KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
16.07.2012–22.07.2012
Ramazan tırı semtinizde!
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat faaliyetleri kapsamında geleneksel hale getirilen Ramazan Geceleri etkinliği bu
yıl da gezici TIR ile semtlere taşınıyor.
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Büyükşehir Belediyesi kültür-sanat faaliyetleri kapsamında geleneksel hale getirilen Ramazan Geceleri
etkinliği, vatandaşlardan gelen yoğun ilgi nedeniyle bu yıl da gezici TIR ile semtlere taşınıyor.Bu yıl
dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan uygulama ile hem unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Ramazan
eğlencelerinin yaşatılması, hem de maddi imkânsızlıklar nedeniyle düzenlenen etkinliklere atılamayan
vatandaşların da faaliyetlerden yararlanmalarının sağlanması amaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak
açıklamada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bu yıl da gezici tırla
mahalleleri tek tek dolaşacaklarını belirterek "Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz Ramazan
Geceleri, son yıllarda gördüğü büyük ilgi nedeniyle yine gezici şekilde yapılacak. Geçen yıllarda
etkinliklerimizi binlerce hemşerimiz takip etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yine aynı ilginin
gösterileceğini ümit ediyorum. Şehrin her köşesindeki insana ulaşmak için özel olarak hazırlanmış bir
tırla, gerek şehir merkezinde gerekse de kenar mahallelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz"
şeklinde konuştu.21 Temmuz 2012 Cumartesi günü saat 22.00'da Belsin Çok Programlı Lisesi önünde
başlayacak Ramazan Geceleri'nde tasavvuf musikisi, sema gösterileri, konserler, şiir dinletileri,
mehteran, Âşık ile Maşuk, Hacivat-Karagöz gösterileri ve meddah-orta oyunu gibi etkinlikler
gerçekleştirilecektir. Ramazan TIR'ının bu yıl yol alacağı mahaller ise şu şekilde; Belsin, Osman
Kavuncu, Keykubat, Ziyagökalp, Yenişehir, Turgut Reis, Gazi Osman, Yavuzlar, Yeni Mahalle, Bozantı
Caddesi, Bahçelievler, Yenidoğan, Erkilet, Fevzi Çakmak, Mimarsinan, Fatih Mah., Mimsin, Seyitgazi,
Argıncık, Beyazşehir, Yavuz Selim, Yıldırım Beyazıt, Ahi Evran, TOKĐ, Đldem, Altınoluk, Anayurt,
Hürriyet, Yeniköy, Esenyurt, Eskişehir Bağları, Hacılar ve Đncesu ilçeleri.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11499
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Kadir Has stadı iki maçı kaldıramaz!
Kayserispor Yönetimi bir kamuoyu duyurusuyla Kadir Has Stadının 2 takımın maçlarını kaldıramayacağını iddia
etti.
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Kayserispor Yönetimi yaptığı bir kamuoyu duyurusuyla Kadir Has stadının 2 takım maçlarının
kaldıramaycağını iddia etti. Đşte o kamuoyu duyurusu;''Dünya’daki tüm arena statlarının çimi sezon
içinde en az 4 kez değişmek zorundadır…
Şehrimizdeki iklim koşullarınıda göz önüne alır isek 2 takımın Kadir Has Stadı’nda oynaması mümkün
değildir…
Stat işletimini bilen herkesin kabul edeceği bu gerçeğe aykırı istekte bulunmak; maç oynanmaz stada
sahip olma isteğinden başka bir şey olamaz…
Müsabaka oynanamaz bir zemin; futbol kamuoyunun, yayıncı kuruluşun, izleyicilerin tepkisini çekeceği
gibi; oyuncuların sağlığını da tehlikeye atacaktır…
Bu nedenle; Kadir Has Stadı’nda, 2 takımın oynamasının yanlış olduğunu kamuoyuna arz ederiz''
Haber Kaynak/Kayserispor
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11501
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Özhaseki'den söz aldık.
Kayserispor'un Kamuoyu açıklamasından sonra bir açıklamada Erciyesspordan geldi.''muhatabımız Başkan
ÖZHASEKĐ'dir'' dedi
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Kayserispor'un kamuoyu açıklamasına Kayseri Erciyesspor karşılık verdi.Erciyes Spor yaptığı
açıklamada muhatabımız Başkan ÖZHASEKĐ'dir dedi''Kadir Has Arena stadın da müsabakalarimzi
yapmak icin Spor Etkinlikleri A.Ş yetkilileri ile görüştükten sonra yine aynı kongre de değerli
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki' den söz aldık. Büyükşehir Belediye
Başkanımız ve yetkililerinden alınan olumlu görüş neticesinde 2012-2013 senesi için şampiyonluk
yolunda birçok transfer gerçekleştirdik, birçok reklam anlaşmasını ve kombine bilet basımını da Kadir
Has arenada oynayacağımızı planlayarak hayata geçirdik.Ancak bugün şehrimizin çok değerli bir diğer
kulubünün resmi sitesinde ki açıklama bizi derinden üzmüştür. Spor, dostluk ve kardeşliktir sözünü ilke
edinen kulübümüzün düsturu gereği şunu ifade etmekte yarar vardır ki Kadir Has Arenada
müsabakalarımızı yapmak için bizim muhatabımız sadece Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Mehmet Özhaseki' dir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur''
KAYSERĐ ERCĐYESSPOR KULÜBÜ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11502
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Kombine bilet fiyatları açıklandı!
Kayserispor 2012-2013 futbol sezonu kombine kart Satışları başladı.
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Kayserispor 2012-2013 futbol sezonu kombine kart Satışları başladı.Bilet satışı ile ilgili bilgi ve şartlar
ise şöyle;
Maraton : 500TL
Batı Alt : 500TL
kuzey Tribün:200TL
Batı Alt Balkon : 1000TL
14 Temmuz 2012 tarihine kadar eski kombine sahiplerine öncelikli satış yapılmaktadır. 16 Temmuz
2012 tarihinde genel satış başlayacaktır. Kombine kart yer kartının teslimatı sırasında kombine kart
taahhütnamesi imzalanması gerekmektedir. TC Kimlik no kaydedilmektedir. Kombine kartınız veya
kombine kart yer kartı teslimatında kimlik ibrazı mecburidir. Kredi kartı taksitlendirmeleri sadece
Bayşen Đddaa Bayi satış noktamızdan yapılmaktadır. Kombine kartların teslim edileceği tarih ayrıca
açıklanacaktır.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11503
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Arıcılık kursu sertifika töreni yapıldı.
Melikgazi Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Melikgazi Đlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa
yürütülen arı yetiştiriciliği sertifika töreni yapıldı.
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Melikgazi Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Melikgazi Đlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile
ortaklaşa yürütülen "Arı Yetiştiriciliği Kursu" 18.06.2012 - 12.07.2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
45 yetiştiricinin katıldığı kursta kursiyerlere Đlçe Müdürlüğümüz personelleri Veteriner Hekim Şenay
SÜMENGEN ve Ziraat Mühendisi Erhan AKÇALI tarafından eğitim verildi.45 yetiştiriciden 36
yetiştiricinin başarılı olduğu kursun ardından 13.07.2012 tarihinde Melikgazi Halk Eğitim Merkezinde
sertifika töreni yapıldı.
Törene katılan Melikgazi Đlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür V. Yılmaz ÇELĐKTEN; alınan bu
sertifika ile arıcılığın hobi olmaktan çıkarılıp ticari bir hale gelmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması
temennilerinde bulundular.
Açılış konuşmalarının ardından;başarılı olan yetiştiricilere Melikgazi Gıda Tarım ve Hayvancılık Đlçe
Müdür V. Yılmaz ÇELĐKTEN ve Melikgazi Đlçe Halk Eğitim Müdürü Niyazi SABANCI tarafından "Arı
Yetiştiriciliği Sertifikası" takdim edildi.
Haber Kaynak/Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11504
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Bünyan Belediye Başkanına ödül!
Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından gerçekleştirilen anket sonucu, Sayın Mehmet ÖZMEN, Yılın Başarılı
Belediye Başkanı Ödülünü almaya Layık görülmüştür.

