy imamının ‘Komünist Çavuş’ olarak bilinen ilgili şahsın eğer bu dine mensup
olmadığını ilan etmiş ise cenazesinin İslami usullere göre defnedilmesi imamın görevleri
arasında değildir. Bu sebeple de ilgili imamın hakkında soruşturma yapılmadan görevden
alınması büyük bir hukuk ihlali olup hukuk devleti anlayışının hiçe sayılmasıdır.” diye
konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17814.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Tatil sorunların çözümü için fırsat
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, düzenlediği basın toplantısı ile 20152016 eğitim ve öğretim yılını değerlendirdi. Meslekteki sıkıntıları dile getiren Kalkan, “Tatil
dönemi sorunların çözümü için fırsata dönüştürülmelidir” dedi.

21 Haziran 2016 Salı 10:27

Şube binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı
Aydın Kalkan, "2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci kanaat dönemi, öğrencilerimizin
çalışma ve özverilerinin karşılığını alacakları karne heyecanıyla sona erdi. Böylece
öğrencilerimiz için dinlenme, öğretmenlerimiz için yenilenme, yöneticilerimiz için ise
sorunların tespiti ve çözümü için bir fırsat dönemine giriyoruz.” dedi.
“Milli Eğitim Bakanlığı, sona eren eğitim-öğretim yılının bilançosunu çıkararak, başta eğitim
çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile çalışma şartları olmak üzere, eğitim-öğretimin
kalitesine ve çıktılarına olumsuz etkisi olan sorunlara, yeni eğitim-öğretim yılından evvel
çözüm bulmalıdır.“ diyen Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:
“2015-2016 eğitim-öğretim yılının ikinci kanaat dönemi, öğrencilerimizin çalışma ve
özverilerinin karşılığını alacakları karne heyecanıyla sona erdi. Böylece öğrencilerimiz için
dinlenme, öğretmenlerimiz için yenilenme, yöneticilerimiz için ise sorunların tespiti ve

çözümü için bir fırsat dönemine giriyoruz. Öğrencilerimizin daha iyi bir sistemde yetişmeleri;
öğretmen, yönetici, şef, memur ve hizmetlilerimizin iş barışı içerisinde daha nitelikli ve
verimli bir performans ortaya koyabilmeleri için bazı sorunları ve çözüm önerilerimizi
kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bugüne kadar elde edilen haklar, özgürlükler ve
kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek, millet iradesini önceleyecek, hayatın her alanında
kendini hissettirecek yeni bir anayasanın hayata geçirilmesini çok önemli buluyoruz. Yeni
anayasa ile birlikte insan gerçeğimiz ve medeniyet değerlerimizle uyumlu bir müfredatın bir
an önce yürürlüğe girmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Öğretmenlerimiz ve
öğrencilerimiz, insan varoluşunun doğal işleyen mahiyeti gereği, anlama ve düşünme
faaliyetlerini tatile çıkarmak gibi bir yanılgıya düşmeden, ‘insan, bilmekle yorulmaz, tersine
bilmemekle atalet kazanır. Asaletle atalet yan yana duramaz’ ilkesi doğrultusunda hareket
etmelidir.”
Kalkan karşılaştıkları bazı sıkıntıları ise şu şekilde sıraladı:
Öğretmenin itibarı ve şiddet
“Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları son dönemlerde iyice artmış ve okullarımızda
yaygın bir sorun hâlini almıştır. Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimcilere yönelik her saldırının sıkı
takipçisi olarak, suçluların cezalandırılmasını sağlamalıdır. Bakanlık, Hukuk Müşavirliği
kanalıyla yargıya intikal etmiş davalarda kendi personelinin yanında olduğunu göstermeli,
nerede duracağı belli olmayan bu şiddet olaylarının bir an önce son bulması için gereğini
yapmalıdır. Ayrıca, öğretmenlerimizin özlük, mali, sosyal hakları ve çalışma şartları, itibar ve
saygıyı temsil edecek şekilde düzenlenmeli ve geliştirilmelidir.
Tacizciler en ağır şekilde cezalandırılmalı
Geride kalan eğitim-öğretim yılında, maalesef bazı taciz ve istismar olayları gündeme
gelmiştir. Eğitim kurumlarında cinsel taciz ve istismar istatistikleri incelendiğinde, konunun
acil tedbir gerektiren bir boyuta ulaştığı görülmektedir. Taciz yapan her kim olursa olsun, hak
ettiği muameleyi görmeli, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bakanlık, taciz ve istismar
iddialarının üzerine giderek konu adli makamlara intikal etmeden evvel gerekli tahkikatı
tamamlayıp inisiyatifi eline almalı, öğretmenlerin ve eğitim kurumlarının yıpratılmasının
önüne geçmelidir.
Liselerde ‘Gezi’ provasına müsaade edilmemeli
Son günlerde bazı liselerimiz maalesef birilerinin provokatif eylemleriyle gündeme
gelmektedir. Okul yöneticilerine yönelik sistematik protestolarda öğrenciler dışarıdan
manipüle ve istismar edilmektedir. Yeni bir ‘Gezi’ kalkışması zemini arayanlar, bugün
liseliler üzerinden yeni bir hazırlık içerisindedir. Eğitim-öğretim ortamlarını, oradaki
çocuklarımızın masumiyetini perde arkasında tezgahlanan kirli emel sahiplerinin istismar
etmesine fırsat verilmemelidir. Velayeti velilerde olan çocuklarımız illegal yapıların
telkinlerine terk edilmemeli, velilerimiz çocuklarıyla bu dönemde daha sıkı ilgilenmelidir.”
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17815.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Karahan tüneli’nde araç geçişleri başlıyor
Malatya ile Doğu Anadolu'daki 12 ili Kayseri üzerinden batıya bağlayacak olan D-300
karayolu üzerindeki Karahan Tüneli'nden 24 Haziran'da araç geçişleri başlayacak. Resmi
açılışını Başbakan Binali Yıldırım’ın yapacağı tünel Ramazan Bayramında bölgede yaşanacak
trafiği en aza indirgeyecek.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 214 milyon TL
tutarında maliyeti olan Karahan Tüneli’nde 24 Haziran günü araç geçişlerinin başlatılacağını
belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık yaptığı açıklamada,
Karahan Tüneli için resmi açılışın Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya’ya geleceği tarihte
düzenleneceğini, ancak araç geçişinin 24 Haziran Cuma günü yapılacağını, söyledi. Tünelden
araç geçişlerinin başlayacağı gün Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,
Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin
Malatya’da olacağını dile getiren Çalık, “Bakanlarımız ile birlikte Karahan Tüneli’nde araç
geçişini başlatacağız. Ancak resmi açılış töreni Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya’ya
yapacakları ziyarette gerçekleştirilecektir. Başbakan Binali Yıldırım, Ramazan Bayramı
öncesi ve sonrasında yaşanacak olan trafik akışında vatandaşların daha rahat ulaşımı için
tünelde araç geçişine izin verilmesi talimatı üzerine açılış töreni beklenilmeden araç geçişleri
yapılacaktır” şeklinde konuştu.
“20 dakikalık yol 3-5 dakikaya indi”
Çalık, Karahan Tüneli’nin çit tüplü ve tünellerin bin 600 metre uzunluğunda, tünel bağlantı
yollarının da 7 bin 57 metre olduğunu kaydetti. Çalık, “Tünelin hizmete girmesiyle yüksek
rakımlı sarp ve uçurumlarıyla tanınan, buzlanmaya maruz kaldığından özellikle ağır tonajlı
nakliye araçlarınca çok büyük zorluklarla aşılan, yoğun kar mücadelesi yapılan açık tutulması
için yoğun uğraş ve masraf gerektiren Karahan Geçidi tarihe karışacak. Yol kullanıcılarına
daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunulacaktır. Tünel ile yol bin 200 metre
kısalacak, mevcut haliyle yaklaşık 15-20 dakikada geçilen bu kesimde seyahat süresi 3-5
dakikaya inecektir. Böylece zaman ve yakıttan tasarruf edilerek milli ekonomiye katkı
sağlanacaktır” diye konuştu.
Çalık, Karahan Tüneli’nin toplam maliyetinin 214 milyon TL tutarında olduğunu belirterek,
bunun 157 milyon 309 bin TL’sinin tünel yapım maliyetini, yaklaşık 30 milyon TL’sinin
bağlantı yolu maliyetini, 13 milyon TL’sinin bağlantı yolu üst yapı maliyetini ve 13 milyon
665 bin TL’nin de tünel ikincil işler maliyetini oluşturduğunu kaydetti.

24 Haziran Cuma günü bakanlar Arslan, Yılmaz, Tüfenkci ve Genel Başkan Yardımcısı
Çalık’ın birlikte Karahan Tüneli’nde geçiş yaparak araç trafiğini başlatacağı kaydedildi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a Malatya’nın ulaşım yatırımları,
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a ise eğitim yatırımları hakkında sorun ve taleplerin
iletileceği de belirtildi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17816.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Jandarmadan "gurbetçilere" hırsızlık
uyarısı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı hırsızlık olaylarının önüne geçmek için broşür hazırlattı.
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Gurbetçilerin tatil dolayısıyla memleketlerine gelmeleriyle otomobillerden yapılan
hırsızlıklarda da artış yaşandığı gözlendi.
İl Jandarma Komutanlığı, gurbetçileri uyarmak ve hırsızlık olaylarını azaltmak için broşürler
hazırladı.
Özellikle gurbetçilerin kullandığı yol güzergahlarındaki dinlenme mekanlarına, çeşmelere
"Araçlarınızdan yapılabilecek hırsızlık olaylarına karşı dikkati olunuz" yazılı broşürler
yapıştırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17817.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17818.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Radyo sadece bir müzik kutusu mudur?
Yolculuk yaparken ya da canınız sıkıldığında müzik dinlemek için açtığımız radyo aslında
sadece bir müzik kutusu değil aynı zamanda eğiten bir arkadaş.
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Radyo hayatımıza gireli çok seneler oldu. Televizyon icat edilene kadar tartışmasız
üstünlüğünü korudu. Haber ve bilgi kaynağıydı ama aynı zamanda en önemli propaganda
aracıydı. Şimdilerde yerel ve ulusal birçok seçeneği bulunan radyo, müzikseverlerin gözde
adreslerinden. Tutkunları için vazgeçilmez olan radyo sadece bir müzik kutusu değil elbette.
Tematik radyolar da hayatımızda bir yere sahip ve kendi kitlesine hitap ediyor. Radyonun
bilgilenmek ve haber ihtiyacını karşılamak gibi işlevlerine ağırlık veren tematik radyoların,
dinleyicileri için önemi büyük. “Orta Anadolu’nun Gür Sesi” sloganıyla hareket eden ve uydu
aracılığıyla birçok ile sesini ulaştıran Enderun FM de onlardan biri. Müzik yayınından çok,
insanların tarih şuuruna sahip olması, kültür birikimi ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla
birçok program hazırlayan ve sunan Enderun FM Genel Yayın Yönetmeni ve gazetemiz
yazarı Ömer Faruk Özcan, tematik radyoların formatları sebebiyle diğer radyolara göre
dezavantajlı olduğunu söylüyor.
Gündemin değerlendirildiği haber programlarından, manevi yönü ağır basan programlara
kadar birçok türde yayına imza atan Özcan, tematik radyoların dinlenme oranlarının düşük
olmasına rağmen, dinleyicilerinin diğer radyolara göre daha sadık olduğunu belirtiyor.
Rekabetten daha çok paylaşmaya ağırlık vermeye dikkat ettiklerinin altını çiziyor. Özellikle
müzik yayınına ağırlık veren radyolarda bir tek elemanla bütün gün yayın yapılabileceğini,
istek parçalarla programların doldurulabileceğini vurgulayan Özcan, tematik radyolarda
bunun mümkün olmadığını belirtiyor ve çok sayıda programa ve programcıya ihtiyaç
duyulduğunu, programların içinin doldurulması gerektiğini söylüyor. Yayınlarında insanlara
sadece müzik dinletmek istemediklerini dile getiriyor ve ekliyor; “Herkesin evinde internet
var ve istediği müziği dinleyebiliyor. Bizler insanların eğitimine katkı sağlamak istiyoruz.
İnsanların kültür birikimine sahip olmalarını istiyoruz. İnsanların manevi değerlerine sahip
çıkmalarını istiyoruz.”
Özcan, canlı radyo yayınları, özel gün ve gecelerde yapılan özel programlar ve röportaj
programlarının tematik radyolar için vazgeçilmez olduğunu söylüyor ve tematik radyo yayını
yapabilmeleri için halkın nabzını tutmaları gerektiğini ve gündemi takip etmelerinin zorunlu
olduğunu ifade ediyor. Özellikle haber-yorum programlarına dinleyicilerin tepkisinin daha
çok ve hızlı olduğunu, sosyal medya aracılığıyla dinleyicilerin kendilerine eleştiri ve yorum
yaptıklarını belirtiyor. Her programın kendine özgü dinleyici kitlesi olduğunu ama kendilerini
daha çok bayanların dinlediğini söyleyen Özcan, özellikle öğle kuşaklarında yayınlanan
programların daha çok dinlendiğini belirtiyor. Ve ekliyor; “ Tematik radyolar sadece müzik
kutusu olarak değil, bilgi ve kültür frekansı olarak da yayın hayatına devam ediyor.”
Haber-Foto: Ümmügülsüm Şahin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17819.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Huzur Ayı Ramazan Huzur Kaynağı
Kur’an
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TÛR SURESİ
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Tûr'a, andolsun ki,
2. Satır satır yazılmış Kitab'a,
3. Yayılmış ince deri üzerine,
4. Beyt-i Ma'mûr'a,
5. Yükseltilmiş tavana(göğe),
6. Kaynatılmış denize (bunlara andolsun ki),
7. Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır.
8. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
Yemin edilen Tur; Medyen’de Hz. Musa’nın ilahi hitaba mazhar olduğu dağdır. Kitaptan
maksat, Tevrat, Kur’an veya levh-i mahfuzdur. Beyt-i Ma’mur ise Kabe veya semada
meleklerin tavaf ettiği makamdır.
9. O gün gök sallanıp çalkalanır.
10. Dağlar yürüdükçe yürür.
11. Yalanlayanların vay haline o gün!
12. Ki onlar daldıkları bâtıl içinde oyalanıp duranlardır.
13. O gün cehennem ateşine itilip atılırlar :
14. "İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur!" denilir.
15. Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz?
16. Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak
aptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız.
17. Şüphesiz (kötülüklerden) korunanlar cennetlerde ve nimet içindedirler.
18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefâ sürerler, (Zira) Rableri onları, cehennem
azabından korumuştur.
19. Onlara: Yaptıklarınıza karşılık âfiyetle yeyin,için (denilir).
20. " Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak"Onları,ceylan gözlü hûrilerle evlendirmişizdir:
21. İman eden ve soylarından gelenlerde, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz,
onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes
kazandıklarına karşı bir rehindir.
Böylece imanlı baba ve onun imanlı zürriyeti, cennete birlikte girer. Bu Allah’ın ona,
çocuklarıyla birlikte cennette yaşaması için verdiği bir lütuftur. Ahirette herkes, hayır ve şer
ne yapmışsa karşılığını alacaktır. Kişi yaptığına ipotek edildiğine göre, iyi amelle gelen
ipoteği çözer. Aksini yaparsa cezaya çarptırılır.
22. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.

23. Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar, ama burada (içki yüzünden) ne saçmalama vardır ne
de günaha girme.
Dünyada, ilk bakışta çekici gözüken içki alemlerinin sonunda saçmalıklar, günahlar ve suçlar
vardır. Cennet şarabı ise sarhoşluk değil, sürur ve mutluluk veren ilahi bir ikramdır.
24. Hizmetlerine verilmiş, (kabuğunda) saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar.
25. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar:
26. Derler ki: "Daha önce biz, aile çevremiz içinde bile (ilâhî azaptan) korkardık."
27. "Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu."
28. "Gerçekten biz bundan önce O'na yalvarıyorduk. Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak
O'dur."
Müfessirler, 24. Ayette geçen “gılman” kelimesiyle ifaden edilen ve hizmet için dolaşan
gençlerin, kendilerinden önce gelen çocukları olduğu görüşüne yer vermişlerdir. Ayetlerden
anlaşıldığına göre, cennet ehli birbirlerine durumlarını ve yaptıklarını sorarlar. Durumlarını
anlatırken, dünyada akıbetlerinden korku duyduklarını ve bu duygu içinde yaşadıklarını
söylerler. Vücudun içine işleyen sıcak yel anlamına gelen “semum”dan yani cehennem
azabından kurtulduklarını ifade ederler. Çünkü bunlar, Allah’ı birleyerek ibadetlerine devam
eden müminlerdir.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Zeyd b. Hâfid el-Cüheni'den (r.a) Rasûlullah'ın (s.a) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kim
bir oruçluya iftar yaptırırsa, onun kadar sevap kazanır. Üstelik oruçlunun sevabından hiçbir
şey eksilmez." (Tirmizî rivayet etmiştir. Hadis, hasen ve sahihdir demiştir)
Ensar'dan Ümmü Ümare'den (r.a) rivayet edildiğine göre; Rasulullah (s.a) onun evine gitti,
kendisi de ona yemek verdi. Rasûlullah, "Sen de ye" deyince, kadın "Ben oruçluyum" dedi.
Bunun üzerine Hz. Peygamber; * 'Oruçlunun yanında yemek yenince (yemek yiyenler)
yanından ayrılıncaya kadar, melekler onun için istiğfar ederler" buyurdu. (Tirmizî rivayet
etmiştir. Hadis, hasendir demiştir)[
Enes (r.a) der ki: Rasûlullah (s.a) Sa'd b. Ubâde'nİn (r.a) evine geldi, o da Peygamber'e ekmek
ile zeytin ikram etti. Rasûlullah bunları yedikten sonra şöle buyurdu: "Yanınızda oruçlular
İftar etti, yemeğinizi de iyiler
yedi ve melekler sizin için istiğfar etli." (Ebu Dâvud sahih senetle rivayet etmiştir)
ESMA ÜL HÜSNA
EL-BÂSİT (celle celâluhu): Açan, genişleten. Ya Rabbi ümmeti Muhammedin ferasetini aç,
hakikatleri görelim. Kalbimize genişlik ver birbirimizi sevelim. Yolunda çalışıp rızana erelim.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
ZEKÂT
Temizlik, artma, bereket. Bir malın belli bir miktarını, Allah'ın Kur'ân-ı Kerim'de saydığı
sekiz sınıftan birisine veya bir kaçına Allah rızası için vermek. Terim olarak zekât; İslâm'ın
beş şartından birisi olan malî ibadetin adıdır.
Fakirin hakkı çıkarılarak malı, cimrilik kirinden arındırarak da şahsı temizlediği ve malda
berekete sebep olduğu için bu malî ibadete zekât denilmiştir (Subkî, el-Menhel, Beyrut, 1394,
XI,113). Nitekim Kur'ân-ı Kerîm'de Ey Muhammed! Mallarının bir kısmını kendilerini
temizleyip arıtacak sadaka olarak al" (el-Tevbe, 9/193) ve "...Sarfettiğiniz her hangi bir şeyin
yerine O daha iyisini koyar." (Sebe, 34/39) buyurulur.
Zekâta sadaka da denilir. Bu ismin verilmesinin sebebi zekâtın malı temizleyip sıhhat ve
kemaline sebep olması, zekât verenin de imanındaki sadakat ve olgunluğuna delalet etmesidir.
Ancak sadaka; hem farz hem de nafile olan malî ibadetler için kullanıldığı halde zekât sadece
farz olanına mahsustur (M. Hamdi Yazır, Hak Dini, II, 933).
Zekât'ın Hükmü

Zekât'ın farz oluşu esah olan görüşe göre fevrîdir. Yani kendisine zekât vermesi gerekli olan
kişi hiç geciktirmeden hemen zekâtını vermelidir. Aksi halde günahkâr olur (el-Merginânî, elHidaye, I, 96; Mehmet Zihni, Nimetü'l-İslâm, II, 5).
Devam edecek…
ASRI SAADET’TEN İZLER
HZ. İMRÂN BİN HUSAYN (r.anh)
İmrân bin Husayn, Hayber savaşında Müslüman oldu. Ondan sonraki bütün savaşlarda
Peygamber efendimizin yanında ve hizmetinde bulunmakla şereflendi. Peygamber efendimiz
kendilerini çok severdi.
Eshâb-ı kirâm içinde çok faziletlere sahipti. Fikir ilminde üstün derecesi vardı.
Duâsı kabûl olunan seçilmişlerdendir. Mekke’nin fethinde Huzaa kabîlesinin sancağını taşıdı.
Hz. Ömer halîfe olunca, Basra halkına İslâmiyeti öğretmek için İmrân bin Husayn’i gönderdi.
Hasan-i Basrî hazretleri, kendisinden çok hadis-i şerif öğrenmiş ve yemin ederek demiştir ki:
- Basralılar için İmrân’dan daha hayırlı biri gelmemiştir.
Abdullah bin Amr, İmrân’i Basra kâdılığına tayin etti. Kâdılı'ğı zamanında, iki kişi hüküm
vermesi için kendisine geldi. Bunlardan birisi şâhidini getirdi, diğeri getiremedi. Hüküm şâhit
getirenin lehine verildi. Şâhit getiremeyen kimse bunu kabûl etmeyip dedi ki: - Bu karar
bâtıldır.
Hz. İmrân bunun üzerine, Abdullah bin Amr’dan azlini isteyerek istifa etti.
Yakalandığı hastalığı sebebiyle ne oturabilir, ne de ayakta durabilirdi. Kendisine hurma
dallarından bir sedir yapmışlardı.
Orada günlerini geçirir, Rabbini zikrederdi. Otuz sene bu hâl devam etti.
Mutarrif bin Abdullah ile kardeşi A’lâ, ziyâretine gittiler. Mutarrif, onun bu hâlini görünce
ağladı.
Hz. İmrân, ona sordu:
- Niçin ağlıyorsunuz?
- Senin hâline ağlıyorum.
Hz. İmrân buyurdu ki:
- Ağlama, ben ölünceye kadar da kimseye söyleme! Melekler benim ziyâretime gelip selâm
veriyorlar.
Meleklerin selâmını alıyor, onlarla konuşuyorum. Onların bu ziyâretlerinden fazlasıyla
memnun oluyor, hasta olduğumdan dolayı verilen bu nîmetlere şükrediyorum.
Böyle bir hastalık hâlinde Melekleri gören bir kimse, bu dertlere râzı olmaz mı?
Bir gün İImrân bin Husayn’a birisi dedi ki:
- Bize yalnız Kur’andan söyle!
- Ey ahmak! Kur’an-ı kerimde namazların kaç rekât olduğunu bulabilir misin?
Böyle söyleyerek, hadis-i şeriflerin ve âlimlerin açıklamalarının da lâzım olduğunu bildirdi.
İmrân bin Husayn 672 senesinde vefât etti. Resûlullah efendimizden 120 hadis-i şerif
nakletmiştir.
Hazırlayan:Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17820.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Milletvekili Karayel’e AK Parti’de yeni
görev
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Dış ilişkiler Başkan
Yardımcılığı’na atandı.
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1 Kasım 2015 Genel Seçimleri’nde Kayseri’den AK Parti Milletvekili seçilen Avukat İsmail
Emrah Karayel, Genel Başkan Binali Yıldırım tarafından AK Parti Dış İlişkiler Başkan
Yardımcılığı görevine atandı.
AK Parti MKYK üyesi Yaşar Karayel’in oğlu olan İsmail Karayel MTTB Genel Başkanlığını
da yürütüyor. Karayel, evli olup 2 çocuk babası.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17821.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Emeklilerin alacağı zam belli oldu!
Emeklinin dört gözle beklediği zam temmuz ayında maaşına yansıyacak. Memur emeklileri
yüzde 5, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon kadar zam alacak.
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Temmuz ayı emekli ve memurlar için zam ayı olarak biliniyor. 11 milyon emeklinin maaşı
Temmuz'da artacak. Aynı zamanda memurlar da zamlarını bu ayda alacak. Memur emeklileri
toplu sözleşme kapsamında yüzde 5 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu yılın ilk 6
aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam
oranını, memur emeklileri ise enflasyon farkı alıp almayacağını öğrenmek için 4 Temmuz'u
bekliyor. Bu tarihte açıklanacak enflasyon verileriyle her şey netleşecek ve 6 aylık enflasyon
verisi ortaya çıkmış olacak. Ancak ilk 5 aylık enflasyon verileri, ipuçlarını veriyor. OcakMayıs enflasyonu yüzde 3.15 çıktı. Bunun üzerine Haziran enflasyonu eklenecek. Uzmanlar
bu veri ışığında, ilk 6 aylık enflasyonun yani emeklilerin zammının yüzde 4 civarında çıkma
ihtimalini yüksek buluyor. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4 çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur
emeklilerinin maaşı 35 ile 152 lira arasında artacak

