KAYSERİ HABER ARŞİVİ
21.12.2015–27.12.2015
Cami-İ Kebir tefsir derslerine büyük ilgi
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Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Camii Kebir’de tefsir derslerine başladı. Dün öğle
namazının ardından ikindi namazına kadar süren sohbete ilgi yoğundu. Camiyi tıklım tıklım
dolduran cemaat, Müftü Güven’in “Fatiha” suresi tefsirini büyük ilgi ile dinlediler. Güven,
tefsirin ardından cemaate ikindi namazını da kıldırdı.
Her pazar saat 13:00’da başlayıp ikindi namazına kadar sürecek olan tefsir derslerine
katılımın her hafta daha da artması bekleniyor.
İlim Yayma tefsir dersleri de sürecek
Programın ardından görüştüğümüz Müftü Şahin Güven İlim Yayma Cemiyeti Kayseri
Şubesi’nde her pazartesi akşamı saat 19:00’da başlayan tefsir derslerinin ise süreceğini
hatırlattı.
Haber-Fotoğraf: Bünyamin Gültekin-Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15978.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

Eşref Bitlis Bulvarı oto pazarını aratmıyor
Şehrin en işlek caddelerinden birisi olan Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı görüntüsüyle oto
pazarını aratmıyor. Nedeni ise neredeyse cadde boyunca uzanan satılık araçlar. Özellikle hafta
sonlarında yoğunluğun daha da arttığı söz konusu cadde üzerine ‘Duraklama ve park
yapılamaz’ uyarılarına rağmen araçların bırakılması kazalara davetiye çıkartıyor.
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İnsanın sokakta veya caddede yürürken her gün değişik bir manzarayla karşılaştığı
şehrimizde gün geçmiyor ki yeni bir enteresanlık göze çarpmasın. Bunlardan bir tanesi de
büyük bir alış-veriş merkezinin hemen yanı başında yer alıyor.
İnsan zekasının ve fırsatçılığının birleştiği adres Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı üzeri. Şehrin
en işlek caddelerinden birisi olan bu cadde görüntüsüyle oto pazarını aratmıyor. Nedeni ise
neredeyse cadde boyunca uzanan satılık araçlar.
Bu insanlar özellikle hafta sonlarında yoğunluğun daha da arttığı söz konusu cadde üzerine
araçlarını bırakarak kazalara davetiye çıkarırken, diğer yandan ‘Duraklama ve Park
yapılamaz’ levhasını görmezden gelmeleri de sorumsuzluğun boyutunu gözler önüne sererek
adeta “pes” dedirtiyor.
Çevredeki vatandaşlar bu manzaranın uzun süredir yaşandığını belirtirken, yetkililerin bu
duruma seyirci kalmalarını da eleştiriyorlar.
Haber Foto: Veli GÖĞEBAKAN – Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15979.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

Yerel yönetimlere yeni düzenleme geliyor
AK Parti, yerel yönetimlerle ilgili yeni bir yasal düzenleme için harekete geçiyor.
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AK Parti, yerel yönetimlerle ilgili yeni bir yasal düzenleme için harekete geçiyor.
Düzenlemede; yerel yönetimlerin finansmanı, belediye başkanlarının yetkileri ve özlük
hakları, imar ve personel rejimi ile uygulamada yaşanan sorunları giderici çözümler
amaçlanıyor.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili
Mehmet Özhaseki, yerel yönetimlerle ilgili daha önce çıkan yasaların uygulamasından
kaynaklanan sıkıntılar yaşandığını belirterek, dinamik bir birim olan yerel yönetimlerin
yasalarında da zaman içinde ihtiyaçlara göre değişikliğe gidilmesinin doğal olduğunu söyledi.
Yapılacak düzenlemede, belediye başkanlarının yetkileri ve özlük hakları, yerel yönetimlerin
finansmanı, imar ve parsel bazında yoğunluk artışları gibi sorunlu alanların telafisinin yer
alacağını belirten Özhaseki, "Bir belediye başkanı büyükşehirden emekli olduğunda bir genel
müdür maaşı bile alamıyor. Beldesi kapanmış belediye başkanı ortada kalıveriyor. Ama
belediye başkanlarını memur olarak yargılıyoruz. Yargılarken ve suçlarken memur gibi, ama
emekli olurken işçi emeklisi olarak çıkabiliyorlar karşımıza. Pasaportla, silah taşımakla ilgili
sıkıntıları var. İl belediye başkanları VIP salonlarını kullanamıyorlar. İldeki iki bin öğrencisi
olan üniversite rektörü VIP salonunu kullanıyor ama 500 bin nüfuslu şehrin seçtiği belediye
başkanı kullanamıyor. Bu ayıp bir şey" diye konuştu.
Belediyelerde çalışan personelle ilgili de sorun yaşandığını dile getiren Özhaseki, aynı
belediye biriminde 5 ayrı çalışan olabildiğine işaret etti. Belediyelerde 657 sayılı yasaya tabi
memur, sözleşmeli, kadrolu işçi ya da taşeron işçisi olabildiğine dikkati çeken Özhaseki,
bütün bunların da giderilmesi gerektiğini vurguladı. Özhaseki, "Arkadaşlarımızdan da anlayış

görür, yaklaşımlarımız aynı olursa belediye personel rejimiyle ilgili bile çok ciddi bir yasa
ortaya çıkabilir. Amacımız doğru dürüst bir yasa yapmak, üzüm yemek. Kavga ya da AK
Parti lehine bir düzenleme değil" dedi.
Yapılacak düzenlemeyle ilgili çalışmak üzere komisyon kuracaklarını belirten Mehmet
Özhaseki, bunu muhalefetle ve başka partilerden seçilmiş belediye başkanlarıyla da
paylaşacaklarını söyledi. Özhaseki, "İhtilaflı maddeler çıkabilir. Ama düzenleme konusunda
belediye başkanlarıyla görüşeceğim" diye konuştu.
Kaynak: Diriliş Postası
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15980.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

Rusya yoksa, Afrika var
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, bir takım temaslar için Kayseri'de
bulunan Afrika Birliği üyesi 25 ülkeden 25 büyükelçi ve maslahatgüzarlar ile verilen yemekte
bir araya geldi. Yemekte, Türkiye-Afrika işbirliğinin daha fazla geliştirilmesi için atılması
gereken adımlar tartışıldı.
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Yemeğe, Vali Vekili Erdoğan Aygenç, Vali Yardımcısı Gökhan Azcan, KOSB Başkanı Tahir
Nursaçan, KTO yönetimi, iş adamları ve davetliler katıldı. Yemekte konuşan KTO Başkanı
Hiçyılmaz, "Afrika coğrafyası, dostluk ve kardeşlik bağları bakımından pek de uzak
olmadığımız ancak karşılıklı ilişkiler açısından eksiklerimizin olduğu bir coğrafyadır. Son
yıllarda yaşanan ikili ilişkilerdeki gelişmeler, ülkelerimizi ve insanlarımızı bir araya
getirmeye başlamıştır. Özellikle ticaret ve bilgi paylaşımı noktasında yaşanan olumlu
gelişmeler Afrika ülkelerine ve Türkiye’ye gelecek açısından önemli bir perspektif
sunmaktadır. 2003 yılında Afrika ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi stratejisi
oluşturulmuş ve 2005 yılı ülkemizde Afrika yılı ilan edilmiştir. Yine aynı yıl ülkemiz, Afrika
Birliği’ne gözlemci üye ve Afrika için stratejik ortak olmuştur. İlişkilerimizi tüm alanlarda
güçlendirmek amacıyla 2008 yılında İstanbul’da Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesi
düzenlenmiştir. Bu zirve sonunda; TOBB ile Afrika Ticaret, Sanayi, Tarım ve Meslek Odaları
Birliği işbirliğinde yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye-Afrika Odası kurulmuştur. 2013
yılında ülkemizin Afrika Kalkınma Bankası üyelik sürecinin tamamlanması ve ardından
geçtiğimiz yıl Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesinin gerçekleşmesiyle, ekonomik ilişkilerimiz
yeni bir boyut kazanmıştır" dedi.
Hiçyılmaz, "Türkiye’nin Afrika’daki yatırımları ise 5 milyar doların üzerine çıkmıştır.
Kayseri’nin Afrika ülkeleriyle olan ticari ilişkisi de giderek gelişmektedir. 2014 yılı
rakamlarına baktığımızda; büyükelçilerini konuk ettiğimiz 27 ülke ile toplamda 258 milyon
dolarlık bir ihracatımız söz konusudur. Bu rakam 2015 yılı ilk 11 aylık dönemde de 238
milyon dolar olmuştur. Aramızdaki ticari ilişkinin boyutu her geçen yıl yavaş bir
performansta artmaktadır. Ancak bunu artırmak ve ilişkilerimizi güçlendirmek hepimizin

elindedir. Bunu sağlamak adına; şehrimizdeki yatırımcılar İnşaat, alt yapı, tekstil ve mobilya
gibi alanlar başta olmak üzere birçok alanda Afrika ülkelerinde yatırım yapabilirler. Bunun
yanı sıra, Afrikalı iş adamları da Kayseri’de özellikle mobilya elektrikli ev aletleri, çelik kapı,
demir çelik ürünleri ve madencilik alanında ticaretlerini geliştirebilirler, diye düşünüyorum.
Ekonomik ilişkilerde gelinen bu seviye, Afrika ülkelerinde yatırım ve ticaret yapanların iyi
fırsatlar yakaladığını bize göstermektedir" ifadelerini kullandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba da, "Biz maden
sektöründen bahsediyoruz ama tarım ve hayvancılık var. Bu alanların hepsi bizim için önemli.
Biz, buradaki bilgi birikimi ile finansal kapasite ile Türkiye’nin sahip olduğu bu birikimler ile
biz bunlarla elimizdekileri birleştirebilirsek yani insan ve doğal kaynaklarımızı
birleştirebilirsek o zaman bir fark yaratabiliriz. İşte bu sebepten dolayı bizim devlet
başkanlarımız Türkiye’yi Afrika’nın stratejik bir ortağı olarak karar verdiler. Bunun altında
yatan fikir sadece kendi geleneksel iş ortaklarımıza bağlı kalmak istemiyoruz. Belki onların
Afrika’da ki yatırım kapasitesi, bize yardımcı olma geçmişleri belki artık limitlerine
ulaştıklarını gösteriyor. Bu sebepten dolayı iş birliğimizi çeşitlendirmeye karar verdik. Eğer
Afrika’ya gidecek olursanız çok fazla Çin şirketi görmüş olursunuz. Türk şirketleri de var
ama çok sayıdadır. Sayın başkan lütfen iş adamlarını Afrika’ya yatırım yapmaları için teşvik
edebilir misiniz?" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15981.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

Bu kampanyayı beğenmedik!
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin tüketicileri son zamanlarda ortaya çıkan
yanıltıcı reklamlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Genel Başkan Mahmut Şahin
şehrimizde bir market tarafından sürdürülen ‘Her 100 TL’ye 25 TL hediye çeki’
kampanyasının yanlış olduğunu ve tüketicileri yanılttığını söyledi.
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Son dönemlerde bazı marketlerin tüketicilerin zihnini karıştıran reklamlar ve çeşitli
kampanyalar başlatmaları sonrasında yaşanan karmaşıklığa dikkat çekmek isteyen Tüketiciler
Birliği, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Genel Başkan Mahmut Şahin şehrimizde bir market tarafından sürdürülen ‘Her 100 TL’ye 25
TL hediye çeki’ kampanyasının yanlış olduğunu ve tüketicileri yanılttığını söyledi.
Vatandaşı uyardı
Söz konusu reklamda yüzde 25'lik bir indirim havasıyla tüketicilerin mağazalara çekilmeye
çalışıldığını ancak durumun hiç te öyle olmadığını belirten Başkan Şahin; “Birliğimiz bu
reklamla ilgili reklam kuruluna şikayette bulundu. Bu reklamı okuyan tüketiciler, 100 TL’lik
alışveriş yaparsam 25 TL hediye kazanacağım diye geliyorlar. Geldiklerinde bu çeki alıyorlar
ama vatandaşlara belirtilen tarihler arasında çeki kullanacaksınız diyorlar. Tüketici o tarihte
geldiğinde ise 100 TL’lik daha alışveriş yaparsanız bunu kullanabilirsiniz diyorlar. Aslında
algı 100 TL’lik alışverişe 25 TL indirim; fakat gerçek ise 200 TL’lik alışverişe 25 TL indirim

olarak karşımıza çıkıyor. Tüketici burada ne yapabilir en önemli kısım budur. Tüketici 100
TL’lik alışveriş yapıp 25 TL’lik hediye çekini alıp daha sonra 100 TL’lik daha alışveriş
yapmanız gerekir dendiğinde yanıltıcı reklamdan dolayı hemen hakem heyetine başvursun,
hakem heyeti kararıyla birlikte gidip 25 TL’lik hediye çekini kullansın” diye konuştu.
Tüketicilerin bu gibi durumlarla karşılaşıldığında vakit kaybetmeden kendilerine
başvurmalarını isteyen Şahin ‘Bütün mağazalar ve marketler bu konuda bilsinler ki;
Tüketiciler Birliği bütün fertleriyle, bütün bilinçli tüketicileriyle bu tarz yanıltıcı reklamlara
karşı savaşacaktır. Yeter ki vatandaşlarımız duyarlı olsunlar’ şeklinde konuştu.
Haber Foto: Veli Gögebakan-Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15982.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

Peşinden koşacağımız ulvi bir idealimiz olmalı
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'nin konuğu olan Kemal Tekden "İnsanın her yaşta,
peşinden koşacağı ulvi bir idealinin olması gerek. Bu ideal ki onu ölümsüzlüğe, bu ideal ki
onu Cennet’e götürmeli" dedi.
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Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği kalem
sohbetlerinin bu haftaki konuğu 25. Dönem AK Parti Milletvekili Op. Dr. Kemal Tekden
oldu. Yoğunburç Kültür Evi'nde gerçekleşen vefa panelini Selim Tunçbilek yönetirken
konuşmacılar ise 25. Dönem AK Parti milletvekili Doç Dr. Havva Talay Çalış, Tekden Eğitim
Koordinatörü İbrahim Orhan ve edebiyatçı Mustafa Urhan'dı. Yoğun bir katılımın olduğu
gecede duygusal anlar da yaşandı.
TYB Kayseri Şube Başkanı Vedat Sağlam’ın açılış konuşmasından sonra ilk sözü alan Doç.
Dr. Havva Talay Çalış, Kemal Tekden'in siyasetteki dostluğundan, yardım severliğinden,
politikayı bir koltuk kavgası olarak görmekten çok, ülkeye, millete hizmet yolunda olunması
gereken bir konum olarak görmesinden bahsetti. Projelerinin olduğunu, heyecan duyduğunu,
zenginliğini çevresiyle paylaşmaktan zevk aldığını anlattı.
İkinci konuşmacı İbrahim Orhan ise, ideal sahibi bir insan olarak Tekden’i anlattı. Gerek
eğitim kurumlarını açarken, gerek çalıştırırken hep heyecan duyduğunu, keşfedilmemişleri
keşfetmek gibi bir özelliği olduğunu ve Türkçe'ye olan bağlılığını aktardı.
Edebiyatçı Mustafa Urhan ise, Kemal Tekden'i, “İnsanın Sırrı” isimli kitabından yola çıkarak
anlattı. Bu kitapla Tekden'in, aslında ölümsüzlüğü yakaladığını, çünkü bu dünyada eser
bırakanların aslında ölümsüz olduğunu, milyonların gönlüne girdiğini vurguladı.
Konuşmacıların ardından söz alan ve oldukça duygulu anlar yaşadığı gözlerinden okunan
Kemal Tekden, gece için Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi'ne ve konuşmacılara
teşekkür etti. Tekden şunları söyledi;
"İnsanın her yaşta, peşinden koşacağı ulvi bir idealinin olması gerek. Bu ideal ki onu
ölümsüzlüğe, bu ideal ki onu Cennet’e götürmeli. Ben, yaptığım işlerde hep heyecan duydum,
gerçekleştirmek için peşinden koştum. Bu idealim asla şahsi olmadı; toplumla, milletle,
inançlarımla oldu. Asla, inanmadığım bir şeyi söylemedim. Cümlelerim hep kalbimden çıkıp,

dudaklarıma döküldü. Hala gerçekleştirmek istediklerimizin başındayız. Önümüzde oldukça
uzun bir yol var. Allah, bu uzun yolda bizleri hedeflerimizden, ilkelerimizden geri koymasın."
TYB Kayseri Şube Başkanı Vedat Sağlam, Kemal Tekden'e gecenin anısına bir plaket
takdimi yaprak programı sonlandırdı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15983.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

Türkiye’ye güvenimiz tam
Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Şehit Furkan Doğan’ın
babası Ahmet Doğan ile bir araya geldi.
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Ankara’da gerçekleşen Halid Meşal ve Ahmet Doğan görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan son gelişmeler konuşulurken, Hamas lideri
Meşal, Türkiye’nin her zaman kendilerine destek verdiğini ve Türkiye’ye güvenlerinin tam
olduğunu söyledi. Mavi Marmara şehitlerini de anan Meşal, “Mavi Marmara şehitleri
yolumuzu aydınlattı” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15984.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

