KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
27.08.2012–31.08.2012
Astım atağı nasıl önlenir?
''Meyve ve sebze açısından zengin diyet astım atağını önlüyor''

Kategori
Yorum Sayısı
Okunma
Tarih

: Güncel
:0
: 10
: 27 Ağustos 2012 15:24

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı:
“Meyve ve sebze açısından zengin diyet astım atağını önlüyor”
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, bol miktarda sarı, turuncu, kırmızı renkli
sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesinin alerji riski taşıyanlarda özellikle önem taşıdığını
vurgulayarak, astım ve besin ilişkisi hakkında detaylı bilgiler verdi.
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, meyve ve sebze açısından zengin diyetin astım
atağını önlediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Avustralya'da yapılan bir araştırma, iki hafta boyunca
yüksek antioksidan içeren sebze ve meyve ile beslenen astımlı hastaların nöbet geçirme olasılığının
azaldığını, solunum testlerinin daha iyi olduğunu gösterdi. Antioksidan maddeler besinlerimizde yer
alır. Vücut oksijen kullandığında oluşan yan ürünler doku hasarına, iltihaba veya yaşlanmaya neden
olabilir. Kalp hastalıkları, diyabet, kanser, oksidatif hasarın katkı yaptığı hastalıklardır. Antioksidanlar
oluşan yan ürünleri temizleyen tamirat sırasında oluşan zedelenmeyi engelleyen maddelerdir. A
vitamini, karotenoidler, havuç, kabak, brokoli, domates, şeftali, kayısı, C vitamini içeren narenciye,
yeşil salata, biber, Vitamin E içeren fındık, ceviz, bitkisel yağlar antioksidandır.”
Prof. Dr. Elif Dağlı, 1960-2000 yılları arasında küresel astım ve alerjik hastalık artışından kısmen diyet
değişikliğinin sorumlu tutulduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Meyve ve sebzelerin daha az tüketilir
olması antioksidan düzeylerinde düşmeye neden oldu. Hamilelerin bu tip gıdaları kullanmasının
bebeğin ilk yılda hırıltılı solunum hastalığı ve astım ihtimalini azalttığı saptandı. Karoten içeren
gıdalardan az tüketen hamilelerin bebeklerinde de daha sık hırıltı görüldü. Yapılan çalışmalar
antioksidan içeriğini tablet halinde almanın etkili olmadığını, tam besin tüketiminin astım ve alerjide
oluşan mikrop içermeyen iltihabı koruduğunu gösterdi.”
Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı, fast food yemek yerine bol miktarda sarı,
turuncu, kırmızı renkli sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmesinin alerji riski taşıyanlarda özellikle
önem taşıdığını söyledi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11558
Erişim Tarihi: 28.08.2012

EURO 2012 Yelkenkanat Şampiyonası
EURO 2012 Yelkenkanat Şampiyonası Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda düzenlenen törenle başladı
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EURO 2012 Yelkenkanat Şampiyonası Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda düzenlenen törenle
başladı.Talas Belediyesinin Ali Dağı'nın zirvesinde ev sahipliğini yaptığı şampiyonanın açılış törenine,
Vali Şerif Yılmaz,Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış töreninde konuşan Vali Şerif Yılmaz, Kayseri'de ilk görev günlerinde böyle bir uluslararası
yarışmada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Ali Dağı'nın benim için ayrı bir önemi
var. Ben Tokat'ta görev yaparken bu sporla uğraşan arkadaşlar tesis yapmak uğraşı içerisinde idiler.
Bu tesis için kendilerini model aldıkları yer ise Ali Dağı idi. Bizim ülke olarak havacılık sporunda
başarılarla dolu bir tarihimiz yok. Eski bir tabir vardır ‘Su Akar Türk Bakar’ derler. Ancak, artık
ülkemizde sular boşa akmıyor. Dünyanın en önemli organizasyonlarına ev sahipliği yapar hale geldik.”
dedi. Şampiyona hakkında bilgi veren Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, 2004 yılından bu yana
belediyenin hava sporlarıyla ilgilendiğini anlattı, dünyanın en iyi pilotlarının bu şampiyonada
yarışacağını söyledi.
Başkan Yıldırım, "Đsviçre'nin Lozan şehrinde 2010 yılında düzenlenen toplantıda bu şampiyonanın Ali
Dağı'nda yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda, 33 üye ülkenin 32'sinin oluruyla şampiyona Kayseri'ye
verildi. Biz de bu şampiyonada hem Kayseri'yi hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
17 ülkeden 71 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde sporcular antrenman ve test uçuşları
yaptı.Düzenlenen EURO 2012 Yelkenkanat Şampiyonası 8 Eylül'de düzenlenecek kupa töreniyle sona
erecek.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11559
Erişim Tarihi: 28.08.2012