Yüzde 4 farkı
En düşük emekli aylığı halen 874 lira 19 kuruş. Eğer Temmuz artışı yüzde 4 olursa, bu maaş
34 lira 96 kuruş artışla 909 lira 15 kuruşa çıkacak. Şu an 3 bin 814 lira olan en yüksek maaş
da bu durumda 3 bin 966 liraya ulaşacak. Bu maaşta yüzde 4'lük zamla 152 lira yükselme
yaşanacak. Öte yandan memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6
aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyor...
Promosyonda sona doğru
Emeklilere ödenecek promosyonla ilgili de çalışmalar sona yaklaştı. SGK'nın bankalarla
yaptığı görüşmeler devam ederken, rakam konusunda orta yol bulunmaya çalışılıyor. En son
bankalar 600 liraya kadar çıkmıştı. SGK ise bu rakamın yıllık 300 liradan 3 yıl için 900 lira
olmasını istiyor. Pazarlıkların kısa sürede bitmesi bekleniyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17822.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Somali’de Köye Dönüş Projesi’ne TİKA
desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), kuraklık ve kıtlık nedeniyle
köylerini terk eden Somalililerin köye dönüşlerini teşvik etmek amacıyla ‘Mogadişu’dan
Köye Dönüş Projesi’ni uygulamaya başladı.
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2011 Yılında Doğu Afrika’da yaşanan büyük kuraklık, kıtlık ve sonrasında yaşanan insanlık
dramından en çok etkilenen ülkelerden biri Somali idi. Kuraklığın devam ettiği dönemde
kırsal kesimde yaşayan insanlar, köylerini terk ederek ülkeye gelen uluslararası yardımlara
kolay ulaşabilmek amacıyla büyük şehirlere ve yardım kamplarına doğru göç etti. Bu süreçte
binlerce insan evlerinden göç etmek zorunda kaldı.
Somali’de insanların çoğunlukla göç ettiği merkezlerden birisi de başkent Mogadişu. 2011
yılından beri uluslararası yardım kuruluşlarının ve özellikle TİKA’nın yaptığı çalışmalar
neticesinde insanlar Mogadişu’dan köylerine dönmeye başladı. Bu kapsamda TİKA yeni bir
sosyal sorumluluk projesi olan ‘Mogadişu’dan Köye Dönüş Projesi’ni uygulamaya koydu.
Proje kapsamında köylerine geri dönen insanların köylerinde yeni hayatlarına kolaylıkla
devam etmeleri için TİKA tarafından temel insani ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik
çalışmalara başlanıldı.
TİKA tarafından ilk olarak Mogadişu’ya 40 km mesafedeki Afgoye kentine bağlı Wan Jale
köyünde belirlenen alanda, su kuyusu, su deposu, su çeşmeleri, hayvan su içme yeri ve suyun
kuyulardan alımı için motopomp sistemi kuruldu. Motopomp sisteminin çalıştırılması için
gerekli elektriği üretecek solar sistem kurularak insanların masrafsız bir şekilde temiz içme
suyuna ulaşmaları sağlandı. Projeyle su kuyusunun ve tesislerin etrafı tel örgüyle koruma

altına alındı. Ayrıca bu alana ileride köy parkı olarak kullanılması için fidanlar dikilerek
ağaçlandırma yapıldı.
Proje kapsamında köyde yaşayan 500 aileye 7 çeşit sebze tohumu ve meyve fidanı temin
edildi. Köylülere teslim edilen sebze tohumları; domates, kapya biber, dolmalık biber, karpuz,
bamya, pazı ve patlıcandan oluşuyor. Köy halkının ihtiyacı olan sebzeyi kendilerinin üretmesi
hedefleniyor. Meyve fidanlarını ise evlerin yakınına dikilerek ihtiyaç duyulan meyve
üretiminin sağlanmasının yanı sıra ağaçlandırma teşvik edilecek.
Wan Jale köyünde tesislerin açılışı yapılarak, tohum ve fidanlar köylülere teslim edildi.
Programda TİKA Mogadişu Program Koordinatörü Galip Yılmaz, TİKA olarak yapılan
tesislerden dolayı mutlu olduklarını ve bölge halkından olumlu dönüşler aldığını belirterek,
projenin diğer köylerde genişleyerek devam edeceğini vurguladı. (tika.gov.tr)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17823.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Kayseri Şeker Borsa’ya açılıyor
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’i Sermaye
Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un denetimine açmak için çalışma başlatıldığının müjdesini
verdi.
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Kayseri Şeker’e 3 Ocak 2011 tarihinde Kayyum Heyeti olarak atanıp, 25 Haziran 2013
tarihinde yapılan Genel Kurul sonrasında seçimle gelerek görev yapmaya başlayan ve son beş
yıl içerisinde uygulanan mali disiplin ile kurumsal yönetim politikaları sonucunda Kayseri
Şeker’i kapanmaktan kurtaran Kayseri Şeker yönetimi şimdi tarihi bir karara daha imza
atmaya hazırlanıyor.
Yeşilhisar iftarında açıkladı
Yeşilhisar Bölge çiftçilerinin aileleri ile birlikte katıldığı Kayseri Şeker İftar sofrasında
konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiye kardan
pay dağıtmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Akay, “İsteyen çiftçi ve
çalışanlarımızı biz Allah’ın izni ile fabrikaya ortak edeceğiz. Bunun kararını fabrikanın
Temmuz ayındaki Genel Kurulda aldıktan sonra diğer ortakların onayı sonrasında size
duyuracağız. Böylece sizlerin de şirketin karından pay almanızı imkanlar dahiline getireceğiz.
Bunu yapmakla aynı zamanda şirketin geleceğini de kurtaracağız. Bu şirketin Devletin
denetimine açılmasını, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un denetimine açılmasını
sağlayacağız. Bu sayede bundan sonra yönetime gelen hiç kimse istediği gibi çiftçinin hakkını
gasp edemeyecek, sağa sola peşkeş çekemeyecek. Bütün faaliyetleri Devlet de denetler hale
gelecek. Bu yönüyle de şirketin geleceğini kurtaracağız.” diye konuştu.
Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz de, “Hemşerilerim, bugünlere kolay
gelinmedi. Bu fabrika 6 yıl önce batakta idi. Ama şimdi geldiği sevindirici noktayı hep
birlikte izliyoruz. Bildiğiniz gibi geçenlerde Kayseri Şeker Türkiye’de ilk defa çiftçisini
faizden kurtarma adı altında avans da verdi. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Bu bir emek,

gayret, bilgelik ve yöneterek yapma işi. Bunun için huzurunuzda Hüseyin Akay ve
yönetimine çok teşekkür ediyorum.” dedi.
Yeşilhisar İftar sofrasına Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, İlçe Müftüsü Dr.
Ahmet Özvarinli, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Pancar Kooperatifi Başkan
Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu üyelerinden İlhan Argun, Harun Halıcı,
Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri
Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu üyelerinden
Hurşit Dede, Niğmetullah Sevim, Halis Lektemur, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü
Levent Benli, Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy, Genel Müdür yardımcıları, Bölge
Müdürleri ile köy ve Mahalle Muhtarları ve çiftçiler katıldı.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17824.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

KOBİ’lere küresel Pazaryolu açılacak
Türkiye ekonomisinin küresel alanda büyümesinin iç ve dış çevrelerce durdurulmak
istendiğini belirten TÜMSİAD Genel Sekreteri Osman Kurtkan Kapıcıoğlu, 2023 hedeflerine
ulaşmak için bu engellerin birlik ve beraberlikle aşılacağını, ekonomideki ilerleyişin emin
adımlarla devam edeceğini belirtti.
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Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD), Güneydoğu Anadolu bölgesinde iş
adamlarıyla buluşurken, TÜMSİAD Genel Sekreteri Osman Kurtkan Kapıcıoğlu burada
yaptığı konuşmasında KOBİ'lerin Türk ekonomisinin lokomotifi olduğunu ifade
ederek, “Küresel pazarlar için işletmelere pazar yolunun açılması gerekiyor” dedi.
Kapıcıoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomileri
arasında taşımak için küresel pazarda da söz sahibi olmamız gerekiyor. Bu anlamda
işletmelerin yüzde 90'ından fazlasının KOBİ'lerden oluştuğu Türkiye'de uluslararası
pazarlarda rekabet gücünü destekleyecek reformların yapılması ve KOBİ'lerin küresel
pazarlara açılması için teşvik sistemlerinin geliştirilmesi ekonomimizin geleceği için büyük
önem taşıyor."
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17825.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Tekstil işçisinin bakır rölyef merakı
Kayseri'de Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi’nde yaşayan tekstil işçisi Kenan Işık
unutulmaya yüz tutmuş bakır levhalar üzerine kabartma tablolar yapıyor. Sanatkar işçi,
merakla başladığı bakır rölyef tablo sanatı için evinin alt katında bir de atölye kurdu.
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Tekstil fabrikasında operatör olarak çalışan ve boş zamanlarında hobi olarak bakır rölyef
sanatı ile uğraşan 30 yaşındaki Kenan Işık, kaybolmaya yüz tutmuş bu mesleği devam
ettirmeyi amaçladığını söyledi. Işık, ”Kayseri'de benden başka birkaç kişi bu iş ile uğraşıyor.
Arkadaşlarımı küçümsemek için söylemiyorum ama en iyi yapan benim. Bu iş biraz sabır,
biraz ilgi gerektiriyor. Bu ikisi olunca ortaya güzel işler çıkıyor" dedi.
Bu sanatı geliştirmek istiyorum
Tam gün çalışırsa tabloları 3 günde tamamladığını ve yapım aşamasında birçok malzeme ve
materyal kullandığını söyleyen Işık, rölyef sanatının gelecekte de devam etmesi ve ilgi
görmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.
İstanbul silueti, Ankara evleri, Atatürk portresi ve ünlü ressamların eserlerini çalışmalarına
yansıtan Işık, sipariş üzerine de tablolar hazırladığını ve eserlerinin 150 ila 750 lira arasında
değiştiğini belirtti.
Bütün detaylar önemlidir
Geri dönüşün çok zor olduğu bir sanat olmasından dolayı tablo çizimi yaparken hiç bir
detayın atlanılmaması gerektiğine vurgu yapan Işık " en basit tablo bile 4-5 saat sürüyor.
Efektler kullanarak tablodaki çökmeleri engellemeye çalışıyorum” dedi.
İşten geç çıkmasından ve ailesine zaman ayıramamasından yakınan Işık "arkadaşlarım benden
onlar için tablo yapmamı istiyorlar, kıramıyorum ve severek yapıyorum. Yaptığım işi
sevmesem hiç vakit ayırmam." diye konuştu.
Amaç sadece para kazanmak değil
Bu işi sadece para kazanmak için yapmadığını, yaparken mutlu olduğunu ifade eden sanatkar
kendi çocuğuna da bu işi öğreterek devam ettirmek istediğini söyledi.
Bakır tablo yapma işine bir hevesle başladığını belirten Kenan Işık, “kendilerine bu sanatı
öğretmem için rica eden insanlar oluyor ama boş vaktim olmadığı için bu isteği geri çevirmek
zorunda kalıyorum” dedi.
Oldukça zahmetli bir iş
Kenan Işık bu sanatın oldukça zahmetli ve zor bir iş olduğunu belirterek tabloları nasıl
yaptığını anlattı. Işık, "bakır folyolara resmi çizerek kabartıyorum, daha sonra tahta üzerine
geçirip işleme yapıyorum. İşin en zor kısmı burası. Yakma işlemi en iyi kükürtle oluyor. En
son cila ve koruyucu işlemlerini uyguluyorum. Malzemelerin çoğu İstanbul’dan geliyor.
Maalesef Kayseri’de bulamıyorum." şeklinde konuştu.
Hedefim sergi açmak
En büyük hedefinin sergi açmak olduğunu belirten Işık, "sergi açmak istiyorum ama
tablolarımın sayısı bunun için yetersiz. Her tabloda yeni bir şey geliştiriyorum. Aslında ilk
başta bu sanatı bu kadar ilerletebileceğimi düşünmüyordum ama şimdi ilk yaptığım tabloları

eksik buluyorum, beğenmiyorum. Sanırım sergi için biraz daha beklemem gerekecek."
ifadelerini kullandı.
Haber: Tuba Köksal (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17826.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Emsal teyze yeni yarışma için davet edildi
Öncesinde ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına iki kez katılarak, sorulara verdiği hızlı
yanıt ve esprileriyle gündeme bomba gibi oturan Emsal Tekir, ATV’de yeni yayınlanacak
olan ‘Yarı Yarıya’ yarışma programı için davet edildi.
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‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasında 30 bin lira ödül kazanarak sonrasında LÖSEV için
yarışmaya davet edilen Emsal Tekir, yeni yarışma programı ‘Yarı Yarıya’nın ilk yarışmacısı
olacak. Yarışma öncesi Emsal Tekir’i Belediye Başkanlığı makamında ağırlayarak başarılar
dileyen Başkan Vekili Tufan Nayman, “Emsal Teyzemizin diğer yarışmalarda gösterdiği
büyük başarıyı bu yarışmada da göstererek Develimizi en iyi şekilde temsil edecektir.
Şimdiden kendisine başarılar ve kolaylıklar diliyorum.” dedi. Emsal Tekir de başta Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar olmak üzere kendisine destek olan Develi Belediyesi
personellerine ve sevenlerine teşekkürlerini iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17827.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Ağabeyinin cenazesi İran'da kaldı
Kayseri'de yaşayan Ali Yılmaz, geçtiğimiz hafta İran'a giden 47 yaşındaki ağabeyi Hüseyin
Yılmaz'ın kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini, prosedürler nedeniyle cenazeye
ulaşamadıklarını belirterek, Tahran'daki Türk Başkonsolosluğu'ndan yardım istedi.
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Ağabeyi Hüseyin Yılmaz'ın uzun yıllardır TIR şoförü olduğunu ve 3 aydır İran'a gidip
geldiğini söyleyen Ali Yılmaz, "Son olarak 14 Haziran Salı günü gittiği İran'ın Ahvaz
kentinde ağabeyim geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat etti. Biz vefat ettiğini TIR şoförü olan
arkadaşlarından öğrendik" dedi.
Cenazenin alınabilmesi için yengesi Asiye Yılmaz'ın, İran'da yaşayan Mehdi isminde bir
kişiye vekâlet verdiğini, vekaletin Türkiye'de bulunan İran Başkonsolosluğu'ndan
gönderildiğini anlatan Ali Yılmaz, "İşlemlerin takibi için gerekli olan evraklar İran'daki
Mehdi isimli şahsa ulaşmış. Ama aradan 7 gün geçmesine rağmen ağabeyim Hüseyin
Yılmaz'ın cenazesini bir türlü alamadık. İran'da perşembe ve cuma günü resmi tatil. Cumartesi
günü de Başkonsolosluk tatile giriyor. Eğer işlemler uzarsa bizim pazar gününe kadar
beklememiz gerekecek" diye konuştu.
Tahran'da bulunan Türk Başkonsolosluğu'nun cenazenin Türkiye'ye gönderilmesi için yardım
etmesini istediklerini söyleyen Ali Yılmaz, "İran'da vekalet verdiğimiz Mehdi isimli şahsın
telefon numarasını Başkonsolosluğa ilettik. Şu anda ağabeyimin ailesi çok mağdur durumda.
İran'daki Türk Başkonsolosluğu'nun cenazenin gönderilmesi için biraz daha müdahale
etmesini istiyoruz. Bir acımız var ama cenazeyi alamadığımız için acımız daha da artıyor.
Yetkililerin cenazeyi alabilmemiz için yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17828.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Halaçoğlu Almanya’da “Ermeni
Soykırımını” anlatacak
MHP Kayseri Milletvekili ve Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu Alman
Parlamentosu'nun aldığı Ermeni soykırımı kararına karşı MHP Genel Başkan Adayı Ümit
Özdağ ile birlikte Almanya’nın Berlin kentinde konferans verecek. Konferansa Alman
Parlamentosunda “Türkler Ermenilere soykırım uygulamıştır” diyen Türk isimleri de davet
eden Halaoçoğlu, “Gelsinler ki gerçekleri öğrensinler” dedi.
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Yusuf Halaoğlu sosyal medya hesabından 24-25 Haziran tarihlerinde “Ermeni Soykırımının
gerçek yüzünü” anlatmak için Almanya’nın Berlin kentine gideceğini duyurdu. Berlin
konferansına MHP Genel Başkan Adayı Ümit Özdağ ile katılacağını belirten Halaçoğlu,
”Konferansı 24 Haziran’da yapacağız. Özellikle konferansa Alman parlamentosunda bulunan

Türk isimli kişilerin de gelip dinlemelerini arzu ederim. Gelsinler ki gerçekleri de öğrensinler.
Öyle ‘Musa Dağ’da 40 Gün’ romanını okumakla böyle bir karar verilemeyeceğini de
görsünler. 25 Haziran sabahı Talat Paşa'nın şehit edildiği yeri ziyaret edeceğiz. Sonra Hitler'in
Yahudileri yok etme kararını aldığı Berlin yakınlarında bulunan Wan gölü kenarındaki villayı
ziyaret edip, nasip olursa aynı gün geri döneceğiz” dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17829.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Ayakkabı boyacılığı çoluk-çocuğun elinde
kaldı
Bazı meslekler yazın sıcakta, kışın soğuk altında yapılır. İşte bu mesleklerden biri de ayakkabı
boyacılığı. Mesleğin eskilerinden Adem Çınar “bu iş çoluk çocuğun elinde kaldı. Zannederim
bundan sonra artık sokaklarda ayakkabı sandığının arkasında fırça sallayan boyacılar
göremeyeceksiniz.” diye yakınıyor.
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Her gün yanlarından geçtiğimiz ama aşina olduğumuz için fark etmediğimiz sokak
müdavimleridir ayakkabı boyacıları. Tarihi bir geçmişi olan adına 'lostracılık ' da denen
ayakkabı boyacılığı dünyanın her yerinde çocukların da, yaşlıların da yaptıkları bir meslektir
Çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadım
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere insan nüfusunun yoğun olduğu geçiş
güzergahlarında tezgah açan kimi boyacılar, 'Böyle bekliyoruz. Müşteri gelirse özenle boya
yaparak memnun etmeye çalışıyoruz. Hazır boya satışları bizim işimizi etkiledi. Ama
mesleğimizi seviyoruz. Vazgeçemiyoruz. Kimi zaman siftah yapmadığımız günler de
olabiliyor. Bu yaşımızdan sonra da yapacak bir işimiz yok. Gördüğünüz boya sandığı benim
ekmek teknem. Çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadım. Müşteri mutlu oldukça bizim de
yüzümüz gülüyor' diyor.
Kayseri Lisesi’nin önünde çalışan Adem Çınar da onlardan biri. 20 yıldan beri bu işi yapıyor.
İşin ustası olmasına rağmen onun da siftah etmeden evine gittiği günler oluyor. En sevdiği
zaman ise bayram günleri. Cami önüne açtığı sandığı ile namazdan çıkan insanların
ayakkabılarını parlatıyor, onun için bayram bu işin en bereketli zamanı.
Adem Çınar ile kaybolmaya yüz tutmuş bu meslek hakkında konuştuk.
Ayakkabıyı boyarken nelere dikkat edersiniz?
Her şeyden önce müşterinin çorabını, pantolonunu boya ile lekelemememiz gerekir. Bunun
için de eskiden sigara kutularının kartonunu kullanırdık. Bu tür kutular üretimden kaldırılınca
meşinden kesilmiş parçalar kullanmaya başladık. Bazı meslektaşlarsa karton parçalarını
keserek kullanır. Bu kartonlardan, müşterinin çorabı ile ayakkabısı arasına yeteri kadar
yerleştirilir.
Eskiden mi çok kazanıyordunuz şimdi mi?

İnanır mısın eskiden kadınlar kızlarını bir ayakkabı boyacısı ile baş göz etmek için can
atarlardı. Bugünse kimsenin dönüp yüzümüze baktığı yok. Birinin kızını isteseniz, ayakkabı
boyacısı olduğunuzu anlayınca gülerek sizi aşağılarlar. Kazanç ise yok denecek kadar
azalmıştır. Bazı günler siftah bile edemeden sandığı omuzlar, evin yolunu tutarım. Bazen
kendi kendime, 'Bırak oğlum artık şu işi' derim. Bırakamam. Bırakıp da ne yapacaksın?
Ayakkabı boyacılarının sayısında azalma oldu mu?
Eskiden her köşe başında bir iki ayakkabı boyacısına rastlayabilirdiniz. Bugün ise
ayakkabınızı boyattırmak için bir usta arasanız zor bulursunuz. Evet, ayakkabı boyayanlar yok
değil. Sokaklar, parklar boyacı çocuklarla dolu. Onlar doğru dürüst ayakkabı boyayamaz.
Ayakkabınızı rezil ederler.
Bu mesleği bundan sonra kim sürdürür?
Hiç kimse. Zira meslek çoluk çocuğun elinde kaldı. Zannederim bundan sonra artık
sokaklarda ayakkabı sandığının arkasında fırça sallayan boyacılar göremeyeceksiniz.
Kaç çeşit ayakkabı boyası vardır? Bir ayakkabı boyasından kaç lira alırsınız?
Bunu müşterinin keyfine bırakırız. Ne uzatırsa 'bereket versin' deriz. Eskiden en çok üç çeşit
boyamız olurdu. Siyah, kahverengi ve beyaz. Şimdi renk renk ayakkabılar çıktı. İnan bana,
bazılarının boyalarını bulmakta zorlanıyorum.
Deri çatlamasın diye badem yağı ile boyatırdık. Nedir bademyağının ayakkabı üzerindeki
marifeti?
Badem yağı deriyi besler yumuşatır. Özellikle karda giyilen deri ayakkabılar kar suyunu
çekerler. Kuruduktan sonra da üzerinde beyaz tuzlanmalar olur. Ayakkabı ıslanmışsa
kesinlikle soba arkasında ya da radyatör üzerinde kurutulmamalıdır.
İşinizin en çok sizi yoran tarafı nedir?
Cila yapmak tabi. İşaret ve orta parmağınıza sıkıca doladığınız bezi cila kutusuna sürtüp sonra
beze bulaşan cilayı ayakkabının her tarafına yedirmek işin zor tarafı bana göre.
Kaça boyuyorsun bir ayakkabıyı?
Bot, çizme, süet daha çok emek ve boya isteyen ayakkabılardır. Bir de ayakkabısına
gösterdiğimiz özene göre, beş lira, üç lira isteriz.
Fiyatı fazla bulup itiraz eden de oluyor mu?
Olmaz mı? 'Parktaki çocuklar 50 kuruşa boyuyor' diye diklenenler oluyor. İşte o zaman
tepemin tası atıyor. ‘Git bir daha onlara boyattır’ diyorum. Kendilerinden de para almıyorum.
Söyleşi: Tuba Köksal (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17830.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Din görevlilerine bayramda “sıla-i rahim”
yolu açıldı
Diğer devlet memurlarına sunulan İzin hakkı artık din görevlilerine de Sunulacak. İmam,
müezzin ve vaizler artık dini bayramlarda tıpkı diğer memurlar gibi kanunen izinli sayılacak.
İzin kullanmak istemeyenler ise bayram ödeneğinden faydalanacak. İsteyen din görevlisi
bayramda birinci gün hariç tatilini yapacak istemeyen çalışıp fazla mesai ücretini alacak.
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Daha önce dini bayram izinlerini yıllık izinlerinden kullanan din görevlileri yaklaşan
Ramazan Bayramında cumhuriyet tarihinde ilk defa resmi olarak dini bayramlarını
memleketlerine giderek kullanabilecekler. Diyanetsen Kayseri Şube Başkanı İrfan
Kaşıkçıoğlu din görevlilerinin bayram izinlerinin kanunen kabul edildiğini söyledi.
Kaşıkçıoğlu, “Şimdiye kadar; imam, müezzin ve vaizler bayram günlerinde yıllık izin
kullanıyorlardı. Bayram günlerinde çalışmak istemedikleri zaman yıllık izinlerinden
kullanmak zorunda kalıyorlardı. Bir kaç yıl öncesine kadar çalıştıkları zaman da ekstra bir
ücret almıyorlardı. Din görevlilerinin izin ve mesai saatlerinin görüşüldüğü 2014 toplu iş
sözleşmesinde bu durum düzeltildi. İlk defa önümüzdeki Ramazan Bayramında din görevlileri
de diğer devlet memurları gibi kanunen izinli olmuş olacaklar. Din görevlileri bu durumda
mağduriyetler yaşıyor bayram günlerinde sıla-i rahim yapamıyor, yakınlarını ziyaret
edemiyorlardı. Din görevlilerinin lehine olan bu soruna çözüm üreterek tıpkı diğer devlet
memurları gibi yasal haklardan faydalanmalarını sağlıyor.
Bayramda camiler kapatılacak mı?
Bayramlarda din görevlilerinin izin kullanıyor olması camilerin kapalı kalacağı anlamına
gelmiyor. İzin kullanacak din görevlisi yerine başka birini bulacak ve camilerdeki ibadete
devam etmesi sağlanacak. Zaten bazı camilerimizde birden fazla görevlimiz var. Olmayanlara
da diyanet ve müftülüğün desteğiyle bir görevli bulunacaktır. Din görevlileri Bu bayramda
izin kullanmaları durumunda yerlerine mutlaka birini bulmalıdırlar” açıklamasını yaptı.
Haber ve foto : Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17831.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Oyunlarını dünyaya pazarlıyorlar
Geliştirdikleri bilgisayar oyunları ile büyük bir girişimcilik örneği gösteren Kayserili üçüzler
Salih, Yusuf, Elif Yörük kardeşlerden Yusuf ile Salih, arkadaşları Abdülmecid Dündar,
Mehmet Buğra Ömürsün ve Metehan Nur’la birlikte hazırladıkları bilgisayar oyunlarını
dünyaya pazarlıyorlar. Yurtdışında katıldıkları fuarlarda ülkemizi temsil eden ekip, “Birçok
kişi Türkiye’de oyun üretildiğini bile bilmiyordu. Oyunlarımızı görenler çok şaşırdı.” bilgisini
verdi.
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10 Eylül 1996 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelen üçüzlerden Yusuf Macaristan’da sinema
animasyon-kurgu tahsili yaparken, Salih İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde iç mimarlık eğitimi
alıyor. Çalışmalarında en büyük sıkıntılarının sermaye olduğunu kaydeden Yörük kardeşler,
“Bakanlık, dernek, vakıf ve birçok özel şirkete gittik. Gittiğimiz yerlerden tebrik ve
takdirlerin dışında bir karşılık alamadık.” şeklinde konuştu.
Kayserili üçüz kardeşlerden Salih ve Yusuf Yörük ile şehrimizi ziyaretleri sırasında oyun
yapma düşüncelerini ve bu düşüncenin hayata geçiş aşamasını konuştuk.
Girişimci kardeşler başlarda kitap yazarak bu meraklarını gidermeye çalışırlar. Herkesin kitap
yazdığını gören Yörük kardeşler farklı bir şeyler yapmak için harekete geçer. Çünkü onların
arasından sıyrılmaları gerekiyordur.
Bu serüvenin nasıl başladığını anlatan Salih Yörük şunları söyledi, “İnternette oyun nasıl
yapılır diye araştırma yapmaya başladık. Hobi olarak başlamıştık. Daha sonra ‘neden kendi
paramızı kazanmayalım?’ dedik. Ardından hobi olmaktan çıktı ve ekip arkadaşlarımızı
oluşturmaya başladık.”
Avrupa’da oyunlarını pazarlıyorlar
“The Fear” adlı oyunları dünya çapında büyük ilgi gören ve bu sayede Silikon Vadisi’ndeki
Google Kampüsü’ne de davet edilen ekip Avrupa ülkelerinde katıldıkları fuarlarda oyunlarını
pazarlıyorlar.
Kardeşlerden Yusuf Yörük, “Oyunlarımız belli bir ilgiye ulaşınca Paris oyun festivalinden
davet aldık. Orada birçok oyun firmasına sunum yaptık. Yurtdışında katıldığımız diğer
fuarlarda da ülkemizi temsil ettik. Birçok kişi Türkiye’de oyun üretildiğini bilmiyordu.
Türkiye’de ne şekilde oyun üretildiğini görenler çok şaşırdı. Halen birçok kişi ile irtibattayız.”
ifadelerini kullandı.
Ekip, T.R.O.T.A.N adlı bilimkurgu oyunlarını çıkarabilmek için gerekli bütçeyi Kickstarter
sitesinde tanıtım yaparak başardı. “Markafoni’nin kurucusu Sina Afra’nın tebrik postası ve
yaptığı bireysel bağış oldukça motive edici oldu ve bir kez daha başarabileceğimize olan
inancımız arttı” diyen Yörük kardeşler sözlerine şöyle devam etti;
“Bu sayede oyunumuzun yapımına kaldığımız yerden devam edebildik. T.R.O.T.A.N birçok
ünlü Türk ve yabancı internet sitelerinde yer aldı. Bu sayede henüz çıkmadan oyunumuzu
bekleyen birçok oyuncu kitlesi oluştu. Çok yakında bu oyunumuzu da Google Play ve
Appstore’a çıkartacağız. ‘Neden Türkçe bir isim seçmediniz?’ sorusuna verebileceğimiz
cevap şu: Biz dünyaya hitap eden oyunlar ortaya çıkarmak ve dünyaya eğitici bilgiler vermek

