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Fırıncıların 280 derece ocak ile imtihanı
Kayseri'de, ekmek ustaları 280 derece karşısında iftara ekmek çıkarmak için çalışıyor.
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Kayseri'de zaman zaman 28 dereceyi gören hava sıcaklığı karşısında oruç tutan vatandaşlar
gölgelere akın ederken, ekmek ustaları da 280 dereceyi bulan fırın karşısında oruç tutmaya
çalışıyor. İftara ekmek çıkarmak için aşırı sıcaklığın karşısında ter döken ekmek ustaları,
sıcak karşısında oruç tutmakta zorlandıklarını dile getirdi.
Ekmek ustası Ali Sönmez, vatandaşların mevsim sıcaklıklarında bile oruç tutmakta
zorlandıklarını söyledi. Kendilerinin iftara ekmek çıkarmak için 280 derece fırın karşısında
çalıştıklarını söyleyen Sönmez, "14 senedir fırıncılıkla uğraşıyoruz. Ramazan ayının gelmesi
ile beraber vatandaşlar normal sıcaklıklar karşısında oruç tutmakta zorlanırken, biz 280 derece
fırın karşısında işimizi yapıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14050.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Annelerini kurt yiyen oğlaklara inek annelik
ediyor
Kayseri'de annelerini kurt yiyen ikiz oğlaklara inek sahip çıktı. Danasıyla beraber her gün
oğlakları emziren inek, görenleri hayretler içinde bırakıyor.
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Kayseri'de 1 ay önce dünyaya gelen ikiz oğlakların annesini kurt yedi. Annelerinin ölümünün
ardından öksüz kalan oğlakların sahibi Bekir Karadut, oğlakları beslemek için biberonla süt

verdiğini söyleyerek, "Bir akşam ahırdan çıktı ve bağlı bulunan ineği emdi. Gördüğüm
manzara karşısında ben de büyük şaşkınlık yaşadım. İnek de bu durumdan pek rahatsız
değildi ve oğlakları kabul ederek her gün emzirmeye başladı" dedi.
Oğlakların günde 2 kilo süt içtiklerini söyleyen Bakir Karadut, "Oğlaklar 1 aylıktır.
Annelerini sürüdeyken kurt yemiş. Biberonla besliyorduk ve bu bize zor geliyordu. Şimdi
oğlaklar ineği emiyor ve günde yaklaşık 2 kilogram süt içiyorlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14051.html
Erişim Tarihi: 02.07.2015

Kanser ilaçlarının eczanelerde satılmamasına
tepki
Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, kanser ilaçlarının 1 Temmuz'dan itibaren
eczanelerde satılmayacağına ilişkin olarak, uygulamanın hasta sağlığını hiçe sayan bir
uygulama olduğunu söyleyerek, "Bu uygulama ilaç güvenliğini de tehlikeye atıyor" dedi.
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Kayseri Eczacı Odası Başkanı Oğuzhan Ulutaş, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık uygulama
tebliğinde Nisan ayının 21’inde bir değişiklik yapıldı. Oradaki ifadede ‘Sağlık Bakanlığı’na
bağlı hizmet sunucularında yazılan kanser hastalarına ait reçeteler artık hastane tarafından
verilecek’ şeklinde bir değişikliğe gitti. Bunun da başlangıç tarihini 1 Temmuz olarak
belirledi. Kayseri için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde yazılan
reçetelerin yatan hasta şeklinde yazılmasını ve hastaların yatışının yapılarak hastanenin
içerisinde bulunan eczaneden de ilaçların alınarak hastalara bu ilaçların uygulanmasını ifade
ediyor" dedi. Uygulamanın şuan için Erciyes Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde yazılan
reçeteler için geçerli olmadığını söyleyen Ulutaş, "Aynı zamanda yine hastane tarafından
temin edilemeyen ilaçların reçeteleri, bugüne kadar raporlu ve normalden ayaktan şeklinde
reçete çıkıyordu. Bu değişikliğin eczaneler üzerine direk bir yaptırımı yok. ‘Siz bu reçeteyi
verirseniz, ben bu reçeteyi ödemeyeceğim’ şeklinde değil. Eğer bu ilaç hastanenin
eczanesinde mevcut değilse, yatan hasta reçetesi şeklinde yazılacak ve bu reçetelerimiz
eczaneler tarafından yatan hasta şeklinde karşılanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Uygulamanın ilaç güvenliğini de tehlikeye düşürdüğünün altını çizen Ulutaş, şunları söyledi:
"Biz bu uygulamayı ‘eski SSK eczanelerine geri dönüş mü başlıyor?’ şeklinde söylemiştik.