Kayserispor bu haftada kayıp!
Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftanısında Medical Park Antalyaspor, Kayserispor'u konuk etti.
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Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftanısında Medical Park Antalyaspor, Kayserispor'u konuk etti.
Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Tita'nın iki ve Emrah'ın golleriyle
Kayserisporu 3-0 yenmeyi başardı.
Đlk yarısı golsüz berabere geçti, Tita Takımını öne geçiren adamdı. Brezilyalı oyuncu ceza sahası
içinde önünde bulduğu topa çok sert ve düzgün vurarak MP Antalyaspor'u öne geçirdi. Emrah
Başsan.75. dk takımını 2-0 öne geçirdi. 86'da ise perdeyi kapatan golü Tita attı. Brezilyalı, çalımlarla
önce ceza sahasına girdi, ardından kaleciyi de çalımlayarak skoru tayin etti.
Bu skorla Kayserispor Ligde son sırada yer aldı.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11561
Erişim Tarihi: 28.08.2012

Melekler korudu!
Kayseri Erciyesspor'un başarılı futbolcusu Kenan Şahin'in 2 yaşındaki oğlu Umut, tribünde annesinin kucağında
babasını izlerken ciddi bir tehlike atlattı.
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MĐNĐK UMUT ŞAHĐN’Đ MELEKLER KORUDU
KAYSERĐ- Kayseri Erciyesspor, PTT 1. Ligi ilk hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı ve 1-0 geriye
düştüğü maçta Ankaragücünü, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Kayseri Erciyesspor’un başarılı futbolcusu Kenan Şahin’in 2 yaşındaki oğlu Umut, tribünde annesinin
kucağında babasını izlerken ciddi bir tehlike atlattı.
Müsabakanın devre arasında annesinin bir anlık dikkatsizliği ile bulunduğu yerden beton zemin
üzerine düşen minik Umut, etraftakileri korkuttu.
Beton zemin üzerine düşen minik Umut, Pusula 38 Güvenlik Şirketi yöneticilerinin anında
yönlendirmeleri ile annesinin kucağında Kadir Has Stadı içinde hazır bekleyen Ambulansa yetiştirildi.
Ambulans’ta ilk müdahalesi yapılan Umut, daha sonra annesinin kucağında Devlet Hastanesi aciline
kaldırıldı. Hastanede beyin tomografisi çekilen minik Umut’un sağlık durumunun alınan bilgilere göre
iyi olduğu öğrenildi.
Oğlu Umut’un atlattığı kazayı maçın bitiş düdüğünün ardından Kayseri Erciyesspor Teknik Direktörü
Osman Özköylü ve kulüp doktorlarından öğrenen baba Kenan Şahin çok endişelendi ve maçın
ardından bir an önce yavrusunun bulunduğu hastaneye koştu.
Medya grubumuz adına minik Umut’a ve Şahin ailesine geçmiş olsun diyoruz.
HABER/FOTOĞRAFLAR: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11562
Erişim Tarihi: 28.08.2012