istiyoruz. Bir diğer oyunumuz ise Rise of The Kingdoms Online. Bu oyun Ortaçağ’da geçiyor
ve birçok imparatorluğun tarihini anlatıyor.”
Şu anda birkaç oyun daha yaptıklarını aktaran Yörük kardeşler, bu oyunların reklamını
yaptıktan sonra piyasaya çıkarmayı düşündüklerini söyledi. Ekip, oyunlarını böylelikle daha
büyük kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.
En büyük ihtiyaç sermaye
Çalışmalarında en büyük sıkıntılarının sermaye olduğunu kaydeden Yörük kardeşler,
“Bakanlık, dernek, vakıf ve birçok özel şirkete gittik. Gittiğimiz yerlerden tebrik ve
takdirlerin dışında bir karşılık alamadık.” şeklinde konuştu.
Ekip önemli
10 Eylül 1996 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelen üçüzlerden Yusuf Macaristan’da sinema
animasyon-kurgu tahsili yaparken, Salih İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde iç mimarlık eğitimi
alıyor. Yaklaşık 3 sene önce ekiplerini kurduklarını kaydeden Yörük kardeşler, “İstanbul
Ticaret Üniversitesi’nde okuyan Abdülmecid Dündar reklam ve pazarlama işimizi yürütüyor.
Art direktörümüz Yusuf. Salih, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği
okuyan Mehmet Buğra Ömürsün ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde psikoloji okuyan
Metehan Nur ise modelleme ile uğraşıyor.” bilgisini verdiler.
“Eleştirilere kulak tıkadık”
Türkiye’de oyun üretmek isteyenlerin kendileri ile zaman zaman iletişime geçtiklerini belirten
Yörük kardeşler, onlara olumsuz eleştirilere kulak tıkamalarını önerdiklerini söylüyorlar.
Bu işe başlayacakların yerli forumlar yerine yabancı forumları takip etmelerini tavsiye eden
Yörük kardeşler, ilerlemenin ancak bu şekilde kaydedilebileceğinin altını çizdiler.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17832.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Sultan Sazlığı'nda su seviyesi son 20 yılın
zirvesinde
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda su seviyesi, yağışlar ve
kurulan modern sistemlerin katkısıyla son 20 yılın zirvesine çıktı.
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Kayseri'nin Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan, barındırdığı göçmen türler
nedeniyle "kuş cenneti" olarak nitelendirilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sulak alanın
artmasıyla, kuşlar ve diğer canlıların yaşadığı bölge daha da genişledi.
Kentte 2006'da "milli park alanı" ilan edilen ve 2009'da kuruma aşamasına gelen sazlık,
basınçlı sulama sistemi sayesinde 12 ay boyunca göçmen kuşların konakladığı bir bölge
haline geldi.

Su seviyesinin yükselmesiyle bu yıl yaklaşık 250 kuş türünün görüldüğü Sultan Sazlığı,
binlerce flamingoya da ev sahipliği yaptı.
Orman ve Su İşleri Kayseri Şube Müdürü Murat Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
önceki yıllarda su seviyesinin düşmesiyle tamamen kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan,
hayvanların yaşam alanının zarar gördüğü sazlığın bu sene çok canlandığını söyledi.
Türkiye'nin, hatta dünyanın en önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nın
muhteşem manzaralarının insanları kendisine hayran bıraktığını ifade eden Akgün, sulak
alanda yapılan çalışmaların sonucunu almanın sevincini yaşadıklarını anlattı.
Sultan Sazlığı'nda kuş sayısının on binlere çıktığını belirten Akgün, "Adeta suni teneffüsü
andıran müdahalelerle sazlık eski ihtişamlı günlerine döndü." dedi.
Zamantı Derivasyon Tüneli'nin faaliyete geçmesi, Erciyes Dağı'nın eteklerinden gelen fazla
suyun basınçlı sistem kullanılarak havzaya verilmesi ve yağışlarla bölgedeki su seviyesinin
yükseldiğini anlatan Akgün, şunları kaydetti:
"Su, şu anda 110 kilometrekareyi kaplıyor. Bu son 20 yılın en büyük oranı. Eski
görüntülerinde koca bir çölü andıran, üzerinde sadece yangınların kol gezdiği çatlamış
topraklarda şimdi balıklar yüzüyor, kuş cıvıltıları kurbağa seslerine karışıyor. Su seviyesiyle
birlikte kuş sayısı, memeli ve sucul canlıların tür ve sayısı da arttı. Bir dönem tamamen
kuruyan ve tahrip olan ekosistem kendisini onarmayı başardı."
Yatırımlar sürüyor
Son dönemde Sultan Sazlığı Mili Parkı'na ciddi yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Akgün,
ziyaretçi tanıtım merkezleri, kuş müzesi, kamera sistemleri, piknik ve mesire alanları, yürüyüş
patikaları, kuş gözlem kule ve kulübeleri yapılarak hizmete sunulduğunu dile getirdi.
Yatırımların sürdüğünü vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:
"Sultan Sazlığı'nın değerleriyle korunarak cazibe merkezi haline getirilmesi için çalışmalar
devam etmektedir. Alanda başlayan hareketlilik sadece doğal hayatı değil aynı zamanda yerel
halkın en büyük geçim kaynaklarından birisi olan saz kesim işini de yeniden canlandırmış,
alana gelen ziyaretçi sayısı hızla artmış, yöre halkına ek geçim kaynakları sağlamıştır." AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17833.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Taşeron işçilere ikramiye müjdesi
Kayseri’de bir ilki başararak taşeron işçiler için Toplu İş Sözleşmesi imzalayan Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın talimatıyla işçilere 150-300 TL arasında değişen
oranlarda zam yapıldı. Ramazan Bayramı öncesi yaklaşık 1 milyon 500 bin Türk Lirası
tutarındaki ikramiye işçilerin hesabına yatırıldı.

22 Haziran 2016 Çarşamba 11:02

Başkan Çolakbayrakdar’ın bayram öncesi yaptığı bu jest belediye de çalışan taşeron işçiler
arasında büyük bir sevince yol açtı.

Bir yandan şehri dizayn ederken bir yandan da insanların gönlüne giren ve insan odaklı
çalışan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de yeni yasa düzenlemesinin ardından toplu iş
sözleşmesini imzalayan ilk belediye olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar,
“Hükümetimizin çıkarmış olduğu 6552 sayılı torba yasa ile birlikte kamuda çalışan taşeron
işçiler ile ilgili toplu iş sözleşmesi hakkı verildi. Böyle bir hakkın verilmesiyle birlikte,
belediyede çalışan taşeron işçilerimizin bu haktan hızlı bir şekilde yararlanabilmesi için
gerekli talimatları arkadaşlarımıza verdim. Onlarda çalışmalarını yürüttüler. Bugün gelmiş
olduğumuz noktada park ve bahçeler bünyemizde çalışan 350 taşeron işçimiz bu hakkı elde
etmiş oldu. Park ve bahçelerimizde çalışan taşeron işçilerimiz bugün itibariyle kendilerine
ödenmesi gereken yaklaşık 1 milyon 500 bin Türk Lirası tutarındaki haklarını aldılar.
Hesaplarına yattı. Bayram öncesi mübarek Ramazan ayında inşallah bunu en güzel şekilde
değerlendireceklerdir. ”dedi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı işçilere bu müjdeli haberi verdikten sonra diğer işçilere
de güzel haberler veren Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi: “Yeni torba Yasasından
sonra taşeron işçilerimize yönelik toplu iş sözleşmesi Kayseri belediyeleri içerisinde bir ilktir.
Park ve bahçelerde çalışanlarımız bugün için bunu hak etti ama çalışan diğer personellerimiz
içinde çalışmalar yapılacaktır. Yüksek Hakem Kurulu’ndan gelecek neticeyle birlikte diğer
işçi kardeşlerimizde bu haklara sahip olacaktır. Bunun yapılabilmesi için güçlü bir
belediyenin olması gerekiyor. Güçlü belediye örneği olan Kocasinan Belediyemiz yeni
yasayla birlikte çok kısa zaman içerisinde işçilerimizin sosyal haklarını ödemiş oldu.”
İşçilerin hesaplarına yatırılan ikramiyeler ve kazanmış oldukları diğer haklar için hayırlı olsun
temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan sakinleri için de çalışmalarının
artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17834.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Milli Türk Talebe Birliği anarşiye teslim
olmayacak
Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 100 yıllık
geçmişi olan Milli Türk Talebe Birliği’nin geçmişte ne anarşiye ne de şiddete teslim olmadığı,
bundan sonra da olmayacağı belirtildi.
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Milli Türk Talebe Birliği Kayseri Şubesi, liselerdeki ideolojik ayaklanmaya karşı basın
açıklaması yayımladı.

İstanbul Erkek Lisesi’nde, mezun olacak öğrencilerin müdürlerine konuşma yaparken sırt
çevirmeleri ile başlayan olaylar ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili yayımlanan açıklamada
şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Erkek Lisesi’nde gençlerin tepkileri art niyetli bir grup tarafından kullanılmış, hiçbir
ideolojik tepkisi yokken art niyetli bir grup tarafından bildiriyi ideolojikleştirmiş ve gençler
burada bir araç haline getirilmiştir. Birkaç öğrencinin imzasıyla güya bütün okulları bildiriye
katılmış gibi gösteren bu grubun, özlenen neslin yetişmesine karşı yapıldığı çok açıktır. Biz,
gençlerimizi birer değer olarak gelecek için yetiştirmeye çaba harcarken; çeşitli kurumlar
gençlerin tek tipte yetişmesini istemektedirler. Tüm Türkiye bilmelidir ki bu topraklar bize
ecdadımızdan yadigârdır. İstanbul Erkek Lisesi’nin tarihinde ise bu toprağın milli ve manevi
değerlerinin kaybolmaması için harbe giden nice şehitlerimiz olmuştur. Henüz çocuk denecek
yaşta cepheye koşup şehit olan körpecik delikanlılar bize bu vatanı ne için bıraktılar bunu
düşünmeliyiz.
Okullarda tepki varmış gibi gösterilmeye çalışan ülkemizi karıştırmaya çalışmak içindir.
Okulların ilim yuvası olduğu gerçeğini unutanlar ve bunları kışkırtan kurumlar, okulları birer
anarşi yuvası ve panayır haline getirmek istemektedir. Biz festivallerde yapılan gayriahlâkî ve
müstehcen tavrı tasvip etmiyor Liseliler olarak şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip
çıkacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. 100 yıllık çınar olan Milli Türk Talebe Birliği
geçmişte ne anarşiye ne de şiddete teslim olmuştur, bundan sonra da olmayacaktır. Biz
biliyoruz ki anarşiden şiddet, şiddetten de küslük çıkar. Gençlerimizi de anarşiye, kavgaya,
şiddete, küslüğe hiçbir zaman teslim etmeyeceğiz. Geçmişteki gibi gençleri milli ve manevi
değerlerine bağlı inançlı ve disiplinli birey olması yönünde yol gösterici olacağız. Gençleri bir
araç olarak değil, bir değer olarak kabul edip, geleceğe tutulan aynalar olduğunu biliyoruz.
Biz davamızı ilmimizle savunmayı şiar edindik. Biz ileri gitmenin yolunun bilgiyi silahtan
üstün tutmak olduğunu bildiğimiz için gençleri ilmen ve fennen yetiştirmenin öneminin
farkındayız. Biz eminiz ki herkesin fikrine saygı duyacak bir nesil gelecek.
Müdürlerine haya ve edep içerisinde saygı gösterecek öğrenciler yetişecektir. Biz de bu süreç
zarfında gençlere çatı olacağız ”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17835.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Şaban Ok'un kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17836.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

KTO’dan mültecilere destek
Kayseri Ticaret Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Mülteci Günü etkinlikleri kapsamında
Suriyeli mültecilere yönelik iftar düzenlendi. İftar yemeğine Kayseri Ticaret Odası (KTO)
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz da katıldı.
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Danişmentgazi Mahallesi'nde bulunan Melikgazi Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen
iftar hakkında bilgiler veren KTO Başkanı Hiçyılmaz, "Mülteci Günü dolayısıyla AB
Merkezimiz tarafından düzenlenen iftar yemeğinde mültecilerle bir araya geldik. Suriye'den
gelen mültecilere bu vesileyle iftar yemeğinde bir arada olmaktan dolayı gerçekten çok
mutluyuz. Kayseri Ticaret Odası olarak bu tür etkinliklerimizi zaten yapıyoruz. Bugün de AB
Merkezimiz tarafından düzenlenen ve Mülteci Günü'ne isabet eden bugünde onlarla beraber
olacağız. İnşallah bu tür sosyal etkinliklerimiz devam edecek" dedi.
Türkiye'deki Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Ağı, mültecileri ve onlara ev sahipliği yapan
toplulukları 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle 20 kentte kurduğu iftar
sofralarında konuk etti. Dünya Mülteciler Gününün bu yıl kutsal Ramazan ayına denk gelmesi
münasebetiyle Avrupa Birliği, mültecileri, vatandaşları ve AB’nin temsilcilerini bir araya
getiren 20 şehirde iftar yemeği verdi.
Mülteci Günü nedir?
Mülteci Günü etkinlikleri, Delegasyonun AB Bilgi Merkezleri Ağı tarafından, Türkiye'deki
kamu kurumları ve başlıca paydaşlara AB'nin Türkiye'deki çalışmalarına ilişkin sağlıklı bilgi
sunabilmek amacıyla yıl boyunca düzenlenmekte olan birçok faaliyetten bir tanesidir.
Delegasyon ilk AB Bilgi Merkezi'ni 1996 yılında Gaziantep'te açmıştır. O tarihten bu yana
Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir,
Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'da da merkezler
kurulmuştur. Bu merkezler kamuoyunun AB hakkında bilgilendirilmesi amacıyla ticaret ve
sanayi odaları gibi yerel ortaklarla işbirliği halinde çalışmaktadır.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17837.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Muhasebe Ayı Ramazan
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TEKÂSÜR
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Çokluk kuruntusu sizi o derece oyaladı ki,
2. Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz.
3. Hayır! Yakında bileceksiniz!
4. Elbette yakında bileceksiniz!
5. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız,
6. Mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.
7. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz.
8. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba
çekileceksiniz.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle
buyurdu:
“Cennetlikler cennette yiyip içerler, ama büyük, küçük abdeste çıkmaz ve sümkürmezler.
Sadece hoş kokulu bir geğirti ve ter çıkarırlar. İnsanın kendiliğinden nefes alması gibi, onlar
da kendiliklerinden Cenâb–ı Hakk’ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder,
tekbir getirirler.
(Müslim, Cennet 18. Ayrıca bk. Buhârî, Bed'ü'l–halk 8, Enbiyâ 1.
Bir benzeri 708’de geçmişti. 1889 ve 1898 arası benzeri hadislerdir.)
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:
“Cennete ilk girecek kimselerin yüzleri, dolunay gibi parlak olacak. Onların ardından
gireceklerin yüzleri, gökyüzündeki en parlak yıldız gibi aydınlık olacak. Orada insanlar ne
küçük ne büyük abdest bozarlar ve ne de tükürüp sümkürürler. Onların tarakları altındandır.
Kokuları mis gibidir. Buhurdanlıklarında tüten hoş koku, cennetin hoş kokulu ağacındandır.
Eşleri hûrilerdir. Cennetliklerin hepsi de babaları Âdem’in şeklinde yaratılmış olup boyları
altmış arşındır.”
(Buhârî, Bed'ü'l–halk 8, Enbiyâ 1; Müslim, Cennet 15. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyâmet 60,
Cennet 5; İbni Mâce, Zühd 39.)
ESMA ÜL HÜSNA
EL-VÂSî (celle celâluhu): Cömertliği bütün kainatı, ilmi bütün ilimleri, kudreti bütün
kuvvetleri kuşatan.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
İTİKÂF
Bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme. Akıl baliğ veya temyiz kudretine sahip
bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması
anlamında bir fıkıh terimi.

İtikâf, Kur'an ve sünnetle sabittir. Kur'an'da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; "...
Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın..." (el-Bakara, 2/ 187) buyurulur. Başka
bir ayette itikâf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir (bk. el-Bakara,
2/125). Hz. Peygamber'in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikâf
yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Ayşe’nin şöyle dediği nakledilmiştir:
"Rasulullah (s.a.s) Ramazan'ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına
kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber'in zevceleri itikâfı
sürdürmüşlerdir"
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk. Buhârî, İ'tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10;
Müslim, İ'tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77).
Ebu Hanife'ye göre içinde beş vakit namaz kılman her mescidde itikâfta bulunmak caizdir.
Ebu Hanife ve İmam Mâlik'e göre itikâfın nafile olarak en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az
süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de
yeterli bulur.
Mescitteki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta
bulunabilir (ez-Zebîdî, Tecrîd-i"Sarîh, Terc. Kamil Miras, Ankara 1984, VI, 323-326).
İtikaf üçe ayrılır:
a. Vacip olan itikâf: Adak olan itikâf vaciptir. Bu, en az bir gün olur ve gündüz oruçla
geçirilir. Hz. Ömer, Rasulullah (s.a.s)'den, "Cahiliye devrinde Mescid-i Haram'da bir gece
itikâfta bulunmayı adamıştım; ne yapayım" diye sormuş Rasulullah (s.a.s); "Adağını yerine
getir" buyurmuştur (Buhârı, i'tikâf, 16; Ahmed b. Hanbel, ll, 10).
b- Sünnet olan itikâf: Ramazan'ın son on gününde itikâfa girmek sünnettir. Hz. Ayşe’nin
rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (s.a.s) orucun farz kılınmasından ömrünün sonuna kadar
Ramazan aylarının son on gününde itikâfa girmiştir
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129). Bir yerleşim merkezinde bulunan Müslümanlardan
birisi bu sünneti yerine getirirse, diğerleri üzerinden bu görev düşer. Bu duruma göre, her
yerleşim birimi için itikâf sünnet-i kifaye hükmündedir. Bir kişinin bunu yapması o beldedeki
diğer Müslümanları sorumluluktan kurtardığı gibi Cenâb-ı Hakk'ın, itikâf yapanın ecrini diğer
belde Müslümanlarına da vereceği umulur.
c- Müstehab (mendub) olan itikâf: Vacip ve sünnet olan itikâfların dışında itikâfa girmek
müstehabdır. Bunun belirli bir vakti yoktur. Hatta mescide giren kimse çıkıncaya kadar itikâfa
niyet ederse orada kaldığı sürece itikâfta sayılır. Bu itikâfda oruç şart değildir. Bazı
müctehidlerin, itikâf süresinin bir saat bile olabileceği görüsünde bulunduklarını yukarıda
zikretmiştik.
İtikâfın Şartları
1- Niyet; Niyetsiz itikâf olmaz. Nezredilen itikâfda niyetin ayrıca dil ile ifade edilmesi
gerekir.
2- Mescid: Erkeğin, itikafı cemaatle beş vakit namaz kılman mescidde olmalıdır. İtikâfın en
faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de ve sonra da Mescid-i Aksa'da olandır.
Diğer
mescidlerdeki
fazilet
cemaatin
çokluğuna
göre
değişir.
3- Oruç: Daha önce de belirttiğimiz gibi vacip olan itikâf için oruç şarttır. Sünnet itikâf
Ramazan
ayında
olduğu
için
zaten
oruçlu
bulunma
şart
vardır.
ASRI SAADET’TEN İZLER
ERVÂ BİNT ABDİLMUTTALİB (R. ANHÂ)
Rasûlüllah'ın (S.A.V) halasıdır. Oğlu Tuleyb İbn Umeyr Müslüman olunca annesine:
Ben Müslüman olup Muhammed'e tabi oldum, dedi. Erva Bint Abdülmuttalib de şöyle dedi:
Senin yardım ve desteğine en lâyık kimse (Rasulullah'dır).
Tuleyb İbn Umeyr:
Anneciğim! Peki senin Müslüman olmana ve ona tabi olmana ne mâni oluyor? Bak, kardeşin
Hamza da Müslüman oldu, dedi.

Erva Bint Abdülmuttalib:
Kardeşimin yaptıklarına bakıyorum sonra onlardan birisi olacağım diye cevap verdi.
Tuleyb İbn Umeyr :
— Ben, Allah için, Rasûlüllah'a gelip onun huzurunda Müslüman olmanı, onu tasdik etmeni
ve Allah'tan başka ilâh olmadığına şahadet etmeni istiyorum, dedi.
Erva Bint Abdülmuttalib hemen :
— Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahadet ederim,
dedi.
Ondan sonra devamlı Peygamber'e (S.A.V) yardım eder ve oğlu Tuleyb İbn Umeyr'i ona
yardım etmeye ve emrini yerine getirmeye teşvik ederdi.
Tuleyb İbn Umeyr, Avf İbn Sabre es-Sehmî'nin Rasûlüllah'a (S-A.V) sövüp hakaret ettiğini
duydu. Bunun üzerine ölmüş bir devenin çene kemiğini alıp Avf İbn Sabre'ye vurdu ve onun
başını yardı. Böylece o İslâm'da bir müşriğin kanını akıtan ilk kişi oldu.
Erva Bint Abdilmuttalib'e :
Oğlunun yaptıklarını görmüyor musun? dediler. Erva Bint Abdülmuttalib :
Onun günlerinin en hayırlısı dayısının oğluna yardım ettiği gündür diye cevap Verdi.
Ebu Leheb İbn Abdilmuttalîb'e:
Erva Müslüman oldu, denildi.
Ebu Leheb, kızmak için kız kardeşinin yanına gittiğinde Erva ona :
Yeğeninin yanında dur (ona destek ol). Eğer o galip gelirse, sen iyi kimselerden olursun.
Yoksa yeğenin yüzünden suçlu ve kusurlu olursun, dedi.
Ebu Leheb :
Onun getirdiği, ortaya çıkardığı din yüzünden, bütün Arap topluluklarına karşı koymağa
bizim gücümüz mü yeter, dedi.
Bunun üzerine Erva İbn Abdülmuttalib şu şiiri söylemiştir: Tuleyb dayısının oğluna yardım
eder. Ondan kanını ve malını esirgemez. Erva Medine'ye hicret edip Peygamber'e (S.A.V]
beyat etmiştir.
Rasulullah (S.A.V) Rafîk-i a'lâ'ya gidince Erva Bint Abdülmuttalib şu şiiri söylemiştir:
Ey Allah'ın Rasulü! Sen bizim ümidimizdin
Sen bize iyilik ederdin. Zulmetmezdin.
Sanki kalbimin üzerinde Muhammed'in adı var.
Peygamber'den sonra kabileler bir araya gelmediler.
Ne mutlu evlâtlarına İslâmı öğretip de, onların İslâmın hizmetçileri ve fedaileri olmalarını
isteyen faziletli annelere!
Dünyanın kölesi olmuş anneler; dünyanın nimetlerinden en fazla kendilerinin ve çocuklarının
istifade etmesi için her türlü gayreti gösterirken, Müslüman annelerde çocuklarına İslâmı
öğretme ve yaşatma hususunda birazcık gayret ve fedakârlıkta bulunsalar da hem
kendilerinin, hem de çocuklarının delâletten kurtulmalarına yardımcı olsalar ne kaybederler
acaba!
Hazıryayan: Ömer Faruk Özcan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17838.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Barselona demişken, Gaudi… (2)
Huri Eloğlu yazdı...
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Şehre girdiğiniz andan itibaren keyifli duruşu ile ziyaretçilerini cezbeden bir şehirdir
Barselona. La Ramblas’ta bulunan sokak sanatçıları, La Boqueria Pazarı ve en çok da ünlü
mimar Antoni Gaudi’nin dokunuşları bence Barselona’yı Barselona yapan. Bir mimar yaptığı
işlerle kendi meslektaşlarından ziyade bu alanda profesyonellikten uzak olan sıradan insanları
dahi etkisi altına alabiliyorsa bunu kısaca ‘başarı’ şeklinde özetleyebiliriz. Antoni Gaudi tam
da bu tanıma uyan bir mimar.
Barselona’nın geçmişten günümüze en ünlü mimarı olan Antoni Gaudi, şimdiye kadar
gördüğümüz eserlere oldukça farklı bir bakış açısı geliştirdiğinden olsa gerek başınızı kaldırıp
esere baktığınızda “Bunu daha önce hiç görmedim” hissi veriyor insana. Barselona’da turist
noktası olan bir eserin önüne vardığınızda Gaudi’nin adını duymamanız neredeyse imkansız.
Ünlü mimarın adını en çok duyduğumuz yer Park Güell’di İçerisinde Güell Pavilyonu, Güell
Sarayı, Güell Mahzenive Colonia Güell Türbesi gibi yapıtların bulunduğu yerleşke tarzında
bir park olan Güell Parkındaki bu yapıtların her birinin mimarı Gaudi imiş.
Gaudi’nin eserlerini doğal görünümleri farklı kılıyor. Alışageldiğimiz tek tip penceresi,
kapısı, çatısı olan binalardan ziyade Gaudi eserleri kıvrımlı tarzı ve rengârenk süslemeleri ile
daha çok var olan bir kayayı yontarak ve süsleyerek binalaştırılmış gibi bir hava veriyor. İlk
kez merkezdeki Gaudi eseri olan Casa Batllo’yu gördüğümde bir mimarın Barselona halkına
bir çeşit şakası gibi düşünmüştüm. Benzer tarzlardan onlarca eser daha olma ihtimali hiç
gelmemişti aklıma. Tabi bir de bu tarzın ‘Modernista’ akımının bir ürünü olduğunu ve
Gaudi’nin bu akımın öncülerinden olduğunu sonradan öğrendim. “Süsleme mimarinin
kaynağıdır” inancı ile tasarlamış Gaudi bütün eserlerini.
Park Güell’i aslında bugünkü haline getiren nokta bu arazi ile ilgili planlanan projenin
başarısızlıkla sonuçlanması. Barselona’da efsane haline gelen bu parkın ilginç bi’ hikayesi
var. Bir kıyı şehri olan Barselona zaman zaman korsanların baskınına uğradığı için insanlar
eskiden şehrin yüksek kesimlerinde oturmayı tercih ederlermiş. Güell ailesi hem kendileri
hem de şehirdeki diğer zengin Katalanlar için tepede günümüzün siteleri şeklinde evler
yaptırmak istemişler. 17 hektarlık olduğu söylenen bu alanı satın alan Katalan soylusu Easebi
Güell, Gaudi ile görüşerek bu arazi üzerinde çalışmasını istemiş. İlginçtir ki, Gaudi’nin uzun
süreli emeklerine rağmen bir ev bile satılamamış. Bir müddet sonra devlete geçen bu alan
park halinde halkın kullanımına sunulmuş. Parkın ana kapısından girdiğinizde dev bir
kertenkele karşılıyor sizi. Dikkat çekici tarzı ile bu kertenkele park Güell’in simgesi haline
gelmiş durumda. Park Güell’de rengârenk seramikler, parkın her yerinde, merdivenler,
evler… Ve tabiî ki girişteki kertenkele de bu süslemelerden nasibini almış durumda.
Dikkatlice baktığınızda parktaki bu süslemelerin kırılmış, birbirinden farklı seramiklerden
oluştuğu dikkatinizi çekecektir. Söylenenlere göre bunun özel bir nedeni var. Seramik işi ile
ilgilenen Güell ailesinin üretimde meydana gelen hatalardan kullanılamayacak durumda olan
ürünlerini kullanmak ister Gaudi. Koyu bir Katolik olarak bilinen ünlü mimar, israf olmaması
için kırık ve hatalı taşları tasarımlarında değerlendirerek ilginç bir dokunuşta bulunmak ister