İhracatta rekor kırıldı
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye ekonomisinin 2009 yılında negatif büyüdüğünü,
sonraki yıllarda ise bunu telafi ettiğini belirterek "Türkiye ekonomisi geçen yıl 157 milyar
doları aşan bir ihracat hacmine ulaşarak tarihteki en önemli rekorlarından birini ortaya
koymuştur’ dedi.
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Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş kısa adı DEİK olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Olağan
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Türkiye’nin 2002 yılında 36 milyar dolardan aldığı

ihracat hacmini 2014 yılında 157,6 milyar dolara çıkardığını hatırlatarak; ‘Bu başarının
ihracatçılarımızın, iş adamlarımızın büyük çabaları, hükümetimizin destekleri ve Türkiye'deki
13 yıllık siyasi istikrarın sonucunda ortaya çıkan önemli kazanım olduğunu dile getirdi.
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı genel Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı
büyümesini çeşitlendirerek sürdüreceğini söylenen Elitaş, Bu yıl dünya ticaret hacminin 18,7
trilyon dolara ulaştığını, Türkiye'nin dünya ticaret hacminden yüzde 1,5 pay almayı
hedeflediğini söyledi ve bu doğrultuda sağlam ticari ilişkiler ve ülkelerle ticaret köprüleri
kurmayı hedeflediklerini belirtti.
Küresel piyasalarda geçen yıl başlayan ve bu yıl da devam eden emtialardaki değer kaybının
diğer ülkeler gibi Türkiye'yi de etkilediğini anımsatan Elitaş, "Geçen yılın başında 1 avro 1,35
dolar ederken, 2015 yılının bugünlerinde 1 dolar 1,8 ila 1,11 avro arasında değişen bir
pariteye ulaşmıştır. Türkiye'nin ihracat yapısındaki döviz dengesinin parite farklılığından
dolayı ortaya çıkan bu seneki rakamlara göre beklentilerimiz muhtemelen 143 milyar dolar
civarında olacağı" diye konuştu.
Parite kaynaklı ihracat kaybı tahminlerini paylaşan Elitaş, "Yapılan hesaplamalara göre parite
farklılığından dolayı ortaya çıkan ihracat eksilmesi rakamsal olarak 11 milyar dolara tekabül
etmiş. Miktar cinsinden herhangi bir azalma yokken, cüzzi miktarlarda bir artış olduğunu
gözlemliyoruz ancak parite etkisinden dolayı 11 milyar dolarlık ihracat eksikliğiyle karşı
karşıyayız. Parite etkisinin üzerine ilave ettiğimizde geçen yılın ihracat rakamlarına hemen
hemen ulaşma noktasında bir seviyeye gelmiş olacağımızı ümit ediyorum" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından girilen yeni döneme ilişkin
değerlendirmeler de yapan Elitaş, "Önümüzdeki dönem geçmişteki likidite bolluğu dönemiyle
değil, likidite kıtlığı dönemi ile karşı karşıya kalacağız ama bu süreçte geçmişte olduğu gibi,
2002 yılında başlattığımız ihracat hamlesi, büyüme hamlesiyle birlikte, üretimlerimizin
yapısı, ihracat mallarımızın inovatif bir şekilde yükte hafif pahada ağır mallar üreteceğimiz
konusunda gerçekleşecek adımlar atmanın tam zamanı diye düşünüyorum" diye konuştu.
Türkiye ekonomisindeki iş çevrelerinin koordineli çalışmasının hayati önemde bulunduğunu
kaydeden Elitaş, "Bir taraftan X kurumu, öbür taraftan Y derneği, diğer taraftan Z derneğinin
faaliyetleri ile değil DEİK çatısı altında koordineli bir şekilde dünyayı fellik fellik dolaşıp
Türk iş adamlarının mallarını pazarlayabilmek, yatırım ortamını gözetleyebilmek için gayret
göstermeliyiz. Bundan sonraki süreç 'durmak yok yola devam' süreci. Dört nala koşma süreci"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15985.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

ERÜ Acil’de “sistem yok”, çile var!
ERÜ Tıp Fakültesi acil servise gelen hastalar yetkililer tarafından ‘Sistem yok!’ diye kabul
edilmezken, önceden gelenler ise saatlerce hiçbir şey yapılamadan bekletildi. Bu süre
içerisinde numunesi alınmış kan tahlil sonuçları, röntgen görüntüleri Acil servise gelmediği
için doktorlar da zor saatler yaşadılar.
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Her geçen gün kendisini geliştiren ve yalnızca şehrimize değil bölgeye de hizmet veren
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Serviste yaşanan bir olay hem şaşkınlık
oluşturdu hem de hastaları çileden çıkardı.
Geçtiğimiz günlerde ERÜ acil servise gelen hastalar yetkililer tarafından ‘Sistem yok!’ diye
kabul edilmezken, önceden gelenler ise saatlerce hiçbir şey yapılamadan bekletildi. Bu süre
içerisinde numunesi alınmış kan tahlil sonuçları, röntgen görüntüleri Acil servise gelmediği
için doktorlar da zor saatler yaşadılar.
Saatlerce Acil serviste beklemelerine rağmen sistem engeline takılan hastalar çaresizlik
içerisinde ayrılmak zorunda kaldılar.
Bu durumun Acil servis gibi hayati önem taşıyan bir bölümde yaşanmış olması hasta ve hasta
yakınlarını çileden çıkarırken, hemen hemen her platformda isminden övgüyle bahsedilen
ERÜ’ye yakışmadı.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15986.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

İsrail’den dost olmaz
Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti
Sözcüsü Ömer Çelik’in “İsrail devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur” söylemine yaptığı
basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Çelik’in, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı
açıklamanın insanlık adına kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ahmet Taş, “Bebek katili
İsrail Müslümanların dostu olamaz” dedi.
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Ahmet Taş adına yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi:
”2010'da yapılan Mavi Marmara katliamının ardından durma noktasına gelen Türkiye – İsrail
ilişkilerinin normalleşmesi için son aylarda 2 ülke yetkilileri arasında görüşmeler devam
ederken AK Parti sözcüsü ve Adana milletvekili Ömer Çelik, basın mensuplarının sorusu
üzerine konuyla ilgili olarak ‘İsrail devleti ve toplumu bizim dostumuzdur’ diye bir açıklama
yaptı. Ömer Çelik'in Türkiye'nin ve devletimizin dostu dediği İsrail, 1948'den bu yana işgal
ettiği Filistin topraklarında yüz binlerce Müslüman'ı ülkelerini terk etmek zorunda bıraktı.
Kadın, çocuk, ihtiyar demeden on binlerce Müslüman'ı katletti. On binlerce masum Filistinli
Müslüman'ı da hapislerde çürütmeye devam ediyor. Şu an her gün İsrail askerlerinin
kurşunlarıyla Filistinli Müslümanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.”
“Talihsiz beyanatı kınıyoruz”
Bu açıklamayı talihsizlik olarak dile getiren Ahmet Taş,” On binlerce Müslüman'ı katleden
Mavi Marmara insani yardım gemisine uluslararası sularda baskın yaparak 10 Türkiye
vatandaşını katleden, halen Filistinli Müslümanları katletmeye devam eden eli kanlı İsrail
devleti ve toplumu için, Ömer Çelik’in bu beyanatını insanlık adına kabul edilemez, toplumda
karşılığı olmayan talihsiz bir beyanat olarak kabul ediyor, kınıyor ve bir an önce konuyla ilgili
kamuoyuna izahatta bulunmasını bekliyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15987.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

Müftü Güven'den 'Cami'ye davaet
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Müslümanlar için maneviyatı çok değerli olan ve bu gece
idrak edilecek olan Mevlid Kandili dolayısıyla bir basın toplantısı düzenleyerek vatandaşları
ibadet için camilere davet etti. Güven “Mevlid kutlamalarının Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s)’in hatırasının ve örnekliğinin geniş halk kitleleri ölçeğinde taze tutulmasına katkısı
inkâr edilemez. Ancak hayat ve uygulama dini olan İslam’ın kuru Mevlid merasimlerine
indirgenmemesi gerekir.” dedi.
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Konuşmasına bu kutsal gecenin önemine değinerek başlayan İl Müftüsü Güven; “insanlığın
her zaman ve mekânda Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in tebliğ ettiği ilahi mesajlara ve bu
mesajların hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. Çünkü İslam,
Resûlullah’ın şahsında açıklanmış ve hayata geçirilmiştir. Allah Rasûlü, bir taraftan Kur’an’ı
tebliği etmiş, bir taraftan onu açıklamış ve uygulamaya koymuş, diğer taraftan da Kur’an’ın
değinmediği konularda tamamlayıcı rol üstlenmiştir’ dedi.
‘Bu gecede camilere gidilmeli, cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve nasihatler dinlenmeli, toplu
dualar edilmeli’ diyen Güven şunları söyledi:
“Evlerde büyüklerin elleri öpülerek, küçüklere hediye verilerek, yoksul, yetim ve muhtaçlara
da yardım edilerek sevindirilmeli, fakir fukara görüp gözetilmelidir. Yine bu gece namazlar
kılınmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı ve günahlara tevbe istiğfar edilmeli, Peygamberimiz
(S.A.V.)’e bol salâvatı şerife getirilmeli, kendimiz için, ailemiz için, milletimizin mutluluğu

ve devletimizin bekası için dualar edilmelidir. Mevlid kutlamalarının Sevgili Peygamberimiz
(s.a.s)’in hatırasının ve örnekliğinin geniş halk kitleleri ölçeğinde taze tutulmasına katkısı
inkâr edilemez. Ancak hayat ve uygulama dini olan İslam’ın kuru Mevlid merasimlerine
indirgenmemesi gerekir. Sonuç olarak Peygamber Efendimiz’in doğumunu yâd ederken
yalnız Mevlid okumak, ilahiler söylemek, mesajlarla birbirimizi tebrik etmek ve kandil simidi
dağıtmakla yetinmeyip, Resûlullah (s.a.s)’ın hayat veren mesajlarını, yüksek ahlakını,
faziletini, adalet ve doğruluğunu hatırlamak ve bunları yaşantımızda uygulama azmini daima
diri tutmak olmalıdır.”
Haber: Veli Gögebakan – Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15988.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

Sohbet “Kafile”si yola çıktı
Gençlere gönüllü dini bilgiler vermek için kurulan Kafile Derneği sohbetlerine başladı.
Gençleri hedef alan dernek sohbet programını broşür dağıtarak duyurdu. Sadece erkeklerin
davet edildiği broşürde sohbetteki çayların “Beleş” olduğunu belirten ibare dikkat çekti.
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Kayseri’de gençlere İslam’ı anlatmak için kurulan Kafile Derneği faaliyetlerine başladı. Daha
çok sosyal paylaşım sitelerinde dini bilgiler ve videolar yayınlayan Kafile, Risale-i Nur
Külliyatını kaynak göstererek gençlere dini bilgiler vermeye çalışıyor. Kafile Dernek Başkanı
Uğur Yıldız, ateist ve deist gençlerden İslami bilgi almak isteyenlerin sayısının arttığını
söyledi.
“Sanal alemde faaliz”
Gençlik hareketi olarak başlayan ve sanal alemde gençlere İslam’ı anlatan Kafile Dernek
Başkanı Uğur Yıldız, ”İmanı zayıf genç arkadaşlarımıza yardım etmek amaçlı dini sohbetler
yapıyoruz. Günümüzde gençler sosyal medya üzerinde daha çok zaman geçiriyor. Bunu fırsat
bilerek sosyal medya hesapları üzerinde açtığımız hesaplarla genç kardeşlerimize Risale-i Nur
Külliyatını kaynak alarak dini konularda bilgi paylaşımı yapıyoruz. Paylaşımlarımız soru
cevap, video ve bilgilendirme yazıları şeklinde oluyor. Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi
Bediüzzaman Said Nursi’nin daha iyi anlaşılması ve tanıtılması için yapılacak her türlü ilmi
ve kültürel faaliyetlerimiz devam edecek. Genç kardeşlerimizi Cumhuriyet Meydanı
Bürüngüz Camii yanındaki Köşk Apartmanı’nda sohbetlerimize bekliyoruz” dedi.
Haber : Veli Gögebakan /Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15989.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

15 dakikada Osmanlı Türkçesi
Kayseri’de “15 dakikada Osmanlı Türkçesi” sloganıyla Osmanlıca öğretildiğini duyan
vatandaşlar kurs için başvuru yapıyor. Kayserililer en çok evlerindeki eski belge ve evrakları
okumak için Osmanlıca öğrenmek istiyor.
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Hayrat Vakfı Kayseri Şubesi tarafından verilen Osmanlı Türkçesi eğitimine ilgi her geçen gün
artıyor. “15 dakikada Osmanlıca” sloganıyla eğitim verdiklerini belirten Hayrat Vakfı Kayseri
İl Temsilcisi Ali Günter, üç yılda 6 bin kişiye Osmanlıca eğitimi verdiklerini söyledi.
Hayrat Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokolle vakfın öğretmenleri
tarafından verilen Osmanlıca Türkçesi Eğitimine daha çok ev hanımlarının ilgi gösterdiğini
belirten Ali Günter,” Osmanlıca Türkçesi kurslarımız ücretsiz olduğu için her kesimden
vatandaş eğitim almak için bize ulaşıyor. Üniversite öğrencileri, akademisyenler, avukatlar ve
daha çok da ev hanımları öğrenme konusunda gayretli. Milli Eğitim Bakanlığı ile
imzaladığımız protokolden dolayı sertifikalar veriyoruz. Kurslarımız 4 kur üzerinden
yapılıyor. Her bir kur iki ay sürüyor. Bu güne kadar 6 bin insanımıza Osmanlıca Türkçesi
eğitimi verdik. Kurslara talep her geçen gün artıyor. Osmanlıca öğrenen kursiyerler evlerinde
eskiden kalma belge ya da evrakları okuyor” dedi.
Hunat Medresesi, Halk Eğitim Merkezleri, yurtlar ve gençlik merkezlerinde eğitim
verdiklerini dile getiren Günter, kursa katılmak isteyenlerin Hunat Medresesi içindeki irtibat
bürosundan ve internet üzerinden “Osmanlıcaegitim.com” adresindeki formları doldurarak
başvuru yapabileceklerini kaydetti.
Haber: Veli Gögebakan/Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15990.html
Erişim Tarihi: 22.12.2015

Mevlid Kandili huşuyla kutlandı
Kayserili vatandaşlar Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.)’in dünyaya geldiği
gün olan Mevlid Kandili’nde başta tarihi Hunat Camii olmak üzere kentin değişik
bölgelerindeki camilere akın etti.
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Akşam namazı ile birlikte camiye gelmeye başlayan vatandaşların bir kısmı yatsı namazına
kadar namaz kılarak dua etti. Yatsı namazı ile birlikte Hunat Cami daha da kalabalıklaştı.
Mevlit Kandili nedeniyle kadın, erkek, genç, yaşlı birçok Müslüman Kur'an-ı Kerim ve
Mevlid-i Şerif dinledi. İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in vaazı da merkezi sistem
aracılığıyla tüm camilerde dinlendi.
Bürüngüz Camii’ndeki mahya göz kamaştırdı
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camii’nde asılan ‘Kandiliniz Kutlu Olsun’ yazılı
mahya da geceye renk kattı.
Haber-Foto: Veli Gögebakan– Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15991.html
Erişim Tarihi: 23.12.2015

Memduh Boydak’a Cumhurbaşkanı’na hakaret
soruşturması
Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret
ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde olayla
ilgili ifadesi alınan Boydak, daha sonra serbest bırakıldı.
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Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Memduh Boydak yazılı açıklama yaptı. Boydak;
"haber içeriğinde şikayette bulunduğu belirtilen şahıs, grup şirketimizin birinde geçmişte
görev almış bir yönetici olup emekliliği sonrası tüm hak ve alacaklarını alarak yaklaşık iki yıl
önce kendi isteği ile işyerinden ayrılmıştır. Söz konusu haber içeriğinde belirtilen iddialar
hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Konu özü itibariyle, eski bir çalışanın işyerinden
ayrılmasının ardından, kurumumuzun etik ilkelerine uymayan bir takım beklentilerinin
karşılanmamış olması sebebiyle ve muhtelif haksız çıkarlar sağlamak amacıyla, iftira içeren
çelişkilerle dolu bir şikayet dilekçesinden ibarettir” ifadelerini kullandı.
Kendisine iftira atıldığını iddia eden Boydak, açıklamalarına şöyle devam etti; “Bu tarz bir
şikayetle itham edilmem toplumun değerlerine, devlet büyüklerimize ve bilhassa devletin en
yüce makamına duyduğum saygı gereği beni derinden üzmüştür.
İftira niteliğindeki bu iddialara karşı her türlü hukuki hakkımın saklı olduğunu kamuoyunun
bilgisine saygılarımla sunarım.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15992.html
Erişim Tarihi: 23.12.2015