Temmuz Đhracat rakamları arttı.
2012 yılı Temmuz ayı ihracat rakamları bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarken, geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 3,5 oranında artarak 130,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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2012 yılı Temmuz ayı ihracat rakamları bir önceki aya göre yüzde 2,1 oranında artarken,
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 oranında artarak 130,8 milyon dolar olarak
gerçekleşti.
Đhracat rakamları hakkında bilgi veren Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Boydak, “Temmuz ayı ihracatımızda geçen aya göre 2,1 gibi cüzi bir artış var.
Geçen yılın aynı ayına göre ise 3,5 oranında arttığını görmekteyiz. Temmuz ayında
üyelerimiz tarafından 102 ülke ve 2 serbest bölgeye 130,8 milyon dolar ihracat
gerçekleştirilmiştir” dedi.
Đhracatta ilk üç sırayı yine Irak'ın aldığını, ardından Almanya ve Đtalya'nın geldiğini
belirten Başkan Boydak, en çok ihraç edilen ürünlerin sırası ile Demir,Çelik, Sac, Đletken,
Maden, tekstil ve elektrikli ev aletleri olduğunu, HES Hacılar San. ve Tic. A.Ş., Boydak Dış
Ticaret A.Ş. ve Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin ise ihracatçı firmalar arasında ilk üç
sırayı aldığını açıkladı.
Ülkemizde cari işlemler açığının kısmen de olsa aşağı doğru seyrettiğini ifade eden
Boydak, “Đhracat artış hızımızda bölgedeki gergin siyasi gelişmelerin ciddi rolü olduğunu
düşünmekteyim. Özellikle ticaretimizi yoğun şeklide artırma eyleminde olduğumuz Suriye
ve Đran gibi ülkelerle ciddi düşüşler var. Geçen dönemde ihracatımızın ciddi anlamda
düştüğü Mısır'a ve Libya'ya ihracat yapmanın sevincini yaşıyoruz. Đhracatçılarımıza bu
bölgeleri gözden kaçırmamaları gerektiğini hatırlatmak istiyor, gelecek aylarda daha
başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11563
Erişim Tarihi: 28.08.2012

Alo gıda hattı!
Devlet Vatandaş işbirliği'' ALO GIDA HATTI''
Gıdaya ilişkin her türlü şikayet veya talebi Türkiye'nin her yerinden 174'ü çevirerek Bakanlığımız ALO GIDA çağrı
merkezine bildirebilirsiniz.
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Kayseri Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan KAYCAN, Gıdalarla ilgili vatandaşların
şikayetlerini dinleyerek taleplerine anında cevap verebilmek için oluşturulan yeni bir sistem hakkında
bilgilendirme yaptı. KAYCAN yaptığı açıklamada;
‘’Canlıların sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri ve gelişebilmeleri için en temel ihtiyaç olan gıda,
üretiminden tüketimine kadar titizlikle yönetilmesi gereken bir konudur.
Gelişen bilim ve teknolojiye paralel olarak, gıdaların sağlıklı, güvenilir koşullarda üretilmesi ve
tüketilmesi büyük önem kazanmış ve ‘’ Çiftlikten sofraya güvenilir gıda ’’ anlayışı hakim olmuştur.
Gıdaya ilişkin her türlü şikayet veya talebi Türkiye'nin her yerinden 174'ü çevirerek Bakanlığımız ALO
GIDA çağrı merkezine bildirebilirsiniz. Web tabanlı yazılım sayesinde talepleriniz anında işleme
alınmakta ve en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır..
Kayseri Đl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak müdürlüğümüze ulaşan şikayetleriniz hemen
değerlendirmeye alınarak, şikayete konu işyeri ile ilgili denetimler ve kontroller titizlikle yapılmaktadır.
Bu kapsamda Đl Müdürlüğümüz, ‘’ Çiftlikten sofraya güvenilir gıda ’’ anlayışı içerisinde Ramazan ayı
boyunca 154 adet üretim, 231 adet satış işyeri olmak üzere toplam 385 adet denetim yapmış, 29 adet
yasal işlem uygulamış ve yapılan sıkı denetimler sayesinde ilimizde gıda açısından önemli bir sorunla
karşılaşılmamıştır.
Müdürlüğümüz 2012 yılı içerisinde bu güne kadar 890 adet üretim, 969 adet satış yeri olmak üzere
toplam 1859 adet denetim yaparak, 555 adet numune almış ve 191 adet iş yerine idari para cezası
uygulamıştır.
Đhbar şikayet ve bilgi taleplerinizi alo174@tarim.gov.tr e-posta adresi üzerinden de bildirebilirsiniz.
Aynı zamanda gıda güvenilirliği noktasında yaşanabilecek her türlü sorun ve sıkıntıyı il/ilçe
müdürlüklerimize bildirebilirsiniz’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11565
Erişim Tarihi: 29.08.2012