eserlerine. Barselona için oldukça önemli bir isim olan Gaudi’nin evi de bu parkın içerisinde.
Artık Gaudi müzesi olarak bilinen bu evde Gaudi’nin kullandığı ve tasarladığı eşyaları ve
çizimleri inceleyebilirsiniz.
Son olarak “last but not least” (sonuncusu ama en önemli olanı) diyerek ‘La Sagrada
Familia’dan bahsetmek istiyorum. Park Güell’den şehre kuş bakışı baktığınızda diğer
binalardan oldukça yüksek oluşu ve farklı duruşu ile dikkat çeken bazilika Gaudi’nin kendini
adadığı eser olarak bilinir. İnşasına başladıktan bir yıl sonra projeyi üstlenen Gaudi ömrünün
son 18 yılını aralıksız olarak bu esere odaklanarak geçirmiş. Kilisede 18 kule inşa etmeyi
planlar Gaudi; 12 tanesi İsa’nın havarileri, 4 tanesi İncilin yazarları, diğer 2 tanesi ise Hz.
Meryem ile Hz. İsa için. Esere başladıktan sonra daha tamamlayamadan tramvayın altında
kalarak hayatını kaybeden Gaudi, kendisi adadığı bu kilisenin ortasına gömülür. Sagrada
Familia’yı tasarlarken alışılageldik çizim yapmak yerine farklı görsel imgelerle çalıştığı için
kilisenin bir türlü tamamlanamadığı söylenir. Dışarıdan kiliseye baktığınızda Gaudi’den sonra
yapılan kısımlar dikkatinizi çekecektir. Gaudi’nin ölümünden (1926) bugün hala
tamamlanamadığı için bu kiliseye “Bitmeyen Kilise” de denir. Halktan toplanan ve dünyanın
farklı yerlerinden gelen yardımlarla kilisenin inşasına devam ediliyor. Eksik kısımlar
tamamlanırken eskiyen kısımların yenilenme ihtiyacının duyulması bu kiliseyi “bitmeyen”
yapan unsurlar. Sürekli yenilenen ve bakım halinde olan bu kilise dünyadaki yaşayan
yapıtlardan biri desek yeridir. Kilisenin Gaudi’nin vefatının 100. yılı anısına 2026 yılında
tamamlanması düşünülüyor.
Casa Vicens, La Pedrera, Casa Battlo, Casa Calvet; bütün bu büyük yapıtlarla birlikte
Gaudi’nin dokunuşu ile şehirde görülesi mekanlar listesine giren eserlerden…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17839.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Ar-Ge faaliyetleri için 6 Milyar harcandı
Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2015 yılında Ar-Ge
için bir önceki yıla göre %10 artışla 6 Milyar 173 Milyon TL harcama yapıldı.
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Bu sonuca göre 2015 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen
harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisindeki oranı %0,32, merkezi yönetim bütçe
harcamaları içerisindeki payı ise %1,08 oldu. Bu oranlar 2014 yılında sırasıyla %0,32 ve
%1,12 idi.
Merkezi Yönetim Bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 2016 yılı için 7
Milyar 461 Milyon TL oldu
Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2016 yılı merkezi
yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 7 Milyar 461 Milyon TL
oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2015 yılında 1 Milyar 722
Milyon TL oldu. Dolaylı Ar-Ge desteği 2016 yılı için ise 1 Milyar 914 Milyon TL olarak
tahmin edildi.
En fazla ödenek Genel Üniversitelere
Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik
hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması
(NABS)] sınıflandırıldığında, 2016 yılı için en çok ödenek %31,9 ile Genel Bilgi Gelişimi
(Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu %29,1 ile Savunma,
%13,8 ile Endüstriyel Üretim ve Teknoloji ve %4,3 ile Eğitim ve %4,3 ile Tarım takip etti.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17840.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Azmin zaferi!
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi’nde 2015-2016 eğitim-öğretim yılının sona
ermesiyle 21. dönem mezuniyet programı kapsamında 130 öğrenci mezun oldu. Gazetemiz
imtiyaz sahibi Oğuz Memiş’in eşi 51 yaşındaki Gönül Memiş de kazandığı diploma ile
herkesin takdirini topladı.
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Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Mustafa Kemal Apalak ile Prof. Dr. Murat Doğan, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Veysel Aslantaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, öğretim
üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Aslantaş
mezunlara tavsiyelerde bulunarak, çevrenin dengesini bozmadan şuurlu bir şekilde imar
etmek gerektiğini söyledi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak ise, mezunlara mesleki hayatlarında
başarılar diledi.
Konuşmaların ardından aralarında Gönül Memiş’in de yer aldığı öğrencilere mezuniyet
diplomaları verildi.
Gönül Hanımın okuma azmi örnek oldu
Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Oğuz Memiş’in eşi Gönül Memiş ERÜ Mimarlık Fakültesi Şehir
ve Bölge Planlama bölümünü başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazandı. 51
yaşında mezun olan Gönül Memiş, gösterdiği azim ve başarısı ile okumanın yaşının
olmadığını bir kez daha göstermiş oldu.
Başörtüsü mağduru
Başörtüsü zulmü nedeniyle 1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesini bırakmak zorunda kalan
Gönül Memiş, o günden bugüne Üniversite mezunu olmayı hep hayal ettiğini söyledi.
Uzun ve zorlu bir maratonun ardından eğitimini başarıyla tamamlayan Gönül Memiş, 51
yaşında diploma sahibi olarak haklı bir gurur yaşadı.

Kız kardeşi de aynı sevinci yaşadı
Diğer yandan Gönül Memiş’in kız kardeşi olan Fatma Ersözlü de Erciyes Üniversitesinde
İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olarak 48 yaşında diploma sahibi olmanın
sevincini yaşadı.
Bizde Kayseri Gündem Gazetesi olarak Gönül Memiş ve Fatma Fatma Ersözlü’yü kutlar,
bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17841.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Sınav mağduru ıhlamur ağaçları
Geçtiğimiz hafta sonu Lisans Yerleştirme Sınavı’nın (LYS) ağırlıklı olarak yapıldığı Erciyes
Üniversitesi Kampüsü’nde sınav öncesinde ve sonrasında ortaya hoş olmayan görüntüler çıktı.
Sınava giren aday öğrencilere refakat eden ailelerin yaklaşık 3-4 saat bekledikleri kampüste
bulunan ıhlamur ağaçlarına zarar verdiler.
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Kampüs içerisinde bulunan ıhlamur ağaçlarının çiçeklerini toplamak isteyen veliler ağaçların
dallarını kırarak yapraklarını döktüler. Sınav sonrasında ortaya çıkan manzara ise hem
düşündürücü hem de üzüntü vericiydi.
Öğretim üyeleri tepki gösterdi
Birçok ağacın tahrip edilmesiyle ortaya adeta yağmalanmış görüntüsü çıkarken, öğretim
üyelerinin bazıları duruma tepki gösterdi.
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Sevinç Üçgül gördüğü manzara sonrasında yaşanan olayı "Çiçekleri toplanan ağaçların
durumunu savaştan çıkmış yaralı askerlere benzeterek yorumladı.
Prof. Dr. Üçgül, duyduğu üzüntüyü şu şekilde ifade etti:
"Toplum olarak bu kadar mı duyarsızlaştık? Veya hepimiz gördüğümüz her şeyi
menfaatimize yönelik bu kadar kötü kullanmayı kendimizi hak olarak mı görüyoruz. "
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17842.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Alerji testinizi uzmanına yaptırın
Günümüzde oldukça önemli bir hale gelen Alerji testlerinin sadece uzmanlarına yaptırılması
gerektiğini belirten uzmanlar, sürecin hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini vurguluyorlar.
Tekden Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Ayşegül Baykan, alerji testinin sadece
Dermatologlar, göğüs uzmanları ve Çocuk alerji uzmanlarına yaptırılması gerektiğini söyledi.
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Çocuğunuzda gördüğünüz belirtiler sonucunda alerji testi yapılması gerekiyor. Ama alerji
testleri hakkında kafanızda birçok soru işareti olabilir. Kaç yaşında yapılmalı? Hangi doktor
yapmalı? Nasıl yapılıyor? Çocuğumun canı acıyacak mı? Kandan mı yapılmalı ciltten mi?
Kafanızdaki soru işaretlerini kaldırmak için konuyu Tekden Hastanesi Deri ve Zührevi
Hastalıklar Uzmanı Ayşegül Baykan’a sorduk.
Birbirinden önemli bilgiler vererek konuya açıklık getiren Baykan, şunları söyledi:
Alerji testlerini hangi uzman yapmalıdır?
Alerji testleri çocuk alerji uzmanları tarafından veya çocuk alerji uzmanının sorumluluğunda
hemşire tarafından yapılmalıdır. Peki neden bu kadar önemli çocuk alerji uzmanının yapması?
Alerji testi tek başına teşhis koydurmaz. Alerji testleri doğru teknikle ve doğru alerjenlerle
yapılmalı ve çocuk alerji uzmanları tarafından hastanın belirtilerine göre değerlendirilerek
teşhis konulmalıdır. Birçok farklı branşlar bu testi yapmaya çalışmakta ancak bu testlerin
yapılmasının eğitimi almadan bu testleri yapmak yanlış sonuçlara ve çocuğun hayatını riske
atmaya neden olabilir. Bu nedenle alerji testini yapan kişinin çocuk alerji uzmanı olduğundan
emin olmalısınız.
Alerji testleri hangi yaşta yapılır?
5 yaşından önce alerji testi yapılamayacağını duymuş olabilirsiniz. Üstelik bunu doktorunuz
söyledi. Ancak bu bilgi yanlış. Bazı doktorlar da bunu yanlış bilmektedirler. Bu test alerjinin
nelere bağlı olduğunu tespit etmek için yapılmaktadır. 3 aydan büyük her hasta için
yapılabilmektedir. Genellikle gıda testleri 3 aydan sonra, astım ve alerjik nezle için alerjen
testleri 2 yaşından sonra yapılmaktadır. Bu test alerji bölümünün olduğu merkezlerde
yapılmalıdır. Çok nadir de olsa alerji testleri ciddi alerjik şoka neden olabildiği için gerekli
müdahale konusunda tecrübeli uzmanların ve ekipmanın olduğu merkezlerde yapılmalıdır. Bu
testi yapmayı düşünen doktorlara alerji uzmanlık belgesini sormanız uygun olur. Testin
uygulanabilmesi için onay formu okunmalı ve imzalanmalıdır.
Alerji deri testleri nelerdir?
Alerjiniz olup olmadığını belirleyen ve deride uygulanan testlerdir. Kısa sürede uygulanır,
emniyetlidir ve sonuçları güvenilir olması nedeni ile en fazla tercih edilen alerji tanı
yöntemidir.
Hangi durumlarda uygulanır?
Bu test size şikayet ve belirtileriniz alerjik bir hastalığı düşündürüyor ise uygulanacaktır
(astım, alerjik nezle, alerjik egzama, ürtiker (dabaz, kurdeşen), arı alerjisi ya da besin alerjisi
gibi).
Alerji testi yapılmadan önce nelere dikkat edilmeli?

Test yapılmadan 10 gün önce almayı kesmeniz gereken ilaçlar vardır. Bunlar:
-Ağızdan alınan ilaçlar, antihistaminikler (zyrtec, aerius, zaditen gibi),
-İmipramin ve phenothiazine içerikli antidepresanlar (3 hafta önce kesilmelidir)
-Öksürük şurupları
Burundan alınan ilaçların ve nefesle alınan ventolin flixotide gibi ilaçların kesilmesine gerek
yoktur. Uzun süreli ağızdan alınan prednol benzeri ilaçlar da kullanıyor olmamak gereklidir.
Doktorunuza danışmadan ağızdan ilaç alınmamalıdır. Alındığı taktirde test sonuçları anlamını
yitirmektedir.
Ayrıca başka nedenlerle kullandığınız ilaçları (bitkisel ürünler dahil) varsa, doktorunuza
söylemelisiniz.
Alerji testleri nasıl uygulanır?
Alerji testleri 2 ayrı yöntemle uygulanır:
1. Çizme Testi (Prick Test): Önkolunuzun iç kısmına 1 damla alerjen damlatılacak ve steril bir
lanset ile (metalden yapılmış sivri uçlu bir tıbbi malzeme) derinizde bir çizik oluşturulacaktır.
Kullanılacak allerjen sayısı fazla ise uygulama sırt bölgenizde de yapılabilir.
2. Yama Testi (Patch Test): Bu yöntemde alerjenler yapışkan bant üzerine yerleştirilmiş
küçük metal kuyucuklar içine konularak sırtınıza yapıştırılacaktır.
Her bir test 5-10 dakika gibi kısa bir süre içinde tamamlanır. Hangi testin kullanılacağı
hastanın şikayetlerine göre uzman doktor tarafından belirlenir.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17843.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

"Her ruh huzur bulmak ister"
Kayseri'de Gevher Nesibe Mahallesi'nde bulunan ‘Psikoloji Okulu’ 3 yıldır hizmet veriyor. 18
yıldır psikolojik danışmanlık yapan Uzm. Psk. Sos. Efser Selamet Çelik psikolojinin bir ruh
bilimi olduğunu söyleyerek, “Herkesin bir ruhu vardır. Her ruh huzur bulmak ister.” dedi.
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Kendisine danışmanlık hizmeti almak için gelenlere öğrencilerim diyen Efser Selamet Çelik
ile Psikoloji Okulu'nu ve çalışmalarını konuştuk.
Psikoloji okulunu açmaktaki amacınız nedir?
Amacımız psikolojik danışmanlık, yaşam koçluğu ya da eğitim danışmanlığı vermek.
Okulumuz fizyolojik sebeplerden kaynaklanan psikolojik rahatsızlıklar üzerinde çalışma
yapmak ve destek vermek için açıldı.
Ne zamandan beri hizmet veriyorsunuz?

Psikoloji okulu 3 yıldır Kayseri'de hizmet veriyor. Ben 18 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce
de 6 yıldır adliyede bilirkişi olarak görev yaptım.
Yoğunluk hangi kesimden oluyor?
Kayseri'den gelen hastalarımızın dışında Niğde, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'den gelenler
oluyor. Yaş aralığı değişiyor. Genellikle çocuklar, ergenler ve evli çiftler yoğunlukta. Tekden
Hastanesi’nde çalışırken, yaşlı hastalarım çoğunluktaydı. Hastaneye geldik psikoloğa da
uğrayalım anlayışı vardı. Normal şartlarda psikoloğa gidelim diyen maalesef yok.
Kurumun ismi neden psikoloji okulu?
Psikolojinin tanımını ben şu şekilde yapıyorum, psikoloji ruh bilimidir. Herkesin bir ruhu
vardır. Her ruh huzur bulmak ister. Buradan yola çıkarak insanları ben hastayım problemliyim
kavramından uzak tutup, ruhlarını daha keyifli ve hayattan lezzet alır hale getirmek için bir
okul bir ekol oluşturmak düsturu ile yola çıktık. Bize gelen kişilere ben danışanım bile
demiyorum öğrencilerim diyorum.
Psikologlara karşı bir ön yargı var mı?
Bana gelenler arasında bir ön yargı olmuyor tabi, onlar bunu kırıp ta geliyorlar. Ama piyasada
böyle bir durum var. Maalesef deli doktoru kafa doktoru, kafası kırık gibi kavramlar
kullanılıyor.
Hastalarınız size nasıl ulaşıyor?
İlk görüşmeye çat kapı gelenler oluyor ama normalde randevu sistemiyle çalışıyoruz
çoğunlukla insanlar birbirine tavsiyede bulunarak bize yönlendiriyorlar.
Haber: Tuba Köksal (stajyer)
Fotoğraf: Keziban Atasoy (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17844.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

700 yıllık bin 111 taneli tespih
Kayseri'nin Develi ilçesinde andız ağacından yapılan yaklaşık 700 yıllık bin 111 taneli tespih,
ilgi görüyor.
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Andız ağacından yapılan 13 metre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığındaki tespih,
Anadolu'nun Moğol istilasına uğradığı dönemde Selçuklu Devleti'nin önemli bir merkezi
haline gelen Develi ilçesindeki tarihi Sivasi Hatun Camii'nde muhafaza ediliyor. Sivasi Siti
Hatun tarafından 1281 yılında yaptırılan tarihi camide bulunan dev tespihin, caminin
yapımından yıllar sonra Selçuklu'nun başkenti Konya'dan gönderildiği belirtiliyor.
Sivasi Hatun Cami İmam Hatibi Oktay İşçi, Selçuklu Devleti döneminden kalma bin 111
taneli dev tespihin yaklaşık 700 yıldır camilerinde muhafaza edildiğini söyledi. Duvara monte
edilen ahşap bir kutu içerisinde korunan ve sergilenen tespihte yüzlerce yıl geçmesine rağmen
hiçbir deforme olmadığını belirten İşçi, tespihin toz tutmama ve çürümeme özelliğine sahip
olduğunu ifade etti.
Cemaatin, sabah namazlarından sonra halka oluşturup dualar eşliğinde tespihi
çektiğini aktaran İşçi, "Bu tespih, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Salat-ı Nariye duası
okunarak çekilmiştir. Tespihi, düşmana karşı galip gelmek, depremden, afetten korunmak için
bu dua okunarak genellikle de sabah namazından sonra çekmişlerdir. İlmihallerde, bu dua 4
bin 444 kez okunursa "dileğiniz kabul olur diye' yazar. O yüzden tespihimiz bin 111 tanelidir
ve Salat-ı Nariye duasıyla okunarak 4 tur çekilirmiş" dedi.
"Mevlana da bu tespihi çekmiş"
Aynı tespihten bir tane de Konya'da olduğunu bildiklerini belirten İşçi, bu boyuttaki tespihin
ender bulunduğunu dile getirdi. Develi'nin o dönemde önemli bir ilim merkezi olduğuna
dikkati çeken İşçi, "Burada içinde bulunduğumuz cami dışında, medrese ve hamam da varmış.
Develi o dönemde çok önemli bir ilim merkezidir. Bu nedenle hafızların çok yetiştiği ve ilim
adamlarının olduğu yerlerde bulunan bir tespihe sahibiz. Rivayete göre, Mevlana hazretlerinin
de bu camiye gelerek tespih halkasına oturup çektiği anlatılır hatta camimizde bir süre
cemaate ders verdiği, cemaati aydınlattığı, medrese de ders verdiği, hamamda yıkandığı
üniversitelerden gelen araştırmacı hocalar tarafından rivayet ediliyor" açıklamasını yaptı.
"Ramazan ayında tespihe ilgi artıyor"
İşçi, bugüne kadar sayısız namazların kılındığı, zikirlerin çekildiği, hafızların yetiştirildiği
camiye ramazan ayında çok sayıda ziyaretçi geldiğini söyledi. Gelen ziyaretçilerin tespihe çok
büyük ilgi gösterdiğini aktaran İşçi, "Camimiz tarihi ve konumu itibarıyla feyizli bir cami
olduğu için genellikle ramazan ayında insanlar buraya ilgi gösterir. Burada uzun süre vakti
geçirirler. Özellikle tespihle ilgilenirler ve dikkatlice incelerler. Tespihi gördüklerinde hepsi
de daha önce bu uzunlukta bir tespih görmediklerini dile getiriyorlar" diye konuştu. AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17845.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

