KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.08.2013–04.08.2013
Beyaz ete talep arttı
Ramazan ayı içerisinde, et'e gelen zamlar nedeniyle kırmızı et'e yaklaşamayan Kayserili
vatandaş beyaz et'e yöneldi.
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Ramazan ayı içerisinde, bayramında yaklaşmasıyla birlikte beyaz et tüketimi arttı. Son zamlar
nedeni ile kırmızı et alamayan dar ve orta gelirli Kayserililer beyaz et'e yöneliyor.
Son bir hafta içersinde satışlarının oldukça yükseldiğini ifade eden işletmeci Tuncay Kiraz,
Bayramının yaklaşmasının da bunda etkili, olduğunu söylüyor. Kiraz ' Ramazan ayı
satışlarımızdan gayet memnunuz. Halk uygun fiyata tavuk eti yiyebiliyor. Kırmızı etin pahalı
oluşu beyaz ete olan ilgiyi artırdı. Biz satışlardan vatandaşta fiyatlardan gayet memnunuz'
diyor.
Fiyatlar uygun Rağbet yoğun diyen Tuncay vatandaşı uyarmayı da ihmal etmiyor. Vatandaşın
beyaz et alırken rengine ve kokusuna bakarak almaya özen göstermelerini söyleyen Tuncay,
aksi durumlar da ise alınan/tüketilen etin zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı.
Haber : Şerif ARSLAN
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/beyaz-ete-talep-artti-h2721.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Filmleri Aratmayacak Dolandırıcılık Olayı
Kendini savcı olarak tanıtan M.B. isminde bir şahıs çok ilginç bir dolandırıcılığa imza attı.
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Türkiye’de son zamanlarda yaşanan dolandırıcılık olaylarına benzer bir olay Kayseri’de
yaşandı. Kendini savcı olarak tanıtan M.B. ismindeki şahıs bekçilik yapan S.T.’yi arayarak
kullandıkları ev telefonun terör örgütlerince kullanıldığını ve devletlerarası görüşmeler
yapıldığını belirterek kendisini bu durumdan kurtarmak istediğini söylemiş. Olay bunun
ardından ilginç bir hal almaya başlıyor. Dolandırıcı M.B. 1,5 saat boyunca S.T.’yi telefonda
tutarak bankaya yönlendirmiş ve bankadan maaş karşılığında faizli 15.000 T.L. çektirerek
başka bir bankadan verdiği hesap numarasına yatırtmış. S.T. böyle bir duruma nasıl
düştüğünü anlamadığını belirterek dolandırıcılık sürecinde yaşananları şöyle anlatıyor; “Bana
kendini savcı olarak tanıtan M.B. beni kurtarmak istediğini ve dolandırıcının yakalanması için
kendisine yardım olmasını istedi. Ardından eşimin karakolda ifade verdiğini söyleyerek beni
eşimle konuşturdu. Eşimde bana karakoldayım ifade veriyorum dedi. Daha sonra beni
bankaya para çekmeye yönlendirdi. Para çekmemi istedi. Ben itiraz edince bu kez de kızımla
konuşturdu. Kızım ile konuştuğumda kızımda bana zaten 15.000 T.L. zaten kendilerine teslim
edildiğini söyledi. Ardından kızım bana telefonumuza polislerin dinleme cihazı taktıklarını ve
çabuk olmamı söyledi. Bende telaş bana söylenenleri yaptım. Ara ara şüphelenmeme rağmen
beni bir şekilde ikna ediyordu.” Bu süre içerisinde M.B.’nin telefonu kapatmasına hiç izin
vermediğini söyleyen S.T. mağduriyetinin giderilmesini istiyor.
Olayla ilgili diğer ilginç bir konu ise dolandırıcıların aradığı numaranın telefon görüşmesi
bittikten sonra ulaşamaması. Bu durum akıllara olayın daha komplike bir olay olabileceği
akıllara geliyor. GSM operatörleri böyle kısa bir süre içerisinde açılıp iptal edilebiliyor mu?
ĐHA’nın yaptığı habere göre bu dolandırıcılığı yapanların 3 kişi oldukları ve çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tutuklandıkları belirtiliyor.
Đl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, telefon ile yönlendirme yaparak S.T'den 15 bin
TL ve F.G'den de 5 bin TL parayı hesaplarına yatırtan H.U. (23), M.B. (28) ve A.Đ. (22)
yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şahıslar, gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar,
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/filmleri-aratmayacak-dolandiricilik-olayi-h2722.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayseri'nin 13 Tane Kardeşi Var
Mahalli Đdareler Genel Müdürlüğü Mahalli Đdarelere Ait Kardeş Kent Đstatistiki verileri’ni
açıkladı. Kayseri’nin Bosna’dan tutunda Kazakistan’a, Kamerun’dan Kore’ye kadar 13
ülkenin şehirleriyle kardeş şehir anlaşması var.
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KAYSERĐ’NĐN KARDEŞLERĐ
1996-2013 yılları arasında Kayseri ‘nin kardeş olduğu şehirler ise şunlar:
1996 yılında Büyükşehir Belediyesi Bosna-Hersek’in Gorazde şehri ile, 2000 yılında
Büyükşehir Belediyesi Almanya Saarbrüchen şehri ile , 2001 yılında Büyükşehir Belediyesi
Bosna-Hersek’in Mostar şehri ile , 2002 yılında Büyükşehir Belediyesi Suriye’nin Homs şehri
ile , 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi Güney Kore’nin Yongin şehri ile , 2006 yılında
Hacılar Belediyesi Almanya’nın Langenfeld şehri ile, 2007 yılında Talas Belediyesi
Almanya’nın Duisburg şehri ile, 2009 yılında Hacılar Beledilesi KKTC’nin Lefke şehri ile,
2011 yılında Develi Belediyesi Bosna-Hersek’in Cazin şehri ile, 2012 yılında Büyükşehir
Belediyesi Kazakistan’ın Pavlador şehri ile, 2012 yılında Melikgazi Belediyesi Nijer’in
Maradi Şehri ile, 2013 yılında Büyükşehir Belediyesi Kamerun’un Maroua şehri ile, 2013
yılında yine Büyükşehir Belediyesi Macaristan’ın Miskolc şehri ile kardeş şehir anlaşması
imzaladı.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserinin-13-tane-kardesi-var-h2723.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Avrupa Hastanesine 10 Gün Kapatma Cezası
Bir hastasına doktor yerine temizlik görevlisinin tedavi yaptığı yönünde iddialarla gündeme
gelen Avrupa Hastanesine Sağlık Bakanlığı tarafından 10 günlük kapatma cezası onaylandı.