SP: İsrail dostumuz olamaz
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’in ““İsrail
devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur” sözlerinin AK Parti seçmenini vicdanen rahatsız
ettiğini söyledi
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Partisinin Genişletilmiş İl Divan toplantısında konuşan Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut
Arıkan’ın hedefinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik vardı.
Çelik’in “İsrail devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur” sözlerinin kabul edilemez
olduğunu belirten Arıkan, ”Gazze’de, Arakan’da elinde sopasıyla İsrail’e karşı mücadele
veren çocuklar bizim kardeşimizdir. İsrail dostumuz olamaz ”dedi.
Saadet Partisi İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Divan Toplantısını Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Konferans Salonu’nda yaptı. Çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan İl Başkanı
Mahmut Arıkan, Ömer Çelik’in “İsrail devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur” sözleri
üzerinden AK Parti seçmenine yüklendi.
Arıkan şunları söyledi:
”Kasım 2015 seçimlerinde bizlere partimizi kapatarak AK Partiye geçmemizi söyleyenler
şimdilerde vicdan azabı duyuyor. Bizim yüzlerimize bakamayacak duruma geldiler. Mevcut
hükümet bir taraftan Müslümanları hoşnut etmeye çalışıyor. Bir taraftan da katilleri dost
olarak gösteriyorlar. AK Parti’nin cetveli eğri çiziyor, tartısı bozuktur. AK Parti seçmeni
şimdilerde vicdanen verdiği oylardan dolayı pişman durumdadır.”
İsrail ile dostluğun kesinlikle düşünülemeyeceğini dile getiren Arıkan,” Hükümetin müttefik
olduğunu açıkladığı Rusya bu günlerde en büyük düşmanımız olarak karşımıza çıkıyor.
Rusya’nın uçağını düşürüyoruz. Rusya, Türkiye ile bütün ilişkilerini kesiyor. İsrail 9
vatandaşımızı öldürdüğü halde, İsrail-Türkiye ticaret hacmi son yıllarda iki kat artıyor. Bizim
dostumuz İsrail olamaz. Ancak, Gazze’de, Arakan’da elinde sopasıyla silahlı İsrail ordusuna
mücadele veren çocuklar, mücahitler bizim dostumuzdur” diye konuştu.
Haber: Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15993.html
Erişim Tarihi: 23.12.2015

MÜSİAD GİK Toplantısı Kayseri’de yapılacak
Müsiad Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, “Müsiad Kayseri Şubesi’nin 21 yıldır ülkemiz
ve şehrimizin gelişmesi, büyümesi ve ekonomik anlamda söz sahibi olması için önemli
hizmetler yaptığını dile getirerek; ‘Yılda iki kez yapılan GİK Toplantısının ikincisi Kayseri’de
yapılacak. 21 yıldır şehrimize ilk defa sıra geliyor. İnşallah verimli bir program olması için
gayret gösteriyoruz. Şehrimiz için büyük önem arz eden bu toplantıda sizleri de yanımızda
görmek bize büyük güç katacaktır ” dedi.
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Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kayseri Şube Başkanı
Nedim Olgunharputlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulunarak 25 Aralık Cuma Günü Kayseri’de ilk kez
gerçekleştirilecek olan “MÜSİAD Genel İdare Kurulu Toplantısı Gala Programı” öncesinde
görüş alışverişinde bulundular.
Her Genel İdare Kurulu toplantısının bir başlığı olduğunu ve bu toplantının başlığının da
“Değerlerimiz” olduğunu ifade eden Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu “ Bizim
değerlerimiz maddi değerler değil, manevi değerlerimizdir. MÜSİAD sadece yatırım, sadece
ülkenin ekonomik gelişmesi değil sosyal olarak da dokusunun bozulmaması için mücadele
eden bir işadamları örgütüdür” dedi.
MÜSİAD’ın bu zamana kadar gerçekleştirdiği her programı yol gösterici ve ışık saçıcı olarak
gördüğünü belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç “MÜSİAD’ı gerek
ülkemizin ekonomik yapısına gerek sosyal yapısına en önemlisi de hükümetimizin
çalışmalarına katkı sağlayıcı olarak gördük. Bu açıdan düzenlenen bu toplantıdan güzel
sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa Elitaş’ın şehrinde,
ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına yön veren işadamlarımızın bir araya gelmesi,bu
toplantıdan önemli kazanımlar elde edileceğinin en önemli göstergesidir. Böylesine anlamlı
bir organizasyona imza atmanızdan dolayı sizleri kutluyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15994.html
Erişim Tarihi: 23.12.2015

Doğu Türkistan’da sular durulmuyor
Doğu Türkistan’da “Selamünaleyküm” kelimesine yasak getirilmesine tepkiler artıyor.
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Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı
Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan’da sözde Uygur özerk bölgesi Komünist parti pilot büro
üyesi ve parti propaganda bölüm başkanı Li Şö Jun’ın “Selamünaleyküm” kelimesine yasak
getirmesine tepki gösterdi. Tümtürk, “Doğu Türkistan’da Müslüman nüfusun yok edilmesine
karşı uygulamalar devam ediyor. Dünya İslam İşbirliği Örgütü buna seyirci kalıyor” dedi.
Tümtürk, son yıllarda Doğu Türkistan’da yaşayan Müslümanlara karşı Çin yönetiminin
yaptığı baskıların arttığına dikkat çekerek,” Geçtiğimiz yıllarda da Doğu Türkistan’da
Müslümanların inançlarını yerine getirmeleri konusunda baskılar ve yasaklar getirildi. Buna
karşı çıkan Müslüman halk katledildi. Dünya İslam Örgütü’nün bu olaylara seyirci kalması,
Çin yönetimini daha da cesaretlendirdi. Bölgedeki Müslüman nüfusu yok etmeye yönelik bu
çalışmalar kaos ve çatışma getirecektir.” diye konuştu.
Haber: Veli Gögebakan/Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15995.html
Erişim Tarihi: 23.12.2015

Vali Düzgün’den dolandırıcılık uyarısı
Vali Orhan Düzgün, gazetemize yaptığı açıklamada Kendisini vali, vali yardımcısı veya
milletvekili olarak tanıtarak para talebinde bulunan dolandırıcılar hakkında uyardı. Vali
Düzgün, valilik ve kamu kurumlarının vatandaşlardan böyle bir para taleplerinin söz konusu
olamayacağını kaydederek, böyle bir talep ile karşılaşanların anında emniyet birimlerine
başvurmaları gerektiğini söyledi.
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Son günlerde dolandırıcılık faaliyetlerinde farklı yöntemlere başvurulduğunu belirten Vali
Düzgün; “Kendisini vali, vali yardımcısı veya milletvekili gibi üst düzey yönetici olarak
tanıtan dolandırıcılar; ‘Biz engelli vatandaşlarımıza sakat arabası alacağız. Bunun için 55 bin
TL’ye ihtiyacımız var. Bunun 40 bin TL’sini karşıladık. Sadece 15 bin TL kaldı. Bu konuda
destek olur musunuz?’ diyerek bazı vatandaşlarımızı arıyorlar. Bize geri dönüş yapıp, olayın
doğruluğunu teyit eden vatandaşlarımız olduğu gibi kendisinden talep edilen parayı doğrudan
aktaranlar da olabiliyor” ifadelerini kullandı.
Bu yeni dolandırıcılık yöntemi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Düzgün; “Biz
ne valilik ne de kamu kurumları olarak hasta ve fakir vatandaşlarımıza yardım yapılacak diye
para talebinde bulunmayız. Böyle bir talep ile karşılaşan vatandaşlarımız, arandıkları saat ve
kendilerini arayan kişinin telefon numarasıyla beraber doğrudan emniyet birimlerimize
başvurarak şikayette bulunmaları doğru olur” açıklamasında bulundu.
Haber: Bünyamin Gültekin-Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15996.html
Erişim Tarihi: 24.12.2015

Türkiye, zekice adımlar atarsa insanlığın önü
açılır
Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan dış mihrakların Türkiye’nin etrafını ateş çemberine
dönüştürmeye çalıştığını belirterek; ‘Eğer Türkiye büyük hata yaparsa paramparça olur. Hata
yapmadan zekice adımlar atarsa insanlığın önü açılır’ dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat faaliyetleri kapsamında şehrimize gelen ve Şehir
Tiyatrosu’nda öğrenciler ile ‘Medeniyet’ konulu konferansa katılan Gazeteci ve Akademisyen
Yusuf Kaplan önemli açıklamalarda bulundu.
Dünyanın tarihi bir süreçten geçtiğini ifade eden Kaplan; ‘Türkiye’yi sömürgeleştirmeye
kimsenin gücü yetmez. Ancak biz kendi kendimizi sömürgeleştirdik’ diye konuştu.
İnsanlık tarihini bin yıldır Müslümanlar ve Batılıların belirlediğini dile getiren Kaplan
sözlerini şöyle sürdürdü:
Müslümanlar arasında Türklerin, Batı’da ise Cermenlerin tarihin şekillenmesinde rol
oynadığını ifade eden Kaplan, "Türkiye'nin etrafı ateş çemberiyle çevrildi. Türkiye hata
yaparsa paramparça olur. Zekice adımlar atarsa insanlığın önü açılır. Dünya şu an bize
bakıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, herkes Türkiye'den bir şey bekliyor. Bin yıldır
tarihi biz yapıyoruz. İnsanlık tarihi son 200 yıla kadar burada yapıldı. Son 200 yıldan itibaren
tarih burada yapılmıyor, çünkü tarihten çekilmiş durumdayız. Tarih buradan yapılmıyor; ama
burada yapılıyor. Batılı ülkeler tarihi yapabiliyor olmayı bu coğrafyadan çekilmemelerine
borçlular. Biz yeniden tarih sahnesine çıkarsak onlar gidecekler.
Bu toplum sıradan bir toplum değil. Bizi Anadolu yarım adasına hapsettiler. Türkiye’nin
etrafını neden ateş çemberine çevirmek istediklerini anlayamadığınız sürece ot gibi yaşarsınız.
Neden İngiltere’nin, Rusya’nın, Çin’in değil de neden Türkiye’nin etrafını ateş çemberine
çevirdiler. Bunu araştırmanız lazım. Eğer Türkiye büyük hata yaparsa paramparça olur. Hata
yapmaz da zekice adımlar atarsa insanlığın önü açılır. Şuan dünya bize bakıyor. Dünyanın
neresine giderseniz gidin herkes Türkiye’den bir şeyler bekliyor. İnsanlık tarihi son iki yüz
yıla kadar bizim bulunduğumuz coğrafyada yapıldı. Burası neresi, iki şey. Birincisi Osmanlı
coğrafyası, ikincisi 3 kıtanın kesişme noktası. Asya’nın, Afrika’nın kesişme noktası. Yani
dünya. Son iki yüz yıla kadar insanlık tarihi bizim bulunduğumuz coğrafyada yapıldı. Son iki
yüz yıldan sonra biz yokuz. Tarihten çekilmiş durumdayız.
İŞİD İngilizlerin anahtarı
İŞİD terör örgütünün İngilizlerin anahtarı olduğuna vurgu yapan Kaplan şunları söyledi:
‘O yüzden canavarlar icat ediyorlar" dedi. Amerikan’ın orta Asya’dan çekildiğini düşünün,
tarih yapabilirler mi? yapamazlar. Tarih yapabiliyor olmalarını bu coğrafyaya borçlular. Biz
gelince onlar gidecekler. O Yüzden canavarlar icat ediyorlar. Batılılar hiçbir zaman umutlar
üzerinden var olmadı, hep korkular üzerinden var oldular. IŞİD denen bir canavar var. Ben
hiçbir zaman bunu konuşmadım, konuşanlara da acı acı gülüyorum. IŞID tam bir İngiliz
anahtarıdır. İran’ın, Amerika’nın Avrupa’nın kapısını açıyor. Ama Türkiye’nin kapısını
kilitliyor. Burada çok önemli bir şey var. Son yüz yıl içerisinde her şeyini yitiren tek ülke

Türkiye’dir.
Biz
bu
toprak
parçalarımızı
çiğnetmedik.
Türkiye
dünyada
sömürgüleştirilemeyen, batılılar tarafından dışardan işgal edilemeyen ancak kendi kendini
sömürgeleştiren tek ülkedir. Dışardan işgal edilemedi ama içeriden işgal edildi. Yüz yıl önce
her şeyini kaybetmiş bir toplumuz.100 yılda batılılar ortadoğuyu cehenneme çevirdiler. Biz
ise tam 5 asır darüssülem yaptık. Osmanlı tecrübesi aşılamamış bir tecrübedir. ‘
Haber Foto: Veli Gögebakan – Ramazan Karakuş
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15997.html
Erişim Tarihi: 24.12.2015

Kılıçdaroğlu’nun gitmesini istiyorlar!
CHP hafta sonu yapacağı il kongresi hazırlıklarını tamamladı. İl Başkanı Mustafa Ayan,
kendisinin de aday olduğu kongrenin genel başkanlık seçimlerini etkilemek için bir atılım
olduğunu söyledi. Ayan, “Ben ve ekibim, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu
destekliyoruz. Diğerleri ise, genel başkanın gitmesini istiyor” dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığını üç adayın yarıştığı 26 Aralık’taki kongre
heyecanı sardı. Mevcut il Balkanı Mustafa Ayan’ın yeniden aday olduğu kongrede Kemal
Nakipoğlu ve Feyzullah Keskin de il başkanlığı yarışında çalışmalarına devam ediyor. 421
delegenin oy kullanacağı kongre parti içi hareketlilik ve kulis çalışmaları devam ediyor.
Geçmiş yıllara göre il başkanlığı yarışında aday sayısının artmasını genel başkanlık
seçimlerini etkilemeye yönelik olduğunu dile getiren Mustafa Ayan, “Partimiz il yönetimiz
demokratik bir şekilde kongreye hazır. Üç aday var. Adaylarımızın hepsi il başkanlığı
yapabilecek durumdadır. Ancak aday sayısının fazlalığının arkasında genel başkanlık
seçimleri yatmaktadır. Ekibimde benimle birlikte 24 asil, 18 kurultay delegesi adayı var. Biz
ekip olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındayız” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15998.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Üvey anne dehşeti kamerada
Kayseri'de iki küçük çocuğa eziyet, yaralama ve cinsel istismardan 46 yıl hapis cezasına
çarptırılan üvey annenin, çocuklara uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. İnsanın kanını
donduracak nitelikte olan görüntüler babanın eve yerleştirdiği kamera tarafından saniye
saniye kaydedildi.
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1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Aralık tarihinde görülen davada üvey anne Songül A.'ya
yaralama, eziyet ve cinsel istismardan toplam 46 yıl hapis cezası verilmişti. Baba Akif A.'nın
eve yerleştirdiği kamera tarafından kaydedilen görüntülerde üvey anne Songül A.'nın, 5
yaşındaki erkek çocuğu I.A.'ya uyguladığı şiddet adeta insanın kanını dondurdu.
5 yaşındaki I.A.'yı altını ıslattığı gerekçesiyle ayaklarının arasında sıkıştıran Songül A., küçük
I.A.'nın ağız ve burnunu elleriyle kapatarak boğmaya çalıştı. Saniye saniye kaydedilen
görüntülerde üvey anne Songül A., 5 yaşındaki I.A.'yı çeşitli tarihlerde altını ıslattığı
gerekçesiyle tekme ve yumruklarla dövdükten sonra, eline aldığı oklava ile küçük çocuğun
bağırsaklarını yırttı.
5 yaşındaki I.A.'yı yerden yere atan ve sürükleyen üvey anne Songül A., 7 yaşındaki kız
çocuğu İ.A.'ya da aynı şiddeti uygulamaktan kaçınmadı. Altını ıslattığı gerekçesiyle 7
yaşındaki İ.A.'yı da yerden yere atarak dövdü.
Baba Akif A.'nın görüntüleri izlemesi ve şikayetçi olması sonrasında tutuklanan üvey anne
Songül A., "Benim de o zamanlar psikolojik sorunlarım vardı. Ben de eziyet
gördüm. Çocuklara eziyet ettiğim için pişmanım" diye ifade vermişti.
Baba Akif A. ise uygulanan şiddet ve eziyetten dolayı 5 yaşındaki I.A.'nın iki ay hastanede
yattığını ve tedavi gördüğünü söyleyerek, üvey anne Songül A.'nın cezalandırılmasını
istemişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h15999.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