MMO üyeleri iftarda buluştu
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, mültecilerin
dramlarının dünya tarafından sadece izlenildiğini, vatanını terk edenlere ve zulüm altında
olanlara sadece Türk milletinin kucak açtığını söyledi.
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MMO Kayseri Şubesi tarafından üyelerine iftar verildi. Bir lokantada düzenlenen iftar
sonrasında konuşan MMO Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, milletlerin kendi ürettikleri
mezhepler sayesinde İslam coğrafyasının kan gölüne döndüğünü söyledi. Başkan Ersin Fener,
"İslam dini ve Müslümanlar arasında fitne olarak sokulan batıl mezhepler, bölgemizdeki
devletlerin bu mezhepleri kabullenmeleri, mezheplerini din kabul etmeleri, kendi
mezheplerini yayma, diğer mezheplerle mücadele etme anlayışını ortaya koymaları, bazı
mezheplerin terör odaklı faaliyetlere yönlenmesi, etnik farklılıkların kullanılması, etnik
tabanda yeniden yapılanma ve devlet kurma hayali, arzusu, girişimleri gibi nedenlerle İslam
coğrafyası yaşanılmaz bir bölge haline gelmiştir." diye konuştu.
Yaşanan savaş ve terör olayları sonucunda milyonlarca Müslümanın vatanlarını terk ettiğini
kaydeden Ersin Fener, bu insanlara sadece Türk milletinin kucak açtığını belirtti. Fener,
sözlerini şöyle tamamladı:
"Yaşanan bu savaş ve terör olayları sonucu milyonlarca Müslüman zulüm görmüş, doğup
büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalmış, kıyıma uğramış, hayatını, ailesini ve vatanını
kaybetmiş, sığınmacı olarak hakir görülerek, dışlanarak ve hayvanlara bile reva görülmeyen
şartlarda hayatlarını geçirmeye çalışmaktadır. Yaşanan tüm bu olumsuzluklar dünya
tarafından izlenip görmezden gelinirken, insani tavrı sadece Türk milleti göstermiştir. Zulme
uğrayanlara, vatanını terk etmek zorunda kalanlara, insani yardıma ihtiyacı olanlara yine bu
millet sahip çıkmıştır."
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17846.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Şehir trafiği nefes alacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehir içi trafiğini rahatlatan uygulamalarını
sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun yaşandığı yol ve kavşaklarda yapılan düzenlemelerle
tıkanan yollar açılıyor. Başkan Çelik, bu yollardan birisi olan Sivas Caddesi Fuzuli Kavşağı
ile Tuna Kavşağı arasındaki çalışmaları yerinde inceledi ve iki şeritten üç şeride çıkarılan
yoldaki trafik akış hızının en az yüzde 30 artacağını kaydetti.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sivas Caddesi'nin Fuzuli Kavşağı ile Tuna
Kavşağı arasındaki yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Yapılan çalışmaların son
durumunu yerinde gören Başkan Çelik, proje üzerinde de bazı talimatlar verdi.
"Önceliğimiz ulaşım"
Sivas Caddesi'nde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verirken göreve ilk geldiğinde dile getirdiği
bir konuyu hatırlatan Başkan Mustafa Çelik, "Belediyecilikte her işi iyi yapalım; ama bir işi
çok daha iyi yapalım diye düşündüğümü belirtmiştim. Yıllar geçince, 'Falanca Başkan geldi,
şu sorumunuzu halletti' diyecekleri işimiz ulaşım ve toplu taşıma olacak. Bu konuda geniş
kapsamlı çalışmaya başladık. Ulaşım Master Planı'nı yapıyoruz. Master planda çıkacak
verilere göre uzun vadeli yapılacak ana ulaşım koridorları belli olacak. Bu arada yeni aksları
oluşturmak için çalışmalarımız var. Bekir Yıldız Bulvarı adını verdiğimiz Ortayol bunlardan
biri. Önümüzdeki günlerde temelini artacağımız Gültepe Bulvarı da güçlü bir aksımız olacak.
Mustafa Şimşek Bulvarı'nı Ahi Evran Mahallesi'ne kadar uzatacağımız çalışmamız da bu
yollardan biri. Bunların hepsi kalıcı işler. Aynı Rahmetli Osman Kavuncu'nun geniş bulvarları
açtığı gibi, açacağımız bulvarlar da şehrin ana atardamarları olacak" dedi.
"Yaz sonuna kadar rahatlama görülecek"
Açılacak yeni yolların yanı sıra trafikte tıkanıklığın yaşandığı yerlere özel düzenlemeler
yaptıklarını da ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Ufak dokunuşlarla
trafiği rahatlatmamız gereken yerler var. Bunlar arasında olan Mimarsinan Köprülü Kavşağı
ile Harikalar Diyarı arasındaki yol iki gidiş iki geliş şeklindeydi. Özellikle gurbetçi
vatandaşlarımız ve şehir dışındaki hemşerilerimizin gelmesiyle o yol kilitleniyordu. Yol
güzergâhındaki mülk sahipleriyle görüşerek yolu üç şerit gidiş, üç geliş haline getirdik. Bir
anda yolun akış hızı yüzde 40'a yakın artırmış oldu. İstasyon Caddesi'nden meydana çıkışta da
bir düzenleme yaptık. Gece boyunca çalışarak ertesi gün yolu trafiğe açtık ve böylece
caddedeki trafiğin meydana akışı rahatlamış oldu. Fuzuli ile Tuna Caddesi arasında da iki
şeritli yol vardı. Özellikle pik saatlerde bu yolun tıkanıklığını hepimiz biliyoruz. Burayı
rahatlatmamız gerekiyordu. Buradaki dikine park yerlerini yataya çeviriyoruz. Kaldırımı da
biraz küçülterek ilave bir şerit kazanıyoruz. Buradaki çalışmamızla trafik akış hızını en az
yüzde 30 artırmış olacağız. Kısa sürede asfaltını tamamlayarak trafiğe açacağız. Bir taraftan
kalıcı işler sürerken bir taraftan da emboli atıp tıkanan damarın stent takılarak açılması gibi
buradaki tıkanıklığı yolu genişleterek açıyoruz. Şehrimizde bu şekilde müdahale edeceğimiz
20'ye yakın nokta var. Bazı düzenlemelerle yaz sonuna kadar trafikte çok ciddi bir iyileşme
görülecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Fuzuli Caddesi ile Tuna Caddesi arasında yapılan
çalışmaları proje üzerinde de anlattı ve yapılan düzenlemenin özellikle akşam saatlerindeki
yığılmayı önleyeceğini kaydetti
(Kurumsal Haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17847.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Esnaf dostu belediyeden bir hizmet daha
Melikgazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Esenyurt Mahallesi Kapalı Semt Pazar
Yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa esnaflar ve mahalle sakinleri büyük ilgi
gösterdi.
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Açılış törenine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Ak
Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Melikgazi İlçe Başkanı Sami Kadıoğlu, KESOB
Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı
Mustafa Alan, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda esnaf ve mahalle
sakini katıldı.
Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Zekeriya Kaya, KESOB Başkanı
Ahmet Övüç ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Mustafa
Alan yaptıkları konuşmalarda Melikgazi Belediyesinin esnaf dostu bir belediye olarak her
zaman esnafın yanında olduğunu, sağladığı destek ve yatırımlarla bunu kanıtladığını
söylediler.
Kayseri’nin en büyük metropol ilçesi olarak sorumluluk anlayışı içerisinde Melikgazililere en
kaliteli hizmeti en seri şekilde verebilmek ve onlara layık olabilmek için çalıştıklarını belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç “Kayseri bizi seviyor, bize inanıyor ve güveniyor. Yerel
yönetimler olarak kendi içimizdeki dayanışma ile beraber Valilerimizin, mülki amirlerimizin,
STK’ların dayanışması şehrimize bereket olarak yansımakta, ayrıca şehrimizin bu özelliği
şehrimize dışarıdan gelenler tarafından takdir edilmektedir. İlçemizde açık ve kapalı olmak
üzere toplam 28 pazar yerimiz var. Bu pazar yerlerinde toplam 2.000 esnafımız hizmet
vermektedir. Kapalı pazar yerlerimiz çok amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ticaret yapıldığı
gibi kurban kesim alanı, otopark, toplantı alanı, spor oyun alanı olarak hizmet veriyor. Ayrıca
pazar kurulduğu günlerde ücretsiz internet imkanı sağlanmaktadır. Son dönemlerde
geliştirdiğimiz proje ile 5 pazar yerinde güneş enerji santrali kuruyoruz. Şu anda Yıldırım
Beyazıt ve Keykubat pazar yerlerimizde hem elektrik üretiyor, hem de satıyoruz. Esenyurt
Semt
Pazar
yeri
esnaflarımıza
ve
semtimize
hayırlı
olsun.”
dedi.
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da yaptığı konuşmada, bugün hep birlikte açılışını yaptığımız
kapalı semt pazarı hem esnaflarımıza çalışma rahatlığı hem de vatandaşlarımıza alış veriş
rahatlığı sağlayacaktır. Kapalı pazar yerleri sayesinde esnaflarımız yaz aylarında sıcaktan, kış
aylarında soğuktan korunacaklardır. Semt halkının ve pazarcı esnafının istifadesine sunulan

bu tür iş alanları ve merkezlerin ekonomiye sağladığı katkı ve canlılıkta bizim için oldukça
önemlidir. Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, pazar yerimizin
semtimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Açılışa katılan protokol üyeleri törenin ardından pazar yerini gezilerek, esnaflara hayırlı işler
temennisinde bulundular.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17848.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Yaz spor okulları başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları başladı.
Üç dönem halinde gerçekleşecek spor okullarında 19 branşta spor ve sosyal içerikli eğitimler
verilecek.

23 Haziran 2016 Perşembe 11:41

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, Sümer Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Talas Toki
Spor Tesisi, Anadolu Harikalar Diyarı Spor Kompleksi, Belsin Yüzme Havuzu, Beyazşehir
Spor Kompleksi, Develi Gençlik Merkezi, Yahyalı Gençlik Merkezi ve Başakpınar Spor
Tesisi'nde başlayan Spor Okulları; Pazartesi-Çarşamba-Cuma ve Salı-Perşembe-Cumartesi
olmak üzere iki ayrı grup halinde yapılacak.
Haftanın üç günü tam gün ve yarım gün formatında yapılacak olan spor okullarında 20
Haziran'da başlayan birinci dönem 16 Temmuz'da bitecek. Spor okullarında ikinci dönem 18
Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında, üçüncü dönem ise 15 Ağustos-10 Eylül tarihleri
arasındaki gerçekleştirilecek.
Kayıtlar devam ediyor
Vatandaşlar tarafından oldukça yoğun ilgi ile karşılanan Spor Okulları bu yıl ilk defa internet
üzerinden ön kayıt alarak taleplileri kayıt sırasında beklemekten kurtarıyor. İkinci ve üçüncü
dönem için www.sporaskayseri.com adresinden ön kayıt yapılabilecek. Ön kayıt yaptıranlar
Spor A.Ş. tesislerinden birisinde ya da 3 Temmuz tarihine kadar açık olan Ramazan Sokağı
içerisindeki Spor A.Ş. standında kesin kayıt yaptırabilecek.
Kurumsal haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17849.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Ümmet iftarı Ramazan Sokağı’nda
yapılacak
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu’nun öncülüğünde düzenlenecek olan ‘Ümmet
İftarı’ Cumartesi günü Büyükşehir tarafından açılan Ramazan Sokağı’nda yapılacak.
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İftar programı ile ilgili bilgi veren Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu sözcüsü Ahmet Taş,
“25 Haziran Cumartesi Ramazan Sokağında yapacağımız, şehitler için Kur’an-ı Kerim
okuyup İslam Ümmeti ve insanlığın huzuru için dua edeceğimiz, mönüsü simit, hurma ve su
olan ‘Ümmet İftarı’na tüm Kayseri halkımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı bekliyoruz.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17850.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Huzur Sokağı
Turgut Yılmaz'ın kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17851.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Muhabbet Ayı Ramazan
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ŞEMS SURESİ
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına,
2. Güneşi takip ettiğinde Ay'a,
3. Onu açığa çıkarttığında gündüze,
4. Onu örttüğünde geceye,
5. Gökyüzüne ve onu bina edene,
6. Yere ve onu yapıp döşeyene,
7. Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene,
8. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,
9. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,
10. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı.
12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,
13. Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.
14. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle
onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti.
15. (Allah, bu şekilde azap etmenin) akıbetimden korkacak değil ya!
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:
İslâm’ın hangi özelliği daha hayırlıdır, diye sordu? Resûl–i Ekrem:
“Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selâm vermendir” buyurdu.
(Buhârî, Îmân 20; İsti‘zân 9, 19; Müslim, Îmân 63. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 131; Nesâî,
Îmân 12.
550’de geçmiş, gerekli açıklama orada verilmişti.)
Ebû Umâre Berâ İbni Âzib radıyallahu anhümâ şöyle demiştir:
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti: Hasta ziyaretini, cenâzeye
iştirak etmeyi, aksırana hayır dilemeyi, zayıfa yardım etmeyi, mazluma yardımcı olmayı,
selâmı yaygın hale getirmeyi ve yemin edenin yemininin yerine gelmesini temin etmeyi.
(Buhârî, Mezâlim 5; Müslim, Libâs 3. Ayrıca. bk. Tirmizî, Edeb 45; Nesâî, Cenâiz 53.)
ESMA ÜL HÜSNA
HÂMİD (celle celaluhu): Hamde lâyık olan, övülen. Sebepli sebepsiz tüm hamdler sanadır
Allahım.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
TEENNİ
Yavaş iş görme, ağırdan alma, ihtiyatlı davranma, acele etmeme, düşünceli ve yavaş hareket
etme ve temkinli davranma.

Teenni ile sabır, mana bakımından birbirine yakın olan şeylerdir. Ama aynı şey değildirler.
İnsanın, sonu gelmeyen arzu ve istekleri birbirini izler durur. Din, ahlâk ve ilim onları meşru
sınırlar içine almaya çalışır. İnsanın bunca ihtiras ve isteklerine rağmen, ömrü pek o kadar
uzun değildir. Yapılacak çok şey, düzeltilecek birçok konu vardır. Ömür sermayesini planlı,
programlı şekilde harcamasını bilenler, az-çok insanlıktan yana başarılı ve feyizli hizmetler
verirler. Derdi ve kaygısı sadece şahsi çıkarı ve nefsani istekleri olanlar ise, ciddi hiç bir
hizmette bulunmadan dünyayı terk ederler.
İnsanın arzu ve istekleri bir sınır tanımadığından, onların gerçekleşmesinde o, çok acelecidir.
Hayra ve iyiliğe çabuk kavuşmak, şer ve kötülükten, sıkıntı ve üzüntüden acele kurtulmak
ister. Geçen iyi ve kötü olayları çabuk unutabilir bir yapıya sahiptir.
Oysa bilerek, neticesini hesaba katarak, fayda ve zararlı taraflarını düşünerek sabırla yapılan
bir iş; bilmeden, neticesini hesaba katmadan acele yapılan birçok işten hem hayırlı, hem de
daha yararlıdır. Mesele çok iş yapmak, çok şey söylemek değil, Allah'ın rızasına uygun olanı
seçip, kısa ömrü feyizli bir hava içinde amacına ve yaratıldığı hikmete yöneltmektir.
Unutmamalıyız ki, hiç birimiz her arzuladığımızı elde etmeden peşinde, koştuklarımızın
çoğuna erişemeden, arzu ve isteklerimizin bütününü gerçekleştirmeden, başladığımız işlerin
tamamını bitiremeden dünyadan ayrılmak durumundayız.
Kur'an ve sünnet bu konuda bize, iyi düşünüp sonra istekte bulunma terbiyesini öğretir. Öfke
ve acele ile hareket ettiğimiz zaman, zararlı çıkacağımızı, neticede pişman olacağımızı, teenni
ile hareket etmenin, çok daha iyi olacağını haber verir. Bilhassa insan fıtratında olan
aceleciliğin iyi bir şey olmadığını öğütler:
"İnsan (karakteri gereği) aceleden (acele hareket etme duygusuyla) yaratılmıştır" (el-Enbiya,
21/37).
Habbab b. Eret'in şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.s) Kâbe'nin gölgesinde
bürdesine sarıldığı bir sırada, ona sıkıntılarımızı arzedip şikayette bulunduk ve "Bizim için
Allah'a yalvarıp dua etmez miydiniz?" dedik. O, şu cevabı verdi: "Sizden evvelki ümmetlerin
zamanında, adam toprağa gömülür, demir testerelerle vücudu ikiye bölünür ve eti kemiğinden
ayrılırdı. Fakat bu onu dininden, imânından çevirmezdi. Vallahi Allah bu işi (dini)
tamamlayıp kemâle erdirecek. Öyle ki, insanlar San'a'dan Hadramevt'e kadar hiç bir şeyden
korkmadan gidecekler. İnsanlar yalnız Allah'tan korkacaklar ve koyunları için, dağ başındaki
kurttan çekinecekler. Fakat siz acele ediyorsunuz (teennide bulunmuyorsunuz)" (Muhammed
b. Allan, Delilu'l-Falinîn, I, 175)
Tarih boyunca peygamberler, ilim adamları, bilginler, fatihler, veliler, devlet adamları, çeşitli
engelleri aşarak büyük başarıları elde eden insanlar, acele ile değil, hep teenni ile hareket
etmişlerdir. Büyük zaferler, teenni ile hareket etmenin ürünüdür. Teenni ile hareket etmek,
insanı dünya hayatında her türlü başarıya ve ahirette de Cennet'e götürür. Teenniyi elden
bırakıp acele etmek, insanın hem dünya hem ahirette perişan olmasına sebep olur.
ASRI SAADETTEN İZLER
EŞ-ŞEYMÂ BİNTU'L-HÂRİS (R.ANHÂ)
CA'FER B. EBİ TALİB
Hz. Peygamber'in amcası Ebû Tâlib'in oğlu. Ebû Tâlib'in Tâlib, Akîl, Câ'fer ve en küçükleri
Hz. Ali olmak üzere dört oğlu vardı. Hz. Câfer, Rasûlullah (s.a.s) daha Erkam'ın evine girip
İslâm'ı yaymaya başlamadan önce Müslüman olmuş; ikinci Hicret kâfilesine katılarak hanımı
Esma binti Üveys ile birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. (İbn Sad, Tabakât, Beyrut,
1376/1957, IV, 34; İbn Abdilber, el-İstiâb, Kahire (t-y), I, 242).
Habeş muhacirlerinin sayısı seksen iki erkek ve on kadına ulaştı. Daha sonra bunlardan otuz
dokuz kadarı, bazı Kureyş büyüklerinin İslâm'a girdiği haberi üzerine Mekke'ye geri döndü.
Fakat bu haberin asılsızlığı ortaya çıkınca, bazıları gizlice bazıları da Mekkeli müşrik
akrabalarının himayesi altında, Mekke'ye girebildiler. (İbn İshak, es-Sîre, Mısır 1355/1936, II,
3-10).

Kureyş müşrikleri, muhacirleri Habeşistan'dan geri çevirmek üzere Abdullah b. Ebi Rabîa ile
Amr b. el-Âs'ı değerli hediyelerle Habeşistan'a gönderdiler. Elçiler Habeş Necâşîsi nezdinde
müslümanları kötüleyince, Câ'fer b. Ebi Talib müslümanların temsilcisi olarak konuştu ve
müşriklere üç soru sorulmasını istedi:
1) Biz Kureyş'in köleleri miyiz? 2) Mekke'de bir cinayet mi işledik ki, zorla iade edilmemizi
istiyorlar? 3) Mekke'de mal gasp ettik de, üzerimizde başkalarının hakları mı vardır?
Kureyş elçileri bütün bu sorulara olumsuz cevap verdiler. Ancak, puta tapmayı bırakıp İslâm
dinine girmelerinin suç olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine Necaşî, Câ'fer'e İslâm dini ile
ilgili sorular sordu. Hz. Câ'fer, İslâm'ın getirdiği iman, ahlâk ve fazilet esaslarından söz etti.
Necaşî'nin isteği üzerine Meryem Suresi'nin* baş tarafından okumaya başladı. Ankebut* ve
Rûm* surelerini de okudu. Bu sırada Necaşî'nin gözlerinden yaşlar akıyordu. İstek devam
edince, Hz Câfer Kehf* sûresini okudu. Necaşî, kendisini tutamayarak "Vallahi, bu aynı
kandilden fışkıran bir nûrdur ki, Mûsa da, İsa da aynı mesajla gelmiştir." dedi. Hz.
Muhammed'in bir peygamber olduğuna kanaat getirdi. Bunu açıkladı ve Müslümanları
himaye etti (İbn İshak, es-Sîre, I, 356-362; Ahmet b. Hanbel, H. no:1740, 4400; İbnû'l Esir elKâmil, Mısır 1301, II, 37-38; İbn Haldun, Tarih, Mısır 1355/1936, II, 178; İbn Kayyim,
Zâdü'l Meâd, Mısır (t.y), I, 301 ).
Câ'fer b. Ebi Tâlib ve arkadaşları hicretin yedinci yılında Habeşistan'dan Medine'ye döndüler.
Bu sırada Hz. Peygamber Hayber gazvesinde bulunuyordu. Hayber ganimetlerinden
Habeşistan'dan gelenlere de pay verildi (Buhârî, Sahîh, İstanbul 1329, V, 80; Müslim, Sahîh,
(Nşr. M. F. Abdülbâki), 1375/1956, IV, 1946).
Hz. Câ'fer, Hicret'in sekizinci yılında vuku bulan Mute gazvesine katıldı ve orada şehit düştü.
Abdullah b. Ömer der ki: "Câ'fer b. Ebi Tâlib'i şehitler arasında aradık. Bedeninde doksandan
fazla mızrak, ok ve kılıç yarası bulduk." (İbn Sa'd Tabakât, IV, 38; Buhârî, Sahih, V, 87) Hz.
Cafer'in iki kolunun da kesilmesi üzerine, şehadetinden sonra Rasûlullah ona Cennet'te iki
kanat takıldığını haber vererek şöyle buyurmuştur: "Câfer'i, Cennet'te meleklerle birlikte
uçarken gördüm." (Tirmizî, Menâkıb, 69) Bundan sonra, kuş gibi kanatlanıp Cennet'te uçtuğu
hadisle sabit olan Câ'fer'e "çok uçan Câfer" anlamında "Câfer-i Tayyâr" lâkabı verilmiştir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17852.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Melikşah Üniversitesi'ne kayyum atandı
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik
operasyon kapsamında Melikşah Üniversitesinin bağlı olduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık
Vakfına mahkemece kayyum atandı.
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Alınan bilgiye göre, 2006'da kurulan vakfın mütevelli heyeti tarafından 2008'de kurulan
Melikşah Üniversitesinin yerleşkesi ve çevresinde çok sayıda vatandaşın arsalarının baskı ve
tehditle, bazı vatandaşların da FETÖ/PDY örgütünün propagandasını yaparak dini inanç ve

duygularını istismar etmek suretiyle değerinden düşük fiyata satın alınarak üniversite alanına
dönüştürüldüğü belirlendi.
Yürütülen soruşturma kapsamında müfettişler tarafından yapılan incelemelerde, "Vakfa ait
gayrimenkullerin FETÖ/PDY örgütü bünyesindeki şirket, dernek, eğitim ve öğretim kurumu
üzerine faaliyet gösteren tüzel kişilere değerinden düşük fiyatla kiralanmak suretiyle vakfın
zarara uğratıldığı, vakfın kuruluşundaki amacı ve vakıf tüzüğünde belirtilen amacı yerine
tamamen FETÖ/PDY örgütüne finansman ve yarar sağlama adına faaliyet gösterdiği" tespit
edildi.
Bunun üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Melikşah Üniversitesinin bağlı
bulunduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfının yönetim organlarına kayyum atandı.
Kayseri'de 27 vatandaşın, arazilerinin Melikşah Üniversitesince baskı ve tehditle alındığı
yönündeki şikayetleri üzerine "nitelikli ve örgütlü yağma" suçlamasıyla başlatılan operasyon
kapsamında o dönem Boydak Holding CEO'su ve Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı olan Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmış,
zanlılardan Memduh Boydak ile M.F. ve A.T. savcılıktan, H.G, V.D, Ö.K. ve N.S. ise
tutuklanma istemiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılmıştı.
Daha sonra soruşturmanın genişletilmesiyle vakfın ve üniversitenin mütevelli heyetinde görev
alan 30 kişi hakkında "örgütlü olarak nitelikle yağma ve suça teşebbüs" suçlarından açılan
dava ise devam ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17853.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Lisanssız yazılım emek hırsızlığı
Günümüz de pahalı olmaları sebebiyle tercih edilmeyen orjinal yazılımlar malesef yerini
lisanssız yazılım kullanımına bırakıyor. Bu durum haksız rekabet oluşumuna ve piyasanın
olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Ayrıca emek hırsızlığı olarak kamu vicdanını da
rahatsız ediyor.
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Lisanssız yazılım kullanımı hukuki açıdan tespitinin uzmanlık gerektiren teknik bir konu
olduğunu söyleyen Avukat Furkan Kayaaltı, " lisanssız yazılımı kullanan firmanın tespit
edilmesinden sonra arama kararı alınabilmesi için delil sunulmalı. Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca arama kararı verilebilmesi için de makul şüphenin
olması gerekmektedir. Biz hukukçular da delil sunarak şüpheli firmalar hakkında Arama
Kararı almakta ve kolluk aracılığıyla şüpheli firma bünyesinde tespit işlemi
gerçekleştirmekteyiz" dedi.
Yazılımları korsan olarak kullanmak, kazançlı ve zekice gibi görünse de. Madalyonun arka
yüzünün hiç de öyle olmadığını belirten Furkan Kayaaltı, "Eğer yapılan aramalar sonucunda
lisanssız yazılım tespit edilir ve savcılık makamı da suçun oluştuğu kanaatine varırsa
yetkililer hakkında dava açılır ve yargılama başlar. Yargılama sonrasında ise eğer suç

işlendiği kanaatine varılırsa ilgililer ceza alır. Ceza davası bitiminde ise yazılım firması
yetkililer hakkında tazminat davası açabilir" ifadelerini kullandı.
Uzlaşma Mümkün
Lisanssız yazılım kullanımı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71. Madde kapsamında şikayete
bağlı bir suçtur. Bu nedenle şikayetçi yazılım firmaları şikayetlerinden vazgeçme hakkına
sahip olduğunu söyleyen Kayaaltı "Yazılım firmalarının şikayetlerinden vazgeçmeleri halinde
Savcılık Makamı dosyanın takipsizliğine karar verir ve lisansız yazılım kullanan firma
aleyhine yapılan tüm işlemler hiç yapılmamış sayılır. Tabii ki yazılım firmaları,
şikayetlerinden vazgeçmek için şüpheli firma ile uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirecek ve
taleplerinin karşılanmasını dileyecektir. Bu süreç uzlaşma olarak isimlendirilmektedir" dedi.
Bir çok yazılım firması korsan yazılımın önüne geçmek için ihbar sistemi kullandığını
vurgulayan Kayaaltı, Adil rekabet şartlarının sağlanabilmesi için korsana hayır demenin
herkesin görevi olduğunu belirtti. Kayaaltı, korsan kullanımı ile ilgili İhbarların
http://korsanahayir.dx.am adresinden yapılabileceğini söyledi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17854.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

İş yerlerinde hekim bulundurmak zorunlu
olacak
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 1 Temmuz’dan itibaren,
bir kişi bile çalıştıran işyerlerine, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma
zorunluluğu getirileceğini söyledi.

24 Haziran 2016 Cuma 11:37

İlgili uygulama kapsamında işyerlerinin az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olmak üzere üç
gruba ayrılacağını belirten Başkan Ahmet Övüç, “Kanunda öngörülen geçiş sürecinin son
aşaması da 1 Temmuz’da tamamlanıyor ve bu tarihten itibaren ister kamu olsun ister özel, az
tehlikeli ve 50’den az çalışanı olan tüm işyerleri için zorunluluk başlıyor. 10'dan az çalışana
sahip işyerleri, işverenleri ve işveren vekilleri bakanlık tarafından yetkilendirilen
kuruluşlardan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi almak şartıyla, iş güvenliği hizmetlerini
kendileri yürütebilecek. Ayrıca bu işyerleri, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim'lerinden, kamu
sağlık hizmet sunucularından ya da aile hekimlerinden İşyeri Hekimi hizmeti alarak
yükümlülüklerini yerine getirebilecekler.” diye konuştu.
Cezalar 5 bin ile 10 bin TL arasında değişecek
İlgili kanuna uymamanın cezasının 5 bin ile 10 bin lira arasında değiştiğini belirten Başkan
Ahmet Övüç, cezaların, hem iş güvenliği uzmanı hem de işyeri hekimi için ayrı ayrı ve
istihdam edilmeyen her ay için katlanarak artacağını ifade etti.