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Đddiaya göre, Avrupa Hastanesi’ne Fizik Tedavi için giden Ü.M isimli hasta, doktor ya da
sağlık memurunun yapması gereken tedaviyi temizlik görevlisinin yaptığını bu yüzden
vücudunda yanıklar oluştuğunu söyleyerek Sağlık Müdürlüğüne şikâyette bulundu. Yapılan
soruşturma sonunda hastanın iddialarının doğru olduğu yönünde kanaate varılarak Avrupa
Hastanesine 10 gün kapatma cezası verildi. Ceza sonrasında hastane yönetimi yürütmenin
durdurulması için mahkemeye başvurmuş ve yürütmeyi durdurmuştu. Ancak Sağlık Bakanlığı
karara itiraz ederek cezanın onanması talebinde bulunmuştu. Buna istinaden Mahkemenin,
Bakanlığın talebi doğrultusunda kapatma cezasının 2-11 Ağustos tarihleri arasında
uygulanmasına karar verdiği öğrenildi. (Kayseri Gündem)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/avrupa-hastanesine-10-gun-kapatma-cezasi-h2724.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kunduracılar Hanında Son Fasıl
Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasına adını yazdıran Kunduracılık, Kayseri Kunduracılar
iş hanında ayakta kalmaya çalışan son birkaç usta tarafından makine üretimine karşı
direnmeye çalışıyor.
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Kayseri’de 1981 de faaliyete geçen kunduracılar iş hanında mesleğin son ustaları el emeği
kundura üretimini ayakta tutmaya çalışıyor. Düvenönünde 120 dükkânlı hanı terk etmeyen
son birkaç usta mesleğin yok olmaması için çaba harcıyor. Makine üretiminin artması,
hammadde sıkıntısı, usta yetişmemesi ve Çin üretimi ucuz ayakkabıların pazara girmesiyle
yok olmaya yüz tutan meslek, hanın emektarları ve baba mesleğine sahip çıkmaya çalışan
birkaç esnaf tarafından yaşatılmaya çalışılıyor.
Boş ve terk edilmiş bir görüntüye sahip handa kalan son ustalarda artık pes etmek üzere.
Kunduracılar hanın emektarlarından Ahmet Singin (61) mesleğin ve hanın o eski görkemli
günlerini anlatırken yüzünde özlem dolu bir tebessüm beliriyor.
Meslek sahibi olmanın önemi kalmadı
Eskiden meslek altın bilezikti şimdi meslek sahibi olmanın bir önemi kalmadı diyen Singin,
Kayseri’de kunduracılık mesleğinin bitme noktasına gelmesinin temel nedenin de bu
olduğunu söylüyor. Singin ’ biz daha yedi yaşındaydık okuldan çıkar çıkmaz babamızın
yanına gelirdik iş öğreneceğiz meslek sahibi olacağız diye. Zaman geçti teknoloji gelişti,
şartlar değişti. Meslek eski güzelliğini yitirdi. Bu işi yapmak isteyenlere gerekli şartları
sağlayamadık. Neticede yeni usta yetişmedi artık bizden sonra ne olur bilemem’ diyor. Baba
mesleği olan, yıllarca ekmek yediğimiz bu mesleği öldürmemeye çalışıyoruz diyen Singin el
emeğine eski ilginin kalmasından şikâyet ediyor.
Singin ‘ Eskiden bu handan çevre illere dahi mal üretilirdi. Sandık sandık mal giderdi boş
dükkân bulmanın imkânımı vardı. Makine üretimi ucuz ayakkabılara yenildik. El emeği
üretimin kalitenin bir önemi kalmadı herkes bir bir kapatıp terk etti hanı. Hoş eski topraklarda
olmasa bizde çoktan kapatırdık. Gelen birkaç eski müşteri ve ahbabın işiyle kendimizi
eğliyoruz burada’ diyor. Kayserililerin bu mesleğe sahip çıkamadıklarını söyleyen Singin,
ayakkabı üretimini kendi ellerimizle Konyalılara devrettik diyor.
Nesli tükenen kelaynak kuşuna döndük
Kunduracılar hanında ayakkabı imalatı yapan Uğur Topal bölgesel çapta bir marka haline
gelmelerine rağmen gelecek yıl ayakta kalabilme konusunda endişe duyduklarını ifade ediyor.
Topal ’ Ahmet amca artık bu hanın son ustası o da göçüp gittiği zaman Kayseri’de kundura
ustalığı ve özellikle mest ustalığı diye bir meslek kalmayacak. Bazen Hanın kapısından
girdiğimde o eski şen şakrak cıvıl cıvıl şaşalı günler geliyor gözümün ününe hüzünleniyorum.

Biz gözümüzü bu handa babamızın yanında bu meslekle açtık. Bir zamanlar elini öptüğümüz
altın bilezik sahibi ustalarımız şimdi sokaklarda süpürgecilik yapıyor. Bu durum ister istemez
ağır geliyor insana. Hanı ve mesleği bırakan gitti nesli tükenen kelaynak kuşları gibi bir elin
parmakları kadar kaldık’ diyor.
Babadan kalma bu meslekte eskiden ayakkabı imalatı yaparken, mesleğimizde el emeği,
sanatsal bir ilgi olurdu. Bu ilgi şimdilerde kalmadı. Özelikle de Çin’den gelen ayakkabılar bizi
çok etkiledi diyen Topal ‘ özellikle son 10 yılda Vatandaş, Çin'den gelen ve çok ucuza satılan
ayakkabılara yöneldi. Durum böyle olunca rekabet gücümüzü yitirdik. Ve artık Kayseri’de
kundura imalatının son evrelerine girdik’ şeklinde konuştu.