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 136
: 17 Temmuz 2012 15:41

Seçildiği günden bu yana yapmış olduğu çalışmaları taraflı tarafsız herkes tarafından taktirle
karşılanan Bünyan Belediye Başkanı Mehmet ÖZMEN'e bir ödülde Anadolu Yerel Yönetimler
Dergisinden geldi. Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından gerçekleştirilen anket sonucu, Sayın
Mehmet ÖZMEN, Yılın Başarılı Belediye Başkanı Ödülünü almaya Layık görülmüştür.
Ödül töreni programı ise şöyle;
Yer : Kayseri Đl Kültür Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi
Tarih: 18/07/2012 Çarşamba
Saat : 20:30
Haber/Bünyan Belediyesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11505
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Vakifnamede yazılan hizmeti anlattı.
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız katıldığı bir tv programının sonunda hizmet anlayışlarından bahsetti ve
bir vakıfnamede yazılanları anlattı.
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Önceki akşam Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız E Haber TV’de Başkan Konuşuyor adlı
programa katıldı. Programın sonunda hizmet anlayışlarından bahsetti ve bir vakıfnamede yazılanları
anlattı. ''Đncesu’daki Merzifonlu Karamustafapaşa Kervansarayı’nın Vakıfnamesinden bahseden
Başkan Yıldız, vakıfnamede; “Buraya yolcu gelecek. Yolcu yalnız da olabilir, binek hayvanı ile de
gelebilir. Hoş geldiniz diyerek karşılayacaksınız. Yolcunun karnını doyurup temiz bir yatak
vereceksiniz. Aynı şekilde hayvanının doyuracaksınız. Her ikisini de rahat ettireceksiniz. Kaç gün
kalırsa da hiçbir şey demeyeceksiniz. Yolcu ayrılırken, atın üzerinde ise atın yularından tutup
göndermeyeceksiniz ve ‘hizmetimizden memnun oldun mu” diye soracaksınız. Memnunsa

bırakacaksınız. Memnun olmadığını belirtirse memnun edene kadar göndermeyeceksiniz” şeklinde
yazdığını belirtti.
Haber Kaynak / Kocasinan Belediyesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11506
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Ekmek ve Gıdaya Hijyen!
Ekmek ve Gıda Ürünlerinde Hijyen konulu bilgilendirme toplantısı, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Toplantı Salonunda düzenlendi.
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Gıda,Tarım ve Hayvancılık Đl Müdürlüğümüz ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile
ortaklaşa yürütülen “Ekmek ve Gıda Ürünlerinde Hijyen” konulu bilgilendirme toplantısı, Kayseri Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda düzenlendi.
Toplantıya; Kayseri Milletvekilleri Dr. Đsmail TAMER ve Ahmet ÖKSÜZKAYA, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Đl Müdürümüz Özkan KAYACAN, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı
Mustafa ALAN, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Đncesu, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza
ilçeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanları ve Genel Sekreterleri;Argıncık Esnaf ve
Sanatkarlar Odası; Bayiler ve Bakkallar Odası ,Fırıncılar ve Uncular Odası , Kasaplar Odası,
Lokantacılar ve Pastacılar Odası ;Meyveciler,Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanları, Đl Müdür
Yardımcısı Vekili Erkan ALKAN , Gıda ve Yem Şube Müdürü Çetin ÖZYÜREK katıldılar.
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa ALAN yaptığı konuşmasında ; “Konumuz hijyen,
gıdaların saklanması, muhafazası. Mübarek Ramazan Ayının yaklaşmasıyla bu konu daha önemli bir
hal almaktadır. Bizler yemeyeceğimiz şeyi kimseye yedirmemeliyiz. Biz il müdürlüğü ile beraber ekmek
israfının önüne geçmek için ortaklaşa bir proje başlatacağız. Bu tip eğitim toplantılarını ilçelere de
yaymak istiyoruz. Đlçelerdeki esnaf arkadaşların da bu bilgilerden yararlanmasını istiyoruz.”dedi.
Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz Özkan KAYACAN yaptığı konuşmada “ Biz her zaman
gündeme getirilen Kayseri misyonuna- modeline uygun bir kurum olmak için çaba sarf ediyoruz. Yeni
bir yapılanma içerisindeyiz. Yeni vizyon sahibi bir ekip olarak çalışmak istiyoruz. Sayın başkanım
konuşmasında terörden bahsetti. Birde gıda terörü denen bir gerçek var. Đstesek de istemesek de
içimizde çürük elmalar var. Biz içinizdeki kötüleri ayıklamak istiyoruz. Herkese ceza yazmak gibi bir
derdimiz yok. Kimseyi sıkıntıya sokmak gibi bir niyetimiz yok. Bakanlığımız ‘tarladan sofraya’ diye bir
süreç başlattı. Artık Avrupa’daki gibi içtiğimiz sütün hangi çiftlikten geldiğini ülkemizde de
görebileceğiz. Bununla ilgili çalışmalara ülkemizde de başlanmıştır. Bu kriterlere uymayan ve AB'ye
girmek isteyen ülkeler sıkıntı yaşayacak. Biz kendimizi sizden ayrı tutmuyoruz. Bu kriterlere uymayan
iller de, esnafımız da sıkıntı yaşayacak. Devlet millet bir arada çalışacağız. Gıda güvenliği toplumsal
bir konu. Bu konuda herkesin sorumluluğu var. Topluma güvenilir-sağlıklı gıda ulaştırmak için yapılan
faaliyetler iki kanatlı bir iştir. Kanadın bir tarafında denetçiler-mevzuatı uygulayıcılar olarak Đl Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, diğer kanadında da siz gıda üreten satanlar var.” Diyen Đl
Müdürümüz konuşmalarına şöyle devam etti: “Her ilin gıda konusunda öne çıkmış ürünleri