Gilaburu olgunlaşmaya başladı!
Kayseri merkezi ve ilçelerinde salkım salkım görüntüsü ile bağları ve bahçeleri süsleyen Gilaburu meyvesi
olgunlaşmaya başladı.
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Kayseri merkezi ve ilçelerinde salkım salkım görüntüsü ile bağları ve bahçeleri süsleyen Gilaburu
meyvesi olgunlaşmaya başladı.
Yetiştiği bölgelere göre değişim göstermesine rağmen daha çok Eylül ayı sonlarına doğru hasadı
yapılan Gilaburu meyvesinin suyu; başta böbrekte oluşan kum ve taşları eritmesi, böbrek tembelliği,
böbrek kistleri, idrar yolu rahatsızlıkları, hipertansiyon ve kadın hastalıklarının tedavisi gibi çeşitli
hastalıkların tedavisinde yardımcı rol üstlenmektedir. Birçok bilimsel araştırmada ise günde 250 gram
Gilaburu suyu tüketiminin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir.
Latince ismi Vibirnum Opulus olan Gilaburu’da bulunan antioksidan maddelerin devam eden
laboratuar çalışmalarında ise Üriner enfeksiyonlar ile kanser tümörleri üzerindeki etkisi
araştırılmaktadır.
HABER/FOTOĞRAF: MEHMET FATĐH KAYMAZ
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11567
Erişim Tarihi: 29.08.2012

Sabancı Üniversitesini tercih ettiler!
Kayserili Başarılı Öğrenciler 2012 LYS'de Sabancı Üniversitesi'ni tercih etti
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Kayserili Başarılı Öğrenciler 2012 LYS’de
Sabancı Üniversitesi’ni tercih etti
Sabancı Üniversitesi öğretime başladığından bu yana olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin farklı illerinden
gelen başarılı öğrencilerle, 680 kişilik tüm kontenjanlarını doldurdu. Bu yıl Sabancı Üniversitesi’ni
Kayseri'den 8 öğrenci tercih etti. Sabancı Üniversitesi 2012 LYS’de 38 il ve 261 liseden başarılı
öğrencilerin tercihi oldu.
Lisans eğitimine Türkiye’deki ilk “bölümsüz üniversite” olan Sabancı Üniversitesi’nde başlayacak olan
başarılı öğrenciler, okumak istedikleri program tercihini ikinci sınıfın sonunda yaparak disiplinlerarası
bir eğitim hayatı yaşayacaklar.
Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında
kayıt yaptırabilecekler. Sabancı Üniversite’ne kaydolan bütün öğrencilerin girmesi gereken ELEA dil
sınavlarının ilk aşaması 3 Eylül 2012 Pazartesi günü, ikinci aşaması ise 5 Eylül 2012 Çarşamba günü
gerçekleşecek.
Öğrenciler ve aileler, bu yıl ilk defa olarak sosyal medya kanalları aracılığıyla başlatılan Sabancı
Üniversitesi kampüsünün sanal harita uygulamasının yer aldığı map.sabanciuniv.edu adresinden
kampüsü gezebilecek ve susocial.sabanciuniv.edu adresinde yer alan SoruSU olan uygulaması
sayesinde tüm sorularına yanıt bulabilecekler.
Türkiye’nin ilk “bölümsüz” üniversitesi
Lisans eğitimine Türkiye’deki ilk “bölümsüz üniversite” olan Sabancı Üniversitesi’nde başlayacak olan
öğrenciler, okumak istedikleri program tercihini ikinci sınıfın sonunda yaparak disiplinlerarası bir eğitim
hayatı yaşayacaklar. Sabancı Üniversitesi’nde uygulanan bu öğretim sistemi, öğrencilerin daha önce
gördükleri eğitimden ve LYS hazırlık dönemindeki zorunlu test yaklaşımından farklı, gerçek üniversite
tecrübesi, çeşitliliği ve derinliği olan bir akademik program niteliği taşıyor. Sabancı Üniversitesi’nin
disiplinler arası yapısı, günümüz iş ve akademi dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren bireyler
yetiştiriyor.
Đlk yıllarında bütün öğrencilere yurt olanağı
Öğrencilerin %70’inin yurtlarda kaldığı Sabancı Üniversitesi, Türkiye’de toplam öğrenci oranına göre
en fazla yatak kapasiteli öğrenci yurduna sahiptir. 2012 ÖSYM ile Sabancı Üniversitesi’ne kayıt
yaptırmaya hak kazanan Đstanbul dışından gelen öğrencilere mezuniyetlerine kadar, yurt
yerleşimlerinde öncelik tanınacak. Haber/ Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11568
Erişim Tarihi: 29.08.2012