Haber: (stajyer) Mesut Davarcı
Fotoğraf: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/ozel-haber/kunduracilar-haninda-son-fasil-h2725.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Mustafa Miyasoğlu Vefat Etti
Edebiyatımızda Büyük Doğu çizgisinin son temsilcilerinden olan yazar ve düşünce adamı,
Akit Yazarı Mustafa Miyasoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
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Edebiyatımızda Büyük Doğu çizgisinin son temsilcilerinden olan yazar ve düşünce adamı,
Akit Yazarı Mustafa Miyasoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Akit Yazarı Mustafa Miyasoğlu, bir süredir Bağcılar'da özel bir hastanede tedavi görüyordu.
Miyasoğlu'nun dün öğle saatlerinde vefat ettiği bildirildi. Miyasoğlu'nu geçtiğimiz günlerde
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de ziyaret etmişti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/mustafa-miyasoglu-vefat-etti-h2726.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Avrupa
Hastanesinden
Açıklaması Geldi

Hizmet

Durdurma

Avrupa Hastanesi Mesul Müdürü Uz. Dr. Mehmet Medikoğlu, Đl Sağlık Müdürlüğü'nün
yaptığı inceleme sonrasında hastanelerinin sadece Poliklinik hizmetlerinin 10 gün süreyle
durdurulmasına verdiğini, bunun üzerine yasal haklarını kullanarak itirazda bulunduklarını
ancak adli tatil nedeniyle henüz sonuçlanmadığından, bayram sonuna kadar normal mesai
günlerinde aciller hariç olmak üzere hastanelerinde normal poliklinik işlemlerinin
yapılmayacağını bildirdi.
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Mesul Müdür Uz. Dr. Mehmet Medikoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''3 yıl önce bir
hasta hastanemize fizik tedavi için müracaat edip bir günlük tedaviden sonra bir daha
hastaneye uğramamış ve 1 yıl önce (hastaneye gelişinden 2 yıl sonra) neden icap ettiyse, ilgili
poliklinikten şikayetçi olmuş, sonra şikayetini geri almış ancak bu sırada Đl Sağlık Müdürlüğü
doğal olarak inceleme başlatmış ve özel hastaneler yönetmeliğinin bir maddesine dayanarak
hastanenin sadece poliklinik hizmetlerinin 10 gün süre ile durdurulmasına karar vermiştir.
Bize göre mevzuat ve yönetmeliklere aykırı oluşturulan bu karar tarafımızca Kayseri Đdare
Mahkemesine taşınmış ve yetkili mahkemece dava kabul edilerek Sağlık Müdürlüğünün
kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Sağlık Müdürlüğünün bu karara itirazı
üzerine Bölge Đdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştır. Bu şekilde
mahkemelere hem hastanemizin hem de Sağlık Müdürlüğünün yasal hakları çerçevesinde
birkaç müracaatı daha olmuştur'' dedi.Açıklamasında, ''Ancak Sağlık Müdürlüğünün
poliklinik faaliyetlerini durdurma (acil, ameliyathane, servisler, laboratuvarlar ve diğer
üniteler açık) kararı için almış olduğu 02 - 11 Ağustos arası zaman dilimi için mahkemelere
yapmış olduğumuz müracaat muhtemelen adli tatil nedeni ile henüz sonuçlanmadığından
bayram sonuna kadar masai günümüz olan 2, 5 ve 6 Ağustos günleri aciller hariç olmak üzere
hastanemizde normal poliklinik işlemleri yapılmayacaktır. 11 Ağustos’a kadar olan diğer
günlerde ise zaten resmi-özel hastaneler de mesai yapılmamaktadır'' diyen Dr. Medikoğlu,
''Bayram sonrası; 12 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hastanemiz güçlendirilmiş kadrosu,
modern donanımı ve hizmet aşığı elemanları ile değerli hemşehrilerimize hizmet vermeye
devam edecektir. Mahkeme sonucunun lehimize çıkması durumunda tazminat talebimiz saklı
olmak kaydı ile sağlık müdürlüğünün almış olduğu kararı uygulamakla birlikte yıllardır
sektöründe zirvede olan hastanemize destek veren kayseri halkına bu vesile ile teşekkür
ediyor ilgi ve teveccühlerinin bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum.
Mübarek Ramazan bayramının Đslam alemi ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesi dileği ile
saygılarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/avrupa-hastanesinden-hizmet-durdurma-aciklamasi-geldi-h2728.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Develi'de Örnek Đftar
Develi Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl Đlçedeki tarihi Roma Havuzunun
olduğu Elbiz Parkında düzenlenen iftar programının davetlileri ve iştirak bakımından örnek
bir iftar programı oldu.