İmamhatiplilere tesettür dersi
Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Nazmi Toker İmamhatip Ortaokulu’nda öğrencilere tesettür
giyimin önemini anlattı. Güven,” Tesettür, Mümine kadının inancı ile yaşamasıdır. Biz bu
hususta Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in eşlerini, kızlarını örnek alacağız. Tesettürümüz
onlarınki gibi olmalıdır.” dedi
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Kayseri Nazmi Toker İmam Hatip Ortaokulu Değerler Eğitim komisyonu
tarafından”Tesettür” konulu etkinlik düzenlendi. Kayseri İl Müftülüğü Konferans Salonunda
düzenlenen etkinliğe İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik hakkında bilgi veren Nazmi Toker İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Gökhan
Orak, ”Okulumuzda Değerler Eğitimi komisyonunun hazırlamış olduğu tesettür konulu
program için burada bulunuyoruz. Öğrencilerimize tesettürü anlatmayı amaçladık. Ayeti
kerimede bulunan Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği şekilde tesettürün nasıl olduğunu
anlatmayı amaçlayan bu değer eğitimimizin bir parçasıdır. Dolu dolu bir şekilde inşallah
tesettür değerimizi işleyeceğiz. Bu değeri işlerken öğrencilerimize bir kitap hediye ettik. Bilgi
ve kompozisyon yarışması yaptık. Bilgi ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren ilk üç
öğrencimizi ödüllendirdik. Bilgi yarışmasında üçüncü öğrencimize çeyrek altın, ikinci
öğrencimize yarım altın, birinci öğrencimize de tam altın olarak ödülleri verilecektir. Burada
önemli olan çocuklarımızın bu değeri doğru bir şekilde öğrenip uygulamalarıdır” dedi.
Etkinlikte öğrencilere tesettürün önemini anlatan İl Müftüsü Şahin Güven ise, “Tesettür
insanoğlunun fıtratında olan bir hadisedir. Yani yaratılışından gelen bir şeydir. İnsanlar neden
örtünürüz, neden giysi giyeriz sorusuna değişik örnekler vermişlerdir. Soğuktan, sıcaktan
korunmak için giysi giyiyoruz derler. Ama biz bu ayetten anlıyoruz ki insan haya ve edep
duygusuyla örtünür. Soğuk ve sıcak ayrı bir şeydir. Nice sıcak ortamlarda tesettüre bürünen
kadın ya da erkeğe tesettürü olmayan insan tesettürlü olan insana bakarak bu sıcakta böyle
giyinilir mi diyebilir ama biz fıtratımızın getirmiş olduğu bir şeyi giyiyoruz. Tesettür,
Mümine kadının inancı ile yaşamasıdır. Biz bu hususta Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in
eşlerini, kızlarını örnek alacağız. Tesettürümüz onlarınki gibi olmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16000.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Elitaş, Müsiad GİK’e katılacak
Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, kısa adı MÜSİAD olan Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği tarafından düzenlenecek olan Genel İdare Kurulu Toplantısı Gala Programına
katılacak.
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MÜSİAD tarafından 25 Aralık Cuma günü Hilton Otel’de yapılacak program saat 17.30'da
başlayacak. Programa Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı
Nail Olpak, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve iş dünyasından birçok
ismin katılacağı öğrenildi.
MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, her Genel İdare Kurulu toplantısının bir
başlığı bulunduğunu ve bu toplantının başlığının da “Değerlerimiz” olduğunu ifade
ederek, MÜSİAD’ın sadece yatırım ve ülkenin ekonomik gelişmesi için değil sosyal olarak
da dokusunun bozulmaması için mücadele eden bir işadamları teşkilatı olduğunu dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16001.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Yumurtada yeni dönem sıkıntılı başladı
Yumurta satışında yeni bir döneme geçildi. Geçilmesine geçildi ancak sektör yetkilileri
yenilikten pek de memnun kalmışa benzemiyor. Küçük üreticilerin hemen hemen hepsi bu
işlemi gerçekleştirebilme adına yeni bir makine gerektiğini, söz konusu makinanın ise bir
hayli maliyetli olduğunu belirttiler. Görüştüğümüz Yumurta Üreticileri Merkez Birliği
Kayseri Şube Başkanı İbrahim Afyon’da sektörün sıkıntılarını dile getirdi.
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Hayatımızda vazgeçilmez bir yeri olan yumurta sofralarımıza bundan sonra daha fazla bir
maliyetle geleceğe benziyor. Nedeni 20 Aralık tarihinden itibaren üreticilere getirilen bazı
zorunluluklar. Artık satılan her bir yumurtanın üzerinde üretim tarihi olması gerekiyor.
Kurallara uymayanları ise 10 bin liradan başlayan cezalar bekliyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan, yumurtanın tekniğine uygun ve
hijyenik şekilde paketlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasında
dikkate alınacak usul ve esasların düzenlediği, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği yürürlüğe

girdi. Buna göre artık yumurtada son kullanma tarihi koli üzerinde değil tek tek yumurtaların
üzerinde olmak zorunda.
Kümes ve işletme numarası ile yumurtlama tarihi yazılmamış olan a sınıfı, yani doğrudan
insan ve gıda sanayisi için olan yumurtalar satışa sunulamayacak.
Yumurta, yumurtlama tarihinden itibaren 21 gün içinde tüketiciye ulaştırılacak. Son tüketim
tarihi de, yumurtlama tarihinden itibaren 28 gün olacak. Yumurtlama tarihinden 9 gün içinde
satışa sunulan yumurtalara "ekstra taze" yazılabilecek.
Küçük üretici sancılı
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Kayseri Şube Başkanı İbrahim Afyon, yumurtanın
üzerine çift sıra yazı yazılabilmesi için ek süre gerektiğini belirterek; “bilindiği
üzere 20.12.2015 tarihi itibarı ile yumurta üzerine işletme numarası yanına üretim tarihi
yazılması istenilmektedir. Bu istek haklı bir talep gibi görülse de, bizler, üzerinde geçerli tarih
olan ambalajlı yumurtaların alınmasını tavsiye etmekteyiz. Eğer güvenilir yerlerden,
ambalajlı ürün alınırsa, ürün üzerinde tarih olacağından kabuk üzerindeki tarihin bir önemi
kalmamaktadır. Biz üreticiler yumurtayı ürettiğimizde yumurtayı iç piyasaya mı ihracata mı
göndereceğimiz belli olmadığı için, üzerine ne yazacağımızı o an bilememekteyiz. İç piyasaya
satacaksak işletme kodumuz yanına tarih yazmak bize ikinci kez ek külfet, iş kaybı, ürün
firesi olmaktadır. Yumurta kabuğu üzerine yazı yazma makineleri, yabancı menşeili olduğu
için bize çok fazla maliyet yükü, ülkemize döviz kaybı olacaktır. Sektörümüzün yaşadığı bu
sıkıntılı süreçte bu maliyeti kaldıramayacak üreticilerimiz var. Biz üreticiler bu yazı olayında
teknik altyapımız oluşturulana kadar makul süre verilmesini talep etmekteyiz’ dedi.
İhracatta da sıkıntı yaşanıyor
Ülkemizin yumurta ihracatında dünya ikincisi, bunun yanı sıra üreterek ihracat yapan ülkeler
sıralamasında ise zirvede olduğunu anlatan Başkan Afyon açıklamasını şöyle sürdürdü:
“‘Haftalık 250 tır yumurta ihracatı yapan ülkemizde, ilimiz, haftalık 30-35 tır ihracatla üst
sıralardadır. Fakat ihracatımızın tamamına yakınını yaptığımız Ortadoğu’da devam eden
huzursuz ortam ihracatımızı olumsuz etkilemektedir. Bizler her şeye rağmen o bölgeye
ticaretimizi devam ettirme gayretindeyiz. Bu konuda ihracatçılara desteğini baştan açıklayan,
Ekonomi Bakanlığına ve ekonominin yeni kaptanı, Mustafa Elitaş bakanımıza, sektör adına
teşekkür eder ve desteklerini artarak devam ettirmesini dileriz. Bu günlerde Güneydoğu’da
yaşanan huzur operasyonları sebebiyle ihracatımız geçici sekteye uğrasa da bizler alternatif
yollar-pazarlar arasak da, bu operasyonların ülkemiz huzuru için gerekli olduğunu bilmekte,
devletimizin bir an önce bu operasyonu başarı ile tamamlamasını beklemekteyiz.”
Haber: Veli GÖĞEBAKAN – Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16002.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Yazarımız Ali Özkanlı Kastamonu'da konferans
verdi
Eğitimci Şair Yazar Ali ÖZKANLI, Kastamonu Gülistan Derneği’nin daveti üzerine 19
Aralık 2015 Cumartesi günü saat 19.00 da Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Salonunda
"Gençliğin Dirilişi" projesi kapsamında "Gençliğin Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu bir
konferans verdi.
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Programın sunumunu Ankara'dan Şair-Sunucu Gökhan Kahraman ile İstanbul'dan ŞairSunucu Kerem Şen'in yaptığı programa, İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Karabük gibi
değişik şehirler ile Safranbolu, Tosya gibi ilçelerden Gülistan Derneğine gönül verenler
katıldı.
Saygı duruşu, İstiklal Marşı, dernek başkanının konuşmasıyla başlayan programda sunumu
yapan şairlerce gönülleri ferahlatan şiirler okundu. Ardından sahneye çağrılan Özkanlı
konuşmasına "Gençliğin Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu sunum eşliğinde "Nasıl Bir
Gençlik İstiyoruz" sözleriyle başladı.
Özkanlı, “İdealist bir gençte birtakım güzel özelliklerin bulunması gerekir. Öncelikte gönlü
Allah sevgisiyle dolu, inancının âşığı, sevdalısı olmalı, bu heyecanını her yerde her zaman
yüreğinde ve beyninde duymalıdır. İnsanları sevmede, saymada kusur etmemeye, kardeşlik
ilişkilerini bozmamaya, sevinçte ve tasada bir ve beraber olmaya çalışmalıdır. Ulvi yolun
yolcusu olmalı ve ona göre bir hayat çizgisi çizmelidir.
Genç, hiçbir şekilde kalp kırmamalı, kimseyi incitmeyip kendisi de incinmemelidir. Arkadaş
seçimine özen göstermeli, üzerine aldığı görevi en iyi şekilde yerine getirmelidir. Hizmet
aşkını hayatın her safhasına, her sayfasına yaymalıdır. Kötülüklerden sakınıp iyi ve güzel
şeyler yapmalıdır.
Genç, çevresini süsleyen İslam dışı görüntülere aldanmamalı, şeytanın ve nefsinin kötü
isteklerine karşı koyabilmelidir. Kalp ve beden sağlığına çok dikkat etmeli, zamanını boş
geçirmemelidir. Hakka, hukuka, emir ve yasaklara uymalıdır.
Bir insanın kafasındaki yanlışları düzeltmenin yolu onun gönlünü girmekle mümkündür.
İnsanların gönlünün kazanılması çok önemli. Birinin kafasındaki yanlışlıkları silmek
istiyorsanız önce gönlünü girmelisiniz. Gönlüne giremediğiniz birini doğru yola
döndürmenizin imkanı yok. İnsan sevdiğini dinler ona inanır” dedi.
Aile içinde yaşanan tartışmaların çocuklar üzerinde büyük etkiler oluşturduğunun
unutulmaması gerektiği kaydeden Özkanlı, “Anne ve babanın birbirine yaptığı hakaretlerle
yola çıkan bir çocuk kötü alışkanlıklar kazanır. Her zaman için çocukların yanında birbirinize
güzel sözler söyleyin. Birbirinizi çocuğunuzun yanında yüceltin. Sizin bu güzel
davranışlarınızdan etkilenecek olan çocuğunuz iyi bir insan olarak yetişecektir” ifadelerini
kullandı.
Gençlerin sorunlarına değinen Özkanlı, “Gençlerin sorunları toplumun sorunlarından
bağımsız değildir. Sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi sorunlar gençlerin tutum, davranış ve

beklentilerini etkilemektedir. Türkiye’de yapılan araştırma sonuçları karşılaştırıldığında
1970’ler ve 1990’lar gençliğinin pek çok açıdan farklılık gösterdiği görülmektedir.
Türkiye’de gençliğin çok farklı sorunları vardır. Bu sorunların önemi zaman süreci içinde
farklılık gösterse de bazı sorunların kalıcı olduğu görülmektedir. Türkiye’nin ve Türkiye
gençliğinin değişmeyen sorunlardan biri eğitim sorunudur. Milli ve manevi değerlerden uzak
bir eğitim sistemiyle istenileni kazanmak çok zordur. Eğitimdeki alt yapı yetersizliği, kaynak
yetersizliği, yöntem eksiklikleri, plansızlık ve ezberci niteliği bugün de tartışılmaktadır.
Gençlerin öteki önemli sorunlarından biri de işsizlik sorunudur. Yatırımların yetersizliği ve
nüfusun hızla artması nedeniyle gençlerin önemli bir kısmı iş bulamamaktadır. Diplomalı
işsizlerin oranı her gün artmaktadır. Bu durum özellikle okuyan gençliği rahatsız (tedirgin)
etmektedir. Eğitimde mesleki yönlendirmenin yetersizliği de işsizliğin başka bir nedenidir.
Gençliğimizin değişmeyen sorunlarından biri de kuşak çatışmasıdır. Toplumdaki
hareketliliğe, gelir dağılımındaki dengesizliklere ve hızlı toplumsal değişmeye bağlı olarak,
gençlerle yaşlı kuşaklar arasındaki kültürel farklar artmaktadır. Eğitim ve kitle iletişim
araçları gençlerin değerler sisteminin daha hızlı değişmesine neden olmaktadır. Özellikle
gençlerle yaşlı kuşaklar arasındaki kültürel çatışmanın nedenlerinden biri de değerler
sistemindeki farklılaşmadır” açıklamasında bulundu.
Özkanlı, konuşmasının ardından programa emek veren ve katılanlara teşekkür ettikten sonra
katılımcılarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Program Özkanlı'nın eserlerini imzalamasıyla sona
erdi.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16003.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Arabulucular iş başında
Geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan ve taraflar arasında uzlaşma sağlama adına yola çıkan
Arabulucular Derneği Kayseri Şubesi’nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı
Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar bu projenin toplumsal bir proje olduğunu ifade
ederek ‘İnşallah bu sistemi kalıcı bir hale getireceğiz’ dedi.
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Yurt genelinde şubeleri hızla yayılan Arabulucular Derneği’nin Kayseri Şubesi Sümer Hukuk
Plaza’da düzenlenen sade bir törenle resmi açılışı gerçekleştirildi.
Kayseri Arabulucular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Kubilay Hasan Gürcan, açılış
öncesi yaptığı konuşmasında Derneğin kuruluş aşaması hakkında bilgi vererek, “6325 sayılı
hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilmiş,
kanunun yayın tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır. Günümüzde
insanımız her uyuşmazlığını yargıya intikal ettirmeye başlamıştır. Bu durum mahkemeleri
büyük bir iş yükü altında bırakmaktadır. Yeni yeni adliye sarayları yapılmaya başlanmış,
birçok hakim alımı yapılmış, ancak iş yükü hafifletilememiştir’ diye konuştu.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar ise Derneğin Türkiye genelinde
30’a yakın şubesi bulunduğunu belirterek; ‘Amacımız Arabuluculuk kurumunun Türkiye’de
gelişmesini sağlamak. Bu derneğin açılmasıyla birlikte yasalaşması mümkün olduğu takdirde
iş davalarıyla yaklaşık olarak 400 bine yakın dosyanın Arabuluculuk sürecinde çözümlenmesi
hedeflenmekte.’ şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından 2014 yılında faaliyetlerine başlayan derneğin kurdelesi kesilerek
resmen açılmış oldu.
Adliye içerisinde merkezi açıldı
Sıkıntısı olan vatandaşlara ulaşarak sorunlarını çözme konusunda yardımcı olacak olan
derneğin Adliye Sarayı içerisinde de bir merkezi açıldı.
Buradaki açılışa ise başta Vali Orhan Düzgün olmak üzere Adalet Bakanlığı Arabuluculuk
Daire Başkanı Hakan Öztatar, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Baro Başkanı
Fevzi Konaç, Arabulucular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Kubilay Hasan Gürcan,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile çok sayıda davetli katıldı.
Açılışın ardından Kayseri Baro Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
Arabulucular Derneği tarafından ortaklaşa tertiplenen ‘Hukuk uyuşmazlıklarında
arabuluculuk ve uygulamaları’ konulu sempozyuma geçildi.
Sempozyumun ikinci oturumu ise bugün 13.30 ile 17.00 saatleri arasında Ommer Hotel’de
gerçekleştirilecek.
Haber Foto: Veli GÖGEBAKAN – Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16004.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Üvey anne dehşeti, Türkiye’yi salladı
Kayseri’deki üvey anne dehşeti Türkiye’yi salladı. Vatandaşlardan sanatçılara kadar birçok
duyarlı vatandaş görüntüler karşısında tepkilerini ve yardım taleplerini dile getirdi.
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Bu görüntülerin ulusal medya ve internet sitelerinde yayılmasından sonra ülke genelinde
tepkiler yağdı. Sanatçı Gülben Ergen’in de Instagram hesabından tepkisini gösterdiği olay
görüntülere Kayseri Valiliği girişimiyle yasak getirildi.
Gazetemiz haber merkezini arayan okurlarımız gözyaşları içerisinde çocuklara yardım
isteklerini iletti. Valilik olayın duyulmasından sonra iki çocuğun devlet kontrolünde
tedavilerinin yapıldığını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde üvey çocuklarına yaptığı işkence ve istismardan dolayı 46 yıl ceza alan
üvey annenin kamera görüntüleri haber ajansları aracılığıyla internet üzerinden yayınlandı.
İnsanın kanını donduracak nitelikteki görüntüler karşısında ülke ayağa kalktı. Kayseri
Valiliği, Cumhuriyet Savcılığına başvurarak görüntülere yasak getirdi. Kayseri Baro Başkanı
Fevzi Konaç, Türkiye'yi ayağa kaldıran olay görüntüler sonrasında Kayseri 2. Sulh Ceza
Mahkemesi tarafından yayın yasağı konulduğunu açıkladı. Haberin çıkmasıyla medya