Bize göre bu uygulama hasta sağlığını hiçe sayan bir uygulamadır. Bu uygulamada ne kadar
kaliteli bir hizmet alabileceğiniz, lazım olan ilaçların reçete ile tedarik edilip edilemeyeceği
gibi soru işaretlerinin giderildiği söylenemez. Aynı zaman da bu uygulama ilaç güvenliğini de
tehlikeye atıyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14052.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yetim ve öksüzler sevindirildi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak toplum
barışı ve birliği açısından birçok etkinlik ve hizmeti yerine getirdiklerini bu amaç ile
yetimlerin bu toplumun bir parçası ve kollanması, korunması ve sahip çıkılması gerektiğini,
çünkü toplumsal dayanışmanın bunu getirdiğini söyledi.
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Fakirin, yetimin ve bakıma muhtaç olanların yanlarında…
Sadece Ramazan Ayı’nda değil her zaman ve her yerde fakirin, yetimin ve bakıma muhtaç
olanların yanlarında olduklarını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi
Belediyesi olarak “Sosyal Belediye” çalışmaları ile şehirde aç insan olmadığı, açıkta aile
bulunmadığını, kış günleri kimsenin soğuktan titremediğini, geçen yıl da 275 yetimin
bayramlıklarının alındığı kaydetti.
Yardımlaşma, paylaşma ve birlikteliğin…
Ramazan Ayı’nın yardımlaşma, paylaşma ve birlikteliğin sağlanması açısından bir fırsat
olduğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Melikgazi Belediyesi olarak her zaman toplumsal dayanışma ve barışın öncülüğü yapıyoruz.
Toplumun her kesimine ve her yaş grubuna hitap eden hizmetler sunuyoruz. Önceliğimiz
insandır. Bu nedenle halk ve çevre sağlığına, eğitime ve konutların sağlıklı yapılanmasına
önem veriyoruz. Bu toplumun bir parçası olan ve toplumsal birliğin ihtiyaç duyduğumuz
yetimlerimize sahip çıkıyoruz. Bu bayram öncesi de yaşları 1-7 arası yetim ve öksüzlerin
elbise, ayakkabı ve iç çamaşırı gibi baştan aşağı tüm giyimlerini biz karşılıyoruz. İncitmeden,
gururlarını kırmadan ve onurlarını zedelemeden onlara sahip çıkıp, topluma kazandıracağız.
Bizim bu çalışmamız bir bakıma teşvik niteliğindedir. Çünkü Kayseri hayırseverler şehridir.
Bunun için gerekli çalışma başlatılmış olup bayram öncesi bayramlıkları teslim
edilmektedir.”dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14053.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Gençlik merkezleri yaz tatilinde fırsatlar
sunuyor
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, pek çok alanda kursların düzenlendiği gençlik merkezlerinden
yararlanan gençlerin sayısının 16 bini bulduğunu belirterek, gençlerin bu tür merkezlerden
daha çok faydalanması çağrısında bulundu.
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Vali Düzgün, yaptığı açıklamada, Gençlik Merkezleri’nin 14-29 yaş grubu arasındaki
gençlerin kültürel ve sosyal alanda yetişmeleri, aynı zamanda eğitimlerine yardımcı olunması
amacıyla kurulduğunu hatırlatarak, Kayseri Gençlik Merkezi ve Seyyid Burhanettin Gençlik
Merkezi’nde 8 bin 652’si kız olmak üzere 16 bin 365 kayıtlı gencin bulunduğunu ifade etti.