bulunmaktadır. Kayseri’ye gelen ziyaretçilerin durup bir lokantada yemek yemekte, ilin sembol
ürünlerinden olan pastırma, sucuk, mantı almakta bu alınan ürünler ilin olumlu yada olumsuz reklamını
yapmaktadır. Denetimlerin daha etkin hale getirilmesi için yeniden yapılanmaya gitmekteyiz. Gıda
denetçilerimizin teknolojik altyapılarını da güçlendireceğiz. AB'ye uyum çerçevesinde Tarım
Bakanlığımız mevzuatının hızla revize edilmektedir. Bu konularda çok önemli değişiklikler ve
gelişmeler olmaktadır. Mevzuatla ilgili geçiş döneminde kurum olarak aceleci değiliz, denetimlerde
anlayışlı bir yaklaşım sergilemekteyiz. Ancak karşı taraftan da benzer iyi niyeti ve yaklaşımı bekliyoruz.
Denetimlerde işletmelere ceza-i müeyyide uygulamanın tek çözüm olmadığının farkındayız. Daha çok
eğitici çalışmalara ağırlık vermekteyiz. Ancak mevzuatın emirlerin de riayet etmek zorundayız.”.
Toplantıya katılan Kayseri Milletvekilleri Ahmet ÖKSÜZKAYA ve Đsmail TAMER'de hijyenin
öneminden, hijyen kavramının doğumla başlayıp ölünceye kadar devam ettiğinden bahsederek; gıda
sektörüyle ilgili genel değerlendirmede bulundular.
Toplantı, Đl Müdürlüğümüz personeli Gıda Mühendisi Abdülaziz YILDIRIM’ın konu ile ilgili olarak
yaptığı sunumla sona erdi.
Kaynak/Kayseri Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11507
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Grup38 bu stat Kayseri'ye aittir.
Grup38 Taraftarlar Derneği Stat Polemiği ile ilgili bir basın açıklması yaptı.
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Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor Yönetimlerinin Kadir Has Statı ile ilgili yapmış oldukları kamuoyu
duyurusuna istinaden Grup38 taraftarlar Derneği'de bir basın açıklaması yaptı.Başkan Hasan
YALDIZLI'nın yapmış olduğu açıklamada
''Erciyessporun maçlarını Kadir Has Stadında oynama isteğinin Kayserispor yönetimi tarafından
engellenme çabaları ve yöntemi hiç etik değildir. Bu stad Kayseri'ye aittir ve imkanlar ölçüsünde
Kayseri'ye ait tüm değerler kullanma hakkına sahiptir.
Erciyessporun olağanüstü genel kurulu 15 haziranda yapıldı ve maçların Özhaseki başkanın onayı ile
Kadir Has stadında oynanacağı Kulüp başkanı Ziya Eren tarafından açıklandı. Ve buna göre yapılan
hazırlıkların ardından geçen 32 günlük süre sonunda Kayserispor yönetiminden yapılan '' stat iki
takımı kaldırmaz'' açıklaması tam bir provokatörlük örneğidir. Hiç de etik değildir. Evin şımarık ve
yaramaz çocuğu rolü Kayserispora yakışmamıştır.
Bu durum için herhangi bir kimseyle hiç bir görüşme yapmadan direkt olarak kamuoyuna şikayet gibi
yapılan açıklamaya söyleyecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Geçen sezon Gaziantepspor Avrupa
maçlarını Kadir Has Stadında oynasın diye kapıları sonuna kadar açmadınız mı? Dünya sadece sizin
etrafınızda mı dönüyor?Bu şehirde ne kadar imkan varsa sadece siz mi kullanma hakkına
sahipsiniz?Erciyesspor hangi şehrin takımıdır? Gaziantepspor ve Gaziantep B.B. spor aynı sahayı