kuruluşlarını arayan vatandaşlar, üvey annenin aldığı cezanın az olduğunu, en ağır bedel ile
cezasının yenilenmesini istediler. İşkence gören çocuğa sahip çıkmak ve yardımda bulunmak
isteyen vatandaşlardan ilgili kurumlara başvurular oldu. Ancak olayda adı geçen çocukların
devlet korumasında olduğu bildirildi.
Çocuklar Valilik himayesinde
Olayda işkence gören iki çocuğa destek verdiklerini açıklayan Kayseri Valisi Orhan Düzgün
“Olay Şubat ayında gerçekleşti. İlk duyduğumda bana görüntüler anlatıldığında ben izlemek
dahi istemedim. Çünkü gerçekten çok vahşi bir muamele. Bu geçen süreç içerisinde de bu
olayı gerçekleştiren üvey anne yargılandı. Mahkememizden 46 yıl cezaya mahkum oldu. Biz
de olayın hemen akabinde 2 çocuğa hem psikolojik destek hem de tıbbi destek sağlanması
bakımından gerekli tedbirleri aldık. Çocuklar 2 aylık bir süre zarfında bir tedaviye tabi
tutuldular ve şu anda sağlıklılar. Kendi babaları ve teyzesi, babaannesi gibi akrabalarının
yanında kalıyor. Psikolojik desteğimiz zaman zaman devam ediyor. Şu anda o ağır travmayı
atlattılar. Bu yüzden görüntülerin yayınlanması da çok doğru değil. Aile de bu konuda
rahatsızlık duyuyor” dedi.
Telefonlarımız sürekli çaldı
Dehşet olayın gazetemizde yayınlanmasından sonra okurlarımız tarafından aranan haber
merkezi telefon trafiğine maruz kaldı. Haberi gazetemiz sayfası ve www.kayserigundem.com
adresindeki internet sitesinden okuyup görüntüleri izleyen vatandaşlar Türkiye’nin değişik
illerinden telefonla arayarak yardım taleplerini ilettiler. Ankara, Trabzon, Amasya, Samsun
gibi illerden telefonla arayarak üvey anneye verilen cezanın az olduğunu ve daha ağır bir
cezanın verilmesi isteyen vatandaşlar, işkence gören çocuklara da yardım elini uzatmak
istediklerini ilettiler. Yardım konusunda gönüllü olanlar görevli arkadaşlarımız tarafından
ilgili kurumlara yönlendirildi.
“Bu çocuklara sahip çıkalım!”
Sanatçı Gülben Ergen de üvey anne şiddetine kayıtsız kalmadı. Kayseri’de iki küçük çocuğa
şiddet uygulayan üvey annenin görüntülerini izleyen Gülben Ergen Instagram hesabından
konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Ensonhaber.com’da yayınlanan habere göre işte o
satırlar…
"Yerimde duramıyorum!"
Kayseri'de insan görünümlü kadının minicik çocuğa şiddetini izledim! Ayağının atına
vurduğu sopayı aç aç ağzını diyerek çocuğun ağzına sokuşunu izledim! Yerde süründürüp
tepetaklak ettiği çocuğun haykırışlarını dinledim! Yerimde duramıyorum! Ülkem insanının
değerlerinden korkar oldum! Sevgisizlik şiddetin ilacıdır!Bu tesadüfen haberini gördüğümüz
video! Görmediklerimiz bilmediklerimiz var... İçe atar çocuk bu acıyı... Sonra öyle bir çıkartır
ki! Yakar dünyayı! Çünkü yaktılar onun dünyasını! Ayağının altı şiş çocuk... Yerde
sürünmekten atleti dışa çıkmış çocuk...
"Bizi öküzden ayıran duygu…"
Sopa sokulan ağzı zonklayan çocuk... Sen ne hissediyorsun? Bizi öküzden ayıran duygunun
adı merhametse sana sahip çıkalım çocuk...
"Ölüm cezası alsa ne yazar!"
O kadının aldığı ceza ölüm olsa ne yazar... Çocuk ne olacak çocuk? Pedagog lazım... Oyun
terapisi lazım... İyilik lazım... Derin sohbetler etmek lazım... İçinde gömdüğünü dışa akıtması
lazım...
"Çok canım acıyor çok..."
Çocuklarımın varlıklarına şükür ederek o beyaz yastığa uzanıp dualara sığınacağım şimdi.
Çok acıyor canım ama çok…
Mağdur çocukların avukatı basın açıklaması yaptı
Türkiye’yi sarsan üvey anne şiddeti ile ilgili basın açıklamasında konuşan mağdur çocukların
avukatı Feyza Polatkuş, çocukların ve babanın yaşadıklarını anlattı. Polatkuş, babanın

çocuklara bir kaç defa üvey annenin kötü davranıp davranmadığını sorduğunu, çocukların da
onu çok sevdiklerini söylediklerini kaydetti.
Kayseri Barosunda yapılan basın açıklamasına Baro Başkanı Fevzi Konaç, mağdur çocukların
avukatı Feyza Polatkuş ve Çocuk Hakları Komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan
Kayseri Barosu Başkanı Fevzi Konaç, “Mart ayında başlayan bir dava ve 16 Aralık’ta bir
karar veriliyor. Sadece Kayseri Adliyesinde değil tüm Türkiye’yi infiale sürükleyen yaşanmış
hadiseden kaynaklı olarak gelinen noktada verilmiş 46 yıllık ceza tüm kamuoyuna yansıdı.
Hakimlerimiz bile yargılama sırasında bu görüntüleri izlerken içlerinin acıdığını ifade
etmişler ve basına bunlar da yansımıştı. Ülkemiz adına endişelerimiz var. Bunun toplumsal
hafızalarda bıraktığı travma ile ilgili insanlıkta bir sınırımızın olması gerekiyor.” şeklinde
konuştu. Mağdur çocukların avukatı Feyza Polatkuş ise “Babanın söylediği iddia edilen bir
kısım söylemlerden bahsedilerek gerek avukatlık gerekse çocukların babası rencide
edilmektedir. Şunu söylemek istiyorum ki çocukların babası hiçbir şekilde hiçbir kanala
demeç vermemiştir. Olayların gelişimi ile ilgili bilgi vermemiştir. Müvekkilim çocuğu
hastalandıktan sonra sadece son görüntülerini görmüş. Çocuklarının tekmelendiğini görüyor.
Polise teslim ediyor. Polis sözkonusu olayın kaynağını istediğinde evine götürüyor polis
evdeki tüm hardiski alıyor. Polisin incelemesi ile bu olaylar ortaya çıkıyor. Baba görüntüleri
daha önce izleme fırsatı maalesef bulamamış” dedi
(Haber Merkezi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16005.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Ali Yaprak, KOSB Müdürü oldu
Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali
Yaprak Müdürlüğe terfi etti.
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Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan habere göre
Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yaprak’ın Bölge Müdürü olarak görevlendirildiği vurgulandı.
Yaprak, 1970 yılında Kayseri de doğdu. 1988’de Kayseri Lisesini bitiren Yaprak, 1993
yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden
mezun oldu. 2000 yılına kadar serbest olarak muhtelif proje, inşaat, taahhüt işleri yapan
Yaprak, Organize Sanayi Bölgesi’nde muhtelif altyapı ve üst yapı işlerinde kontrol
mühendisliği ile İmar ve Ruhsat- Proje Müdürlüğü, Ruhsat - Proje Müdürlüğü görevlerinde
bulundu. Yaprak, Mayıs 2015 tarihinde Bölge Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilirken
02.12.2015 tarihi itibariyle Bölge Müdürlüğü’ne atandı.
Ali Yaprak, evli ve 3 çocuk babası.
Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16006.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

MÜSİAD, bu yıl da haberin zirvesinde
Geriye bırakmaya hazırlandığımız 2015 yılı boyunca ekonomiye yön veren ve en çok haber
olan dernekler açıklanırken Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği sıralamada zirvede yer
aldı.
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Medya Takip Ajansı Interpress’in yaptığı araştırmada, yazılı basındaki ekonomi sayfalarında
en çok haber olan dernekler arasında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin
(MÜSİAD) 30 bini aşkın haberle geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine ilk sırada yer aldığı, Genel
Başkan Nail Olpak’ın da 2 binden fazla haberle gündeme geldiği belirlendi.
2015 yılını kapsayan aynı araştırmada, toplamda 8 bine yaklaşan haber ile Türk Sanayici ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD) ikinci sırada bulunurken, Yönetim Kurulu Başkanı Cansen
Başaran-Symes’in ise 2 bine yakın haberde yer aldığı tespit edildi. Tüm Sanayici ve
İşadamları Derneği (TÜMSİAD) toplam 4 bini geçen haber sayısı ile üçüncü olurken, Genel
Başkan Yaşar Doğan’ın da bine yakın haberde isminin geçtiği saptandı.
Interpress’in geride bıraktığımız yıl boyunca yazılı basında ekonomi alanında faaliyet
gösteren dernekler incelemesinde, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ile
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) hakkında çıkan 2 bini aşkın haber sayısı ile
dördüncü ve beşinci sırayı aldıkları ortaya çıktı. Ekonomiye yön veren dernekler
araştırmasında ilk on beş sıra içinde, Türkiye Kalite Derneği (KalDer), Ambalaj Sanayicileri
Derneği (ASD), Yabancı Sermaye Derneği (YASED), Avrasya Sanayici ve İşadamları
Derneği (ASİAD), Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD),
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER), Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği
(TÜBİSAD), Genç İşadamları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), Genç Yönetici ve
İşadamları Derneği (GYİAD) ile Türkiye İş Kadınları Derneği’nin (TİDAK) bulunduğu tespit
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16007.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Yumurtanın kulpu yok!
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Kayseri Şube Başkanı İbrahim Afyon son zamanlarda
yumurtalara çeşitli isimlerle kulp takıldığını belirterek; ‘Tüketici bununla ilgili olarak
yumurtanın özelliğini iddia eden satıcılardan sertifikasını, işletme onay kodunu talep etsin’
dedi

25 Aralık 2015 Cuma 13:25

Özellikle son dönemlerde yumurtalar üzerinde yer alan ifadeler tüketicinin kafasını
karıştırırken, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Kayseri Şube Başkanı İbrahim Afyon
yumurta severleri uyardı.
‘Bazı yumurtaların üzerlerinde köy-organik-doğal gibi ifadeler yer aldığını dile getiren
Başkan Afyon; ‘Bu isimleri her gördüğümüzde o yumurtayı köy-organik-doğal tavuk
yumurtası zannetmemeliyiz. Hiçbir eksiği olmayan hijyenik ortamlarda, ne yediği belli,
devamlı denetim altında, veteriner kontrolünde üretilen çiftlik yumurtalarından elenen
seçilmiş, hijyen olmayan kirli yumurtaların yarı fiyatına alınıp, saman-sepet içinde 3-4 katı
fiyata satılması vatandaşımızın aldatılmasıdır. Yumurta dostlarının, yapması gereken alacağı
yumurtanın özelliğini iddia eden satıcılardan sertifikasını, işletme onay kodunu talep etmesini,
yok ise satın almamalarını var ise doğru olup olmadığını birliğimizden ve Hayvancılık Tarım
İl Müdürlüklerinden araştırması bilinçli tüketiciliğin gereğidir’ şeklinde konuştu.
Bilgi kirliliği yaşanmakta
Yumurta konusunda yanlış bilinen doğrular veya, doğru bilinen yanlışlar olduğuna da vurgu
yapan Afyon sözlerini şu şekilde tamamladı.
‘Bu bilgiler çoğu zaman kulaktan dolma bilgilerle olsa da, bazen rant-reklam uğruna art
niyetli yayılmaktadır. Tavuklarımız fazla yumurtlasınlar diye, zararlı hiçbir katkıda
bulunmuyoruz, ne yapılırsa yapılsın, hiçbir tavuk 26-27 saatten daha kısa sürede 1 yumurta
üretemez. Bu söylemler, bize sıkıntı verse de, asıl sorun insanlarımızı en kolay ulaşılabilen bu
değerden uzaklaştırılıp, mahrum bırakılmasıdır. Yumurta, hile yapılmadan üretilen, ambalajı
kendinden tek gıdadır. Veteriner kontrolü ve denetlemelerle üretilen yumurtalarımızın
tüketiminde insan sağlığına zararlı hiçbir etken yoktur.’
Haber: Veli GÖGEBAKAN – Ramazan KARAKUŞ
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16008.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Bu çocuklara sahip çıkalım!
Sanatçı Gülben Ergen üvey anne şiddetine kayıtsız kalmadı. Kayseri’de iki küçük çocuğa
şiddet uygulayan üvey annenin görüntülerini izleyen Gülben Ergen Instagram hesabından
konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
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İşte o satırlar…
"Yerimde duramıyorum!"
Kayseri'de insan görünümlü kadının minicik çocuğa şiddetini izledim! Ayağının atına
vurduğu sopayı aç aç ağzını diyerek çocuğun ağzına sokuşunu izledim! Yerde süründürüp
tepetaklak ettiği çocuğun haykırışlarını dinledim! Yerimde duramıyorum! Ülkem insanının
değerlerinden korkar oldum! Sevgisizlik şiddetin ilacıdır!
Bu tesadüfen haberini gördüğümüz video! Görmediklerimiz bilmediklerimiz var... İçe atar
çocuk bu acıyı... Sonra öyle bir çıkartır ki! Yakar dünyayı! Çünkü yaktılar onun dünyasını!
Ayağının altı şiş çocuk... Yerde sürünmekten atleti dışa çıkmış çocuk...
"Bizi öküzden ayıran duygu…"
Sopa sokulan ağzı zonklayan çocuk... Sen ne hissediyorsun? Bizi öküzden ayıran duygunun
adı merhametse sana sahip çıkalım çocuk...
"Ölüm cezası alsa ne yazar!"
O kadının aldığı ceza ölüm olsa ne yazar... Çocuk ne olacak çocuk? Pedagog lazım... Oyun
terapisi lazım... İyilik lazım... Derin sohbetler etmek lazım... İçinde gömdüğünü dışa akıtması
lazım...
"Çok canım acıyor çok..."
Çocuklarımın varlıklarına şükür ederek o beyaz yastığa uzanıp dualara sığınacağım şimdi.
Çok acıyor canım ama çok… (Ensonhaber.com)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16009.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Tarihi yapıda tarih dersi
“Geçmişim Geleceğim” projesinde öğrencilerin dersliği bu kez tarihi mekanlar oldu. Selçuklu
döneminin anlatıldığı ders, yıllar önce yaşanan tarihin mekanı Gevher Nesibe Selçukjlu
Müzesi idi.
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Geçmişim Geleceğim Projesi” kapsamında Refika
Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri Gevher Nesibe Selçuklu Müzesi’nde ders
işledi. “Kültürümüzün İnsanlara Verdiği Katkılar” konulu derste Okulun Sosyal Bilgiler
öğretmeni Durmuş Apaydın, tarihi mekanda yıllar önce yaşanan uzak tarihi anlattı. Öğrenciler
ders sonundaki sorularıyla, tarihi yerinde öğrendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Geçmişim Geleceğim Projesi’ kapsamında Refika
Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Gevher Nesibe Selçuklu Müzesi’nde İl
Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nun da katılımıyla ‘Kültürümüzün İnsanlara
Verdiği Katkılar’ konulu ders işlendi. Derste Refika Küçükçalık Ortaokulu Sosyal Bilgiler
Öğretmeni Durmuş Apaydın, öğrencilere ders anlatarak onların sorularını cevapladı.
Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, projenin amacının
öğrencileri böyle tarihi mekanlara daha rahat bir şekilde buluşturmak olduğunu söyleyerek,
“Sizleri burada tarihimizin içinde görmek bir öğretmen olarak bizleri memnun ediyor. Çünkü
geçmişini bilmeyenin geleceği olmaz. Tarihini bilmeyenlerin, milletinin, ecdadının hangi
izlerden, yollardan geldiği ile alakalı öngörüşü olmayan birisinin geleceğe dair de yaptığı
bütün izler, çalışmalar boşa çıkar. Bunun için biz de ecdadımızın özelliklerini, yaptıklarını
öğrenmek ve bilmek zorundayız. Bu zorunluluktan hareketle Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
Geçmişim Geleceğim Projesi’ni hayata geçirdik ki sizleri bu mekanlarla daha rahat bir şekilde
buluşturmak adına yaptığımız bir proje. Bugün bu projemizin sizin gibi kıymetli
yavrularımızın nezdinde gerçekleştiğini görmek de bizleri son derece mutlu ediyor.
Duygulandım, hoşlandım, yaptığımız işin ‘Hakikaten bu oluyor, oldu’ dediğimiz bir fotoğraf
aslında görmüş olduğumuz fotoğraf. Biraz da görmenizi, tanımanızı istiyoruz. Görün, tanıyın,
bilin ve nereden geldik nereye gidiyoruz sorusunun cevabı kafanızda biraz daha şekil alsın”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16010.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Devletimizin bütünlüğünü bozanların
takipçisiyiz
Vali Orhan Düzgün “Paralel Yapı” hakkındaki sorumuzu “Devletimizin birliğine ve
bütünlüğüne karşı değişik planlar içerisinde olanlar varsa, devletimiz tüm birimleriyle,
emniyet teşkilatıyla konuyu takip ediyor” şeklinde cevaplandırdı.
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Söyleşi: Bünyamin Gültekin-Selda Avcı
Yine yeni bir söyleşimiz ile sizlerle birlikteyiz. Haber ekibi olarak Kayseri Valisi Orhan
Düzgün’ü makamında ziyaret ederek hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Söyleşimizde Vali Orhan
Düzgün’ü daha yakından tanıma fırsatımız oldu. Vali Düzgün, çocukluk hayallerinden,
Kayseri’nin güvenlik sorunlarına ve görevde bulunduğu dönemde Kayseri turizmi ve
güvenliği ile ilgili mevcut durumuna yönelik sorularımıza içtenlikle cevap verdi. Dilerseniz
sohbetimizin detaylarına hemen geçelim.
“Hayalimde ‘vali’ olmak yoktu”
Çocukluğunuzda ‘vali’ olmak gibi bir hayaliniz oldu mu?
İlkokul çağlarımda memur olmayı düşünmüştüm. O zamanlar memurluk toplumda arzu edilen
bir meslek grubuydu. Vali, Kaymakam olmak hayalimizde bile yoktu. Ortaokul zamanımda
yine bu düşünce ile büyüdüm. O dönemlerde memur olabilmek için ‘İzmir Maliye Meslek
Lisesi’’ sınavları vardı. Türkiye’de bu okuldan Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 tane
vardı. Türkiye’nin tüm vilayetlerindeki ortaokul mezunları bu sınava girerdi. Çok sınırlı
sayıda öğrenci alınır ve bu liseleri bitirenler maliye teşkilatında memur olarak göreve başlardı.
Lisede hedeflerimizi biraz daha yükselttik. Maliyede memur olmak yerine daha üst
düzeylerde görev alabilmek için Üniversite hedefimiz oldu. Lise son sınıfa doğru da
Kaymakam olmayı düşündüm. Hedefim doğrultusunda üniversite sınavlarında Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandım. Üniversiteden mezun olduktan sonra
Kaymakamlık sınavlarına girdim. Sınavda başarılı olduktan sonra Kaymakamlık mesleğine
başladım.
“Olduğum gibi davranıyorum”
Halk arasında sevilen ve saygı duyulan cana yakın bir vali olarak anılıyorsunuz. Bunu neye
bağlıyorsunuz?
Olduğum gibi davranmaya çalışıyorum. İnsanlar arasındaki ilişkilerde kişisel iletişim son
derece önemlidir. İnsanlara karşı güler yüzlü ve hoşgörülü davranmak benim ana
prensiplerimden biridir. En üst düzey yöneticisinden, en alt düzeydeki kamu görevlisine kadar
herkese öncelikle insan olduğu için insanca yaklaşmak gerekiyor. Ancak hep güler yüzle
devlet yönetilmiyor, idareciliğin gerektirdiği otoriteyi de kurmak gerekiyor. Herkese
görevinin gerektirdiği hususları hatırlatmak, eksikliklerini gidermek de bizim görevimiz.
İlimizde son zamanlarda çok fazla asayiş olayları ile karşılaşıyoruz. Kayseri’de artan asayiş
olaylarını en aza indirmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
1 milyon 300 bin nüfusa sahip bir kentiz. Yaklaşık 50 bin civarında Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmayan başta Suriye vatandaşı olmak üzere çeşitli ülkelerden nüfusu