Vali YILMAZ'a tebrik ziyaretleri!
03 Ağustos 2012 tarih ve 28373 Sayılı Resmi Gazete&#8217;de yayımlanan 2012/3511 sayılı Kararname ile
Tokat Valiliği'nden Kayseri Valiliği görevine atanan Vali Şerif Yılmaz'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.
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03 Ağustos 2012 tarih ve 28373 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3511 sayılı Kararname ile
Tokat Valiliği'nden Kayseri Valiliği görevine atanan Vali Şerif Yılmaz’a tebrik ziyaretleri devam ediyor.
Milletvekillerimiz Sadık Yakut, Mustafa Elitaş, Yaşar Karayel, Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Tamer,
Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Namık Boran, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Melikgazi Belediye
Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Demir,
21.Dönem Kayseri Milletvekili Sevgi Esen, Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, Yeşilhisar
Belediye Başkanı Đhsan Ünal, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu,
Kayseri Kriminal Polis Laboratuarı Müdürü Cuma Ali Bayındır, Kayseri Serbest Bölge Müdürü Necdet
Đnal, Erciyes Spor Kulübü Başkanı Ziya Eren, Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Siyasi Parti
Đlçe Başkanları Ahmet Çalışkan, Fehmi Çomak, Cuma Arık, Pazarören Belediye Başkanı Hacı Kalkan,
Kaynar Belediye Başkanı Hikmet Şahin ve Encümen Üyeleri ile birlikte Vali Şerif Yılmaz’ı makamında
ziyaret edip, görevinde başarılar dilediler.
Vali Şerif Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu nazik ziyaretten dolayı
kendilerine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11569
Erişim Tarihi: 03.09.2012

Eğitime hayırsever desteği!
Hayırsever Pembe-Cesarettin Kocatürk çifti adına Muammer Kocatürk tarafından Đlimiz Develi Đlçesi Cumhuriyet
Ortaokulu'na 14 ek derslik yaptırmak için Kayseri Valiliğinde imza protokolü düzenlendi.
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Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası dahilinde Hayırseverimiz Pembe-Cesarettin Kocatürk çifti
adına Muammer Kocatürk tarafından Đlimiz Develi Đlçesi Cumhuriyet Ortaokulu'na 14 ek derslik
yaptırmak için Kayseri Valiliğinde imza protokolü düzenlendi.

Düzenlenen imza protokolüne Vali Şerif Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, Develi Belediye
Başkanı Recep Özkan ve Hayırseverimiz Pembe-Cesarettin Kocatürk çifti adına Muammer Kocatürk
katıldı. Đmza protokol töreninde konuşan Vali Şerif Yılmaz, Develi’de doğup büyüyen ve şehirden
ayrılan Muammer Kocatürk’ün doğduğu yere yatırım yaptığını bildirdi. Vali Şerif Yılmaz,
“Hayırseverimiz bu güne kadar bir çok yatırım yaptı. Develi ilçesindeki ilköğretim okulu, kız meslek
lisesi ve devlet hastanesi bunlardan sadece bir kaçı. Bugün de 14 derslikli ek binanın yapımı için
protokol imzalıyoruz. Doğup büyüdüğü yerleri unutmayan ve hayırlar yapan hayırseverlerimize
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Hayırsever Muammer Kocatürk ise aile olarak eğitime büyük önem
verdiklerini dile getirerek, bundan sonra da eğitime desteklerinin süreceğini kaydetti.
Đlimiz Develi Đlçesi Cumhuriyet Đlköğretim Okulu'na 14 ek derslik yaptırılacak olan okul inşaatına 2012
yılında başlanılarak, 2013 yılı içerisinde tamamlanacak olup, inşaat bittiğinde okula “PEMPECESARETTĐN KOCATÜRK ORTAOKULU” ismi verilecektir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11570
Erişim Tarihi: 03.09.2012