kullanmıyorlar mı? Avrupa'da bunun örnekleri çoktur. Erciyesspor bu şehrin öz değeri olup asla ''
öteki'' olmayacaktır.
Süper lig takımı olmakla alikıran başkesen mi oldunuz?Şu anda bulunduğunuz yeri Erciyesspora
borçlusunuz. Bu takımın şampiyonluk hakkını alıp süper lige çıktınız. Eski borçlarınızı bu takıma
bıraktınız. Üstelik bu takımın rakiplerine çok kolay yenilerek ligden düşmesi için adeta yağmur duasına
çıktınız. '' Kayseri için iki takım fazla. Eğer tek olursak şampiyon olabiliriz'' açıklamasını yapan teknik
direktörünüzün ağzına acı biber mi sürdünüz? Erciyesspor Türkiye Kupası finali oynayacağı zaman
bugün hala çalışanınız olan şahıs'' Ben kupayı Beşiktaş'ın almasını istiyorum.'' açıklamasından sonra
neden böyle dediği sorulduğunda'' ben profesyonel bir takım adına çalışıyorum. Beni sadece kendi
kulübümün menfaatleri bağlar. Ben Kayseri'yi güzelleştirme derneği başkanı değilim.'' demedi mi?
Yani bölünmenin ilk tohumları kulübünüz tarafından atılmıştır. UEFA sitesinden tüm dünyaya örnek
gösterilen '' Đki takım tek yürek'' sloganını siz yıkmadınız mı? Bu şehirde taraftarları ikiye böldünüz.
Resmen bölücübaşılık yaptınız. Ne zaman Erciyesspor bir hedef koysa siz önüne engel olarak
çıkmaya çalışıyorsunuz. Đstediğiniz kadar eyyamcılık yapın. Herkes herşeyi biliyor. Ey Kayserispor
yönetimi bu taraftarı aptal yerine koymaktan artık vazgeçin.
Erciyessporun haklarını korumakla görevli ve lider konumunda bulunan sayın Ziya Eren'in artık
masaya yumruğunu vurmasını ve '' Yeter !!'' demesini bekliyoruz. Yönetim kurulu adına yapılan
açıklama Erciyesspor taraftarını tatmin etmemiştir. Açıkça Erciyesspora karşı cephe alındığı belirtilen
açıklama için çok kibar cevap verme lüksleri yoktur. Çünkü karşı taraf tüm etik kuralları hiçe sayarak
adeta tek takım olma fikrini yaymaya ve Erciyessporu yok saymaya çalışmaktadır. Ve bu durum
taraftarlar arasında kafaları karıştırmaya sebep olmaktadır. Karşı tarafın anlayacağı dilden
konuşmanın vakti gelmiş ve geçmektedir. Kofi Annan planı artık masada değildir.
Eğer bugüne kadar Erciyesspor üzerinde oynanan oyunlara sesiz kaldıysak korktuğumuzdan değil bu
şehre olan saygımızdandır. Sustukça gördük ki saldırılar artmaya başlamış ve artık bardak dolmuştur.
Erciyessporun başkanı taraftarın yüreğine su serpmeli ve Kayseri'yi güzelleştirme derneği başkanı
olmadığını , profesyonel bir kulübün başkanı olduğunu ve bu kulübün haklarını koruması gerektiğini ,
Erciyessporun da bu şehrin bir takımı olduğunu açıkça göstermelidir.
Bu şehrin belediye başkanı verdiği sözün arkasında durmalı ve son noktayı koymalıdır. Yakışan budur.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her haksızlık ve hukuksuzluğun karşısında olmaya ve
gerektiği gibi cevap vermeye devam edeceğiz'' dedi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11510
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Kronik hastalara oruç uyarısı!
Hisar Intercontinental Hospital Đç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kutlu Erol'dan Ramazan uyarıları
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Kronik Hastalıkları Olanların Ramazan Rehberi
Ramazan ayında kronik hastalıkları olanların sağlıklarını tehlikeye atmadan oruç tutabilmeleri
için çok daha dikkatli davranmaları gerekiyor.
Kronik hastalıkları olan ve oruç tutmak isteyenlerin nelere dikkat etmeleri gerektiğini Hisar
Intercontinental Hospital Đç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kutlu Erol’a sorduk…
Kronik hastalıkları olanlar nasıl oruç tutabilir?
Kronik hastalığınız varsa zaten düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeniz gerekir. Kontrollerinizi
Ramazan öncesi dönemde yaptırmanız çok yerinde olur. Kronik tiroid gibi bazı hastalıkları olanlar
hekimlerinin kontrolünde, ilaçlarını sahur vaktinde aldıkları takdirde oruç tutabilirler. Uzun süreli açlık
ve susuzluğun sorun oluşturmayacağı kronik hastalıklarda oruç tutulabilir.
Hekimlerinin izniyle hangi hastalar oruç tutabilir?
• Đnsülin veya kan şekerini düşürücü özelliği olan ilaç (oral antidiyabetik) kullanan diyabet
hastaları,
• Ağır kalp yetmezliği olanlar,
• Hamileler (Özellikle ilk 3 ya da son 3 ay döneminde),
• Kan şekeri sıklıkla normalin altına düşenler,
• Mide veya onikiparmak bağırsağında ülseri olanlar,
• Kronik karaciğer ve kronik böbrek hastalıkları olanlar,
• Tedavisi zor ya da ciddi bir hastalık sebebiyle bir ameliyat geçirmiş ve mutlaka düzenli
beslenilmesi gereken hastalıklar (tüm kanserli ve önemli ameliyat geçirmiş hastalar gibi),
• Mevcut bir hastalığın oruç sebebiyle daha ağırlaşabileceği ya da sıhhatin bozulacağından
endişe edilen hastalıkları (tüberküloz ve diğer ateşli hastalıklar gibi) olanlar kesinlikle
hekimlerinin izniyle oruç tutabilirler.
Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenmezseniz Bu Hastalıklarla Savaşmak Zorunda Kalabilirsiniz!
Kabızlık: Sıklıkla ortaya çıkabilir. Yiyeceklerinizi dengeli olarak seçer, yeterince çiğ sebze ve meyve
tüketir, unlu gıdaların kepek içermelerine özen gösterir, yeterli su içerseniz bu sorundan
kurtulabilirsiniz.
Safra Kesesi Hastalıkları: Meyilli kişilerde safra kesesi hastalıkları ortaya çıkabilir. Uzun süren açlık
sırasında safra kesesi içinde kalan safra koyulaşır, akışkanlığı azalır ve yeni taşların oluşum riski artar.
Özellikle çok miktarda yağ içeren besinleri tüketirseniz karın ağrısı, bulantı ve kusma yaşayabilirsiniz.
Đftarda yediğiniz çok miktardaki yağlı besinden sonra şiddetli karın ağrıları ve safra kesesi iltihapları
ortaya çıkabilir.
Peptik Ülser: Mide veya onikiparmak bağırsağında, bazen de yemek borusunda oluşan bir yaradır.
En sık on iki parmak bağırsağının başlangıç kısmında ve midede görülür. Açlık ağrıları şeklinde veya
özellikle gece uyandıran ve sırta yayılan karın ağrıları, yanma, kaynama, hazımsızlık, halsizlik şeklinde
ortaya çıkabilir. Ağrılar midenin boş olduğu zamanlarda, öğün aralarında veya yemekten sonra
belirginleşir. Birkaç dakika ya da birkaç saat devam edebilir.
Açlık, özellikle onikiparmak bağırsağı ülserinin seyrini olumsuz yönde etkiler. Ramazan aylarında
birçok kimsede ülser ağrılarında artma, kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar.
Ülkemizde, Ramazan aylarında ülserin delinmesi veya ülser kanaması nedeniyle yatan hastaların
sayısında belirgin bir artış gözlenir. Bu nedenle ülseriniz varsa ve oruç tutmak istiyorsanız özel
önlemler alarak mutlaka hekiminize danışın.
Gut: Gut hastalığınız varsa Ramazan'da beslenmenize özen gösterin. Diyetinize ve doktorunuzun
tavsiyelerine uyun. Yağlı peynir, kırmızı et ve asitli içecekler gut atağını tetikler.
Karaciğer Hastalıkları: Özellikle kronik karaciğer hastalığınız (kronik hepatit) varsa, oruç tutmaya
başlamadan önce doktor kontrolünden geçip, onun önerilerine göre hareket etmelisiniz. Đftarda ve
sahurda yediklerinize çok dikkat etmeli, gereğinden fazla yemek yerine, dengeli ve ölçülü miktarlarda
beslenmeye özen göstermelisiniz. Ayrıca alkole bağlı karaciğer, pankreas hastalıkları bulunan alkol
bağımlısı kişilerin, Ramazan ayında yapılacak destekle alkolden uzaklaşmaları sağlanabilir.
Pankreas Hastalıkları: Kronik pankreatitiniz varsa oruç tutmadan önce mutlaka doktorunuzdan onay
alın. Safra kesesinde oluşan taşlar, safra kanalına düşerse, pankreasta iltihaba neden olabilir. Doktor
izni olmadan kronik pankreatit hastalarının oruç tutmaması, tutacakların ise önerilere sıkı sıkıya bağlı
kalmaları; kullanıyorlarsa insülin düzeylerinin ayarlanması ve pankreas enzim takviyesi yapılması
gerekebilir.