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Kayseri Milletvekillerinden Đsmail Tamer ve Ahmet Öksüzkaya, Develi Kaymakamı Enver
Ünlü, Yahyalı Kaymakamı Ziya Polat, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Garnizon Komutan Vekili
J.Kd.Ütgm Erdoğan Mutlu, Emniyet Müdür Vekili Komiser H.Đbrahim Kazancı, Sindelhöyük
Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl, Şıhlı Belediye Başkanı H.Ahmet Coşkun, Zile
Belediye Başkanı Cuma Karademir, Ak Parti Đl başkan Yardımcısı Şükrü Şenkürtüncü ve
Yönetim Kurulu üyeleri, Ak Parti ilçe Başkanı Mehmet Durukan, CHP Đlçe Başkanı Sevgi
Nahide Yalçın, Demokrat Parti Đlçe Başkanı Mahmut Şişli, Saadet Partisi Đlçe Başkanı
Muammer Kulak BBP Đlçe Başkanı Fikret Ünal, Ak Parti ve MHP Meclis üyeleri, Đl Genel
Meclis Üyelerinden Mehmet Tuna, Mustafa Temur, Fazlı Öztürk, Develi Turizm Odaklı
Kalkınma Proje Koordinatörlerinden Yrd.Doç.Dr. Birol Akgül, Prof. Dr.Osman Özsoy, Köy
ve Mahalle Muhtarları, Seyrani Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu, Milli Eğitim
Müdürü Bekir Karabulut ve eğitimciler, Yeni Sanayi Yaptırma Derneği üyeleri ve
Sanayiciler, Genç Develililer Dernek Başkanı Mustafa Ağca, Kayseri’deki Develi
yardımlaşma Dernek Başkanı Kadir Özdamarlar ve Yönetim Kurulu, Kayseri Đli Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ünay Çakı ve Yönetim Kurulu, Süt Üreticileri Birliği,
Đstanbul, Antalya ve Alanya’daki Develi Dernek temsilcileri, Sindelhöyük Sulama
Kooperatifi, Sporcular, Yaz Kursu öğretmenleri, Atlı Spor Kulübü üyeleri iftarda bir araya
geldi.Fatih Alkaya Musiki Ekibinden eserlerin dinletisi ile başlayan program, Đlçe Müftüsü
Cafer Kılınç tarafından yapılan dua sonrasında konuşan Belediye Başkanı Recep Özkan;
Ramazan ayının ruhuna uygun olarak her yıl geleneksel iftar programının ilçede kaynaşmaya
vesile olduğunu söyledi.Kayseri Milletvekili Đsmail Tamer; Đlçe halkına Bölgesel Devlet
Hastanesi ve Đlçe Hastanesinin Doktor konusundaki eksikliklerinin giderilmesi hususunda
yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirme yaptı.Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya;
Develi ilçe Belediyemiz tarafından geleneksel iftar programının önemine dikkat çekerek,
“Birlik beraberliğimizi bozmak isteyenlere Allah fırsat verdirmesin. Dünyada iki yüzlü siyaset
var. Müslüman olmayanlara yönelik ufacık bir hadise olsa dünya ayağa kalkıyor ama
Müslüman coğrafyasında katliam yapılırken ölenler olurken kimsenin sesi çıkmıyor. Sadece
Türkiye ve Başbakanımız dillendiriyor. Mısırda ve Suriye'de akan kanın durdurulması için
arkamızda Müslüman devletlerin durmasını istiyoruz. Dünyada süre gelen mazlumların
ezildiği sistemin eşitlik üzere dönüşmesini diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/develide-ornek-iftar-h2730.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayseri'ye Hızlı Trenin Geleceği Tarihi Açıkladı
Ak Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, hızlı tren çalışmaları konusunda yaptığı
değerlendirmesinde, “Başbakanımızın da Kayseri’yi ziyaretinde dediği gibi Kayseri, 2016 yılı
ile 2023 yılları arasında hızlı tren hattı yapılacak iller arasında olacak” dedi.
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Türkiye’nin son yıllarda toplu taşıma konusunda büyük mesafe katettiğini söyleyen AK Parti
Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, hava yolu ulaşımının yapılan düzenleme ile belli bir
seviyeye geldiğinin altını çizdi. Öksüzkaya, 10.5 yıldır AK Parti’nin iktidarda olduğunu
hatırlatarak, “Belki demir yollarına bu süre içinde gerekli hassasiyeti gösterememiş olabiliriz.
Ancak son yapılan çalışmalarla birlikte demir yolları da hak ettiği önemi kazanıyor.
Kayseri’ye Yozgat-Yerköy hattından yaklaşık 141 kilometrelik hızlı tren hattı bağlanacak”
ifadesinde bulundu.Öksüzkaya, hızlı tren konusunda şu açıklamalarda bulundu:“2016 yılına
kadar mevcut yapıların bitirilmesi, 2016-2023 arasında da diğer yerlerin yapımı söz konusu.
Bunun gerçekten Türkiye ve Kayseri açısından sonderece önemli bir yatırım olacağını
düşünüyorum. 2016 yılına kadar Ankara-Yerköy hattı yapılacak. Viyadüklerle birlikte
tamamlanması akabinde de projelerin tamamlanarak kısa sürede 2016 yılında yapacağımız
tamamlama ile ilk etapta da Kayseri’nin 141 kilometrelik hattının bağlanması sözkonusu.
Bununla ilgili olarak çalışmalar sürüyor. Pahalı bir yatırım. Bu nedenle devletin imkanlarının
yolcu trafiğinin elverdiği ölçüde, yolcu trafeğinin gerektirdiği yerelrde hızlı bir şekilde
yapılmaya çalışılıyor. Kayseri’de inşallah Başbakanımızın en son ziyaretinde de söylediği gibi
2016 yılı sonrasında 2023’e kadar yapılacak iller arasında olacak.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseriye-hizli-trenin-gelecegi-tarihi-acikladi-h2733.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013
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Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi nedeniyle 3 Ağustos'ta 22
ayrı camide Sakal-ı Şerif programı düzenleneceğini açıkladı.

02 Ağustos 2013 Cuma 16:07

Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Kadir Gecesi öncesi basın toplantısı düzenledi.
Müftülükte gerçekleştirilen toplantıda konuşan Maraşlıgil, 03 Ağustos Cumartesi gününü 04
Ağustos Pazar günününe bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğunu bu gecenin ömürlük
günahların kefareti, kurtuluşumuzun vesilesi mübarek bir gece olduğunu söyledi.
"Kadir Gecesinin tüm müminlerin kalplerinin ve gönüllerinin coştuğu, camilerin dolup taştığı,
yaratana açılan ellerin boş dönmediği, tövbelerin, duaların kabul edildiği müstesna bir gece
olduğuna dikkati çeken Maraşlıgil, şöyle devam etti:
"Bilindiği gibi 3 Ağustos gününü 4 Ağustos gününe bağlayan gece mübarek Kadir Gecesidir.
Mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi, kendimize dönerek gaflet içinde geçirmiş
olduğumuz günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe etme ve
af dileme, bir daha yapmama kararlılığımızı Yüce Yaratıcımızın sonsuz rahmet ve mağfiretini
umarak yenileme, aramızdaki sevgi ve bağışlamanın hepimizi kucaklaması için bu yolda yeni
adımlar atma zamanıdır. Çünkü bu gece tüm müminlerin kalplerinin, gönüllerinin coştuğu,
camilerimizin dolup taştığı, yaratana açılan ellerin boş dönmediği, tövbelerin, duaların kabul
edildiği müstesna bir gecedir.