Başkan Ahmet Övüç, esnaf ve sanatkarları ilgili kanuna dair herhangi bir cezai işleme maruz
kalmamaları için uyardı.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17855.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Veterinerlerin mezuniyeti mahkemelik oldu
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi olaylı geçen 17’inci mezuniyet töreni yargıya
taşındı. Törendeki iddiaları yargıya taşıyan isim ise; iddiaların odağındaki Pataloji Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Atasever oldu. Saldırıya uğrayan ve tehdit altında
olduğunu belirten Atasever kendisi ve ailesi için koruma talebinde bulundu.
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ERÜ Veteriner Fakültesi mezuniyet töreninde öğrencileri kasıtlı olarak dersten bıraktığı
iddiası ile protesto edilen, Prof.Dr. Ayhan Atasever hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Olaylı
mezuniyet töreni sonrasında sosyal medya üzerinden sürekli hakaret ve tehdit gördüğünü
belirten Prof. Dr. Atasever, “Provokasyon amaçlı hakkımda iftiralarda bulunan kişilerce
sosyal medya ve mezuniyet gününde ‘Hocayı bize teslim edin’ şeklindeki ifadelerinin kamera
kayıtları var. Veteriner Fakültesi mezuniyet töreninde, doğrudan ve yazılı-görsel basın
yoluyla işlenen nefret suçuyla ilgili önceden üniversite öğrencisi temsilcisinden aldığım ölüm
tehdidi ve Mayıs ayında arabama tekerleklerini kesmek suretiyle yapılan saldırı nedeniyle
benim ve ailemin can güvenliğinden endişeliyim. Kayseri Cumhuriyet Savcılığından koruma
talebim bulunmaktadır. Ayrıca şüpheli sorumlular hakkında Veteriner Fakültesi Dekanlığı,
ERÜ Rektörlüğü ve Kayseri Cumhuriyet Savcılığına gerekli müracaatlar tarafımdan
yapılmıştır” dedi.
Konuyu Yargı’ya taşıdığını belirten Prof. Dr. Ayhan Atasever, öğrencilerden Nuri Güngör’ün,
mezuniyet töreninde, kendisi ile ilgili iddialarını, önceden tasarlanmış, iftira ve hakaret dolu
iddialar olarak değerlendirdi. Mezuniyet töreninin, kendisi için linç ve karalama
kampanyasına dönüştürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Ayhan Atasever, fakülte yönetimini
suçladı. Olaylara Fakülte dekanlığınca göz yumulduğunu ve kasıt olduğunu iddia eden
Atasever, ”Törenden sorumlu fakülte dekanlığı, temayüllere aykırı olarak mezun olmayan
tamamıyla başarısız öğrenciler adına kürsüye çıkan öğrenci Nuri Güngör’ün kışkırtıcı
konuşması olayları başlattı. Öğrenciyi yolda görsem tanımam. Bu durumun önceden
tasarlanmış bir kumpas olduğu gayet açıktır. Tören esnasında salonda olmam halinde veli
olup olmadıkları da şüpheli olan kişilerce linç edilmem söz konusu olacaktı. Törenin kamera
kayıtları dehşet vericidir” şeklinde konuştu.
“İddialar iftira”
Mezuniyet töreninde hakkında iddiada bulunan öğrenci Nuri Güngör’ün, pataloji anabilim
dalı tarafından verilen bir dersten bütünlemede geçtiği, Özel Pataloji 1 dersinden yapılan ara
sınavdan 9 puan aldığını ve final sınavına girmediğini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Atasever,
hakkında daha önce açılmış bir dava olmadığını vurguladı. Tüm iddiaların kendisine mobbing

uygulamak için yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Ayhan Atasever, “Mezun olan bir öğrencinin
BİMER’e yaptığı asılsız hakaret ve iftira içeren bir mail sonucu husumetli olduğum eski
Üniversite Rektörlüğü destekli Veteriner Fakültesi Dekanlığı marifetiyle tarafıma soruşturma
açılmış ve uyarı cezası verilmiştir. Burada vahim olan tablo görevlilerin ve soruşturmacıların
hiçbir güncel delil ve belge olmadan 2012 yılında gerçekleşen bu olayla ilgili 2006 tarihli eski
belgeleri güncelmiş gibi sunmalarıyla görevlerini kötüye kullanmalarıdır. Bu durum idari
yargı kararıyla belgelenmiştir ve uyarı cezası iptal edilmiştir” dedi.
Öğrencilerin 8 kişinin dersten geçtiği iddiasının da, Dekanlık tarafından, anabilim dalından
baraj dersini veremeyen öğrencilerin diğer dersleri geçememesi ile ilgili olarak uygulanan ön
şart uygulamasından kaynaklandığını söyleyen Prof. Dr. Ayhan Atasever, bir diğer iddiadaki,
“Bizi kendi açtığı yaz okuluna mecbur bıraktı” ifadesinin iftira olduğunu kaydetti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17856.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Vali Kamçı şehit aileleri ve gaziler ile
iftarda buluştu
Vali Süleyman Kamçı, Kayseri’deki şehit aileleri, muharip gaziler ve gaziler ile aileleriyle
iftar yemeğinde bir araya gelerek, “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.
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Kayseri Valiliği ve Garnizon Komutanlığı’nın birlikte düzenlediği iftar programı ile 1000’i
şehit aileleri, gaziler ve yakınları, 400’ü Kore ve Kıbrıs gazileri ile aileleri olmak üzere
toplamda 1500 kişi ile bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu
yaşadı.
Vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerin yakınlarının ve görev gazileri ile bir arada
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren, Vali Kamçı, “Sizler, aziz canını vatanını
korumak için Allah’a teslim etmiş olan, peygamberlikten sonra en yüce makama erişmiş olan
şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlersiniz. Bizler her zaman yanınızdayız” dedi.
“Şehitlerin bizlere emaneti olan aileleri ve yakınlarına sahip çıkmak devlet olarak en önemli
görevlerimizdendir” diyen Vali Kamçı, “Sizler dinini vatanını milletini bayrağını ve
sevdiklerini muhafaza etmek için aziz canını Allah’a teslim etmiş olan, peygamberlikten
sonra en yüce makama erişmiş olan şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetlersiniz.
Ramazan ayında bulunduğumuz bu anlamlı günlerde Allah’ta tüm şehitlerimize rahmet siz
kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sizler devletimizin şehitlerimizin bizlere
emanetisiniz. O nedenle benim kamu kurum ve kuruluşlarımızın sağlık kuruluşlarımızın
askerimizin, polislerimizin, jandarmamızın kapısı her zaman açıktır” şeklinde konuştu.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in dua ettiği iftar yemeğinde tek tek masaları gezerek
davete katılanlarla ilgilenen Vali Kamçı, devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman
yanında oldukları mesajını verdi.
(Kurumsal haber)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17857.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

KUDER’den ümmet iftarları
Kısa adı KUDER olan Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği her gün 70 ülkeden 150
uluslararası öğrenciye iftar vermeye devam ediyor.
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Dernek binasında verilen 16. ümmet iftarına gazetemiz çalışanları ve Mazlumder yönetimi de
katıldı. Programda iftar öncesinde gazetemiz yazarı Sadi Özmen Kur’an tilavetinde bulundu.
Özmen, iftarların yapılmasının ardından iftar duası yaptı. Daha sonra söz alan Gönüllü Kültür
Teşekkülleri Platformu Sözcüsü ve gazetemiz yazarı Ahmet Taş, günün anlam ve önemine
vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi. Taş, kendilerini ağırladıkları için KUDER’e ve
dernek başkanı Mücahit Bulut’a teşekkür etti.
Program ile ilgili bilgi veren KUDER Başkanı Mücahit Bulut ise, katılımcılara teşekkür
ederek şu bilgileri verdi, “Her gün 150 Bayan ve Erkek misafir öğrencimize iftar vermeye
devam ediyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17858.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Zabıtadan "seyyar satıcı operasyonu"
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının koordinasyonunda ilçe
belediyeleriyle oluşturulan "seyyarla mücadele ekiplerinin" karpuz ve kavun satıcılarına
yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ve Melikgazi zabıta ekipleri, market
önlerinde satış yapan, yol kenarlarına tezgah kuran, mahalle aralarında çalışan seyyar
satıcılarla mücadelesini sürdürüyor.
Halkın güvenli alışveriş yapması ve ülke ekonomisinin zarar görmemesi için seyyar satıcılarla
yapılan mücadelede sık sık tehdit ve hakaretlerle karşılaşılıyor. Yasa dışı davranmayı
kendisinde hak görenlere karşı etkin mücadelesini sürdüren zabıta ekipleri, Beyazşehir'den
Eskişehir Bağları'na, Hürriyet Mahallesi'nden Mimarsinan'a kadar geniş bir alanda özellikle
karpuz ve kavun satanlara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 13 kişi hakkında ilgili yasa
ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapıldı.
Zabıta ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla son altı ay içerisinde şehir merkezinde ve mahalle
aralarında seyyar satıcılık yapan 496 kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Mallarına el konulan
seyyar satıcılar, faaliyetten men edildi. Kayıt dışı ekonomiye neden olan, görüntü kirliliği
oluşturan, halkın sağlığını tehdit eden ve haksız kazanca neden olan seyyar satıcılara karşı
etkin denetimlere devam edilecek.
AA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17859.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Cehennemden Kurtuluş Ayı Ramazan
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NEBE
Rahman ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Birbirlerine neyi soruyorlar?
2. O büyük haberden mi?
3. (İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.
4. Hayır! Anlayacaklar!
5. Yine hayır! Onlar anlayacaklar!
6. Biz yeryüzünü bir döşek, yapmadık mı?
7. Dağları da birer kazık.
8. Sizi çifter çifter yarattık.
9. Uykunuzu bir dinlenme kıldık.
10. Geceyi bir örtü yaptık.
11. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.
12. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.
13. (Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.
14. Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
15. Size tohumlar, bitkiler, yetiştirmek için
16. Ve ağaçları(birbirine) sarmaş dolaş bahçeler.
17. Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.
18. Sûr'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.

19. Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;
20. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.
21. Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.
22. Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).
23. (Azgınlar) orada çağlar boyu kalacaklar
24. Orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar,
25. Kaynar su ve irin (tadarlar).
26. Ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak.
27. Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.
28. Bizim âyetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.
29. Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.
30. Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.
31. Şüphesiz takvâ sahipleri için de başarı ödülü vardır.
32. Bahçeler, bağlar,
33. Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,
34. Ve içki dolu kâse(ler).
35. Onlar orada ne boş bir lâkırdı ne de yalan işitirler.
36. Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükâfatıdır.
37. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar
O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.
38. Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahmân'ın izin verdiklerinden
başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.
39. İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.
40. Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkârcı
kişi: "Keşke toprak olsaydım!" diyecektir.
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem şöyle buyurdu:
“Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her
üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir.
(Ebû Dâvûd, Vitir 26. Ayrıca bk. İbni Mâce, Edeb 57.)
Enes radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi:
“Allah Teâlâ şöyle buyurdu:
Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden affını umduğun sürece, işlediğin günahlar ne
kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni bağışlarım.
Ey Âdemoğlu! Günahların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olsa, sonra da benden affını
dilesen, seni affederim.
Ey Âdemoğlu! Sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla karşıma gelsen; fakat bana hiçbir
şeyi ortak koşmamış olsan, şüphesiz ben de seni yeryüzü dolusu bağışla karşılarım.”
(Tirmizî, Daavât 98. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, V, 172.
443’de geçmişti)
ESMA ÜL HÜSNA
EL-BEDİ (celle celâluhu): Emsalsiz, hayret verici âlemler yaratan.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ
İHSAN
İyilik, güzellik, uygun ve güzel olanı en güzel ve kusursuz bir şekilde yapmak. İhsan; Allah'ın
huzurunda olduğunu onu gönül nuruyla görüyormuş gibi tasavvur ederek kulluk vazifelerini
yerine getirmek. Bu anlamda ayet-i kerimede "öyle değil! Kim Muhsin olduğu halde kendini
Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır" (el-Bakara, 2/112). İnanç ve gönül

planında ihsan ve teslimiyet Allah'ın kullarından istediği kurtuluş beraatıdır. Anne-baba
hakkındaki tavsiyelerde de onlara "ihsan" ile davranılması istenmiştir (bk. el-Bakara, 2/73;
en-Nisa, 4/36; el-En'âm, 6/151; el-İsrâ, 17/32).
İhsan yalnız ibadetle ilgili meselelerde mü'minin yükümlü olduğu bir sorumluluk değil, bütün
söz ve işlerindeki değişmez tavrıdır. Hz. Peygamber "Allah her şeyde ihsan ile davranılmasını
kullarının üzerine gerekli kılmıştır. Bundan dolayı "öldürdüğünüzde güzel davranın,
hayvanların kesiminde güzel davranın" (Müslim, Sayd, 57; Ebû Dâvud, Edâhî, 11; Tirmizî,
Diyat, 14; Nesai, Dahaya, 22, 26; İbn Mace, Zebâih, 3) buyurmuştur. Yapıları iyiliklerin hasbî
ve Allah rızası için olmasının gerekliliğine de işaret eden Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle
buyurmuştur:"İnsanlar bize iyi davranırsa onlara iyilik yaparız şayet kötü davranırlarsa onlara
kötülük yaparız diyen şahsiyetsizlerden olmayın. Kendinizi, insan/ar iyi davranırsa onlara
iyilikle mukabele etmeye, şayet kötülük yaparlarsa onlara aynıyla karşılık vermeye alıştırın"
(Tirmizî, Birr, 63).
Yapılan iyiliğin ve ihsanın inkar edilmesi hoş görülmemiş, birtakım insanların yapıları
iyilikleri inkâr etmelerinin kendilerinin cehenneme girmesine sebep olan bir haslet olduğu
bildirilmiştir. Kocalarını ve kocalarının iyiliklerini inkar eden kadınların cehenneme gireceği
bildirilmiş (bk. Buhari, İman, 21; Kusuf, 9; Müslim, Kusuf, 17). İhsanın insanlar arasındaki
münasebetlerdeki etkisi ve önemi anlatılmıştır.
İnsanlara güzellikle davranan, Allah'a kulluk yaparken kulluğun gereği olan; kulluk yapıları
zatı iyi tanımanın gereklerini yerine getiren muhsinlerin Allah'ın rahmetine çok yakın
olduğunu Hz. Peygamber (s.a.s) bildirmiştir (Dârimî, Mukaddime, 56).
ASRI SAADETTEN İZLER
ABDULLAH İBN AMR İBN EL-AS
İhlâslı, âbid ve çok tövbe eden...
Şimdi kendisinden söz ettiğimiz abid, zâhid ve çok tövbe eden şahıs Abdullah İbn Amr İbn elAs'tır...
O bütün zamanını ve hayatını ibadete vermişti...
O, imanın tadıyla kendisinden geçmiş ve artık gece gündüz onun kulluk ve ibadetine yetmez
olmuştu.,.
O, babasından önce Müslüman olmuştu. Sağ elini biat etmek üzere Rasûlüllah'ın (s.a.v.) sağ
eline verdiğinde kalbi parlak sabah gibi Allah'ın nuruyla ve ona itaatin nuruyla
aydınlanmıştı...
Önce, azar azar inen Kur'ân'a yöneldi. Kur'an'ın bazı âyetleri indiğinde onları ezberleyip
anlamaya çalışırdı. Kur'ân tamamlandığında o da tamamını ezberlemişti...
Onu, sadece mahfuz bir kitabı iki kapağı arasında toplayan güçlü bir hafıza meydana getirmek
için ezberlemiyordu...
Aksine, kalbinin onunla şenlenmesi ve bundan sonra onun itaatkâr kulu olması için
ezberliyordu. Onun helâl kıldığını helâl kılar, haram kıldığını haram kılar. Davet ettiği her
şeyde ona icabet eder sonra, olgun meyveleri olan bahçelerinde mutlu, ayeti kerimelerinin
verdiği sevinçten gönlü rahat, uyandırdığı haşyetten gözü yaşlı olarak Kur'ân okumaya ve onu
düşünmeye yönelir!
Abdullah bir ermiş ve âbid olmak için yaratılmıştı. Dünyada hiçbir şey onu bu yaratıldığı
halden uzaklaştırmaya kadir değildi...
İslâm ordusu, kendilerine savaş açan müşriklerle karşılaşmak üzere bir cihada çıktığı zaman
onu bir sevgilinin ruhuyla ve bir aşığın ısrarıyla şehidliği temenni ederek safların önünde
buluruz!...
Savaş bitince onu nerede görürüz? Ya camide, ya da evindeki seccadesinde, gündüz
oruçludur, gece ayaktadır (yani namaz kılmaktadır). Dili, helâl da olsa dünya kelâmından
hiçbir sözü bilmez. Ancak onun dili, Kur'ân'ını okurken, ona olan hamdini yaparken veya
günâhından dolayı istiğfar ederken Allah'ı zikretmekten dolayı daima ıslaktır...

İnsanları Allah'a ibadete davet etmeye gelmiş olan Rasûlüllah'ın, (s.a.v.) Abdullah'ın aşırı
ibadet etmesine engel olmak için duruma müdahale etme ihtiyacını duyması, onun kulluk ve
ibadetinin boyutlarını anlamamıza kâfidir!...
Öyle olunca, Abdullah İbn Amr'ın hayatı hakkında alınacak dersi iki yönünden birisi, kulluk
ve doğruluğun en ileri derecelerine ulaşmada insan ruhunu coşturan üstün bir gücü ortaya
çıkarmak ise, diğer yönü de bütün üstünlük ve olgunluğu aramada i'tidâl ve orta yolu takip
etmede dinin titizliğidir, böylece ruh arzu ve özlem içinde kalır...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17860.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

İlim Hikmet Vakfı’ndan kardeşlik sofrası
İlim Hikmet Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu, batının
İslam coğrafyası üzerinde kötü oyunlar oynadığını belirterek; “Bugün her zamankinden daha
fazla kardeşliğe ihtiyacımız var. Batılıların kötü emellerine ulaşmalarına engel olmak için gün
birlik-beraberlik günü” dedi.
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İlim Hikmet Kültür ve Dayanışma Vakfı geleneksel hale getirdiği iftar yemeğini Safa Koleji
yemek hanesinde kalabalık bir davetli topluluğuna verdi.
Kayseri İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Oğuz Memiş ve çok sayıda sivil toplum
kuruluşlarından davetlinin iştirak ettiği iftar yemeğinden sonra Suriyeli bir çocuk tarafından
Fetih Suresi’nin son ayeti okundu.
Daha sonra bir teşekkür konuşması yapan İlim Hikemt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Doğu, “Kardeşlik sofrası” adını verdikleri programla kardeşliğin, dostluğun
tazelenerek arttırılmasını gaye edindiklerini söyledi.
Batının İslam coğrafyası üzerinde oyun oynadığını ve bundan dolayı her zamankinden daha
fazla kardeşlik duygularına ihtiyaç olduğunun altını çizen Başkan Doğu, “Kardeşlik vurgusu
üzerinde çok sık duruyoruz. Bu vurgunun bizim dünyamızda çok önemli olduğunu
düşünüyoruz. Bulundukları topraklardan kendi iradelerinin dışında, gelişen hadiselerle bugün
bizim misafirimiz olmakla karşı karşıya kalmış Suriyeli muhacir kardeşlerimize Ensarlık
yapma gayreti içerisindeyiz.
İnadına kardeşlik
Kayseri bu olayla 2-3 yıl önce tanıştı. Olayın vuku bulması ise 6 yıl kadar önce oldu. Önce
sınır bölgelerinde başlayan gelişmeler daha sonra Anadolu’ya ve Türkiye’nin her yerine
dağıldı. 15. ve 16. Yüzyılda batının Hristiyan dünyasının yaşamış olduğu adeta ayrı bir din
gibi telakki edilen mezhep savaşlarının yüz milyonlarca insanın katli ile sonuçlanmıştır. Aynı
senaryo, aynı tezgah bugün İslam coğrafyasında müminler arasında uygulanmak istenmekte
ve bununla ilgili her türlü argümanlar geliştirilmekte. Hiç kimse bize İmam-ı Cafer’i, İmam-I
Azam’ı, İmam-I Malik’i tercih etmek zorundasınız diye bir dayatmayla karşı karşıya
bırakamaz. Hepsi bu ümmetin bir kıymetidir. Hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Onların
ortaya koymuş olduğu usuller müminlerin tefrikasına değil, vahdetine vesile olması içindir.

Uygulamalardaki farklılıklar sanki itikadi farklılıklar gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.
Bundan dolayı kardeşlik vurgusuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugünün
dünyasında batını bizim üzerimizde oynadığı bu oyuna karşılık inadına kardeşlik diyoruz. “
şeklinde konuştu.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17861.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Milli Görüşü ayağa kaldıracağız
Kayseri’de konuşan Fatih Erbakan, “Erbakan Hocamız Milli Görüş’ün ilk 40 yılını
şahlandırdı. Biz de Milli Görüşü ikinci 40 yılında ayağa kaldıracağız” dedi.
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Erbakan Vakfı Kayseri Şubesi, vakfın genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan’ın da
katıldığı bir iftar programı organize etti. Vakıf üyelerinin katıldığı program Haydarbey
köşkünde gerçekleştirildi.
Program Erbakan Vakfı Kayseri Şube Başkanı Ahmet Çilsal’ın selamlama konuşması ile
başladı. Daha sonra konuşmasını yapmak için Fatih Erbakan kürsüye davet edildi.
Erbakan, Babası Necmettin Erbakan’ın ‘Biz tarihin en şerefli milletiyiz’ sözünü hatırlatarak,
“Erbakan Hocamız tankımız, topumuz olmadan tarih boyunca zaferleri imanla kazandık derdi.
Erbakan hocamızın bu sözlerinin yansıması kendi hayatında müşahede etti. Erbakan Hocamız
Milli Görüş’ün ilk 40 yılını şahlandırdı. Biz de Milli Görüş’ün ikinci 40 yılında ayağa
kaldıracağız” dedi.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17862.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Süt toplayıcılarına eğitim verildi
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ilimizde faaliyet gösteren Süt
Toplayıcılarına yönelik olarak eğitim toplantısı düzenlendi.
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Kayseri Valiliğinin 09.02.2016 tarihli ve 2016/01 no'lu Çiğ Sütün Toplanması, Nakli,
Depolanması, Pazarlanması ve Kabulü Hakkında Kararının 7/2 maddesinde belirtilen "Çiğ süt
toplayıcıları İl/İlçe Müdürlüklerince konu ile ilgili alınan Valilik kararları, MATS ve süt
hijyeni konularında verilecek olan 1 günlük eğitime katılacaktır." hükmü gereği süt
toplayıcılarına yönelik eğitim programı düzenlendi.
Bu kapsamda İlimizde faaliyet gösteren Süt toplayıcılarına yönelik olarak eğitim toplantısı
düzenlendi. Eğitimde katılımcılara; Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü Gıda Mühendislerinden
Osman Bağcı tarafından "Çiğ Sütün Toplanması, Nakli, Depolanması, Pazarlanması ve
Kabulü Hakkında Valilik Kararı, Mobil Araç Takip Sistemi ile Süt Hijyeni" konularında
bilgiler verildi. Eğitimin sonunda ise 30 süt toplayıcısına "Katılım Sertifikaları" verildi.
Verilen eğitimle birlikte ilimizde söz konusu eğitime katılan toplam süt toplayıcı sayısı 160'a
ulaştı.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17863.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Memur emeklisine üzücü haber
408 bin memur emeklisinin tazminat farklarını almak amacıyla beklediği yasa tasarısının
Meclis görüşmeleri ertelendi.
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Komisyon süreci tamamlanan ve Genel Kurul'da bu hafta gündeme alınması planlanan tasarı
Ramazan Bayramı'ndan sonraya bırakıldı. AK Parti yönetiminin yaptığı programa göre bu
hafta TSK Personel Yasası değişikliği ile Ürdün ile kalkınma işbirliğini öngören uluslararası
sözleşme görüşülecek. Meclis Genel Kurulu'nun gelecek hafta da yüksek yargının yeniden
yapılandırılmasına ilişkin tasarıyı görüşmesi ve bu düzenlemenin çıkarılmasının ardından

bayram tatiline girmesi öngörülüyor. Genel Kurul'da AK Parti'nin, çalışma günleri ve
gündeme ilişkin önerisi kabul edildi.
Yeni torbaya alınabilir
30 yıldan fazla çalışması bulunan 408 bin memur emeklisinin eksik tazminat miktarlarının
ödenmesi amacıyla hazırlanan tasarı Meclis'in bayram öncesi gündeminde görünmüyor. AK
Parti yetkilileri, özel olarak bu tasarının görüşülmeyebileceğini, buradaki düzenlemelerin
bayram sonrası Meclis'e gelmesi beklenen ve hazırlıkları süren ekonomi torbasına
eklenebileceğini belirttiler. Tasarı, memur emeklilerinin 2 milyar 80 milyon lirayı bulan
tazminat farklarından ilk dilimin üç ay içerisinde ödenmesini öngörüyor. Bu kapsamda hak
eden her bir emekliye 7 bin 500 lira olmak üzere toplam 1 milyar 100 milyon lira bu yıl
ödenecek. Kalan 980 milyon liralık bölüm 2017 bütçesinde gösterilerek gelecek yıl verilecek.
İktidar kaynaklarından alınan bilgiye göre, ödemeler dengesindeki ayarlamalara göre
düzenlemenin sonbahara bırakılma olasılığı da bulunuyor.
Mahkeme kararıyla hak ettiler
Tasarı, Anayasa Mahkemesi'nin emekli memurlar lehine verdiği ve geriye dönük
uygulanmasını hükmettiği karar üzerine hazırlanmıştı. Daha önce bu ödemeler, 7 Ocak 2015
sonrası emekli olanlara uygulanıyordu. AYM ve Danıştay kararları doğrultusunda bu hak
geriye dönük uygulanacak. Yargıya başvuran memur emeklileri bu içtihatlara bağlı olarak
tazminat farklarını alıyor. Hükümet yargı maliyetinden kaynaklanan yükü Sosyal Güvenlik
Kurumu'nun üzerinden almak amacıyla tasarıyı hazırladı. Bu düzenleme yasalaştığında
mahkemelerdeki dosyalar da düşecek.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17864.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Sermayenin karşılanması için faizler
düşmeli
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, İş dünyası olarak,
bankacılık sektörü ile iç içe olduklarını belirterek, yatırımların artması için gerekli olan
sermayenin karşılanması noktasında faizlerin düşmesini önemsediklerini söyledi.
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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Andan Bali, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı makamında ziyaret etti.
Kayseri Ticaret Odası yönetim kurulu üyeleri ve İş Bankası yetkililerinin hazır bulunduğu
ziyarette konuşan Başkan Hiçyılmaz, Genel Müdür Bali’ye teşekkür ederek, memnuniyetini
dile getirdi.
Oda faaliyetlerine ilişkin bilgi aktaran Hiçyılmaz, yapımı devam eden yeni hizmet binasına
ilişkin de detaylı bilgi verdi. Hiçyılmaz, “Yeni hizmet binamız, Ankara’nın doğusunda çevre