Önceden belirlenmiş yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi veya pankreas
hastalığınız varsa; mutlaka doktorunuz ile görüştükten sonra oruç tutmaya başlayın. Doktorunuz,
durumunuzu değerlendirmek için bazı incelemeler yapabilir veya tedavinizde değişiklikleri gerekli
görebilir. Böylece; oruç tutmanızın sağlığınız açısından mümkün olup olmadığı, oruç tutarken nelere
dikkat etmeniz gerekeceği ya da ortaya çıkabilecek ne tür durumları önemli olarak algılamanız
gerektiği belirlenir.
Hisar Intercontinental

Hospital

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11511
Erişim Tarihi: 23.07.2012

BBP ''birleşme olmayacak''
BBP (MKYK) üyesi Hüseyin Döngel, yaptığı basın açıklamasında partilerinin AK Parti saflarına katılacağı
yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.
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Birleşme haberleri toplum mühendisliğidir.
Büyük Birlik Partisi, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Hüseyin Döngel, partinin Kayseri Đl
Başkanlığı’nda yaptığı basın açıklamasında partilerinin AK Parti saflarına katılacağı yönündeki
haberlerin asılsız olduğunu söyledi. AK Partili Đrfan Gündüz’ün partilerinin AK Parti ile birleşeceği
yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Partilerinin hiçbir siyasi partiyle birleşme ihtiyacı olmadığını, siyasi anlayış ve felsefe olarak hiçbir
partiyle kan ve doku uyumu bulunmadığını ifade eden Döngel; “BBP kuruluş amaçlarına uygun olarak
siyasi yaşamını sürdürecektir. Partimiz bir fikrin, ideolojinin, ideal ve ülkülerin, bir duruşun temsilcisidir.
Türk milletinin derin vicdanı ve çığlığı olarak siyasal yaşamını hiçbir derin güçle yan yana gelmeden,
hiçbir küresel güçten destek almadan, her yolu mübah sayarak, her fırsatı kollayarak devletin
nimetlerinden, imkanlarından faydalanma telaş ve kaygısına düşmeden siyasi çizgisini ve millet adına
siyaset yapma anlayışını sürdürecektir.” dedi.
Hüseyin Döngel; “BBP’nin temsil ettiği anlayış ve felsefe üç günlük bir sevdanın adı değildir. BBP bin
yıllık şerefli Türk tarihinin mirasçısı ve Türk milletinin şanlı geleceğinin inşası işçiliğinin kompedanı olan
bir hareketin adıdır. Partimiz siyasi duruş ve ideallerinin yanında Türk siyasetine seviye ve ahlak
kazandıran bir siyasi harekettir. BBP siyasi hayatına atılırken icazetini yağma sisteminden almamış,
siyasi varlığını hiçbir gücün vesayetinde sürdürmemiştir. Bizim icazet mekanizmamız milletimiz ve
onun değer yargıları olmuştur.
Siyasi zeminini milletimizin milli ve manevi değerleri üzerine oturtan, farklılıklarımızı zenginlik kabul
ederek, ülkücü ve milliyetçi çizgide siyaset yapma anlayışını sürdüren BBP kervanının ne AK Parti ile
ne de başka bir siyasi oluşumla bütünleşmesi söz konusu değildir. Büyük Birlik kervanı hiçbir
yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmeden ülküleri uğruna nihai hedeflerine varacaktır. Biz hiçbir zaman zafer
edası, coşkusu, rüyası ve hayaliyle siyaset yapmadık. Devletin ve milletin çıkarlarını zafiyete
uğratacak hiçbir oluşumla el sıkışmadık. Bizim önceliklerimiz suni bir güç birliği yaparak iktidar sevdası
değil, milletimizin önceliklerini gözetmek, devletin sıkıntılarını çözmektir. Büyük davalar ve ülküler
yılmayacak, yorulmayacak, üşenmeyecek, dünyalık adına hesaplar yapmayacak karakter ve şahsiyete