Bu vesile ile tüm Kayserili hemşerilerimizin Kadir gecesini tebrik ediyor, hakkımızda maddi
ve manevi her türlü hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
Sakal-ı Şerif ziyaretinin düzenleneceği cami ve zaman dilimleri şöyle: Kocasinan ilçesinde
öğle namazı sonrası Kurşunlu Camii, ikinci namazı sonrası Argıncık Çarşı Camii, 7 Ağustos
Çarşamba günü yatsı namazı sonrası Hacıkılıç Camii. Melikgazi ilçesinde, 3 Ağustos
Cumartesi günü, Teravih namazı sonrasında Hunat, Camii Kebir, Bürünğüz, Lale, Gülük,
Çukurlu, Büyük Bürünğüz, Gesi Bağları, Gesi Güzelkoy, Gesi Sağlık, Mimarsinan Merkez ve
Şeyh Camii. 3 Ağustos Cumartesi günü Talas'ta teravih namazı sonrası Yukarı Akçakaya,
Han ve Harman Camii. 7 Ağustos Çarşamba günü ikindi namazı sonrası Dedeoğlu ve Ali Sait
Paşa Camii.
***
KADĐR GECESĐ'NDE NASIL ĐBADET EDĐLMELĐ?
Bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilmeli?
Kadir Gecesi, Kadir Sûresi'nde de ifade edildiği üzere, "Kur'an'ın indirildiği; bin aydan daha
hayırlı olan; Rab'lerinin izniyle Ruh ve meleklerin her türlü iş için indiği; tan yeri ağarıncaya
kadar esenlik, huzur ve güven kaynağı olan" bir gecedir.
Mademki, bu geceyi bin aydan hayırlı yapan şey, Kur'an'ın bu gecede indirilmesidir; öyleyse
bizler bu geceyi Kur'an'ı okuma, anlama, yaşama ve yaşatma ziyafeti yapmalıyız. Kur'an'ın
mânâsına ve tefsirine ağırlık vererek onu idrak etmeli ve yaşamalıyız. Anladıkça ve yaşadıkça
onu yaşatmanın aşkını ve şevkini yaşamalıyız. Ayrıca bu geceyi, nafile namaz ve duayla
geçirmemiz tavsiye edilmiştir. Çünkü Sevgili Peygamberimiz, "Kim inanarak ve Hak rızası
için Kadir Gecesi'nde kalkarsa, (namaz kılar, ibadet ederse) onun geçmiş günahları affedilir."
(Buhari, Leyletü'l-Kadr, 1) buyurur.
Hz. Aişe (r.anha) anlatıyor: "Kadir Gecesi'nde nasıl dua edeyim dedim. Rasûlullah şu duayı
okumamı söyledi: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni,' ("Ey Allah!
gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.)" (Tirmizi, Da'avât, 89).
Bin aydan hayırlı gece
Bu gece maddî ve manevî bütün nimetlerin müminin gönlüne yağdığı, iki cihanın bayram
oluş müjdesinin müminin gönlünde hissedildiği, Kur'an, ibadet ve oruçla ruhun yükselişini
zihnin de müşahede ettiği bir gecedir. Böylesine bir gecede, Đlahi yardım ve manevi fetihler
bir sağanak yağmur gibi müminin gönlünü ve zihnini serinletir. Onu dünya kaygılarından ve
dertlerinden özgürleştirir. Kur'an-ı Kerim'de, Rabb'imizin bizlere çok büyük nimetler ikram
ettiğini gördüğümüzde, Allah'tan hatalarımız için bağışlanma dilememiz emredilmiştir.
Kadir; değer, kıymet, ölçü ve kudret mânâlarına geliyor. Rabbimiz nasıl ahirette kullarına
hikmetinden daha çok kudretiyle muamele edecekse Kadir Gecesi'nde de aynısını

yaşayacağız. Bu gecede, her geceyi Kadir bilenlere ve Kadir'i ihya edip hürmet gösterenlere
Đlâhî varidat dolu dolu gelecek. Bunları elde etmek için, Kadr'in kıymetini bilmek, yağan
manevi yağmurla kalbimizi yıkayabilmek için bu geceyi bir altın fırsat olarak bilmek
gerekiyor.
Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazan'ın
27'nci gecesi olduğunda karar kılınmıştır. Hz. Peygamber (sas) bunun kesinlikle hangi gece
olduğunu belirtmemiş; ancak "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek
rakamlı gecelerde arayınız." (Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3) buyurmuştur.
Namaz, tövbe ve dua
Kadir Gecesi'ni, namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua
yaparak değerlendirmeliyiz. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç
değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-ı
Sevrî, "Kadir Gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua
etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir.
Neden gizli tutulmuştur?
Allahü Teâlâ hikmeti gereği Kadir Gecesi'ni ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli
tutmuştur. Mesela, duanın kabul olduğu saati cuma günü içinde, makbul velisini insanlar
içinde, eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini de dünya ömrü içinde saklamıştır. Yine en
büyük ismi olan Đsm-i Azam'ı da diğer ismi içinde gizlemiştir. Bunların gizli tutulmasından
maksat müminlerin uyanık, dikkatli ve devamlı Allah'a ibadet ve taat içerisinde olmalarını
sağlamaktır. Müminler bu geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, ibadet ve taatle
değerlendirmelidir. Peygamber Efendimiz (sas) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir Gecesi'ni,
faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçirirse geçmiş
günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir, 1).
O af ânını yakalayalım
Bu gecenin öyle bir anı vardır ki o anda yapılan ibadet ve dualar mutlaka makbul olur. Bu
önemli anı yakalamak için gecenin bütününü tevbe ve istiğfar ile geçirmek gerekir. Gecenin
bütününü ibadetle geçiremeyenler en azından teravihten sonra bir miktar oturup dua
etmelidirler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-22-camide-sakal-i-serif-ziyarete-acilacak-h2735.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kayseri'de 40 Kişi Camide Đtikafa Girdi
Ramazan ayının son 10 gününde, Kayseri’deki Hacı Kılıç Camisi'nde kalmaya başlayan
yaklaşık 40 kişi, ''Đtikaf''a girerek gece-gündüz ibadet ediyor. Camide konaklayan oruçlu
vatandaşlar, sadece abdest almak için dışarı çıkıyorlar ve zamanlarının tamamını, namaz
kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, tespih çekip dua ederek geçiriyorlar.