Millet Derneğinden kutlama mesajı
''Zafer, zafer benimdir diyebilenin, başarı başaracağım diyenindir''
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’’Zafer, zafer benimdir diyebilenin, başarı başaracağım diyenindir.”
Milli Mücadelenin, zafer yolculuğunda önemli bir yere sahip olan 30 Ağustos Zaferini doksan yıldır
büyük bir sevinç ve mutlulukla kutluyoruz. Tüm halkımızın Zafer bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler
Günü kutlu olsun.
Aziz Türk Milleti!
Tarih boyunca bağımsız yaşamayı şiar edinmiş bir milletiz. Var olduğumuz tarihten buyana bağımsız
yaşama mücadeleleri vermiş, bu uğurda üstün başarılar elde etmiş bir milletiz.
Bizi tarihten silmek isteyenlere; Mehmet Akif’in ifadesiyle yedi düvele karşı bir mücadele verip 30
AĞUSTOS’ta destansı bir başarı sağlayarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
Şanlı bayrağımız altında hür olarak yaşamayı canları ve kanlarlı pahasına sağlayan Gazi Mustafa
Kemal ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla
anıyoruz. Aynı değerler uğruna mücadele ederek şehit olan tüm vatandaşlarımızı da rahmetle
anıyoruz. Makamları cennet olsun. Allah onları bize şefaatçi kılsın.
Tarih boyunca bağımsız yaşayan milletimiz en zor şartlarda bile hürriyetinden ve bağımsızlığından
taviz vermemiştir. Bu değerleri elimizden almak isteyen güçler ise emellerinden asla vaz geçmemiştir.
Maalesef ülkemiz bu değerlerimizin elimizden alınması konusunda dünün şartları ve baskı
şekillerinden çok daha ağır farklı baskılar altında bulunmaktadır.
Türk milleti Hak’a inanan, zafer kazanmanın şartının Hak’ka inanmaktan geçtiğini bilen bir millettir.
30 Ağustos Zafer yolcuları bu inançla ‘’Zafer hakkın ve hakka inananlarındır.” Đnancı ile; ‘’Zafer,
zafer benimdir diyebilenin, başarı başaracağım diyenindir.”diyerek zafer kazanmışlardır.
Milletimiz, içinde bulunduğumuz zor şartlardan siyasetcisi, askeri, hukukcusuyla; işçisi, köylüsü,
öğrencisi, esnafıyla; kürdü, lazı, sunnisi, alevisiyle milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde esarete
düşmeyecek, sonsuza kadar hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır.
Bu duygularla Millet Derneği olarak tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz.
Haber/Ahmet KARASU
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11571
Erişim Tarihi: 03.09.2012