sahip dava adamları ve camialar ister. BBP kervanı böyle bir camiadır. Bu kervan, hiçbir engellemeye
takılmadan, bozguna uğramadan millet adına siyasi faaliyetlerini sürdürecektir. Bu birleşme haberleri
bir toplum mühendisliği ürünüdür. BBP bir misyonun, fikrin ve bir davaya inanmışların partisidir. Bizler
bu misyonu kaybetmediğimiz sürece başka bir partiyle bütünleşmemiz mümkün değildir. Bazı toplum
mühendisleri ve bazı kaynaklar siyasi ahlaka sığmayan açıklamalar ve haberler yaparak kamuoyu
oluşturma sevdasına düşmüşlerdir. Biz birleşenlere hayırlı olsun der, kendi yolumuza devam ederiz.”
ifadelerini kullandı.
AK Partili Đrfan Gündüz’ün partilerinin AK Parti ile birleşeceği yönündeki açıklamalarına sert tepki
gösterdi.
Partilerinin hiçbir siyasi partiyle birleşme ihtiyacı olmadığını, siyasi anlayış ve felsefe olarak hiçbir
partiyle kan ve doku uyumu bulunmadığını ifade eden Döngel; “BBP kuruluş amaçlarına uygun olarak
siyasi yaşamını sürdürecektir. Partimiz bir fikrin, ideolojinin, ideal ve ülkülerin, bir duruşun temsilcisidir.
Türk milletinin derin vicdanı ve çığlığı olarak siyasal yaşamını hiçbir derin güçle yan yana gelmeden,
hiçbir küresel güçten destek almadan, her yolu mübah sayarak, her fırsatı kollayarak devletin
nimetlerinden, imkanlarından faydalanma telaş ve kaygısına düşmeden siyasi çizgisini ve millet adına
siyaset yapma anlayışını sürdürecektir.” dedi.
Hüseyin Döngel; “BBP’nin temsil ettiği anlayış ve felsefe üç günlük bir sevdanın adı değildir. BBP bin
yıllık şerefli Türk tarihinin mirasçısı ve Türk milletinin şanlı geleceğinin inşası işçiliğinin kompedanı olan
bir hareketin adıdır. Partimiz siyasi duruş ve ideallerinin yanında Türk siyasetine seviye ve ahlak
kazandıran bir siyasi harekettir. BBP siyasi hayatına atılırken icazetini yağma sisteminden almamış,
siyasi varlığını hiçbir gücün vesayetinde sürdürmemiştir. Bizim icazet mekanizmamız milletimiz ve
onun değer yargıları olmuştur.
Siyasi zeminini milletimizin milli ve manevi değerleri üzerine oturtan, farklılıklarımızı zenginlik kabul
ederek, ülkücü ve milliyetçi çizgide siyaset yapma anlayışını sürdüren BBP kervanının ne AK Parti ile
ne de başka bir siyasi oluşumla bütünleşmesi söz konusu değildir. Büyük Birlik kervanı hiçbir
yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmeden ülküleri uğruna nihai hedeflerine varacaktır. Biz hiçbir zaman zafer
edası, coşkusu, rüyası ve hayaliyle siyaset yapmadık. Devletin ve milletin çıkarlarını zafiyete
uğratacak hiçbir oluşumla el sıkışmadık. Bizim önceliklerimiz suni bir güç birliği yaparak iktidar sevdası
değil, milletimizin önceliklerini gözetmek, devletin sıkıntılarını çözmektir. Büyük davalar ve ülküler
yılmayacak, yorulmayacak, üşenmeyecek, dünyalık adına hesaplar yapmayacak karakter ve şahsiyete
sahip dava adamları ve camialar ister. BBP kervanı böyle bir camiadır. Bu kervan, hiçbir engellemeye
takılmadan, bozguna uğramadan millet adına siyasi faaliyetlerini sürdürecektir. Bu birleşme haberleri
bir toplum mühendisliği ürünüdür. BBP bir misyonun, fikrin ve bir davaya inanmışların partisidir. Bizler
bu misyonu kaybetmediğimiz sürece başka bir partiyle bütünleşmemiz mümkün değildir. Bazı toplum
mühendisleri ve bazı kaynaklar siyasi ahlaka sığmayan açıklamalar ve haberler yaparak kamuoyu
oluşturma sevdasına düşmüşlerdir. Biz birleşenlere hayırlı olsun der, kendi yolumuza devam ederiz.”
ifadelerini kullandı.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11512
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Çevreyi kirletene ceza!
Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi şehir ve çevre kirliliğini oluşturan nedenlere yönelik bir açıklama yaptı.
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Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi şehir ve çevre kirliliğini oluşturan nedenlere yönelik bir açıklama
yaptı.
El ilanlarının şehir ve çevre kirliliği oluşturduğunu belirten Çelebi "Büyükşehir ve ilçe Belediyeler el
ilanı dağıtılmasına izin vermiyor. Bu nedenle el ilanı dağıtan kişiler ve kuruluşlara el ilanı başına 170
TL para cezası verilecektir" dedi.
Ali Çelebi vatandaşları, cezaya maruz kalarak mağdur olmamaları için el ilanı dağıtmamaları
konusunda da uyardı.
Haber kaynak/Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11513
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Rahmetle anıyoruz!
Şehidimizi,şehadetinin 15.yılında rahmetle anıyoruz.
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Mümtaz BEĞEN beyinde Şehitler Albümü giriş yazısında belirttiği gibi“Basit bir kelime değil
hürriyet, kan ve can isterse vereceksiniz !”
Kayserili Şehidimiz Ali KIVANÇ bundan 15. yıl önce Vatan ve Hürriyet uğruna, 1976/3 tertip
olarak,vatani görevini Şemdinli'de yaparken 18 Temmuz 1997 tarihinde Dağlıca'da yapılan bir
operasyonda hain teröristlerle girilen çatışmada şehit olmuştur.
Şehidimizin mezarı Đncesu Đlçesi Süksün Mahalle mezarlığında bulunmaktadır.
Kayseri NET TR olarak Şehitler Albümümüzdeki tüm şehitlerimizi Şehadet yıl dönümlerinde
unutmamak,unutturmamak için sitemiz haber kuşağında yer vereceğiz.
Şehidimize bir kez daha ALLAH'tan rahmet diliyoruz.
http://www.kayseri.net.tr/sehit.asp?haberID=2981
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11514
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Camilerde Ramazan programları
Đl Müftümüz Ali MARAŞLIGĐL Bu yıl Ramazan ayında 7 camide işitme engelliler için işaret dili ile vaaz ve
hutbelerin tercüme edileceğini ifade ederek cuma hutbeleri ve vaazları dinleyememe problemlerini ortadan
kaldırdıklarını vurguladı.
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Đl Müftümüz Ali MARAŞLIGĐL Bu yıl Ramazan ayında 7 camide işitme engelliler için işaret dili ile vaaz
ve hutbelerin tercüme edileceğini ifade ederek cuma hutbeleri ve vaazları dinleyememe problemlerini
ortadan kaldırdıklarını vurguladı.
Đşitme engellilerin daha önce camilerde cuma namazlarında hutbe ve vaazları dinleyemediğini, sadece
namazlarını kılıp gittiklerini ifade eden Maraşlıgil, başlatılan uygulamayla işitme engelli vatandaşların
da artık vaaz ve hutbeyi anlayabileceklerini kaydetti.
Hal dili ile kendilerini ifade etmeye çalışan vatandaşlarımızın dini bilgilerine katkı sağlamak amacıyla
başlatılan uygulamanın daha da geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini söyleyen Đl Müftümüz; Dünya
da iki çeşit insan vardır. Özürlüler ve her an özürlü olmaya aday olanlar: şunun da altını özellikle
çizelim ki verilen nimet ölçüsünde imtihana tabi tutulan insanların engelli olanları sabır ile imtihanda
iken fiziki herhangi bir engeli olmayanların ise yine şükür ile imtihanda olduklarını unutmamalıdırlar.
Şu mübarek Ramazan ikliminde Rabbimizden engelli kardeşlerimize sabr-ı cemil, engeli - şimdilikolmayanlara şükrü tavsiye ediyoruz.
Diğer taraftan açtığımız kurslarda başarı ile sertifika alan hafız görevlilerimizce ilimizde Ramazan
boyunca 12 camide hatimle teravih namazı kıldırılacak olup, talep olması halinde ileriki yıllarda bu
sayının daha da artırılacağını beyan etti.
Yine Ramazan ayı boyunca hazırlanan irşad programları kapsamında Đl Müftümüz, Müftü Yardımcıları
ile birlikte ilimize bağlı tüm ilçeleri dolaşarak, ilin haricinde gerçekleştirilen faaliyetleri yerinde tespit
edip, verilen hizmetlerin seviyesinin daha da yükseltilmesini sağlamak amacıyla genel bir tarama
yapacak olup, bu yılki teması “selam” olan Ramazan ayında birlik ve beraberlik içerisinde değişik
etkinlikler icra edilecektir.
HATĐMLE TERAVĐH NAMAZI KILINACAK CAMĐLER
ĐLÇESĐ