Bu rakamların kendilerini sevindirdiğini ancak, daha çok gencin gençlik merkezinden istifade
ederek kendisini geliştirmesini istediklerini kaydeden Vali Düzgün, “Gençlik Merkezlerinde,
gençlerin yeteneklerinin ortaya çıkartılarak hayata atılmaları ve bir meslek sahibi olmaları
açısından önemli kurslar düzenleniyor. Yabancı dil kurslarından müzik kurslarına, kültürsanat kurslarından, spor branşlarındaki değişik kurslara kadar gençlik merkezlerimizde çok
güzel eğitimler veriliyor. Matematik, İngilizce, Ebru, Gitar, Ney, Bağlama, Keman, Halk
Oyunları, Kara kalem, Ahşap Boyama ve Takı Tasarımı alanlarının yanı sıra yaz kursları
kapsamında Siyer ve Kur’an-ı Kerim dersleri de verilmektedir. Halen 400’ün üzerinde
gencimiz bu kurslarımızdan faydalanmaktadır” dedi.
Vali Düzgün, özgüveni yüksek, milli ve manevi değer bilincine sahip gençlerin Türkiye’nin
geleceğinin garantisi olduğunu dile getirerek, gençlik merkezlerindeki eğitimlerde gençlerin
geleceğe hazırlanabilmeleri ve kendilerini geliştirmelerinin ön planda tutulduğunu söyledi.
- YAZ KAMPLARI VE YAZ SPOR OKULLARI
Vali Düzgün, gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle
değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan gençlik kampları ve yaz spor okulları
hakkında da bilgiler vererek, şöyle konuştu:
“Gençlerimizin okul harici serbest zamanlarında ailelerinden belirli bir süre ile ayrı kalarak
hem sorumluluk duygusunu ve birlikte yaşam kültürlerini geliştirecek hem de kamplarda
edinecekleri tecrübelerle özgüvenlerini ilerletebilecekleri gençlik kamplarına yönelik
çalışmalarımız da devam ediyor. Kayseri’den Mersin Silifke Deniz Kampına 14-15 yaş Erkek
Grubundan 34, Osmaniye Aslantaş Doğa Kampına 16-17 yaş Bayan Grubundan 34, Manisa
Kırkağaç Doğa Kampına 18-22 yaş Erkek Grubundan 32 gencimizin katılımıyla toplam 167
gencimizi kamp bölgelerine uğurladık. 4.Dönem Ramazan Kampı için de 44 gencimiz
Samsun’a gidiyor. Çocuk ve gençler ile engelli bireyleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine
sporcu kaynağı yaratmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla
yaz kurslarımızı da başlatmış durumdayız. Bu kapsamda, il genelinde Atletizm, Boks, Kick
Boks, Hentbol, Cimnastik, Bocce, Badminton, Eskrim, Judo, Güreş, Karate, Korfball, Masa
Tenisi, Muaythai, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis, Futbol, Voleybol, Basketbol, Su
Topu ve Yüzme olmak üzere toplam 24 branşta 6 bin öğrencimiz yaz spor okullarına kayıt

olmuş durumda. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak bu kursları ailelerimizin de
yakından takip etmesini istiyoruz.”
- GENÇLERE TAVSİYE
Yaşadığımız çağın bilgi ve teknoloji çağı olduğunu, her anlamda donanımlı gençlerin geleceği
şekillendireceğini kaydeden Vali Düzgün, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:
“Gençlerimiz ve öğrencilerimiz boş vakitlerini en verimli şekilde değerlendirmeli, kariyer
planlarını yapmalı ve bu plan doğrultusunda mesleki ve kültürel bilinçlerini geliştirmeliler.