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Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu Ramazan ayının son 10 gününde yapılan ve 'itikaf' adı
verilen ibadeti, bu sene Ramazan Ayı'nda Hacı Kılıç Camisi'nde yaşları 15 ile 90 arasında
değişen yaklaşık 40 kişi tarafından yapılmaya başladı. Đtikaf ibadetini yapanlardan Abdullah
Arslan, son yıllarda bu ibadetin unutulduğunu ama kendilerinin her yıl yapmaya çalıştıklarını
belirtti. Arslan, “Đtikaf adını verdiğimiz ibadet, Ramazan ayının son 10 gününde yapılan bir
ibadettir. Kuvvetli bir sünnet olarak ve unutulmuş bir sünnet olarak bilinir genelde. Biz bunu
ihya etmeye çalışıyoruz” dedi.
2-3 SAAT UYUYUP BÜTÜN GÜN ĐBADET YAPIYORLAR
Sabaha kadar uyumayarak ibadet yaptıklarını söyleyen Arslan, “Burada Kur'an-ı Kerim
okunuyor, namaz kılınıyor, tespih namazı kılınıyor. Bu tür ibadetleri elimizden geldiğince,
sabah kadar hiç uyumadan Allah’ın izniyle yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 40 kişiyiz. Sabah
namazını kıldıktan sonra öğle vaktine kadar uyuyoruz diğer zamanlarda ibadetimizi
yapıyoruz. Đsteyen uyuyor isteyen sabaha kadar hiç uyumuyor. Ama çoğumuz sabaha kadar
ibadet yapıyoruz. 24 saat buradayız, sadece abdest almak için çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.
15 YAŞINDAN 90 YAŞINA KADAR ĐBADET
Đtikafa katılan vatandaşlardan en genci 15, en yaşlısı ise 90 yaşında. En yaşlı üye, 90
yaşındaki Mustafa Kızıl ise bu yıl başladığını ifade ederek, “90 yaşındayım. Bu yıl başladım.
Daha önceden yapamadım, çünkü haberim olmadı” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-40-kisi-camide-itikafa-girdi-h2737.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Kara Kuvvetlerine Kayserili Komutan
Yüksek Askerî Şûra'nın (YAŞ) 3 Ağustos 2013 tarihinde tamamlanan Ağustos ayı olağan
toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst
rütbeye yükseltilecekler ile general ve amirallerden görev süresi bir yıl uzatılacakların
durumlarını görüşerek karara bağlandı.
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Buna göre; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Kaseri doğumlu olan Orgeneral Hulusi Akar,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na
Oramiral Recep Bülent Bostanoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Servet Yörük
getirildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ise emekliye sevk edildi.
Tüm kuvvet komutanları emekli olurken en büyük sürpriz Kara Kuvvetleri Komutanlığı
görevinde yaşandı. Teammüller gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması beklenen
ancak hükümet kanadının sıcak bakmadığı Bekir Kalyoncu emekli edildi.

YAŞ'TA SĐVĐL ĐNSĐYATĐF
Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanmasıyla beraber Necdet Özel'den sonraki
Genel Kurmay Başkanı da belli oldu.
AKAR ĐÇĐN TEAMÜLLER ES GEÇĐLDĐ
TSK'da terfilerde önemli olan iki şey teamüller ve yasalardır ancak bu atamalarda tamamiyle
bir sivil insiyatifin olduğu görüldü.
4 YIL GENEL KURMAY BAŞKANI OLACAK
TSK'da Kuvvet Komutanı olmak için sahada görev yapmanın şartı vardı. Örneğin; 1. Ordu
Komutanı Kara Kuvvetleri'ne atanıyordu. Hulusi Akar içinse bu teamüller bir kenara
bırakıldı. Bu da hükümetin Hulusi Akar'a ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesi olarak
görüldü. Akar görev yaptığı sürece Necdet Özel'in ve Başbakan'ın özel takdirini kazanmış bir
isim.Hulusi Akar, Necdet Özel'den sonra 4 yıl Genelkurmay Başkanlığı görevini yapacak.
Yüksek Askeri Şurası (YAŞ) kararlarını açıklandı. Kkorgeneral Hulusi Akar Kara Kuvvetleri
Komutanlığı'na getirildi. Đşte Hulusi Akar'ın hayatı ve biyografisi... Hulusi Akar kimdir?
ORGENERAL HULUSĐ AKAR KĐMDĐR?
ORGENERAL HULUSĐ AKAR 1952 YILINDA KAYSERĐ'DE DOĞMUŞTUR. 1972
YILINDA KARA HARP OKULUNDAN, 1973 YILINDA PĐYADE OKULUNDAN
MEZUN OLMUŞTUR.
1980 YILINA KADAR KARA KUVVETLERĐ KOMUTANLIĞINA BAĞLI ÇEŞĐTLĐ
BĐRLĐKLERDE TAKIM KOMUTANLIĞI YAPAN ORGENERAL AKAR, 1982 YILINDA
KARA HARP AKADEMĐSĐNDEN MEZUN OLMUŞ, ARDINDAN KURMAY SUBAY
OLARAK; 7'NCĐ PĐYADE ALAYINDA KARARGÂH BÖLÜK KOMUTANLIĞI, 12'NCĐ
PĐYADE
TÜMEN
KOMUTANLIĞINDA
LOJĐSTĐK
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ,
GENELKURMAY GENEL SEKRETERLĐĞĐNDE PLAN SUBAYLIĞI, KARA HARP
AKADEMĐSĐ ÖĞRETĐM ÜYELĐĞĐ, GÜNEY AVRUPA MÜTTEFĐK KUVVETLERĐ
KARARGÂHI (AFSOUTH NAPOLĐ/ĐTALYA) ĐSTĐHBARAT BAŞKANLIĞINDA
ĐSTĐHBARAT SUBAYLIĞI, KARA KUVVETLERĐ ĐSTĐHBARAT BAŞKANLIĞINDA
ĐSTĐHBARAT
ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ,
KARA
KUVVETLERĐ
GENEL
SEKRETERLĐĞĐNDE PLAN SUBAYLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA ÖZEL
KALEM MÜDÜRLÜĞÜ VE BOSNA-HERSEK TÜRK GÖREV KUVVETĐ
KOMUTANLIĞI GÖREVLERĐNĐ YÜRÜTMÜŞTÜR.