ADI

ADI-SOYADI

ÜNVANI

1. BÜNYAN

BAYRAMLI CAMĐĐ

ĐBRAHĐM GÖREZ

ĐMAM-HATĐP

2. DEVELĐ

CAMĐKEBĐR CAMĐĐ

MAHMUT ÇĐFTÇĐ

M.KAYYIM

3. DEVELĐ

SĐVASĐHATUN CAMĐĐ ĐSMAĐL ĐĞDE

ĐMAM-HATĐP

4. HACILAR

BAKTIROĞLU CAMĐĐ

YILMAZ ARSLAN
ŞABAN AYVAZ
KASIM TOY
BEKĐR BAL
HARUN GÖZCÜ
CUMA YANAR
AHMET KÖROĞLU

M.KAYYIM
Đ.HATĐP
ĐMAM-HATĐP
ÖĞRETMEN
M.KAYYIM
M.KAYYIM
EĞĐT.KURSĐYER

MUSTAFA KALEM

ĐMAM HATĐP

ĐLYAS AKYILDIZ

K.K.ÖĞRETĐCĐSĐ

5. KOCASĐNAN MEHMET ULUTAŞ
CAMĐĐ
6. KOCASĐNAN KURŞUNLU CAMĐĐ
7. MELĐKGAZĐ

9. MELĐKGAZĐ

KEYKUBAT BEDĐR
CAMĐĐ
BOZATLI PAŞA
CAMĐĐ
HAN CAMĐĐ

10. MELĐKGAZĐ

CAMĐKEBĐR

DR.YAVUZ FIRAT
MUSTAFA BAŞ

E.Ü. ĐLAHĐYAT FAK.
ÖĞR.GÖR.

11. MELĐKGAZĐ

KAYADĐBĐ CAMĐĐ

ÖĞRENCĐ

12. TALAS

HARMAN CAMĐĐ

AKĐF GÜNAYDIN
MURAT BOZKUŞ
HASAN HÜSEYĐN
UZEL
AHMET BAYRAM
BÜNYAMĐN
FINDIKÇI

8. MELĐKGAZĐ

ĐMAM-HATĐP
MÜEZZĐN-KAYYIM

S
NO
1

ĐŞARET DĐLĐ ĐLE VAAZ VE HUTBELERĐN ÇEVRĐLECEĞĐ CAMĐLER
ĐLÇESĐ
CAMĐ ADI
GÖREVLĐ
GÖREV YERĐ
AÇIKLAMA
HACILAR

Camiikebir

2

KOCASĐNAN

3

KOCASĐNAN

4

KOCASĐNAN

5

MELĐKGAZĐ

6

MELĐKGAZĐ

7

TALAS

Yenişehir
Merkez Camii
Yenişehir
Merkez Camii
Yenişehir
Merkez Camii
Hasan
Sacanoğlu
Camii
Hasan
Sacanoğlu
Camii
Ali Boz Camii

Mustafa
YANAR
Ercan POLAT
Metin KILIÇ
Ahmet
KAPLAN
Yasin BULUT

Hancılar C.Đ.H.

Hutbe

Yenişehir Merkez
C.Đ.H.
Şeker Fabrikası
C.Đ.H.
H. Seyit Delikan
C.Đ.H.
Hasan Sacanoğlu
C.Đ.H.

Vaaz ve Hutbe
Vaaz ve Hutbe
Vaaz ve Hutbe
Vaaz ve Hutbe

Yaşar KAYA

Aydınlıkevler
C.Đ.H.

Vaaz ve Hutbe

Mehmet
BĐRCAN

Ali Boz C.Đ.H.

Hutbe

Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11515
Erişim Tarihi: 23.07.2012

Kurultaya 23 otobüsle katıldı
Kayseri Đl örgütünün 23 otobüsle katıldığı CHP'nin 34. Olağan Kurultayı çalışmalarını tamamladı.
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Kayseri Đl örgütünün 23 otobüsle katıldığı CHP'nin 34. Olağan Kurultayı çalışmalarını tamamladı.
Ankara Arena Spor Salonu'nda iki gün süren kurultayda, ilk gün yapılan genel başkanlık seçimlerinin
ardından, kurultayın ikinci gününde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu
(YDK) üyeliği seçimleri yapıldı. Çarşaf liste yöntemi ile yapılan seçimlerde, oyların tasnif işlemi
yaklaşık 5 saat sürdü.
PM seçimleri için kayıtlı bin 282 delegeden, bin 230'u oy kullandı. Oyların bin 81'i geçerli olurken, 149
oy da geçersiz sayıldı. PM üyeliği seçiminde, Samsun Milletvekili Haluk Koç 902 oyla en yüksek oyu
aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini ise Denizli Milletvekili Đlhan Cihaner
ve Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar deldi. Cihaner ve Sağlar Kılıçdaroğlu'nun 98 kişilik anahtar
listesinde yer almamalarına karşın, PM'ye seçildi.
Cihaner ve Sağlar dışındaki, PM'ye seçilen isimlerin hepsinin Kılıçdaroğlu'nun 98 kişilik anahtar
listesinde yer aldığı görüldü.
Haber / Chp Kayseri Đl Başkanlığı
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11516
Erişim Tarihi: 23.07.2012