barındırıyoruz. Gönül ister ki asayiş olayları da son bulsun. Ama zaman zaman istenmeyen
olaylar olabiliyor. Kayseri’yi büyüklük bakımından emsal olan iller ile karşılaştırdığınızda,
ilimizde olayların yoğun olarak yaşandığını söyleyemeyiz. Ama her şey süt liman da
diyemeyiz. Maalesef bazen üzücü olaylar da yaşanıyor. Bu olayların aydınlatılması ve
açıklığa kavuşturulması açısından da önemli… Aslında insanlar düzgünce yaşasalar ve
helalinden kazanç sağlamaya çalışsalar bu tür asayiş olayları minimize olacak. Ama zaman
zaman hakkına razı olmayan, bazı insanlar da bu suça yönelebiliyorlar.
“Standart dışı kömürü kabul etmiyor ve dağıtmıyoruz”
Kış şartları yaklaştı, fakir aileler ve mülteciler ile ilgili son durum nedir? Rusya ile yaşanan
kriz kömür dağıtımını etkiler mi?
Bizim fakir ailelere dağıttığımız kömürler, yurtiçinde üretilen kömürler. Dolayısıyla fakir
ailelere yönelik, yakıt ihtiyacının karşılanmasında bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.
Zaten gelen kömürleri sürekli kontrol ediyoruz. Özellikle şehir merkezindeki hava kirliliğinin
önlenmesi açısından, standart dışı gelen kömür olursa kabul etmiyoruz. Bazen fakirlere
dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine neden olduğuna dair bir düşünce var. Fakirlere dağıtılan
kömürler kaliteli ve standartlara uygun olan kömürler. Vatandaşlarımız tarafından katı yakıt
olarak nitelendirilen kömür v.b. yakıtlara belediyemiz gerekli kontrolleri yapıyor. Katı yakıt
bakımından Rusya ile ilişkilerin bozulması ile sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum.
Geçtiğimiz aylarda vatandaşların şikayetlerini anlık olarak iletmesi için WhatsApp
uygulaması başlattınız. Bu uygulamadan istediğinizi verimi alabildiniz mi?
Vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getiriyorlar. 5-6 ay önce bir
vatandaşımız, bana Twitter üzerinden 30 saniyelik bir görüntü göndermişti. Gecenin saat
1’inde mahallenin birinde gürültülü bir şekilde hızlı bir araba kullanılıyor. Bu görüntüleri
emniyete ilettim. Emniyet, bu aracı buldu. Aracın önceden de çok sabıkası varmış. Yaklaşık
olarak 3 bin lira gibi bir trafik cezası kesildi. Vatandaşlarımızın bu tür taleplerini daha fazla
kolaylaştırmak için WhatsApp üzerinde emniyet müdürlüğümüze iki hat aldık.
Vatandaşlarımız artık trafik kurallarına uymayan, engellilere ayrılan yerlere parkeden, kırmızı
ışıkta geçen v.b. şikayetleri bu uygulama üzerinden doğrudan emniyet müdürlüğümüzün ilgili
hattına iletiyorlar. Bu uygulama çok büyük bir ilgi gördü. Şu anda binin üzerinde müracaat
bulunuyor.
“Birlik ve bütünlüğümüze karşı olanların takipçisiyiz”
Kayseri, Paralel Yapı’nın güçlü olduğu bir şehir olarak biliniyor. Sizin görevde bulunduğunuz
süreç içerisinde Paralel Yapı’ya karşı yürüttüğünüz mücadele ile ilgili bir değerlendirme
alabilir miyiz?Devletimizin birliğine ve bütünlüğüne karşı değişik planlar içerisinde olanlar
varsa, devletimiz tüm birimleriyle, emniyet teşkilatıyla konuyu takip ediyor. Usulsüz bir
şekilde devletimizin birliğine ve bütünlüğüne yönelik eylem ve hareketlerde bulunanlar varsa
bunların da takibi yapılıyor. Söyleşimizi sona erdirirken Kayseri Gündem okuyucuları ve
içerisinde bulunduğumuz kış şartları nedeniyle gözleri sizin Twitter hesabında olan öğrenciler
için neler söylemek istersiniz?
Kayseri Gündem Gazetesi’ne yayın hayatında başarılar diliyorum. Haber ve yazar kadrosuyla
farkındalığını ortaya koyan, her gün farklı haberlerle dolu dolu okuyucusunun karşısına çıkan
bir gazete… İnşallah, doğru haberlerin vatandaşlara yansıtılması konusunda Kayseri Gündem,
bu yayın çizgisinde hayatını devam ettirir.
Bizim görevimiz okulları açık tutmak, kapatma değil. Ancak çok ani bir şekilde bastıran kar
yağışları ve soğuk hava şartları (geçtiğimiz yıl -24’e kadar düşmüştü.) ile yollar açılamazsa
mecburen okulları kapatma durumunda kalabiliyoruz. Geçtiğimiz yıl 3-4 gün böyle bir tatil
gerçekleştirmiştik. Ama öğrencilerimiz unutmasınlar ki biz okulu açık tutmak için buradayız.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16011.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Kayseri’ye 24 yeni otobüs
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin almayı planladığı 50 otobüslük yeni filonun 24 araçlık ilk
partisi geldi. Otobüslerin teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, kent içindeki toplu taşıma araçlarını gençleştirdiklerini söyledi.
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Cumhuriyet Meydanında yapılan törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri
Milletvekili Mehmet Özhaseki, Vali Orhan Düzgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Hizmet edecek otobüslerin hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum. Belediye olarak bizlerin çok görevi var. Şuanda belediyemize ait
233 toplu taşıma aracımız var. 390 halk otobüsümüz var. Ayrıca 65 de raylı sistem aracımız
var. Dolmuşu olmayan tek şehir Kayseri. 50 adet otobüs alarak otobüsleri gençleştiriyoruz.
Toplamda 82 aracımızı yenilemiş oluyoruz. Halk otobüslerini de iç ve dış donanımlarını
belediye olarak yenileyeceğiz. Bundan sonra da hedeflerimiz büyük. Akıllı durak
uygulamasına geçmeyi planladık. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Artık herkes cep
telefonlarından hangi durakta hangi otobüsün saat kaçta geçeceğini öğrenebilecek” diye
konuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise, “Alınan
otobüslerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah kaza bela vermesin. Kayseri’de
belediyelerimiz çok gayretli çalışıyor. Kayseri’deki kalkınmanın temel dinamiğinde
belediyelerin çalışmaları var. Belediyelerimiz kendi içinde de uyumlu. Kayseri’de işler iyiye
gidiyor. Bundan sonra da inşallah daha iyiye gidecek” şeklinde konuştu.
Vali Orhan Düzgün de, “Belediye hizmetleri gün geçtikçe artıyor. Eskiden sadece mahallelere
yapılan otobüs servisleri artık ilçelere kadar yapılıyor. Eskiden otobüs denildiğinde bizi bir
yerden başka bir yere götürmesi diye anlıyorduk ama artık otobüs dendiğinde engelliler için
rahat binilebilir, yazları serin kışları sıcak şekilde hizmet veriliyor. Bu yeni alınan otobüslerle
vatandaşlarımızın rahat şekilde seyahat etmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16012.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Bakan Elitaş’tan yeni nesil yazar kasa
açıklaması
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, yeni
nesil yazar kasaların kullanımının ertelenmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Biz
tüketiciler için o imkanlardan biraz daha faydalanmamızı ertelemiş oluyor” dedi.
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Erkilet Havaalanı’na inen Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ı Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve partililer karşıladı. Çıkışta basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Elitaş, yeni nesi yazar kasaların kullanma
zorunluluğunun ertelenmesi ile ilgili, “Yeni nesil yazar kasalar çok önemli işlevleri
beraberinde getiriyor. Bu yazar kasaları temin edemeyen müesseseler için olabilir ama biz
tüketiciler için o imkanlardan biraz daha faydalanmamızı ertelemiş oluyor. Yazar kasa
temininde güçlükler var, birkaç tane firma bu konu ile ilgili faaliyet gösteriyor. İlk olduğu
dönemde fiyatları bayağı yüksekti. Sonradan ilgili bakan arkadaşlarımızın müdahaleleriyle
fiyatlar biraz daha uygun hale geldi ama şimdi herhalde temin noktasında bir durum var.
Bunlardan bir kısmı Nisan 2016’da, bir kısmı Temmuz 2016’da, bir kısmı da herhalde yılsonu
olacak şekilde bir düzenleme yapılmış. En son 10 Ocak 2017 tarihinde 150 binden az hasılatı
olanlar yazar kasaya geçmiş olacaklar. Bu yazar kasalar tüketiciler açısından hizmeti daha iyi
alabilme imkanı sağlayacak. İnşallah bir daha uzatmaya imkan vermeden 2017’de yazar kasa
yürürlüğe girmiş olur” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16013.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

ERÜ Rektörlüğü için gözler
Cumhurbaşkanında
YÖK'ün Erciyes ÜnYüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) Erciyes Üniversitesi Rektör adaylığı
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu isimler belli oldu. ERÜ Rektörlük
seçimlerinde en fazla oyu almış ilk 3 aday Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu.
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YÖK'ün Erciyes Üniversitesi Rektör adaylığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
sunduğu isimler şu şekilde; "1.Sıradaki Rektör Adayı Prof. Dr. Muhammet Güven, 2.Sıradaki
Rektör Adayı Prof. Dr. Hamza Çakır, 3.Sıradaki Rektör Adayı Prof. Dr. Şefaettin Severcan”
Adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra Erciyes Üniversitesi rektörlüğüne
gelecek isim belirlenmiş olacak.iversitesi Rektör adaylığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a sunduğu isimler şu şekilde; "1.Sıradaki Rektör Adayı Prof. Dr. Muhammet Güven,
2.Sıradaki Rektör Adayı Prof. Dr. Hamza Çakır, 3.Sıradaki Rektör Adayı Prof. Dr. Şefaettin
Severcan” Adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra Erciyes Üniversitesi
rektörlüğüne gelecek isim belirlenmiş olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16014.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

İsrail'e Kayseri şoku
İsrail Kayseri’ye 251 Bin TL Ödeyecek: Mavi Marmara gemisinden yaralı olarak kurtulan
Ahmet Aydan Bekar’ın Kayseri’de İsrail Devletine karşı açtığı tazminat davasında sevindirici
haber geldi. Mahkeme, İsrail Devleti’nin Bekar’a 250 bin TL manevi, bin TL maddi tazminat
ödemesine karar verdi. Bekar adına davayı yürüten avukat Ersin Umman olaydan beş yıl
sonra gelen sonucun sevindirici olduğunu ve benzer davalara emsal gösterilmesi gerektiğini
söyledi.
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İsrail Kayseri’ye 251 Bin TL Ödeyecek: Mavi Marmara gemisinden yaralı olarak kurtulan
Ahmet Aydan Bekar’ın Kayseri’de İsrail Devletine karşı açtığı tazminat davasında sevindirici
haber geldi. Mahkeme, İsrail Devleti’nin Bekar’a 250 bin TL manevi, bin TL maddi tazminat
ödemesine karar verdi. Bekar adına davayı yürüten avukat Ersin Umman olaydan beş yıl
sonra gelen sonucun sevindirici olduğunu ve benzer davalara emsal gösterilmesi gerektiğini
söyledi.
Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mavi Marmara gazisi Ahmet Aydan Bekar’ın açtığı
tazminat davasını sonuçlandırdı. Mahkeme, İsrail Devleti’nin Bekar’a 250 bin TL manevi, bin
TL maddi tazminat ödemesine karar verdi. Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin hassas bir
dönemde olduğu bu günlerde mahkemeden çıkan kararın doğru ve yerinde olduğu vurgusunu
yapan Bekar’ın avukatı Ersin Umman, tazminatın uluslararası hukuktaki emsal davalara
uygun cezalandırıcı tazminat niteliğinde olması gerektiğini söyledi.
Avukat Ersin Umman tarafından İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)
Kayseri Şubesi’nde yapılan açıklamada, mahkemece verilen kararın zamanlaması ve önemine
dikkat çekildi. Her mecrada İsrail’in haksızlığının tescil edilmesi için çaba sarf edildiğini
belirten Umman şu açıklamayı yaptı:
Emsal teşkil edecek karar

”İsrail Devleti’nin Mavi Marmara’da yapmış olduğu eylemlerin haksız fiil niteliğinde olduğu
ve bu nedenle tazminat sorumluluğu bulunduğundan hareketle Türkiye’de çeşitli illerde
tazminat davaları açılmıştır. Bu bağlamda Kayseri’de ikamet eden Mavi Marmara yolcusu
Ahmet Aydan Bekar için açmış olduğumuz tazminat davasında Kayseri 8. Asliye Hukuk
Mahkemesi 2013/236E sayılı dosyası ile İsrail Devleti’nin haksız fiil sorumluluğunu bir kez
daha tescil etmiş ve İsrail’in 250 bin TL manevi, bin TL maddi tazminat ödemesine
hükmetmiştir. Bu karar Türkiye’nin değişik illerinde açılmış ve devam eden davalara emsal
teşkil edecek niteliktedir. Özellikle İsrail Devleti ile yapılan anlaşma görüşmelerinden sıklıkla
bahsedildiği bir dönemde haklılığımızı tescillemesi açısından son derece doğru, yerinde ve
önemli bir karardır.”
Mavi Marmara gemisindeki insani yardım ekibinin İsrail Devleti tarafından haksız zulme
uğradığını ifade eden Umman “İHH İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı
öncülüğünde Gazze’ye insani yardım amacıyla yola çıkan yardım gönüllülerini taşıyan insani
yardım gemisi Mavi Marmara 31 Mayıs 2010 günü tüm dünyanın gözleri önünde İsrail askeri
güçlerinin hukuk dışı saldırısıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu vahşi ve akıl almaz saldırıda 10
insani yardım gönüllüsü hayatını kaybetmiş, onlarca insan gözaltına alınmış, yaralı insanlara
kelepçe takılarak günlerce hücrelerde alıkonulmuş ve kendilerine işkence edilmiş, malları
yağmalanmış, gemilere zarar verilmişti. İsrail’in yıllardır Gazze’de ve Ortadoğu’da faili
olduğu zalimliklerin devamı niteliğinde olan bu saldırının mağdurları adına adalet arayışı
başlatılmıştı.” dedi.
“Mücadeleye devam edeceğiz”
İHH Kayseri Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Satıcı ise mücadele etmeye devam edeceklerini
ifade ederek, “Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği olarak bizlere o dönemde yurt içinden ve
yurt dışından birçok insan, adalet anlayışımızın hayal bile edilemeyeceğini, gereksiz bir
mücadele verdiğimizi söylüyorlardı. Ancak biz gördük ki doğru olduğuna inanıyorsanız,
mazlum ve haklıysanız, tek başınıza kalsanız bile bu mücadelenin yapılması gerekiyordu.
Yaptık. Mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Haber-Fotoğraf: Selda Avcı-Ahmet Bolat
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16015.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