1998 YILINDA TUĞGENERALLĐĞE TERFĐ ETMĐŞTĐR. TUĞGENERAL RÜTBESĐ ĐLE
51'ĐNCĐ ĐÇ GÜVENLĐK PĐYADE TUGAY KOMUTANLIĞI VE GÜNEY AVRUPA
MÜTTEFĐK KUVVETLERĐ KARARGÂHI (AFSOUTH NAPOLĐ/ĐTALYA) PLAN
PRENSĐPLER BAŞKANLIĞI GÖREVLERĐNDE BULUNMUŞ, 2002 YILINDA
TÜMGENERALLĐĞE TERFĐ ETMĐŞTĐR. TÜMGENERAL RÜTBESĐ ĐLE KARA HARP
OKULU KOMUTANLIĞI VE KARA HARP AKADEMĐSĐ KOMUTANLIĞI
GÖREVLERĐNĐ YÜRÜTMÜŞ, 2007 YILINDA KORGENERALLĐĞE TERFĐ ETMĐŞTĐR.
KORGENERAL RÜTBESĐ ĐLE KARA KUVVETLERĐ LOJĐSTĐK KOMUTANLIĞI VE
3'ÜNCÜ KOLORDU KOMUTANLIĞI GÖREVLERĐNDE BULUNDUKTAN SONRA,
2011 YILINDA ORGENERALLĐĞE TERFĐ ETMĐŞTĐR. ORGENERAL RÜTBESĐ ĐLE
GENELKURMAY II NCĐ BAŞKANLIĞI GÖREVĐNĐ YÜRÜTMÜŞ, 2013 YILINDA
KARA KUVVETLERĐ KOMUTANLIĞI GÖREVĐNE ATANMIŞTIR.
BAYAN ŞULE AKAR ĐLE EVLĐ OLAN ORGENERAL HULUSĐ AKAR'IN ĐKĐ ÇOCUĞU
VARDIR.
ĐNGĐLĐZCE BĐLMEKTEDĐR.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kara-kuvvetlerine-kayserili-komutan-h2738.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

KTO Başkanı Hiçyılmaz'a , TOBB'da Görev
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Başkan Yardımcılığına seçildi.
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KTO'dan yapılan açıklamada, 1 Ağustos 2013 tarihinde yapılan TOBB’un 69’uncu Genel
Kurulu’nda M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun TOBB Başkanlığına yeniden seçildiği belirtilerek,
''TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 69. Genel Kurul'da,
Hisarcıklıoğlu, toplam 1734 delegenin imzasıyla aday gösterilmiştir. Tek aday olarak
seçimlere giren Hisarcıklıoğlu, geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle yeniden TOBB
Başkanı olmuştur. Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Filiz, Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile Kayseri Ticaret Odası TOBB
Delegelerinin de katıldığı genel kurulda, Kayseri Ticaret Odamız etkin görevler almıştır''
denildi.
Açıklamada, ''Yapılan genel kuruluda, Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Hiçyılmaz
TOBB Yönetim Kurulu 1. Yedek üyeliğinin yanı sıra TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkan
Yardımcılığına, Başkan Yardımcımız Đlhan Miraboğlu da yine Ticaret Odaları Konsey
Üyeliğine seçilmişlerdir'' ifadelerine yer verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kto-baskani-hicyilmaza-tobbda-gorev-h2740.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Sıtmapınar Şenlikleri 10 Ağıustos'ta Yapılacak
Felahiye Belediye Başkanı Đsmet Gürsel Kısır, 10’uncu geleneksel Sıtmapınar şenliklerinin 10
Ağustos’ta yapılacağını açıkladı.
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Felahiye Belediye Başkanı Đsmet Gürsel Kısır yaptığı açıklamada, şenliğe tüm Kayseri halkını
beklediklerini ifade ederken, şenliğe onur konuğu olarak Đstanbul'un Kadıköy Đlçe Belediye
Başkanı Selami Öztürk’ün katılacağını bildirdi.Belediye Başkanı Đsmet Gürsel Kısır,
10’uncusunu düzenleyecekleri şenlikte, ses sanatçısı Gaye Aksu’nun da sahne alacağını
belirterek, ''Đlçemizde yaşayan hemşehrilerimize, özellikle de gurbetçi hemşehrilerimize
unutulmaz bir gece yaşatacağız'' dedi.Hazırlıkların devam ettiğini de belirten Kısır, ''Halk
oyunları, havai fişek gösterileri ve ikramların olacağı 10’uncu Geleneksel Sıtmapınar
Şenliğine, Kayserili hemşehrilerimizin de teşrif etmelerini bekleriz'' diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/sitmapinar-senlikleri-10-agiustosta-yapilacak-h2741.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Takla Atan Otomobilde Ölümden Döndüler
Kayseri’de, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarken, kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza sonrası yaralanan 7 yaşındaki Đ.S. annesinin yanında ayrılmak istemeyerek aynı sedyede
hastaneye getirildi.
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Edinilen bilgilere göre, Düver kasabasında Ş.S.'nin kullandığı 34 HZ 1485 plakalı otomobil,
sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, otomobilde bulunan yolcular, E.S. (34),
S.S. (9), Đ.S. (7), A.S. ile otomobil sürücüsü Ş.S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı
üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Kazada yaralanan 7
yaşındaki Đ.S. annesinin yanından ayrılmak istemeyerek aynı sedyede hastaneye getirildi.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/takla-atan-otomobilde-olumden-donduler-h2742.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Bir Anne Oğluna En Güzel Bayram Hediyesi Verdi
Kayseri'de 1,5 ay önce böbrek yetmezliğine yakalanan ve 2 haftadır diyalize girmeye
başlayan 14 yaşındaki Hakkı Burak Özkan, annesinin bağışladığı böbrekle sağlığına kavuştu.