odaların katılımı ile gerçekleştirilecek toplantılarda, bölgesel sıkıntıların dile getirildiği bir
merkez haline gelecektir.” dedi.
Büyümenin ve gelişmenin özel sektör eliyle sağlanabileceğini vurgulayan Başkan Hiçyılmaz,
bankacılık sisteminin firmalara finans kaynağı sağlanmasında daha etkin olmasını
beklediklerini söyledi.
Enflasyon ve cari açıktaki düşüşün faizlerin düşmesinde olumlu etki yarattığını ifade eden
Hiçyılmaz, Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimlerinin önemli olduğunu ve bunun
bankacılık sektörü aracılığı ile piyasalara yansımasını umduklarını belirtti.
Başkan Hiçyılmaz konuşmasında, iflas erteleme konusundaki yasal çalışmalar ile 2012 yılında
değişen çek yasasına ilişkin görüşlerini de paylaştı.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ise bankacılık faaliyetleri hakkında bilgi
verdiği konuşmasında sektörün 2012 yılı sonrasında durgun bir yapıda ilerlediğini söyledi.
Bali, büyüme rakamlarında son yıllarda yüzde 3-4’lerde sabit kalındığını bunun da
yatırımların artması bakımından yeterli olmadığını vurgulayarak, büyüme rakamlarının daha
yukarılarda seyretmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye’nin yeniden 2012 yılı öncesindeki günlerine dönmesi için bir ivme yakalanması
gerektiğini ifade eden Bali, yeni reformların yapılması gerektiğini de vurguladı.
Diğer yandan Başkan Hiçyılmaz Başbakan Binali Yıldırım’ın grup toplantısında ‘İş
adamlarının önündeki engelleri kaldıracağız’ açıklamalarını değerlendirdi.
Hiçyılmaz, “Sayın Başbakanımızın grup toplantısında açıklamış olduğu iş dünyasının
önündeki engellerin kaldırılması hususu zaten iş dünyası olarak bizim beklediğimiz bir
durumdu. Kurulmuş olan yeni hükümetin iş dünyasının sıkıntılarına ve önündeki problemlerin
çözümüne ağırlık vereceği ümidi iş dünyasını ilerisi için umutlandırmaktadır. Zaten
önümüzdeki engellerin kaldırılması ve rekabet ettiğimiz ülkelerde ki şartlar neyse onların bize
sağlanması temel isteklerimizdendir. Çünkü rekabet edebilmemiz buna bağlıdır” ifadelerini
kullandı.
Başkan Hiçyılmaz, “Onun için önümüzde hangi engeller varsa yapılması nelerse onların
yapılması hususunda gerekli gayretlerin gösterilmesi iş dünyası olarak hükümetten
beklentimizdir. Ümit ediyorum, hem Sayın Başbakanın açıklaması hem de bakanlarımızın
zaman zaman yaptıkları açıklamalar bu düzenlemelerin kısa süre içerisinde yapılacağını ve iş
dünyasının önünün açılacağı ve rekabet şartlarının lehimize olacağı noktasında
ümitlendiriyor. Bu şekilde olursa Türkiye’nin 2023 hedeflerine varması noktasında ümidimizi
daha da artırmış olacağız. Çünkü biz iş dünyasının çalışmaları ile 2023 hedeflerine varma
durumundayız. İş dünyasının ve reel sektörün bu gayretleri ile ancak belli noktalara varacağız.
Önümüzdeki engellerin kaldırılması çok önemli bir husustur” diye konuştu.
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17865.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Kayseri'de termometreler 40 dereceyi gösterince, vatandaşlarda serinlemek için parklara ve
klimalı camilere akın etti.
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Kayseri'de Ramazan ayının 18. gününde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklardan
bunalan vatandaşlar da, parklara ve gölgeliklere akın etti. Kent meydanında bulunan süs
havuzunda ellerini ve yüzlerini yıkayan vatandaşlar, serinlemek için çeşitlik yöntemler aradı.
Bazı vatandaşlar da, içerisinde klima bulunan camilerde uyudu.
Havaların bir anda ısınmasıyla zorluk çektiklerini ifade eden vatandaşlar, sıcaklıklar
dolayısıyla oruç tutarken zorlandıklarını kaydetti.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17866.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Ramazan Sokağı’nda Sufi Devran gecesi
Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı'ndaki etkinlikler Sufi Devran grubunun temsili zikir
ayini ile devam etti. Gecede sema gösterisi de yapıldı.
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Büyükşehir Belediyesi'nin Mimarsinan Parkı'nda kurduğu Ramazan Sokağı bu ayın manevi
ruhuna uygun etkinliklerle devam ediyor. Ramazan Sokağı'nın teravih namazı sonrası
başlayan programına Sufi Devran Grubu da katıldı.
Zikir ayinlerinin temsili gösterisini ilahilerle sunan Sufi Devran ekibini izleyenler arasında
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik ile annesi Servet Özcan da
vardı. Vatandaşların ilgiyle izlediği programda sema gösterileri de sunuldu.
Sufi Devran programının ardından her gece olduğu gibi çekiliş yapılarak şanslı izleyicilere
hediyeleri verildi.

Sufi Devran'ı izleyen Başkan Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, annesi Servet Özcan ile birlikte
program sonrası Ramazan Sokağı'nı gezdi. Çelik, Ayşe Konur'un kitabını imzaladığı standı
ziyaret ederek bir süre görüştü, ardından da KAYMEK tarafından Ramazan Sokağı'nda
sergilenen ürünleri inceledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17867.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Bünyan belediyesi mezarlıklarda bayram
temizliğine başladı
Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Bünyan genelindeki tüm
mezarlıklarda, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ot biçme, temizleme ve bakım
çalışmaları yapıyor.
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Vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için mezarlıkların güzel
bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Çalışmalar sırasında mezarlıkta bulunan vatandaşlar,
Bünyan Belediyesi tarafından mezarlıklarda yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını
belirterek, bayram öncesi yapılan çalışma nedeniyle Bünyan Belediye Başkanı Şinasi
Gülcüoğlu’na teşekkür etti.
Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince vatandaşların, vefat eden yakınlarının mezarlarını
ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alınıyor. Ramazan
Bayramına kadar ilçedeki tüm mezarlıklar temizlenerek bayrama hazır hale getirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17868.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Bayırbucaklı Türkmen hastaya eş zamanlı
iki ameliyat
Bünyan Devlet Hastanesinde, 45 yaşındaki Bayırbucaklı Türkmen hasta eş zamanlı yapılan
iki ameliyatla şifa buldu.
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İç savaşın yaşandığı Suriye’den 7 çocuğu ile Kayseri’nin Bünyan ilçesine yerleşen 45
yaşındaki Bayırbucaklı N.H. isimli hasta, Bünyan Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Fatih Dal tarafından yapılan eş zamanlı iki ameliyat ile sağlığına kavuştu. Savaş
öncesinde Suriyede de bir çok kez karın ağrısı, şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikayetlerle
hastaneye başvuran ve tedavi olamayan hasta 7 çocuğu ile yerleştiği Bünyan İlçesinde de
şikayetleri devam edince Bünyan Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda
safra kesesinde taş ve göbek fıtığı tespit edilen hasta, eş zamanlı gerçekleştirilen laparoskopik
(kapalı) kolesistektomi (safra kesesinin alınması) ve umbikal herni (göbek fıtığı)
operasyonlarıyla birlikte sağlığına kavuştu. Yaklaşık olarak 1 saat süren operasyonlar
sonrasında 2 gün hastanede yatırılan hasta ertesi gün şifa ile taburcu edildi.
Ameliyat hakkında bilgi veren Bünyan Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih
Dal; ”Hastanemizde teknolojik imkanlar elverdiği ölçüde Genel Cerrahi ile ilgili ameliyatların
büyük bir kısmı yapılabilmektedir. Habere konu olan Suriyeli Türkmen hastanın yıllardır
devam eden karın ağrısı yakınmaları vardı. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş tespit
edildi. Ayrıca, göbek fıtığı da karın muayenesinde anlaşıldı. Eş zamanlı yapılan kapalı safra
kesesi operasyonu ve göbek fıtığı onarımı sonrası herhangi bir problem yaşanmadı ve
hastamız 2. günde şifa ile taburcu edildi“ şeklinde açıklamada bulundu. Hastanede birçok
nitelikli sağlık hizmetinin Bünyan ve çevresine verildiğini ifade eden Bünyan Devlet
Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır; Hastamızı başarılı bir operasyon sonrası taburcu ederek
evine göndermek bizim için büyük bir gurur oldu. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliklerine
geçiş sonrası ilçe devlet hastanelerinin gerek uzman hekim kadrosu gerekse tıbbi teçhizat
bakımından güçlendirilip geliştirilmesiyle köylerde ve ilçe merkezinde yaşayan
vatandaşlarımız daha nitelikli sağlık hizmeti almaya başlamıştır. Bünyan Devlet Hastanesinin
ameliyathane ünitesi, yoğun bakım ünitesi, 6 uzman doktor, 6 pratisyen hekim, diyaliz ve acil
ünitesi ile Bünyan ve çevresinin sağlık hizmetlerine büyük katkı yapmaktadır” dedi.
Önümüzdeki günlerde açılışını yapacakları cerrahi endoskopi ünitesiyle üst ve alt sindirim
sistemi kanser tarama hizmetinin de Bünyan ve çevre ilçelerine verileceğini söyleyen Dr
Çakır son olarak devletimizin tüm imkanlarının kendi vatandaşlarımızın olduğu kadar
sığınmacı kardeşlerimizin de yanında olduğunu ifade etti.
Bayırbucak’tan gelerek Bünyan Devlet Hastanesinde şifa bulan N.H ise ameliyatı
gerçekleştiren Op. Dr. Fatih Dal ve Anestezi Uzmanı Sibel Seçkin Pehlivan ve hastane
çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca şunları söyledi; “Burada, kendi dilimin konuşulduğu

Türkiye’de ameliyat olmaktan hiç tereddüt hissetmedim. Gerek hastane yönetimi, gerekse
ameliyathane ve servis çalışanları ilgilerini hiç esirgemediler. Allah devletimize ve
milletimize zeval vermesin” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17869.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

"Taş eriten" sıcak karşısında oruç
Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yalıtım malzemesi üretilen fabrikada volkanik
taşların eritildiği ocak başında çalışan işçiler, ramazan ayında zor şartlarda oruçlarını tutarak
evlerine ekmek parası götürebilmenin mücadelesini veriyor.
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Erciyes Dağı'nın eteklerinden çıkartılan bazalt taşı, yaklaşık bin 500 derece sıcaklığa ulaşan
ocaklarda eritilerek elyaf haline getiriliyor. Elyaftan oluşan taş yünü, yalıtım malzemesi
olarak kullanılıyor.
"Kupolo" adı verilen ve taşların eriyerek lav haline geldiği ocağın operatörlüğünü yapan
işçilerden evli ve iki çocuk babası Hakan Özbay, yaptığı açıklamada, 7 yıldır taş yününden
yalıtım malzemesi üreten fabrikada çalıştığını ve kupolo ocağından sorumlu olduğunu
söyledi.
"Zor koşullara rağmen orucumu tutuyorum"
Volkanik taşın eritilebilmesi için ocağın yüksek ısıya ulaşması gerektiğini ifade eden Özbay,
şunları kaydetti:
"Eritilen taş, lav halinde kupolo fırınına akıyor ve burada elyaf haline geliyor. İşim gereği
sürekli bu fırını kontrol etmem gerekiyor çünkü lav bazı durumlarda tıkanıyor ve akış
kesiliyor. Bu durumda elyaf üretimi kesintiye uğruyor. Bu durumda en sondaki paketleme
noktasına kadar aksaklık yaşanıyor, hatalı ürün çıkabiliyor. Onun için ben işin temelinde,
başında olduğum için aslında benim yapacağım hata tüm banttaki ürünleri etkileyebiliyor.
Ocağın başından uzun soluklu ayrılma gibi bir durumum söz konusu olmuyor. Sürekli ateşin
karşısında durmak zorundayım. Zor koşullarda çalışmama rağmen ramazanda orucumu
tutuyorum. İnşallah Allah kabul eder."
“Serinlemek için güneşe çıkıyoruz”
Fırının başında özellikle ramazan döneminde vardiyalı olarak çalıştıklarını buna rağmen oruç
tutarken sıcağa dayanmakta zorlandıklarını anlatan Özbay, şöyle devam etti:
"Bin 500 derece ateşin karşısında en çok susuzluk bizi zorluyor. Her gün iftarı bir sürahi suyla
açıyoruz. Açlık veya çalışmak değil susuzluk bizi yoruyor. Serinleyebilmek için dışarıda 40
derecelik sıcağa çıkıyoruz. İnsanlar dışarıda güneşin sıcağından şikayet ederken biz
serinleyebilmek için dışarı çıkıyoruz. Bu kadar zor şartlara rağmen Allah sabrını veriyor ve
çok şükür orucumuzu aksatmadan tutuyoruz. Sağolsunlar yöneticilerimiz de bize ellerinden
geldiğince yardımcı oluyor."

Özbay, ramazan ayından önce ocağın başında çalışırken günlük en az 7-8 litre su
tükettiklerini, oruç tutarken su içemedikleri için ciddi anlamda zorlandıklarını buna rağmen
oruçlarını tuttuklarını kaydetti.
Mesaiyi geç başlatıp erken bitiriyoruz
Fabrikanın genel müdürü Harun Hasyüncü de emek yoğun bir sektörde hizmet üretmeye
çalıştıklarını ve özellikle ramazan ayında işçilerin hem dışarının hem de çalışma ortamlarının
sıcaklığı nedeniyle zorlanabildiklerini belirtti.
İşçileri ramazan ayında biraz olsun rahatlatabilmek için çeşitli düzenlemeler yaptıklarını dile
getiren Hasyüncü, "İşçilerimiz dayanılması zor bir yerde çalışıyor, bunun farkındayız. Taşlar
eridikten sonra lav olarak akıyor. Hem fırının sıcaklığı hem lavın sıcaklığı gerçekten özellikle
ramazan ayında oruç tutan işçilerimizi ciddi anlamda zorluyor. İşçilerimizin iş yükünü
hafifletebilmek için mesai saatlerinde düzenleme yaptık. Normalden bir saat geç işe başlayıp
bir saat erken bırakıyoruz. Ayrıca mesai saati için de de özellikle kupolo ocağında çalışan
işçilere daha fazla dinlenme süresi veriyoruz" diye konuştu.
Hasyüncü, doğada bulunan bazalt taşlarını bin 500 derece sıcaklıkta erittiklerini ve eriyen
taşın lav haline geldiğini, bu lavdan merkezkaç kuvvetiyle elyaf üretip plakalar haline
getirerek inşaat ve sanayi sektöründe kullanılmak üzere yalıtım malzemesi oluşturduklarını
sözlerine ekledi.
(AA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17870.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Fil hastası malulen emeklilik istiyor
Halk arasında fil hastalığı olarak bilinen “Lenfödem” hastalığına yakalanan Engin Akbadal
her geçen gün artan kilosu nedeniyle yürümekte güçlük çektiği gibi malulen emekli de
olamıyor.
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Eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Engin
Akbadal 5 yıl önce yakalandığı fil hastalığı nedeniyle 5 yılda 140 kilo alarak 250 kiloya
ulaştı. Daha önce inşaat sektöründe çalışan Akbadal hastalığın ilerlemesi nedeniyle işten
çıkmak zorunda kaldı. Akbadal, “5 yıldır işsizlik maaşı ile geçinmeye çalışıyorum. Geçim
sıkıntısı çekiyorum. Bu yüzden malulen emekli olmak için başvuru yaptım. Bütün şartlar
tutuyor ancak yine de emekli olamadım” dedi.
"Yardım etmedikleri gibi gerekçe de sunmuyorlar"
Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurduğunu dile getiren Engin Akbadal, maluliyet raporu için
MR çektirmesi gerektiğini ancak başvurduğu hastanelerin “160 kilodan fazla ağırlığı olan
kişilerin MR çektiremeyeceklerini, kilo verip gelmesini gerektiğini“ söylediklerini kaydetti.
Akbadal, “zaten kilo verebilsem neden malulen emekli olmaya çalışayım? Tekrar eski işime
döner, çalışmaya devam ederim. Ben kendimden çok çocuklarımın geleceğini düşünüyorum.

Emeklilikten alacağım parayı da onların eğitimi için kullanacağım” diyerek çaresizliğini dile
getirdi.
Akbadal, “malulen emeklilik için yüzde 60 çalışamama, güç kaybı ve 1800 gün prim yatırma
gibi şartları sağlıyorum ama emekli olamadım. Yardım etmedikleri gibi gerekçe de
sunmuyorlar” dedi.
Haber: Tuba Köksal (Stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17871.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Yetim hakkı yiyen vakfa kayyum el koydu
Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt bünyesinde faaliyet
gösterdiği belirlenen Kılıçaslan Eğitim Vakfı'nın yönetimine kayyum atandı. Bir süre önce
"terörizme finansman sağlamak, resmi belgede sahtecilik ve güveni kötüye kullanmak"
suçlarından 4 yetkilisi tutuklanan vakfın yönetimi, kayyuma devredildi.
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Geçtiğimiz hafta Kılıçaslan Eğitim Vakfına yapılan FETÖ operasyonu çerçevesinde 4 iş
adamı “Terörizme Finansman Sağlamak, Resmi Belgede Sahtecilik, Güveni Kötüye
Kullanmak” suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Tutuklu sanıklarının
ifadelerinden yola çıkılarak yapılan araştırmalarda, Kılıçaslan Eğitim Vakfı’nın FETÖ/PDY
örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Hayırseverleri kullandılar
Hayırseverler tarafından yapılan gayrimenkul bağışlarını örgüte peşkeş çeken vakıf yetkilileri
bu bağışları FETÖ/PDY bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrenci yurtlarına,
şirketlere ve derneklere değerinden düşük fiyata kiralamasını yaparak vakfın yaklaşık 11
milyon 400 bin TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı.
Sahte imzalar kullandılar
Bunun yanı sıra 17-25 Aralık süreci sonrasında özellikle vakfa ait taşınmazların satımı ve
kiralanması konusunda alınan kararlar bazı üyelerin yerine sahte imzalar atılarak evrakta
sahtecilik yapıldığı belirlendi. Vakıf yetkililerinin bunlarla da yetinmeyip hayırseverlerden
aldığı burs paralarını ihtiyaç sahipleri yerine FETÖ/PDY’nin cemaat evlerinde bulunan
öğrencilere aktardığı belirlendi.
Öğrencilerin paralarına göz dikmişler
Yetimin hakkına göz diken örgütün çoğu öğrencilerin banka hesaplarına yatırılan paraların bu
öğrenciler yerine yine cemaat evi sorumlu ağabeyleri tarafından ATM’lerden çekilerek tekrar
örgüte aktarıldığı banka kayıtları ve kamera görüntüleriyle tespit edildi.
Eğitimi yolsuzluğa alet ettiler
Söz konusu vakfın gayrimenkullerinin FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösteren bazı
şirketlere kiralandığı ve bu gayrimenkuller üzerinden Akansu Koleji, Yelkenoğlu Koleji,
İstikbal Koleji, Serhat Anafen Kurs Merkezleri ve Eğitim Kurumları, Mimarsinan Erkek

Öğrenci Yurdu, Özel Kılıçaslan Fen Lisesi, Anadolu ve Öğretmen Liselerinin faaliyet
gösterdiği anlaşıldı.
Soruşturma sonucu, vakfın yönetim organlarına Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesince
Avukat Ramazan Aslan, Eğitimci Ahmet Aslan ve Muhasebeci Ahmet Ziya Beşparmak
kayyum olarak atandı. Kayyumlar Kılıçaslan Eğitim Vakfı'nın Kocasinan İlçesi Gevher
Nesibe Mahallesi Tekin Plaza’daki yönetim ofisine gelerek vakfa ait belge ve evraklarına el
koydu.
Melikşah’tan açıklama
Öte yandan Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına kayyum atamasının hukuksuz olduğunu
belirten Melihşah Üniversitesi yönetimi yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu bilgilere yer
verildi:
“Melikşah Üniversitesi'nin bazı medya organlarında geçtiği üzere hiçbir illegal yapılanmayla
bağlantısı olmayıp, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz Milletimize ve tüm
insanlığa yararlı işler yapmaya, Anayasa ve kanunlara bağlı kalmaya ve evrensel ilkeleri
savunmaya devam edecektir.
Üniversitemizin kurucu vakfı olan Burç Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfına, vakfın zarara
uğratıldığı iddiasıyla açık kanuni düzenlemelere aykırı bir şekilde ve soyut gerekçelerle,
hukuka aykırı olarak Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesince kayyım atama kararı
verilmiştir.
Üniversitemizin kurucu vakfına atanan kayyımın, "Üniversitemize atandığı"; bazı haber
sitelerinde de "vakfa atanan kayyım tarafından Üniversite Yönetiminin de değiştirileceği"
yönünde haberler medyada fazlaca yer almaktadır.
Bu haber içeriklerinin mevcut pozitif hukuk sistemimizde yeri bulunmamaktadır.
Yükseköğretim mevzuatı gereği, üniversite mütevelli heyet üyeleri ancak 4 yıl süre ile
atanmakta olup, ölüm – istifa ve görev sürelerinin sona ermesi dışında görevden alınmaları
mümkün değildir. Bu nedenle, vakfa atanan kayyımlar tarafından 4 yıllık görev süreleri
dolmayan mütevelli heyet üyelerinin görevine son verilerek, yerlerine yeni atamalar yapılması
da hukuksuz olacaktır.”
Kayyum heyetinden ikisi ORAN’dan
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon
kapsamında Melikşah Üniversitesinin bağlı olduğu Burç Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfına
mahkemece Avukat Mehmet Çatlı, Bankacı Ramazan Erikli ve Mustafa Karakaya kayyum
heyeti olarak atanmıştı. Heyetten Mehmet Çatlı ve Mustafa Karakaya’nın Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı ‘nda(ORAN) uzman olarak çalıştığı öğrenildi.
(Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17872.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Dostluk Dergâhı Akabe Kitabevi
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‘’Paradan önce dost biriktirin.’’ Fethi Gemuhluoğlu
‘’Biz burada kimseye müşteri gibi bakmadık, buraya her gelen dostumuzdur.’’ Esat Ağabey
Stajyer muhabirimiz Nazlı Nur Baykan, çocukluğundan beri tanıdığı, her karne döneminde
kendisine kitap hediye eden Akabe Kitabevi’nin sahibi Esat abisiyle sıcak bir söyleşi
gerçekleştirdi.
“Şimdi aileler daha ilgili, elinden tutuyor anne babalar, okuma kitapları alıyorlar. İyi okuyor
çocuklar, ama sınav odaklı çalışan, çabalayan bir nesil var şimdi. Çocukların kendi
benliklerini bulmalarında çok olumsuz etkisi oluyor, çocuklar savruluyor, herkes illa okuyup
çok başarılı olmalı gibi bakılıyor. Aileler de böyle hırs yapıyorlar, sanki okuyunca her şeyi
halledecekmiş gibi bakılıyor. Halbuki okusa da okumasa da rızkını bir şekilde başka
şekillerde temin edilebilir. Maalesef bu düşünce kayboluyor. Şimdi çocuklara bir şey anlatsan
şıklı anlat diyorlar, başka türlü anlamıyorlar.”
Akabe Kitabevi, Kayseri’de yolu okumaktan ve kitaplardan geçen herkesin mutlaka bildiği ve
en az bir kere gittiği bir yerdir. Yolu buraya düşen herkesin aklında kesinlikle bir kitapçıdan
daha fazlası olarak kalır. Evet, burası yalnızca bir ‘kitapçı’ değildir, hatta mütevazı sahibi Esat
(Ayata) abiye göre burası bir kitapçı da değildir, bir ‘kitap evi’dir.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki tarihi Sahabiye Medresesi’nde yıllardır hizmet veren Akabe
Kitabevi, kuruluşundan bugüne Kayseri’de belli bir entelektüel birikimin oluşumunda,
aktarılması ve paylaşımında çok kilit bir noktada bulundu. Bu anlamda Akabe Kitabevi, ortak
noktaları kitaplar ve okumak olan her yaştan insanı buluşturan, tanıştıran, muhabbet ve
dostluklar oluşmasına olanak sağlayan çok önemli bir ‘kültür mekanı’dır. Kimilerine göre
eski İstanbul kıraathanelerinin ‘öğretici’ dilini taşıyan bir akademidir.
Yolu Akabe’den geçen herkesin kendisi için bir ‘dost’ olduğunu söyleyen Esat abi, aslında
Akabe’yi diğer pek çok kitapçıdan ayıran, onu kitabevi yapan temel noktayı da böylece
vurgulamış oluyor. Burası öncelikle bir dostluk ve muhabbet mekanıdır. Gittiğinizde çoğu
zaman farklı insanların bir masada buluşup fikirlerini paylaştığına, çay eşliğinde sohbet
ettiğine şahit olabilirsiniz.
Akabe Kitabevi’nin, kitap satmaktan öte bir misyona sahip olduğunu, Esad Abi’nin samimi ve
hoş sohbet tavrıyla karşılaştığınızda daha iyi anlarsınız. Medrese’nin tarihi dokusu ile
kitapların kokusu bir araya gelince, bir de Esat abinin gelen herkesle kurduğu dost dili üzerine
eklenince, burası Kayseri’de okumayı, paylaşmayı, dostluğu ve muhabbeti yaşatan ender
mekânlardan biri olarak hayatımızda yer eder.
Akabe Kitabevi’nin bizler için neden bu kadar özel olduğunu, bir kitapçıyı bir ‘kitap evi’ne
dönüştüren şeyin ne olduğunu kendisine sorduk. Bunun yanı sıra okumak, gençler, değerler,
Kayseri’nin kültür ve düşünce hayatı üzerine Esat abi ile samimi bir sohbet gerçekleştirdik.
Tanıyanlar için bir dost sohbeti, tanımayanlar için güzel insanlar ve güzel bir mekân keşfi
olması ümidiyle…
Öncelikle bu işe nasıl başladınız? Neden kitapçılığı tercih ettiniz ve nasıl bu şekilde devam
ettiniz?
Özel bir tercih değildi aslında, 1977’de liseden mezun oldum. O dönemde siyasal olaylar da
var, ekonomik durumumuz çok iyi değil, babam Sümer fabrikasında işçiydi, bir yaz inşaatta
amelelik yaptım. Kış gelince iş aramaya başladım. Mehmet Güldeste isminde emekli avukat
bir dayım var. Bir gün bizi ziyarete geldiğinde, ‘dayı bana iş bul’ dedim, o da ‘Medresede bir
kitabevi var gel orada çalış’ dedi. Bu kitabevi şimdiki Vizyon kitabevinin yerinde 20 metre
kare bir yer. Ben çok kitap okuyan, okumayı seven bir insan değildim.
Ama o dönem kitabevini ziyaret eden öğrenciler var. Bazı öğrenciler saatlerce kitap
karıştırırlardı, ben de tezgâhtarım ya içimden sinirlenirdim. Onlarla vakit geçire geçire
zamanla namaza başladım. Sonra kitapçılığı sevmeye başladım. O dönemde Sezai Karakoç
revaçta, kitapları da çok ucuz. Üzerine etiket yapıştırılıp satılamazdı, onları okumaya