14 şehit ailesine daire hediye edildi
Kayseri Valisi Orhan Düzgün isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir ailenin şehit
aileleri için satın aldığı 14 daireyi kendi aralarında kura çektirmek suretiyle şehit ailelerine
teslim etti.
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Vali Düzgün, eşi Gül Düzgün ile birlikte 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Kayseri’den şehit
düşen 14 şehidimizin aileleri ve yakınları ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen ve Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral İsmail yalçın ve eşi
Nermin Yalçın ile il protokolünün de katıldığı şehit ailelerine daire teslim programında
duygusal anlar yaşandı.
Vali Düzgün programdaki konuşmasında, şehit ailelerinin acılarını, hüzünlerini yakından
hissettiklerini ve onların “Şehitlerin Emaneti” olarak gördüklerini söyledi.
Şehitlerin şahadet şerbetinden içerek Allah katında en yüksek mertebeye ulaştıklarını belirten
Vali Düzgün, onların emaneti olan yakınlarına destek olmanın devlet ve millet olarak
boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.
2-3 ay önce, “Bizler bugün rahat bir ortamda işlerimizi yürütebiliyorsak kahraman
şehitlerimiz sayesinde yürütüyoruz” diyen ve isminin açıklanmasını istemeyen Kayserili
hayırsever bir ailenin kendisini arayarak, şehit ailelerine destek olmak istediğini anlatan Vali
Düzgün, karşılıklı yaptıkları istişareler sonucunda 2013, 2014 ve 2015 yılında şehitlerimizin
çocuklarına
daire
alınması
yönünde
karara
vardıklarını
dile
getirdi.
Kayserili hayırseverin her türlü takdirin üzerinde olan bu yaklaşımı sonrası daire alınmasına
yönelik çalışmalar yaptıklarını, yeni yapılan modern bir sitede aynı blokta yer alan 80 m2’lik
dairelerden satın alınarak öncelikle şehit çocuklarına ve eşlerine tapu tesliminin yapılacağını
ifade eden Vali Düzgün, dairelerin alınması sırasında da Suat Altın İnşaat’ın satış
fiyatlarından yüzde 30 indirim yaparak destek sağladığını söyleyerek teşekkür etti.
Kayseri Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesindeki Şehit ve Gazilik
bürosunun şehit ailelerine gerekli desteği sağladığının altını çizen Vali Düzgün, Sayın
Başbakanımızın katıldığı son tören sırasında yapılan yerleştirmelerle Kayseri’de bugüne kadar
257 şehit yakının da kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirildiğini hatırlattı.
Vali Düzgün konuşmasının ardından, şehit aileleri kendilerine hediye edilen dairelerin
numaraları ve katlarını çektikleri kura ile belirledi. Duygusal anların yaşandığının
gözlemlendiği kura çekiminde dairelerini belirleyen şehit yakınlarından bazıları duygularını
ifade etmekte zorlanırken bazıları da “Allah devletimizden ve bize daire hediye eden
ailemizden razı olsun” şeklinde konuştu.
Kura sonucu kat ve daire numaraları belirlenen şehit yakınları Vali Orhan Düzgün’ün
talimatıyla Tapu Müdürlüğü tarafından tören alanında oluşturulan masada kayıtlarını
yaptırarak aynı gün içerisinde tapularını teslim aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16016.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Vali Düzgün: “Kayseri'nin en çok
hayırseverliğinden etkilendim”
Vali Orhan Düzgün gazetemize verdiği özel söyleşide, Kayseri’de bulunduğu süre içerisinde
Kayserililerin en çok hayırseverliğini sevdiğini söyledi.
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Söyleşi: Bünyamin Gültekin-Selda Avcı
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ile yaptığımız söyleşinin ikinci kısmı ile sizlerle birlikteyiz.
Söyleşimizin ikinci kısmında Vali Orhan Düzgün, Sosyal Medya hesabını kendisinin
kullanmaya özen gösterdiğini ve gelen talepleri ilgili kurumlara ilettiğini söyledi. Evde
mutfak işlerinde çok maharetli olmadığını ancak iyi tost yaptığını dile getiren Vali Düzgün;
“Çocuklarım benim yaptığım tostu, annelerinin yaptığı tosttan daha çok severler” ifadelerini
kullandı. Yapılan son çalışmalarla Kayseri’nin turizmine daha fazla katkı sağlamaya
çalıştıklarını açıklayan Vali Düzgün, Kayseri’de bulunduğu süreç içerisinde Kayserililerin en
çok hayırseverliğinden etkilendiğini aktardı. Bu keyifli söyleşimizden kesitler aktardıktan
sonra Vali Düzgün ile yaptığımız söyleşimizle sizleri baş başa bırakalım.
Sosyal medya üzerinden size atılan tweetlere bile cevap veriyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda
Twitter üzerinden sizinle iletişime geçen bir vatandaşın talebini de geri çevirmemiştiniz.
Sosyal medya hesaplarınıza gelen mesajlara siz mi cevap veriyorsunuz?
Vaktim oldukça Twitter hesabımı kendim kullanıyorum, kendim yazıyorum. Taleplere
doğrudan cevap vermeye çalışıyorum. Ama bazen çok yoğun tweetler atılıyor. Özellikle bazı
gün ve saatlerde hepsine cevap vermek mümkün olmuyor. Birçoğuna cevap vermeye
çalışıyorum. Sizinle iletişime geçenlere değer vermek, yani ona cevap vermeniz onun kalbini
kazanmanıza yetiyor.
Sosyal medya son yıllarda son derece önemli hale geldi. Oradan yazdığınız bir mesajı, bir
haberi, ya da yapmak istediğiniz bir duyuruyu on binlerce kişinin okuduğunu görüyoruz. Bu
da aslında sosyal medyanın iletişimde ne kadar önemli hale geldiğinin bir göstergesi…
Valiliğimize gelebilecek olan talepleri, istekleri cevaplandırmak için başka bir twitter hesabı
kurduk. Bu hesabı da valilikten bir arkadaşımız takip ediyor. ‘@valiliktakip38’ adı altında
bana gelen tweetleri doğrudan o hesaba yönlendirerek ilgili kamu kurumlarından
vatandaşlarımızın talebini, isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz.
Çocuklarım benim yaptığım tostu daha çok sever”
Evde mutfağa girer misiniz? Yemek hazırlar mısınız?
Mutfakta çok becerikli değilim. Kendime mahsus yaptığım birkaç yiyecek var. Özellikle iyi
tost yaparım. Çocuklarım benim yaptığım tostu, annelerinin yaptığı tosttan daha çok severler.
Ama sulu yemekler gibi karmaşık yemeklerde pek bir becerim yok.
16 Mayıs 2013 tarihinde Kayseri’de göreve başladınız. O tarihten bu güne değin Kayseri’deki
izlenimlerinizi alabilir miyiz?
Kayseri, Orta Anadolu’nun merkezinde tam bir Anadolu kenti. Anadolu insanının yaşadığı,
Anadolu insanının özelliklerini taşıyan; devletine, milletine bağlı, yardımsever, geleneksel
kültürel değerlerimizin muhafaza edildiği bir kent olduğu bilinciyle Kayseri’ye geldim.
Burada 2,5 yılı aşkın bir süredir görev yapıyorum, bu süre zarfında da beklediğim intibalara
uygun bir şehir ve halk buldum. Kayseri’nin hayırsever olduğunu biliyordum. Bu süre
zarfında hayırseverliğin gerçekten çok doğru bir noktada olduğunu gördüm. Pek çok
vatandaşımız eğitim, sağlık ve dini tesisler konusunda son derece cömert. Neredeyse her
hafta yeni bir hayır işinin ya temelini atıyoruz, açılışını yapıyoruz, ya da protokolünü
imzalıyoruz. Bu bakımdan Kayserililer her türlü takdirin üzerinde.
“Kayseri’nin en çok hayırseverliğinden ekilendim”
Kayseri’nin sizi etkileyen en önemli yönü nedir? Bu bir yemek, bir mekân ya da davranış
biçimi olabilir.
Davranış biçimi diyebilirim. Kayserililer hayırsever olduğu kadar, yardımsever de… Örneğin;
Kayseri’nin güzel bir oturma geleneği var. Bu oturmalarda Kayserililer, hem ticareti hem
siyaseti konuşurlar. Aynı meslektaşlar, apartman komşuları veya farklı ortak noktalar
etrafında buluşan grupların oturmaları olur. Buralarda da bir ticaret erbabının işleri kötüye
gittiği görüldüğü zaman bir araya gelinerek o vatandaşımızı bulunduğu durumdan kurtarmak
için elbirliği ile ona destek ve yardımcı olurlar. Bu şekilde ayağa kalkan yeniden normal

düzenine dönen, esnafımızı da gördük. Bu da gerçekten beni son derece mutlu ve memnun
etti.
Öte yandan nemelazımcı değiller, bana ne demiyorlar. Herkes birbirlerine destek olmaya
gayret gösteriyor. Bu gelenek, geleneksel kültürümüzde var. Ama zamanla bunlar kayboluyor.
Kayseri’de bunların yaşadığını görmekte gerçekten beni mutlu etti.
“Kayseri’nin daha fazla turist aldığını düşünüyordum”
Kültür Bakanlığı’nda uzun süre görev aldınız. Kayseri’deki kültür faaliyetlerini, tarihi
mekânların son durumu ile beraber değerlendirdiğinizde nasıl buluyorsunuz? Bunun
geliştirilmesine yönelik gelecek planlarınız nelerdir?
Kültür Bakanlığı’nda ‘Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü’ olarak yaklaşık 5 yıl
çalıştım. İlimizdeki eğitim, sağlık, tarım, güvenlik, sosyal hizmetler ve diğer birçok kamu
hizmetini de ihmal etmeden ilimizin kültür ve turizm konusunda bir basamak üst sıralara
yükselmesi için gayret gösteriyoruz. Kayseri’ye dışarıdan bakıldığında bir ticaret ve sanayi
kenti olarak bir marka olmuştur. Aynı zamanda çok zengin bir kültürel mirasa da sahip.
Erciyes Dağı gibi çok güzel bir kış turizm merkezi var. Başta Selçuklu eserleri olmak üzere
günümüzden beş bin yıl öncesine kadar dayanan Asur ve Hititlerden günümüze kadar pek çok
medeniyete ev sahipliği yapan kültürel zenginliklerimiz var. Bunların ortaya çıkartılması
Kayseri’nin kültürel zenginliğinin ön plana çıkarılması adına önemli.
Dünya’da yaklaşık 1 milyar 2 yüz milyon insan her gün seyahat ediyor. Türkiye, Dünya
turizm pastasından son yıllarda yapmış olduğu atılımlar önemli bir paya sahip oldu. Bu gün
Dünya’nın en fazla turist kabul eden ve en fazla turizm gelirine sahip olan ilk 6-7 ülkesi
arasına girdik. Kayseri’nin de burada yerini alması gerekiyor. Kayseri’ye gelmeden önce daha
çok turist aldığını düşünüyordum. Göreve başladıktan sonra beklentimin çok altında bir turist
geldiğini gördüm. Fakat son yıllarda Büyükşehir Belediyemizin Erciyes’te yapmış olduğu
düzenlemeler, alt yapı çalışmaları, kültür varlıklarımızın restorasyonu vb. birçok çalışma
kültürel zenginliklerimizi ön plana çıkarmaya başladı.
Valilik olarak Kayseri genelinde bir kültür rotaları çalışması yaptık. Belediyemiz de Kayseri
şehir merkezine yönelik bir kültür yolları çalışması yaptı. Bu çalışmalarla Kayseri’nin
turizmdeki alt yapısında önemli eksikliklerin giderildiğini düşünüyorum. Kayseri, ulaşım
bakımından çok ciddi avantajlara sahip. Havayolu ile günde 50’ye yakın uçak Kayseri’ye iniş
ve kalkış yapıyor. Yani günün her saati Kayseri’ye ulaşabilmek mümkün… Karayolunda son
dönemlerde yapılan duble yol çalışmaları ile ulaşım çok daha hızlı ve kolay olmaya başladı.
Konaklama tesisleri bakımından da Kayseri’de önemli ve marka oteller açıldı, açılmaya
devam ediyor.
Erciyes’te bu kış 3 yeni otel hizmete girmiş olacak ve bütün bunlarla beraber Kayseri’nin
kültür ve turizm bakımından da eksikliğinin giderilmesi yönünde çalışıyoruz. Konaklamaya
yönelik alt yapı eksiklikleri giderildiği için tanıtım çalışmalarına daha fazla önem veriyoruz.
Hem yurtdışında tanıtım faaliyetleri yapıyoruz, hem de Kayseri’ye dışarıdan seyahat
acenteleri, turizm gazetecilerini ülkemize, ilimize davet ederek şehrimizi turizm bakımından
da pazarlamaya çalışıyoruz.
Geçtiğimiz haftalarda Arap turizmcilerin ve Afrikalı büyükelçilerin Kayseri ziyaretini de bu
minvalde değerlendirebilir miyiz?
Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya yönelik tanıtım çalışmaları yapılmıştı. Bu yılda Ortadoğu ve
Afrika’ya yönelik tanıtım çalışmaları yapılıyor. Aslında Rusya’ya yönelik de tanıtım
çalışmalarımız vardı. Rusya, Türkiye’ye kayak yapmaya gelen önemli ülkeler arasında yer
alıyordu. İnşallah Rusya ile ilişkilerimiz düzelir. Onlara yönelik de tanıtım faaliyetleri
yaparız.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16017.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Ağlatan açılış
Kayseri Talas’ta iki hayırseverler tarafından yaptırılan Osman Nevriye Akgöz İmam Hatip
Ortaokulu’nun açılışında hayırseverden biri olan Osman Akgöz gözyaşlarını tutamadı. Akgöz,
hayırseverliğin verdiği mutluluğun kendisini duygulandırdığını söyledi.
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Kayseri’nin Talas ilçesinde hayırsever Osman Akgöz ve eşi Nevriye Akgöz tarafından
yaptırılan Osman Nevriye Akgöz İmam Hatip Ortaokulunun açılışında hayırsever Osman
Akgöz gözyaşlarını tutamadı. Açılışa Kayseri Valisi Orhan Düzgün, İl Milli Eğitim Müdürü
Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İl Müftüsü Şahin Güven ve Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu’da katıldı. Açılışta konuşma yapan Vali Orhan Düzgün Kayseri’nin hayırseverlik
özelliğinin kendilerini memnun ettiğini belirterek “Kayseri’de gün geçmiyor ki kayserinin
hayırseverlik özelliğini yaşamayalım. Kayserili vatandaşlarımız iş adamlarımız, bütün
hizmetlere temel atmalarla açılışlarla katkı vermeye devam ediyorlar. Son 10 yılda sadece ilk,
ortaokul ve liselere yaklaşık 200 milyon TL hayırseverlerimiz tarafından katkı sağlanmış. Bu
ilimiz için oldukça önemli. Bunun dışında sağlık yatırımları, camiler, kuran kursları,
üniversitelere yapılan destekler bunun dışında. Bu hayırseverlerimizi de saygıyla anıyorum.
Bu okullarda eğitimler devam ettikçe buralardan kendilerine, ailelerine ve vatana hayırlı
evlatlar yetiştikçe bu hayırseverlerimizin de bu hayır defterleri kapanmayacak” dedi. İl Milli
Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu geçmişini bilen geleceğe emin adımlarla yürüyen bir
nesil hedeflediklerini vurgulayarak “Eğitimde öğretimde başarı tabiki lazım biz bunun için
çalışıyoruz. Milli ve manevi değerleri önceleyen bir yaklaşım da en büyük önceliğimiz.
Geçmişini bilen ve geleceğine sağlam adımlarla yürüyen bir nesil şuan bakanlığımızın en
büyük hedefleri arasında. Bu çalışmaları da destekleme adına hayırseverimiz çok güzel bir
yaklaşım ortaya koydular. Burada 571 öğrencimiz onların evladı oldular. Kendilerine çok
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Hayırseverlerin bu tür projelere yoğun ilgisinin
olduğuna dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu “Talas’ta muazzam bir
seferberlik var. Geçtiğimiz günlerde katıldığım bir televizyon programına bir hayırseverimiz
aradı ve bir okul sözü verdi. Şuan hayırseverlerimiz için arsa bulmakta zorlanıyoruz.
Hayırsever sayımız oldukça fazla. Dualarımızın arasında her zaman Allah hayırlı, bol rızık
versin diyoruz ama ilave olarak da bu kazançları hayırlı yerlere harcamamız hayırlı işler
yapmamız çok önemli. Şuan 2 imam hatip 2 normal olmak üzere 4 okulun inşaatı bitmek
üzere. 1 sene içerisinde 4 okulun yapımına başlanması ve bitirilmesine hem büyükşehir
belediyemiz hem de hayırseverlerimiz katkı sunuyor. Biz insanların mutlu olduğunu
görmekten mutlu oluyoruz. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.
Programda konuşma yapan hayırsever Osman Akgöz geleceğe yapılacak en güzel yatırımın
okul yaptırmak olduğunu ifade ederek “Kayseri’de yardım kültürü oldukça yaygınlaşmıştır.
Beni de hayırsever kervanına katan rabbime şükrediyorum” açıklamasında bulundu.
Osman Nevriye Akgöz İmam Hatip Ortaokulu yapılan Kuran tilaveti ve kur
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16018.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Her kitap çıkaran yazar değildir
Ankara’da özel bir söyleşi gerçekleştirdiğimiz şair-yazar Sultan Özateş; “Yazar ve şair
unvanını kişi kendine vermez. Bu makamı halk verir ve her şiir yazan şair, her kitap çıkaran
da yazar değildir” dedi.
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Söyleşi: Veli Gögebakan-Kaan Seyfi
Yazarlık/şairlik serüveniniz nasıl başladı?
Yazarlık serüvenim ortaokulda günlük tutma ödevim, şiir sevgim lise yıllarımda aldığım şiir
yarışması ödülüm ile başladı. Kalaba Kız Meslek Lisesi’nde okurken Edebiyat Öğretmenim
Afife Kolcu hocamın şiire beni yönlendirmesi ile bu sevgim ömür boyu devam etti. Belirli
gün ve haftalar çerçevesinde törenlerde okuduğum şiirlerim ve dergilerde yayınlanan
eserlerim yazar olma isteğimi tetikledi.
Yazarlık/şairlik serüveninizde sizi etkileyen isimler kimlerdir?
Mevlana, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’u çok severim. Edebiyat öğretmenim Afife
Kolcu, lisede tiyatro öğretmenim Cenk Yıldız, üniversitede hocam Nevide Gökaydın ile
Ahmet Selçuk İlkan, Cemal Safi, Serdar Tuncer, Şebnem Kısaparmak ve radyo şiir
programları beni müspet yönde etkiledi.
Hangi tür eserleri takip edersiniz?
Konusu aşk ve tasavvuf olan her kitap ilgimi çeker. Aşktan kastım ten, şehvet değil, baki
sevgi ve vefadır. Tasavvufa akan her damla ve kelime hemen dünyamı sarar. Ruhuma inen
cümleler bende sevgiye etki bırakır. Hayata dair notlar ve psikolojik kitapları okumayı
seviyorum. Sıcak bir çay, müzik ve akşam vakti vazgeçilmezimdir. Yirmi bir yıldır her gün
kitap okumadan asla uyuyamam. Hele de yazmadan asla…
Yazar/şair çalışılarak mı yoksa doğuştan kazanılmış bazı yeteneklerle mi olunur?
Yazma sanatı kimisinde doğuştandır, kimisinde sonradan kazanılır. Yaza yaza kalem gelişir.
Yazmak için okumak şart. Okuyan insanın kelamı güzel olur. Kelime dağarcığı zengin olan
bir gönlün kelimeleri etkileyici ve gönül şiarı başkadır. Tespih tane tane çekilir, harf harf
öğrenilen alfabe yazmaya en iyi örnektir. Sabrederek yazmak en iyi noktaya götürecektir
kalemdaşlarımızı.
Günümüz dünyasının ülkemizin, yazar ve şairleri için avantajlı ve dezavantajlı yönlerini
sıralar mısınız?
Günümüz şairlerinin birçoğu bu alanı tam idrak edemeden yazmaktadırlar. Birbirleri ile yarış
ve hırs peşinde olduklarından bu ilmin hakkaniyetini ve yolundaki önemi kavrayamıyorlar.
Birçoğu şiiri kadın tavlama aracı olarak kullanmakta, diğer emek verenlerin de emekleri hak
ettiği değeri görmemektedir. En güzel avantaj, sosyal medya ile birçok okuyucuya kitap
çıkarmadan ulaşabilmek… Edebiyat siteleri ve sosyal sayfalar aracılığı ile eserlerini
okurlarına rahatlıkla ulaştırmanın dezavantajları da mevcuttur. Kitap fuarları istediği okuyucu
kitlesine sahip değil. Korsan baskılar yüzünden yayınevleri yazarların haklarını tam olarak
verememektedirler. Okuma yazma sevgisine katkı sağlayan emektarların az olması ve