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Kayseri'de yaşayan 9. sınıf öğrencisi Hakkı Burak Özkan, 1,5 ay önce soğuk algınlığı
şikayetiyle gittiği hastanede grip olduğunu öğrendi. Doktorlar gribin yanında değerlerinde
değişimler olduğunu fark ettikleri Özkan’ı izlemeye aldı. Birkaç kez daha hastaneye giden
Özkan’a böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Đlaç tedavisine yanıt alınmayınca Özkan, diyalize
girmeye başladı. 2 haftadır diyalize giren oğlunun durumuna üzülen 33 yaşındaki anne
Hamiyet Özkan, böbreğini vermek için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer
Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsün’e başvurdu. Anne oğlun yapılan testlerin ardından nakil
olmasına karar verildi. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ayhan Dinçkan, yönetiminde gerçekleştirilen
operasyonla anneden alınan böbrek, oğluna başarıyla nakledildi.Kendisine ikinci kez hayat
veren annesine minnettar olduğunu dile getiren Hakkı Burak Özkan, “Kısa sürede böbrek
rahatsızlığına yakalandığım için çok üzülmüştüm. Hareketlerim kısıtlanmaya başlamıştı.
Diyalize girmeye başlayınca üzüntüm daha da arttı. Babam ve annem bana böbreklerini
vermek için konuştular. Annem vermeye karar verdi.Şuan sağlığıma kavuştum. Anneme ne
kadar teşekkür etsem azdır. Bayram öncesi beni yeniden hayata bağladı” dedi.Oğluna
böbreğiyle ikinci kez hayat veren anne Hamiyet Özkan da, sadece televizyonda takip etikleri
böbrek naklinin kendi başlarına gelince biraz tedirgin olduklarını hatırlattı. Oğlunun diyalize
girmesine dayanamadığını ifade eden anne Özkan, “Oğluma böbreğimi vermek için buraya
geldim. Şuan ikimizde sağlıklıyız. Yaklaşan bayram bizim için çifte mutluluk olacak. Herkes
organ bağışı konusunda duyarlı olsun, çünkü bizim hiç aklımıza gelmezdi” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/bir-anne-ogluna-en-guzel-bayram-hediyesi-verdi-h2743.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Đş Adamları Kadir Gecesi Öncesi Kur'an-ı Kerim
Dağıttı
Kayseri Genç Girişimciler Derneği, Kadir Gecesi münasebetiyle bin adet Kur'an-ı Kerim, 5 bin adet
kandil simidi dağıttı.
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Dernek görevlileri, Ramazan ayı ve Kadir Gecesi sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'na kurduğu
bilgilendirme standında vatandaşlara Kur'an-ı Kerim hediye etti. 5 bin adet kandil simidi
ikramında bulundu.Yapılan faaliyetle ile ilgili açıklama yapan Kayseri Genç Girişimciler
Derneği Başkanı Mehmet Gülsoy, Türk Đslam Alemi'nin Kadir Gecesi'ni kutlayarak, bizler
lüks iftar sofralarında birbirini ağırlayan iş adamları olarak değil, halkla iç içe, hakkaniyetle
kuran ve kandil simidi dağıttıklarını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/is-adamlari-kadir-gecesi-oncesi-kuran-i-kerim-dagitti-h2744.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

Dualar Mısır Ve Afganistan'a
Mazlumder ve Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarının ramazan boyunca haftada birgün
düzenlediği ÜMMET ĐFTARI'nın (Bir simit, Üç hurma, Bir su menülü) 4.sü geçtimiz
Cumartesi günü bay bayan, yaşlı genç ve çocuk altı yüze yakın Kayserilinin katılımıyla
meydan Bürüngüz Camii yanındaki alanda yapıldı.
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Yoğun bir katılımın yaşandığı panayır havasında geçen ümmet iftarında simit, hurma ve su
ile oruçlarını açan katılımcılar, Allah'ın verdikleri nimetlere şükrederek, oruç tutamayan tutsa
da iftar yapacak yiyecek bulamayan Müslüman kardeşlerini hatırladılar.Đftardan sonra Sadi
Özmen'in okuduğu Kuranı Kerim ve Rıza Bozdağ'ın yaptırdığı duada, mağdur ve mazlum
Afganistan Müslümanları ile bu günlerde Kahire'deki Adeviye meydanı ve Mısır'ın diğer
meydanlarında Milli iradeleri için darbecilere karşı kırmadan dökmeden yiğitçe mücadele
eden, bu uğurda üç yüz şehit beş bin yaralı veren Mısır Müslümanlarını

unutmadılar.Programda kısa bir konuşma yapan Gönüllü Kültür Kuruluşları sözcüsü ve
Mazlum-der Şube Başkanı Ahmet TAŞ, dünyanın Doğudan Batıya Kuzeyden Güneye birçok
bölgesinde Müslümanların mağdur, mazlum, sahipsiz müstekbirlerin ve emperyalistlerin
insafsız müdahaleleri sonucu çileli bir hayatı yaşamak zorunda kaldıklarını, yaptıkları ümmet
iftarları ile bu kardeşlerini bir nebze de olsa hatırlayarak ve günlük harçlıklarını onlarla
paylaşmayı düşündüklerini bildirerek, Müslümanların ramazanlarını kadir gecelerini ve
bayramlarını tebrik ettiğini söyledi.Đftarın ardından okunan Kuran-ı Kerim, dua ve konuşmayı
müteakiben topluca Bürüngüz Camiine giren davetliler. Akşam namazını birlikte eda ettiler.
Bu yıl yapılan ümmet iftarı organizesinden memnuniyetlerini dile getirdiler, organize edenlere
teşekkür ve tebrikleri ile dua ettiklerini bildirdiler.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/dualar-misir-ve-afganistana-h2745.html
Erişim Tarihi: 12.08.2013