Büyük Zaferi çoşkuyla kutluyoruz!
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla yurdumuz tamamen
elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır üzerinde bağımsız
olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz isteniyordu.
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
GÜNÜN ANLAMI VE ÖNEMĐ
Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşmasıyla yurdumuz
tamamen elimizden alınıyor, vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza son veriliyordu. Yüzyıllardır
üzerinde bağımsız olarak yaşadığımız bu topraklar düşmanlara veriliyor, bizim de bunu kabul etmemiz
isteniyordu.Türk milletinin bu durumu kabul etmesi elbette mümkün değildi. 19 Mayıs 1919'da
Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş
Savaşı'nı başlattı. Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasının ardından Erzurum ve Sivas Kongreleri
yapıldı. Daha sonra 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen Atatürk, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi kurdu.
Böy-lece hem memleketin yönetimi halkın iradesine verilmiş oluyordu. Hem de Kurtuluş Savaşı'nın
merkezi Ankara oluyordu.TBMM meclisi yaptığı görüşmelerde yurdun durumunu ve kurtuluş çarelerini
aradı. "Misak-ı Millî sınırları içinde vatanın bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı görüşü"nden
hareketle, düşmanla mücadele kararı alındı. Oluşturulan düzenli ordularla savaşa girildi. Đlk başarı,
Doğu'da Ermeni çetelerine karşı kazanıldı. Daha sonra, Batı cephesinde, Yunanlılarla, I. Đnönü ve II.
Đnönü Savaşları yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla Yunanlılar'a büyük bir darbe indirilmiş oldu.
Bunun üzerine Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal, or-dularına:
"Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı
vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." emrini verdi.Türk askeri, büyük bir azim ve
fedakârlıkla bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya Meydan
Muharebesiyle, Türk milleti 1699 Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak kazanmaya başlıyordu.
Sakarya Savaşı, Türk milletinin savunma durumundan taarruz durumuna geçtiği önemli bir savaş
olarak da tarihe geçti. Bu zafer sonunda, TBMM tarafından, Mustafa Kemal'e "gazi" unvanı ve
"Mareşal" rütbesi verildi.Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı'ndan sonra,
büyük bir taarruzla düşmanı tamamen yok etme kararı alındı.1922 yılı Ağustosuna kadar, hazırlıklar
tamamlandı. Güneydeki Türk birlikle-ri, büyük bir gizlilik içinde Batı cephesine kaydmld". Đstanbul'daki
cephane depolarından silah ve cephane kaçırıldı. Đtilaf Devletleri tarafından tahrip edilerek kullanılmaz
hâle getirilen toplar onarıldı. Yeni silâhlar satın alındı. Ordumuza taarruz eğitimi yaptırıldı. Bu
hazırlıklardan sonra, Gazi Mustafa Kemal'in başkomutan-lığını yaptığı ordumuz, 26 Ağustos 1922'de
düşmana saldırdı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele geçirildi. 30 Ağustos'ta düşman çember içine
alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında Yunan Başkomutanı Trikopis'te vardı.
Bu savaş, Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak
adlandırıldı.Büyük Tarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra düşman, Đzmir'e kadar takip edildi. 9
Eylül 1922'de Đzmir'in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan temizlenmiş oldu. Hain düşmanın,
haksızca ve alçakça işgaline "dur" diyen ve kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu
bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu büyük zaferi her yıl, 30 Ağustos günü, bayram yaparak
kutluyoruz.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11572
Erişim Tarihi: 03.09.2012

KAYMEK kayıtları başladı!
52 branşta eğitim verecek olan KAYMEK, yeni dönemde Almanca, Dekoratif Seramik, Ev-Kurum Temizliği,
Girişimcilik, KPDS, Web Programlama ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler gibi yeni kurslar da yer alıyor.
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Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda
kurs kayıtları 27 Ağustos itibariyle başladı. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Argıncık, Beyazşehir,
Göznuru, Hürriyet, Mimsin, Sümer, Ziya Gökalp, Boztepe, Erkilet, Kocasinan, TOKĐ, Turgutreis ve
Đhtisas kurs merkezleri olmak üzere toplamda 13 tesisle KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları
Kayseri halkına hizmet verecek. 52 branşta eğitim verecek olan KAYMEK, yeni dönemde Almanca,
Dekoratif Seramik, Ev-Kurum Temizliği, Girişimcilik, KPDS, Web Programlama ile Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler gibi yeni kurslar da yer alıyor.
Kurs kayıtları ücretsiz olup kayıt esnasında diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi, 2 adet vesikalık
fotoğraf, 2 adet poşet dosya ve nüfus cüzdanı isteniyor. Kurs kayıtları hakkında Sümer Gençlik
Merkezi 337 37 88 nolu telefonundan veya internet üzerinden www.kaymek.com adresinden bilgi
alınabilir.
Kaynak: http://www.kayseri.net.tr/haber_detay.asp?haberID=11574
Erişim Tarihi: 03.09.2012