başladım. Askerliğe gittim geldim, devam ettim bu işe. Kendimizi kitabevinin içinde bulduk,
bir daha da kopmadık.
Kitabevine herkes gelir, muhabbet eder. Mesela dayımın arkadaşları gelirdi, geniş bir çevresi
vardır, biri pide getirir, biri çemen, biri karpuz, mevsimine göre ikram edilir. Bu arada
muhabbet edilir. Kitabevleri, ticarethane olarak düşünülecek mekanlar değil, buluşma
noktası, muhabbet yeri, görüşme yeridir.
Akabe kitabevi nasıl oluştu?
1985’te o küçük yerden ayrıldık, 1994’te buraya geçtik.
Medresenin yeni halinden memnun musunuz?
Eski hali bizim için daha güzeldi, üst katımız vardı, orada kitaplarımız vardı, çay içiliyordu.
Restorasyonda kubbenin görünmesi istendi, görüntü olarak ferahladı aslında ama arka
kapımızı kapattılar. Biraz havasız kaldık, yazları pek durulmuyor.
Sizce medresenin Akabe Kitabevinin bugünkü halini almasında bir etkisi var mı?
Mutlaka vardır, burası Selçuklu yapısı, tarihi bir yer.1200’lü yıllarda yapılmış, içine
girdiğinizde sizi kucaklıyor. Bizim için farklı bir yeri var. Bazen buradan hiç çıkmak
istemem. Gelen giden insanlarla muhabbet etmek bize keyif veriyor.
Geçmişten günümüze sizce gençlik profili nasıl ve ne yönde değişti? Gençlerin fikir
hareketleri bir dönem çok yoğundu, günümüzde nasıl?
O dönemde ilahiyattan, edebiyatla ilgilenen ve İslami çalışmalara öncülük eden insanlar vardı.
Çok gayretlilerdi, çok okurlardı, onlardan sonra gelen nesil de öyle, diri canlı sıcacık
insanlardı. 1990’lara kadar böyle devam etti. Yavaş yavaş bu ilgiler azalmaya başladı. Şimdi
de var tabii ama o dönem daha farklıydı. İnsanlar ne varsa birbirleriyle paylaşıyorlardı.
Sattığınız kitaplar okuyucu profiline göre bir değişiklik gösterdi mi?
Eskiden tasavvuf üzerine kitaplar okunurdu. Seyyid Kutup’un Fizilal-il’i, Sezai Karakoç’un
kitapları ve dergiler çok satılırdı.
Dergicilik o dönemde daha mı aktifti?
1980-1990 arası çıkan dergiler içerik olarak çok yoğun ve satışları fazlaydı. İslam dergisi 75’e
yakın satılırdı. Mehmet Alagaşlar’ın çıkardığı İnsan dergisinin satışları 150’ye kadar çıkardı.
İktibas, Sebil, Şura dergileri yine o dönemde çıkan dergilerden birkaçı. Dergilerin bugün o
satışı yakalamaları mümkün değil. Bazısı üç tane geliyor, hepsi iade oluyor. Şimdi dergi
çıkaran çok fazla ama daha az okunuyor.
Neden sizce?
Kısmen internet ve cep telefonu bunda etkili oldu. Yine de derginin kitabın yerini tutmaz.
Kitabı alacaksın altını çizeceksin, başkalarına vereceksin, tartışacaksın üzerine konuşacaksın.
Kitap ve dergi bunun önünü açar.
Burada çok farklı alternatif kitaplara da yer veriyorsunuz. Talep edildiğinde ya da benim
gözlemlediğim, ben çocukken bana her karne zamanı kitap hediye ederdiniz. Hediye etmeyi
çok seviyorsunuz, gönlü geniş bir insansınız, bunu nasıl sürdürüyorsunuz? Mesela bir alacak
defteriniz yok mu?
O hikayeyi hiç açma alacak defteri filan. () Kazanıyoruz, veriyoruz. Hediyeleşmek çok
güzel bir şey. Bir anımı anlatayım; onbeş yıl kadar önce bir kızcağıza Çöle İnen Nur’u hediye
etmiştim. “Getirme, parasını istemem, bir kitapla ne zengin olurum ne de batarım” demiştim.
Geçenlerde bir zarf geldi, bir de mektup, olaydan bahsediyor mektupta. O dönem Kayseri’den
ayrılmak zorunda kaldığını, gelip parasını ödeyemediğini yazmış. Mesela böyle geri dönüşler
gördükçe insan duygulanıyor, güzel şeyler bunlar… İnsan yaptığı şeyin yanlış olmadığını,
doğru olduğunu anlamış oluyor, orada bir mesaj veriyorsun karşındaki insana.
Çocuk okuyucular nasıl peki?
Şimdi aileler daha ilgili, elinden tutuyor anne babalar, okuma kitapları alıyorlar. İyi okuyor
çocuklar, ama sınav odaklı çalışan, çabalayan bir nesil var şimdi. Çocukların kendi
benliklerini bulmalarında çok olumsuz etkisi oluyor, çocuklar savruluyor, herkes illa okuyup

çok başarılı olmalı gibi bakılıyor. Aileler de böyle hırs yapıyorlar, sanki okuyunca her şeyi
halledecekmiş gibi bakılıyor. Halbuki okusa da okumasa da rızkını bir şekilde başka
şekillerde temin edilebilir. Maalesef bu düşünce kayboluyor. Şimdi çocuklara bir şey anlatsan
şıklı anlat diyorlar, başka türlü anlamıyorlar.
Buraya her yaştan insan geliyor, oturuyor muhabbet ediyorlar. Burada neler konuşuluyor,
dertleri ne insanların?
Herkesin ilgisi farklı tabi, kimisi siyasetten güncel meselelerden konuşmak istiyor, kimisi
tasavvuftan konuşmak istiyor, kimisi başka konuları…
Eskiden daha müsaitti yerimiz, daha havadardı, dışarıdan gelen konuşulan konulara kulak
misafiri olur, merak eder, eşlik eder dinlerlerdi. Şimdi kapı önünde onu devam ettiriyoruz, bir
masa atıyoruz, sonra bir bakıyoruz üç masa olmuşuz.
Peki sizce biz nasıl oluyor da bu ortamı başka kitapçılarda değil de burada yakalayabiliyoruz.
Sırrı nedir bunun?
Biz pek çok yere göre klasik kalıyoruz galiba. Kitabevinden gelen bir gelenek var, çoğu
ticarethanede seni fazla tutmak istemezler. Ama biz burada kimseye müşteri gibi bakmadık,
buraya her gelen dostumuzdur dedik. Ne zaman ticari olarak düşünürsün, o zaman bu sıcak
havayı kaybedersin, bu güzel dostlukları kazanamazsın. Dile kolay 38 yıl oldu, müthiş bir
hayat tecrübesi kazandık, hep güzel insanlarla dost olduk.
Kimler geldi kimler geçti buradan?
O kadar çok ki şimdi aklıma gelmiyor bir anda. Ama şu an pek çok önemli yerlerde bulunan,
akademisyen, yazar, siyasetçi, devlet adamı insanların yolu geçti buralardan.
Bir dönem beyin fırtınası diye bir program yapıyorduk, 90’lı yıllarda, ayda bir imza günleri
yapıyorduk, Ali Bulaç, İsmet Özel, Rasim abi (Özdenören), İskender Pala, Mustafa Çalık,
Mustafa Özel gibi pek çok isim geldi o dönem. Karşılıklı soru cevap şeklinde çok seviyeli çok
güzel geçiyordu. Bu tür şeyler ticari kaygılarla yapılmaz. Şimdi ekonomik olarak bunu çok
sağlayamıyoruz.
Şimdi yazarlar da değişti, çağırdığın zaman ekstra para isteyenler oluyor. Biz önceden yol,
kalacak yer gibi masrafları karşılardık. Ama bugün daha fazlası olunca çok yapamıyoruz.
Kayseri’de genel olarak kültürel faaliyetleri bu anlamda yaşanan değişimi nasıl
görüyorsunuz?
Bugün yine dergi çıkaranlar, gayret gösterenler, yazan çizen okuyanlar var. Bir emek var
takdir ediyoruz elimizden geldiğince destekliyoruz. Ancak bugünkü içerik geçmişe göre daha
yavan, daha boş geliyor, geçmişte daha yoğun bir içerik vardı. (Dertleri daha büyüktü o
insanların…)
Peki sizin mutlaka okunmalı dediğiniz kitaplar neler?
Öyle çok büyük iddialarla öneri yapmak istemem ama ‘illa öner’ dediğinde, Necip Fazıl,
Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Mustafa Kutlu mutlaka öneririm. Bu insanların yerini
dolduracak insanlar henüz gelmedi.
Söyleşi: Nazlı Nur Baykan Fotoğraf: Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17873.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Gerçel’den başarılı öğrencilere hediye
Sahabiye Mahallesinde yaşayan çocukların Alim dedesi, mahallenin muhtarı Alim Gerçel, 17
yıldır devam eden başarılı öğrencilere kitap hediye etme geleneğini sürdürüyor. Alim Gerçel
bu yıl da mahallede kayıtlı başarılı öğrencilere, kitap ve madalya verdi. Öğrencilere 33. kez
karne hediyesi veren Gerçel, her dönemde başarılı öğrencilerin sayısının azaldığını söyledi.
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Sahabiye Mahallesi Muhtarı Alim Gerçel, 2016-2017 eğitim-öğretim dönemini başarı ile
tamamlayan öğrencilere kitap ve madalya dağıttı.
Bugüne kadar 7 bin kitap dağıttığını ifade eden Gerçel, "Başarılı öğrencilerin kitapla
ödüllendirilmesi ayrı bir zevktir. Amacım, mahallemdeki bütün öğrencileri başarılı olmaya
teşvik etmektir" dedi.
Bu sene 60 başarılı öğrenciye kitap hediye edeceğini dile getiren Gerçel, "Okumayı ibadet
saydığımız için başarılı öğrencilere kitap dağıtıyoruz. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını
sağlamaya çalışıyoruz.
Son yıllarda kitap dağıtım törenleri düzenlerdim. Geçmiş dönemlerde 200’ün üzerinde başarılı
öğrenci olur ve kitap dağıtırdım. Ancak son günlerde eğitim sisteminin yapısından başarılı
öğrencilerin sayısında düşüşler oldu.
Kitapları Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik ve spor İl Müdürlüğü, Ticaret Odası, yayınevleri
ve yazarlarımızın katkılarıyla çocuklara faydalı olacağını düşündüğümüz kitapları
toparlıyorum. Değerli yazarlarımızın güzel eserlerini, öğrencilerimizin seviyesine göre
sınıflandırarak hediye etmeyi görev kabul ediyorum ve bunu seve seve yapıyorum.
Karnelerinin yanında takdirname alan öğrencileri de ayrıca madalya ile ödüllendiriyorum"
diye konuştu.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17874.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

İtikafa girdiler
Kayseri'de 50 kişi, Hz. Peygamber'in sünneti olan itikaf ibadeti için medreseye girdiler.

25 Haziran 2016 Cumartesi 13:10

Hacı Kılıç Camii yanında bulunan medresede ‘itikaf’a giren 50 kişi, gece ibadet edip gündüz
istirahat ediyor. İftarın ardından sabahın namazına kadar ibadetlerini yapan vatandaşlar, gün
içerisinde de cemaat ile birlikte namaz kılıyor.
‘İtikaf’a giren 46 yaşındaki Bünyamin Karadağ, “Burada Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed’in ömrü boyunca Ramazan’ın son 10 gününde yapmış olduğu itikaf sünnetini
yerine getirmeye çalışıyoruz. Şuanda 50 kişi var. Daha da gelecek olanlar da var. Gün
içerisinde öncelikle farz olan namazlarda camide ki cemaate tabi oluyoruz. İkindi namazını
kıldıktan sonra iftar öncesinde mukabele yapıyoruz. Ardından iftarımızı yapıyoruz ve iftardan
sonra da teravih namazını kılıyoruz. Gece vaktine kadar diğer ibadetlerimizi yapıyoruz. Gece
boyunca hiç uyumuyoruz. Sabah namazından sonra istirahate geçiyoruz ve öğlene kadar
dinleniyoruz" diye konuştu.
İtikaf?
Ramazan ayının son 10 gününde gece gündüz bir camide giren ibadet etmeye itikaf denir.
Ramazan-ı Şerif'te itikaf müekked sünnettir ancak itikaf sünnet-i kifaye olduğu için bir
mahallede birkaç kişi itikafa girerse diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez. İtikaf eden,
camide yiyip içer, yatar. Abdest için dışarı çıkabilir.
İHA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17875.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Tramvay duraklarındaki dijital ekranlar
çalışmıyor
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete geçirdiği Kayseray’da duraklama istasyonlarında yer alan
bilgi amaçlı ekranlar bir süredir çalışmıyor. Yetkililer, sıkıntının nereden kaynaklandığını
bulmaya çalışırken, bazı vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösteriyor.

25 Haziran 2016 Cumartesi 13:11

Organize Sanayi-İldem ve Cumhuriyet Meydanı-Talas Cemil Baba hattında çalışan
Kayseray’da vatandaşlar sefer saatlerinden ve konfordan memnun kalırken, duraklama
istasyonlarındaki saati, tarihi ve tramvay seferlerine ne kadar kaldığını gösteren dijital
ekranların çalışmamasına tepkili.
Ekranların neden çalışmadığı, sıkıntının neden çözülemediği ise merak konusu oldu. Konu ile
ilgili görüşmek istediğimiz yetkililer ise sessizliğini koruyor.
Ödül almıştı
Gerek mevcut toplu taşıma sistemine entegrasyonu, gerekse kent mimarisine uygunluk ve
yeşil doku özellikleriyle uluslararası alanda dikkat çeken Kayseray, İngiltere Hafif Raylı
Taşıma Sistemi Birliği (LRTA- Light Rail Transit Association) ve onun yayın organı
'Tramway&Urban Transit' dergisi tarafından 'Dünyada Yılın En İyi Tramway Sistemi 2010'
ödülüne layık görülmüştü.
Haber-Foto: Turgay AKOVA
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17876.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Ümmet iftarı Bürüngüz Cami yanında
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu’nun öncülüğünde düzenlenecek olan ‘Ümmet
İftarı’nın yeri değişti. Bugün büyükşehir tarafından açılan ‘Ramazan Sokağı’nda yapılacağı
açıklanan iftarın Bürüngüz cami yanındaki alanda yapılması kararlaştırıldı.
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İftar programındaki yer değişikliği ile ilgili gazetemize bilgi veren Gönüllü Kültür Kuruluşları
Platformu sözcüsü Ahmet Taş, “Yaptığımız incelemeler sonucunda Ramazan Sokağı’nda
iftardan 10 dakika sonra alanın vatandaşlar tarafından dolduğunu gördük. Sokakta bulunan
esnafımızın işine engel olmamak ve vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemek adına yer
değişikliği kararı aldık. Bürüngüz cami Yanında yapılacak olan, şehitler için Kur’an-ı Kerim
okuyup İslam Ümmeti ve insanlığın huzuru için dua edeceğimiz, mönüsü simit, hurma ve su
olan ‘Ümmet İftarı’na tüm Kayseri halkımızı ve sivil toplum kuruluşlarımızı bekliyoruz.”
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17877.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

ZIMPARA
Ömer İhsan İpek'in kaleminden
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17878.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Elveda Ey Şehri Ramazan

25 Haziran 2016 Cumartesi 13:18

MEÂRİC
1. Bir soran inecek azabı sordu:
2.İnkârcılar için; ki onu savacak yoktur,
3. Yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından.
4. Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde
ükselip çıkar.
5. (Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret.
6. Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar.
7. Biz ise onu yakın görmekteyiz.
8. O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur.
9. Dağlar da atılmış yüne döner.
10. Dost, dostu sormaz.
11. Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o
günün azabından (kurtuluş için), oğullarını,
12. Karısını ve kardeşini,
13. Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini
14. Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın.
15. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir.
16. Derileri kavurup soyar.
17. Yüz çevirip geri döneni, (kendine) çağırır!
18. (Servet) toplayıp yığan kimseyi!.
19. Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır.

20. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.
21. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.
…
PEYGAMBERDEN (SAV) İKTİBASLAR
İmam Malik’den; Muaz b. Cebel (r.a.): (Yemen’e vali olarak giderken) “Ayağımı üzengiye
koyduğum zaman Resûlullah (s.a.v.)'in bana son tavsiyesi şu oldu: Ey Muaz b. Cebel!
İnsanlar için ahlâkını güzelleştir.”
Peygamber efendimizin zevcesi Hz. Aişe (r.a.) şöyle dedi: “Resûlullah (s.a.v.), iki şey
arasında serbest bırakılınca, günah olmadığı müddetçe, bunun en kolayını alırdı. Şayet günah
ise, insanların en fazla ondan uzaklaşanı olurdu. Resûlullah (s.a.v.), kendi şahsı için kimseden
intikam almamıştır. Ancak, Allah'ın mukaddes kıldığı şeyler çiğnenmişse, o zaman Allah için
onların intikamım alırdı.”
(Buharı, Menakıb, 61/23; Müslim, Fedail, 43/20, no:77.)
ESMA ÜL HÜSNA
EL MUHYİ (celle celâluhu): Hayat veren. Rabbim bizlere verdiğin hayatı, rızana uygun
yaşamak için güç ver.
RAMAZAN SÖZLÜĞÜ KADİR GECESİ
Kur'ân-ı Kerim'in inmeye başladığı, İslâm'da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. Kadir
gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân-ı Kerim de bu
gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
"Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir
misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her
türlü iş için inerler. O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " (Kadir sûresi, 97/ 15)
Bu surenin inişi hakkında değişik rivayetler vardır. Bunlardan biri şöyledir:
Bir kere Rasûlüllah (s.a.s) Ashab-ı Kirâma İsrail oğullarından birinin, silahını kuşanarak
Allah yolunda bin sene cihad ettiğini bildirmişti. Ashabın buna hayret etmeleri üzerine Cenabı
Hak bu Kadir suresini indirmiştir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).
Bu geceye Kadir gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Çünkü:
a) Kur'ân-ı Kerim bu gecede inmeye başlamıştır.
b) Bu gecedeki ibadet, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha
faziletlidir.
c) Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Teâlâ'nın ezelî kaza
ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).
d) Bu gecede yeryüzüne Cebrail ve çok sayıda melek iner.
e) Bu gece tanyerinin ağarmasına kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktır. Yeryüzüne
inen melekler uğradıkları her mü'mine selam verirler.
Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın
yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) bunun kesinlikle
hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü
içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216)
buyurmuştur.
ASRI SAADET’TEN İZLER
MÜ'MİNLERİN İLK ANNESİ HADÎCE BİNT HUVEYLİD (Radıyallâhü Anhâ)
Efendimiz sav buyurdu.
Vallahi, Allah bana ondan daha hayırlısını şevce olarak vermedi. İnsanlar beni inkâr ettiğinde
o bana inandı, insanlar beni yalanladığında o beni doğruladı, insanlar beni mahrum
bıraktığında malıyla beni o destekledi. Diğer hanımlarımdan değil de, sadece dan Allah bana
çocuklar ihsan etti

Rasûlüllah (S.A.V) ashabıyla birlikte otururken yere dört satır yazı yazıldı. Rasûiüllah
(S.A.V) sordu :
Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Ashab:
Allah ve Rasûlü daha iyi bilir, dediler. Peygamber (S.A.V) şöyle dedi :
Cennet kadınlarının en faziletlileri dört kişidir: Bunlar Hadîce Bint Huveyfid, Fâtıma Bint
Muhammed, Meryem Bint İmran ve Firavun'un hanımı Asıya Bint Muzahim'dir.
Hz. Hatice’nin Fedakârlığı
Çok fedakar ve alçak gönüllü olan Hatice Validemiz, varlıklı bir hanım olmasına karşın
evinin işini kendisi görür, hizmetçi kullanmazdı. Özellikle de eşinin ve çocuklarının
ihtiyaçlarını kendisi karşılardı. Şüphesiz isteseydi çok sayıda hizmetçisi olurdu. Fakat o
sadeliği tercih etmiş ve kibirden uzak bir hayat sürmüştü.
Hz. Hatice’nin bu fedakârlığı yalnızca eşi ve çocuklarıyla sınırlı değildi. Rasûlullah'ın aile
efradına ve çevresine de ilgi ve alâka gösteriyordu. Peygamberimizin sütannesi Hz. Halîme'yi
düğünlerine davet ettiklerinde, Hz. Hatice, Halîme'yi el üstünde tutmuş, ziyadesiyle alâka
göstermişti. Hz. Hatice kayınvalidesi konumunda bulunan Hz. Halîme'ye çok sayıda dişi deve
hediye etmişti. Hepsi bu kadar mı? Tabiî ki hayır! Kıtlık zamanında Halîme (r.anhâ) sütoğlu
Rasûlullah'a gelip sıkıntı çektiğini belirtince Hatice Validemiz hemen kırk koyun ve bir binek
devesi hediye ederek Hz. Halîme'yi bu sıkıntılı durumdan kurtarmıştı.
Efendimiz (s.a.s) ile Hz. Hatice’nin (r.anha) aile hayatları, çok mutlu ve huzurlu bir şekilde
geçmiştir. Her zaman birbirlerine karşı anlayışlı olmuş, desteklerini hiçbir zaman
esirgememişlerdir. O zamanki ve günümüze kadar gelen tüm insanlara örnek bir aile
olmuşlardır. Ahlâk, karakter ve hayata bakışları değerlendirildiğinde bu iki insandan birbirine
daha münasip başka bir çift gösterilemez. İlişkilerinde asla bencilliğe yer yoktu, birbirlerini
kendi nefislerine tercih etmişlerdi. İşte böyle olduğu için ortaya mükemmel bir evlilik çıkmış
ve tüm insanlığa örnek olmuştur.
Bu mübarek evlilikten Efendimiz ile Hz. Hatice Validemizin altı çocuğu olmuştur. İkisi erkek
(Kâsım ve Abdullah); dördü ise kızdır (Rukayye, Zeyneb, Ümmü Külsüm ve Fâtımâ).
İlk sahabe ve ümmetin annesi olan Hz Hatice tüm servetini İslam uğrunda harcadı. Ömrü
boyunca efendimize dayanak oldu. Hz. Hatice hayatta olduğu sürece efendimize en sevimli ve
en kıymetli oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17879.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Tüketici güven endeksi arttı
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından
hesaplanan tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 1 artış gösterdi. Mayısta
68,75 olan endeks, bu ay 69,43 oldu.
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Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 1,4 arttı. Geçen ay
89,94 olan endeks değeri, bu ay 91,21'e yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin
maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının artmasından kaynaklandı.
İşsiz sayısındaki düşüş beklentisi arttı
Mayıs ayında 93,71 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,6 azalarak,
haziranda 91,32'ye geriledi. Bu azalış, 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 2,4 arttı ve haziranda 70,64'e
yükseldi. Bu çıkış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında azalış bekleyenlerin artmasından
kaynaklandı.
Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 9,9 yükseldi. Mayısta 22,35 olan endeks, haziranda
24,55 değerine yükseldi. Bu oran, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme
ihtimallerinin bir önceki aya göre arttığını gösteriyor.
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17880.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Hububat alım fiyatı pazartesi açıklanacak
Yurt genelinde devam eden 2016 yılı hasat dönemi hububat alım fiyatlarının, önümüzdeki
Pazartesi günü açıklanacağı bildirildi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2016 yılı hasat dönemi hububat alım
fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde hububat hasatı Mayıs ayında başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi, 18 Mayıs
tarihinden itibaren taahhütname karşılığında hububat alımını sürdürüyor. Bugüne kadar 190
bin ton alım gerçekleştirildi. Hububat hasatı devam etmektedir. Hububat fiyatları,
üreticilerimizi memnun edecek düzeyde seyretmektedir. Bunun yanında hasat yoğunluğuna
bağlı olarak yerel düzeyde fiyatlarda değişkenlikler yaşanabilmektedir. Üreticilerimizin,
ürünlerini TMO'ya bırakmaları ve karşılığında avans alabilmeleri için her türlü önlem
alınmıştır. Piyasa fiyatlarından memnun olmayan üreticilerimizin, ürünlerini, fiyat açıklanana
kadar TMO depolarına teslim etmeleri mümkündür. 2016 yılı hasat dönemi hububat alım
fiyatlarını pazartesi günü açıklayacağız."
Kayseri Gündem
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17881.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

Cumhurbaşkanının hediyesine açık artırma
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kendisine hediye ettiği kalemi, yardıma muhtaç aileler için en fazla iaşe paketi alan kişiye
verecek.
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Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın sivil toplum kuruluşu başkanları için düzenlediği iftar daveti üzerine
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitti. Burada Genel Başkan Şahin’e, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından üzerinde Cumhurbaşkanının adının ve Cumhurbaşkanlığı forsunun
bulunduğu kalem hediye edildi.
Bunun üzerine harekete geçen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kalemi
sosyal medya üzerinden açık artırmaya çıkararak, ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere en
fazla iaşe paketi verene, kalemi takdim edecek.
Şahin, “Cumhurbaşkanımız her sene sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını iftara davet
ediyor. Cumhurbaşkanımızın davetteki giriş konuşması çok manidar. Külliyeye geldiğimizde
‘Milletin evine, kendi evinize hoş geldiniz’ diye bizi karşılıyor. Bu da ayrı bir güzelliktir.
İftardan sonra oradan ayrılırken kendisi bize bir hediye takdim etti. Bu seneki hediyemiz de
yine kendi isminin yazılı olduğu ve Cumhurbaşkanlığı forsunun olduğu bir dolma kalem. Bu
kalemi kullanmak güzeldir ama biz daha da güzel bir işe vesile olmak için geçen sene
yaptığımız gibi bunu bir iaşe paketi ya da bir hayır amaçlı kullanmak istiyoruz” diye konuştu.
Mahmut Şahin ayrıca, “Bu anlamda gerek Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisi olan ya da böyle
bir hayırlı işe aracılık etmek isteyen bir vatandaşımız veya bir iş adamından bu kalemi
almasını ve karşılığında da açık artırma usulüyle en fazla miktarı veren kişiye kalemi takdim
edeceğiz. Elde ettiğimiz miktarla da bir alışveriş merkezinden çekleri alıp ihtiyaç sahiplerine
dağıtacağız. Böylece bayramda onlar da istedikleri gibi alışveriş yapabilecek” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h17882.html
Erişim Tarihi: 29.06.2016