KTO Meclisi toplandı!
Kayseri Ticaret Odası Temmuz ayı meclis toplantısı 19 Temmuz 2012 Perşembe günü, Kayseri Ticaret Odası M.
Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda yapıldı.
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KTO Meclisi Toplandı
Kayseri Ticaret Odası Temmuz ayı meclis toplantısı 19 Temmuz 2012 Perşembe günü, Kayseri
Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda yapıldı.
Toplantının açılışını yapan ve toplantıyı yöneten meclis başkanı Bekir Adıyaman, Ramazanın hayırlara
vesile olması dileklerini iletti. Daha sonra olağan Meclis gündemine geçildi. Yönetim Kurulu
Başkanımız M. Asaf Mehmetbeyoğlu Temmuz ayı yönetim kurulu faaliyet raporunu sunduktan sonra
şöyle konuştu:
“Sayin başkan, değerli meclis üyeleri, çok değerli basin mensuplari hepinizi saygi ve sevgi ile
selamliyorum.
Arkadaşlar,
Bildiğiniz gibi yarin ramazan'in birinci günü. Bizi bu mübarek aya eriştiren allah'a hamdolsun.
Ramazan, tam anlamiyla bir arinma ayidir. Dini şuurun zirveye çiktiği, manevi havasini hissettiğimiz bir
aydir. Hepimizin ramazan-i şerif’i mübarek olsun.
Değerli arkadaşlar,
30 yildir binlerce vatandaşimizi kaybettiğimiz terör saldirilarinda ne yazik ki kayiplar vermeye devam
ediyoruz.
Hükümetin bu konunun çözümüne büyük önem verdiğini görüyoruz ve bu sorunun bir an önce son
bulmasi konusundaki çabalarini destekliyoruz. Devletin tüm organlariyla ortak hareket ederek, köklü
çözümler üretmesini ve terörü bitirmesini istiyoruz. Terörle mücadelede tüm kurumlarimizin ortak bir
kararlilikla partiler ve kurumlar üstü bir anlayişla hareket etmesi gerekmektedir.terörü destekleyenlere
karşi kararli adimlarla tavrimizi ortaya koymaliyiz ki bu illetten kurtulabilelim. Geçtiğimiz günlerde
diyarbakir örneğinde de gördüğümüz gibi; provokasyona gelmek, bu sorunun çözümünde en büyük
tehlike. Pkk’nin aramizdaki uzantilarinin provokasyonlarina dikkat ederek, soğukkanlilikla, birlik ve
beraberliğimize, kardeşliğimize devam etmeliyiz. Mübarek ramazan ayinin da buna vesile olmasi en
büyük dileğimiz.
Değerli arkadaşlar,
Yanibaşimizda suriye’de akan kan hepimizi üzmektedir. 400 yillik tarihi bağlara sahip olduğumuz bir
bölgede yaşananlara tabii ki kayitsiz kalamayiz. Özellikle de suriye’nin içinde bulunduğu çikmaza
uçağimizi düşürerek bizi de çekmeye çaliştiği bir dönemde. Ancak hükümetimiz bu olayda gereken
soğukkanliliği göstererek sorumlu bir davraniş sergilemiştir. Bu üzücü olayin unutulmayacağini herkes
bilmelidir. Buradan şehit pilotlarimiza allah’tan rahmet, yakinlarina da başsağliği dileklerimi bir kez
daha iletmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar,
Temmuz ayinda yürürlüğe giren yeni türk ticaret kanununda yapilan bazi değişiklikler iş dünyasini
oldukça rahatlatti. Biz biliyoruz ki ticaret kanunu ve bunun kardeşi borçlar kanunu ülkemize, iş alemine
hayirli olacak ve tüccarimizin önünü açacaktir.
Bu kanunla yeni bir otoyola giriyoruz.
Hükümetimizin ilgili bakanlarina ve tabii ki çati kuruluşumuz tobb başkani sayin rifat hisarciklioğlu’na
bu yasanin hayata geçirilmesindeki çabalari ve çalişmalarindan dolayi teşekkür ediyoruz.

Sizlerin de takip ettiği gibi, bu yasa bütün usul ve esaslari değiştiriyor. Bu kanun sizin ve ticaret
hayatimiz için çok çok önemli.
Bu kanunla bizim öncelikle beklediğimiz
-bağimsiz denetimin kapsami daraltildi.
Kapsami belirleme yetkisi bakanlar kurulu’na verildi. Kobi’ler dişarida kalacak. En fazla 10-15 bin
büyük şirketimiz, bağimsiz denetime tabi olacak. Böylece şirketlerimiz yillik 4,5 milyar liralik masraftan
kurtuldu.
-işlem denetimi kaldirildi
Đkinci olarak işlem denetimi tamamen kaldirildi. Đşlem denetimi, suç işleyebilirsin diye herkesi ön
denetime tabi tutmak demek. Eğer işlem denetimi kaldirilmasaydi, yillik 150 bin işlem için ortalama 150
milyon lira ödenecekti. Yapilan diğer değişikliklerle birlikte yeni türk ticaret kanunu devrim niteliği
taşiyan değişimlerin bulunduğu ticarete çok büyük katkisi olacak bir kanun.
Değerlı arkadaşlar,
Her ramazan ayinin başinda gündeme gelen bir konu var; gida ürünlerine haksiz yapilan zamlar.
Kayseri ticaret odasi olarak halkimizin bu mübarek ayi rahat geçirmesi için üzerimize düşen her şeyi
yapacağiz.
Bildiğiniz gibi, temel gida maddelerine olan ihtiyaç bu mübarek ayda daha da önem kazanmaktadir.
Kayseri ticaret odasi olarak biz de bu konuya azami hassasiyeti göstermekteyiz. Tüketicilerimizin
ramazan boyunca da, temel gida maddelerine en sağlikli ve ucuz yoldan ulaşmasi konusunda israrci
olacağiz.
Ekmek yönetmeliğinin yürürlüğe girmasiyle 1 temmuz 2012 tarihinden itibaren kepekli un ve tuz miktari
yüzde 1'e indi. Firinci kardeşlerimiz bu uygulamaya başladi. Bu hali ile ekmekler daha sağlikli oldu.
Halkimiz ramazan boyunca da, temiz ve uygun fiyatli ekmeğini yemeye devam edecektir.
Biz, bütün firincilarimizin da bu konuda hassasiyet göstereceklerine inaniyoruz.
Kayseri ticaret odasi olarak iş ahlakina güvendiğimiz sadece firinci esnafimizin değil, gida sektöründeki
tüm esnaflarimizin bu mübarek ayda ekstra zam yapmayacaklarini, halkimizin ramazan ayini rahat
geçirmeleri konusunda duyarli davranacaklarini biliyoruz.
Ayrica yeri gelmişken, büyükşehir belediyemizi de ramazan boyunca yaptiklari etkinlikler ve
düzenlemelerden dolayi tebrik ediyorum. Bu mübarek ayi bir anlamina yakişir şekilde geçirmemiz
konusunda çok güzel çalişmalar yapiyorlar. Gerek gün içinde gerekse iftar sonrasinda halkimiza
verdikleri hizmetlerden dolayi kendilerine teşekkür etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar,
Meclis toplantilarinda yaptiğim konuşmalarda sik sik dile getirdiğim bir konu var. Tekrar söylemek
istiyorum ki, meslek komitesi üyesi arkadaşlarimizin, komite toplantilarina katilimlari konusunda sorun
yaşamak istemiyoruz arkadaşlar. Lütfen herkes ilgili komitesinin toplantilarina katilsin.
Burada aktif olarak çalişmalarini sürdüren 52 no’lu akaryakit ve yakacak saticilari meslek komitemizin
yönetim kurulumuza sunduğu bir konuya değinmek istiyorum.
Sektörün uzun zamandan beri 10 numara yağ konusunda sikintilari var. Bunlari da değişik
platformlarda dile getiriyorlar. Ötv fiyatlarindaki yükseklik, 10 numara yağlarin piyasaya hakim
olmasina sebep oluyor. Görüntü kirliliğine de yol açan düşük maliyetli 10 numara yağlar, el altindan
satilarak, vergi kaçakçiliğina ve haksiz kazança adeta davetiye çikarmakta. Bu konuda yönetim kurulu
ve komite olarak yapabileceklerimize bakacağiz ve ona gore ilgili yerlere girişimlerde bulunacağiz
arkadaşlar.
Değerli arkadaşlar, değerli basin mensuplari,
Yeniden hepinize hayirli ramazanlar diliyorum, şahsim ve yönetim kurulum adina saygilar sunuyorum.”
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11518
Erişim Tarihi: 23.07.2012