eserlerin korunamaması en büyük tehlike halinde ilerlemektedir. Özellikle batı zihniyeti
gölgesindeki eserlerle gençlerin bilinçaltına tehlikeli kavramların yerleştirilmesi en büyük
tehlikedir. Kültürel kitap çıkarma olayı azalmaktadır. Geleceğe değer bırakma sanatı da
unutulmaya yüz tutmuştur.
Bulunduğunuz şehir yazar/şair olabilmek için avantajlı bir ortam sunuyor mu? Neden?
Bulunduğum şehir Türkiye’nin başkenti olup, yeteneklerimi sunmanın birçok olanağına
sahibim. Kültür, sanat ve eğitim alanında birçok olanağı kendim sağlamaktayım. Kurum ve
kuruluşlardan destek almadan organizasyonlar düzenlemekte ve çeşitli projeler
gerçekleştirmekteyim. Yolun başında olanlara asla pes etmemelerini, eleştirilseler bile
hayallerinden vazgeçmemelerini iletiyorum. Başarı azim ve sabırla elde edilir. Merdiven
basamakları tek tek çıkılır. Bu çıkış bilinçli ve akılcı olmalıdır. Örnek alacakları kişileri iyi
belirlemeliler. Hırsı ve kibri kişiliğinde barındıran yüreklerle ilerlememelerini tavsiye
ediyorum. İlerlerken de ilim öğrenmeli ve çokça kitap okumalılar.
Son olarak neler eklemek istersiniz?
Yazar ve şair unvanını kişi kendine vermez. Bu makamı halk verir ve her şiir yazan şair, her
kitap çıkaran da yazar değildir. Büyük araştırma, anlamlı alın teri gerektiren bu sevgi emekle
elde edilir. Örnek alacağımız yazarların eserlerini iyi incelemeli, edebiyat kuralları hakkında
bilgi edinilmelidir. Kişiliği, aile yaşamı düzgün kişileri örnek alıp, tecrübelerinden
yararlanmalıyız. Şair ve yazar ya da ünlü olmak için yazmamak lazım. Bu yol alimlik
yoludur. Bu yolda insan arkasında bilinçli bir eser bırakırsa amel defteri kapanmayacak ve
şehitlik mertebesine eş değerde bir şerefle taçlanacaktır. Kalemler anlamlı bir esere yol almalı
ve insanlığa faydalı eserleri gelecek nesillerimize bırakmak en büyük mirasımız olmalıdır. Bu
yolda sabrederek elde edeceğimiz değerleri korumalı ve emek verenlere de sahip
çıkmalıyız. Hepimizin kalbi başka, içindeki deryalar başkadır. Takdir etmeli, övgüye layık
olanı görmeli ve sevgimizi de belli etmeliyiz.
Hepimiz birbirimizin yarımını tamamlamalıyız. Zira bu tamamlamada kalemlerimizden çok
şey öğreneceğiz. Etkilenecek, ilham alacak ve kendi kalem rengimize erişeceğiz. Erişmek için
yazmak ve okumak için aşklanmalıyız. Bu aşkın nasibi ikramdır. İkrama, ya besmele çekin ve
sevmeye devam edin.
Sultan Özateş kimdir?
Eğitimci, şair, yazar, ressam, TV program yapımcısı, sunucusu ve Türk Dünyası Kadın
Onursal Başkanı olan Sultan Özateş, Ankara Kültür Sanat Eğitim ve Türkiye Sanat Platformu
Genel Başkanlığını da yürütüyor.
Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü Grafik Ana Sanat dalından
mezun oldu. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve
Organizasyon bölümünde yüksek lisansını bitirdi. Halen Gazi Üniversitesi’nde Sanat Tarihi
alanında doktora eğitimini sürdürmektedir. Türk El Sanatları Kültürel Miras sanatçısı olup,
Türk Boyları-Yörük-Türkmen dünyası, Tasavvuf, Anadolu'nun Erenleri, Milli Ruh ve
Milliyetçilik, Renklerin Psikolojik Etkileri, Aşk ile konularında makale, araştırma ve el
sanatları sergilerini gerçekleştirip, konferanslar vermektedir. Türkiye çapında dereceli resim,
şiir, eğitim projeleri ödülleri bulunmaktadır. Projeler çerçevesinde TV Program sunuculuğu,
yapımcılığı, radyo seslendirmesi, sanat şölenleri, ödül törenleri ve sergiler
gerçekleştirmektedir. Sanat yönetmenliği ve editörlük, Sultan-ı Aşk / Aşk-ı Mutlak konserleri
ile tasavvuf çalışmalarında Esma-ül Hüsnalar, kutsi kelimeler, İlahi Aşk, vahiyleri konu alan
şiirlerini farklı bir konsept ile semazenler eşliğinde sahnede Ramazan Etkinlikleri
konserlerinde aktarmaktadır. Avrupa’da ve ülkemizde birçok radyoda şiirleri okunup, TV
Programlarına eserleri ile konuk olmaya devam etmektedir. 42 Konya TV ekranlarından
yayınlanan Kültür Kervanı adlı TV Programının sunuculuğunu gerçekleştirdi. Oyma
Sandığım ve Anadolu'nun Renkleri adlı TV program yapımcılığı ve sunuculuğunu
gerçekleştirmek için belgesel çekimlerini sürdürmektedir.

Daktilo Gazetesi, Akis Haber, Akses Haber, Hürriyet.com, Edebiyat Evi.com, Milliyet.com,
Gap Gündem, Ankara Gazetesi’nde kültür ve sanat haberleri ve yazıları yayınlanmaktadır.
Eserleri, resimleri, hat çalışmaları, uluslararası projeleri ile son zamanlarda adından sıkça söz
ettiren sanatçı birçok ödüle sahiptir. 10 yazılı eseri olup, edebiyat siteleri, sosyal medya
sayfaları, internet gazeteleri, kültür ve sanat dergileri, sanat köşelerinde yazı, şiir, makale,
hikâye ve eğitim haberleri yazmakta, genç kalemlere kitap çıkarmada teşvikte bulunmaktadır.
Yazarların kitaplarını satın alıp, projeler çerçevesinde onlara imza günleri düzenleyip,
tanınmalarında teşvik projesi ile birçok kişiye rehberlik ve sanat danışmanlığını gönüllü
yürütmektedir..
Eserleri:
Yürek Dalgalarım (Hayata Dair Günlük Deneme ve Şiirler), Hazan Göçlerimdeki
Suskunluğum (Öyküler), Mehmetçik (Şiir), Sanat Ve Renkler (Dergi), Zümrelerle İş Birliği
(Dergi),Aşk-ı Mutlak (Şiir), Sultan-ı Aşk (Aşkın Vav Haline Hikâyeler), Şubat Soğukları
(Hikâyeler),Ay Yüzlü Mehlikam (Efruzlu Notlar), Aşka Hamdü Sena (Bir Züleyha Masalı)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16019.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

Kudüs özgür olacak!
Üç büyük din için kutsal kabul edilen Kudüs şehrinin Müslümanlar için ne kadar önemli
olduğu bir kez daha vurgulandı. Kayseri’de düzenlenen “Bir şehirden öte Kudüs” isimli
gecede konuşmacılar Filistin ve Kudüs’ün tarihçesi ile işgal süreci hakkında bilgi verdiler.
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Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen ve Şehir Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen
zengin programı çok sayıda duyarlı vatandaşla birlikte gazetemizin imtiyaz sahibi ve İlim
Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş ile Melikgazi Belediyesi Başkan
Yardımcısı Serdar Öztürk de izledi.
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa’nın son anda katılamadığı gece Kur’an-ı Kerim
okunmasıyla başladı. Sunuculuğunu Kayseri’de okuyan Filistinli Muhammed Al Jebali’nin
yaptığı gecede iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından açılış konuşmasını
gerçekleştiren Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, Kudüs şehrinin
Müslümanlar için önemini anlattı. Geceyi bir yıl önce planladıklarını belirten Dursun
“zamanlamamızın son konjonktürel gelişmelerle bir ilgisi yok!” dedi.
“Kudüs bir bilinçtir”
Dursun; “Kudüsü anlamak, kendi koordinatlarımızı anlamak; duruşumuzu tayin etmektir, bir
karınca misali.
Kudüs bir anlamıyla bir şehir değildir. O, yön tayin edici bir pusuladır. Bir hafızadır. Bir
bilinçtir.

19.yy’dan başlayarak günümüze gelinceye kadar geçen süre zarfında Doğu’nun yazgısı, sanki
müşahhas olarak Kudüs’te tecelli etmiştir. Kudüs’ü okumak ve anlamak, mazlum Doğu’yu
anlamak demek olacaktır.
Türkiye’deki Filistinliler adına yapılan teşekkür ve selamlama konuşmasının ardından Kayseri
İHH İnsani Yardım Derneği’nin avukatı Ersin Umman, Mavi Marmara mağdurları adına
başlatılan hukuki süreç hakkında bilgi verdi.
Mavi Marmara duyarlılığı artırdı
”Geçici bir süre de olsa bu şehri kıblemiz kılan Allah’a hamdolsun” diyerek konuşmasına
başlayan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven ise, Kudüs’ün üç semavi dinin de merkezi
olduğunu vurgulayarak “ama en güzel, en huzurlu günlerini İslam’ın hakim olduğu dönemde
yaşadı. Kısacası Kudüs İslam’ı ve Müslümanları özlüyor. İnanıyorum ki özgür Kudüs’e
mutlaka kavuşacağız “ dedi.
Türkiye’nin ve milletimizin Filistin konusunda çok duyarlı olduğunun altını çizen Güven “bu
duyarlılık Mavi Marmara ile daha da arttı. Nitekim şehrimizde de çok sayıda Filistinli
gencimiz eğitim alıyor” diye konuştu.
Gecede daha sonra “Filistin Hikayesi” isimli bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından
Kayseri’de okuyan Filistinli bir genç kız “Veda Öpücüğü isimli şiiri seslendirdi. Filistinli
gençlerden oluşan koronun söylediği bir marşın ardından yöneticiliğini ERÜ İlahiyat
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfullah Cebeci’nin yaptığı, Erciyes Üniversitesi Stratejik
Araştırmalar Merkezi (ERÜSAM) uzmanı Can Deveci ve ERÜ İİBF Öğretim Üyesi, 25
Dönem Kayseri Milletvekili Yrd. Doç. Dr. Ahmet Doğan’ın konuşmacı olarak katıldığı
panele geçildi.
Günü anlamak için Yahudilere, Yahudi meselesini anlamak için de Kur’an’a bakmak
gerektiğini belirten Lütfullah Cebeci “Kuran nazil olduğunda dünyada Yahudilerin esamesi
okunmuyordu. Bu kadar zayıflarken Rabbimizin bizi onlara karşı uyarması Kuran-ı Kerim’in
bir mucizesidir” dedi.
Siyonizmin en büyük dostu: İngiltere
Siyonizmin en büyük dostunun İngilizler olduğunu söyleyen Cebeci başından geçen bir
hatırayı da şöyle anlattı:
“Katıldığım uluslararası bir toplantıda bir Arap kardeşim Osmanlı’nın kendilerini
sömürdüğünü söyledi. Ama bu sunumunu İngilizce olarak yaptı. Ben de Arapça sunumumda
taşı gediğine koydum:
‘Sizi sömürmüş olsaydık tebliğinizi bizim dilimizde sunardınız. İngilizce sunduğunuza göre
kimin sömürdüğü ortada!”
Filistin sorunu yok İsrail sorunu var!
Panelistlerden Can Deveci de “Kudüs’te neler oluyor?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Ortadoğu’daki kaostan etkilenmeyen tek devletin İsrail olduğunu belirten Deveci Filistin’de
barışın önündeki engelleri anlattı. “Filistin sorunu yok İsrail sorunu var!” diyen Can Deveci
“Kudüs Filistin’in başkenti ilan edilmeli, ilk büyükelçiliği de Türkiye açmalı” dedi.
Yeni Mavi Marmaralara ihtiyaç var
Panelde son konuşmayı gerçekleştiren Ahmet Doğan ise Mavi Marmara olayı ve ardından
yaşanan hukuki süreç hakkında bilgi verdi. Abluka altındaki Gazze’nin yeni Mavi
Marmaralara ihtiyacı olduğunu söyleyen Doğan şunları söyledi:
“Yargılanamaz denilen İsrail yaptıklarının cezasını ilk defa Mavi Marmara ile çekmeye
başladı. İşlediği insanlık suçu uluslararası platformda da tescilleniyor. Türkiye’de de
mahkemeler artık İsrail’i tazminata mahkum ediyorlar. Nitekim Kayseri’de de bir mahkeme
bir Mavi Marmara gazisini haklı bularak İsrail’in tazminat ödemesine hükmetti. “
İlk şart ablukanın kalkması
Konuşmasının sonunda Türkiye’nin İsrail’le anlaşma yaptığı şeklindeki bilgileri
değerlendiren Doğan “şehit aileleri ve mağdurlar olarak bizim, devletin yaptığı bu

görüşmelerden haberimiz yok. Zaten tarafı da değiliz. Ancak bu konuda asıl mağdur olan
Filistinli kardeşlerimizin görüşlerinin alınması önemli. Bizim ilk şartımız uygulanan
ablukanın kalkması. Zaten ülkemizin üç temel talebi de özür, tazminat ve ablukanın kalkması
yönünde. Nitekim ben de hafta başında Ankara’da Hamas lideri Halid Meşal’le başbaşa bir
görüşme yaparak düşüncelerini aldım. O da durumun çok vahim olduğunu ve bu konuda
Türkiye’den yardım beklediklerini belirterek ablukanın acilen kaldırılması gerektiğini
söyledi” dedi.
Panelin ardından kürsüye Kayseri’ye yerleşen Filistinli gazeteci Eymen Halid geldi. Müftü
Güven’in tercümanlığını yaptığı Diriliş Postası ve Kuds ül Arabi gazeteleri yazarı Halid,
Suriye’deki savaşın Türkiye’ye sıçratılması çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini
söyledi. Gece, konuşmacılara plaket ve hediyelerinin takdimiyle sona erdi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16020.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

CHP İl Başkanlığına Feyzullah Keskin seçildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı Kongresi'nde 421 delegenin 167 oyunu alan
Feyzullah Keskin, CHP il başkanlığına seçildi.
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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan kongre saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra divanın oluşturulduğu
kongrenin açılış konuşmasını yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP’nin
kongreleriyle Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyleyerek, “Türkiye’ye demokrasiyi
getiren Cumhuriyet Halk Partisi’nin kongreleriyle örnek olacağını Türkiye’ye örnek olacağını
umut ediyorum. Ama şunu çok iyi bilmeliyiz ki, asıl süreç kongrelerden sonra başlayacak.
Faşizme karşı hürriyet kavgası vermek zorundayız. Küslüklere, ayrılıklara, parti içi kavgalara
ayıracak vaktimiz yok. Bu salondaki herkesin farkında olduğu bireysel hırsların, kişisel
kavgaların, küçük siyasi hesapların Türkiye Cumhuriyeti’ne ihanet olduğunu herkes çok iyi
bilmelidir” dedi.
3 başkan adayının yarıştığı kongrede, 421 delege il başkanı ve kurultay delegesi seçmen için
sandığa gitti. Yapılan seçimin ardından Feyzullah Keskin 167, Mustafa Ayan 97, Kemal
Nakipoğlu ise 113 oy aldı. Seçim sonucuna göre, CHP Kayseri il başkanı Feyzullah Keskin
seçildi. Haber Merkezi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h16021.html
Erişim Tarihi: 31.12.2015