Çağın gereksinimlerine, değişen ve globalleşen dünya koşullarına ayak uydurmalı ve
milletimizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma gayretinde olmalıdırlar. İyi eğitim almış
ve kendini geliştirmiş gençlerimizin ülkemiz ve yaşadığımız coğrafya açısından da çok
önemli olduğu unutulmamalıdır. En verimli çağlarında gençlerimizin TV ve bilgisayar
karşısında daha az vakit geçirerek, daha çok okuyarak kendilerine, ailelerine ve milletimize
faydalı bir evlat olmalarını diliyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14054.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Türkiye 22 yıl önce en karanlık günlerinden
birini yaşadı
Kayseri Hacı Bektaş-i Veli Derneği Başkanı Sadık Genç, Madımak olaylarının yıl dönümü
nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Bundan tam 22 yıl önce Türkiye, en karanlık günlerinden
birini yaşadı. Devletin gözü önünde 33 kişi, bir avuç yobazın elinde yakılarak Hakk’a yürüdü"
dedi.

01 Temmuz 2015 Çarşamba 13:20

"Pir Sultan Abdal’ı anmak üzere Sivas’a giden ozanlar, yazarlar, gençler, önceden planlanan
bir oyunla diri diri yakıldı. Sivas'ta aramızdan ayrılan tüm canlarımızı bir kez daha saygı ile
anıyor, mücadelelerine ortak oluyorum" diyen Sadık Genç, "Aradan 22 yıl geçmesine rağmen
acımız ilk günkü gibi taze ve can yakmaya devam ediyor. Devam ediyor çünkü 22 yıl
geçmesine rağmen halen katiller dışarıda dolaşıyor. İnterpol tarafından aranan sanıklar ülkeler
arasında rahatlıkla seyahat edebiliyor. Katliamın 1 numaralı sanığı Cafer Erçakmak, nerde
saklandığı bilinmez ama Sivas’ta yaşamını yitirip toprağa veriliyor. Yine aynı şekilde
katliamın diğer sanığı Vahit Kaynar, Polonya’ya giriş yaparken yakalanmış ancak AKP’nin
uygulamalarıyla tekrar serbest bırakılmıştır. Ancak bizler 2 Temmuz'da Sivas'ta olamıyoruz.
Bundan 22 yıl önce katiller slogan atarken, kentin içinde rahat rahat oteli ateşe verirken hiç
bir engel yoktu ancak bizler Sivas'a yaklaşırken kilometreler öncesinden araçlarımız
durduruluyor, kente girmemize izin verilmiyor ve karanfil bırakmamız engelleniyor.
Soruyoruz, bu kadar polis ve asker 22 yıl önce neredeydi? Neden o gün sadece izlemekle
kaldınız. Sokakta iki kişi bir araya geldiğinde tazyikli su sıkanlar, o gün sıkacak suyunuz yok
muydu?

O gün hedef Alevilerdi, aydınlardı, hedef laiklikti, cumhuriyetti. Şeriat isteriz diye slogan
atanların çağdaşlaşmaya tepki olarak yürüttükleri bir kara propagandaydı. İnsanları diri diri
yakacak kadar insanlıktan çıkmış azılı bir güruhun saldırısı sonucu ne yazık ki ülke tarihine
kara bir leke gibi işlendi. Sivas hâlâ bu kara günün ayıbını yaşıyor. Bizler otel utanç müzesi
olsun derken hükümet bilim ve kültür merkezi yaptı üstelik oteli yakanların isimlerini de en
başa yazdı. Ayıptır, günahtır, zulümdür" ifadesinde bulundu.
Genç açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Aradan 22 yıl geçmesine rağmen Madımak yanmaya devam ediyor. Iki sene öncesine kadar
otelin altında kebap evi ruhsatı verenler bu topluma nasıl hesap verecek. Hiç mi vicdanınız
sızlamaz.
Göstermelik mahkemelerle yargıladılar, dava uzadıkça uzadı ve şimdi zaman aşımı
gerekçesiyle dava bitirilmek isteniyor. İnsanlık suçunda asla zaman aşımı kararını
tanımıyoruz.
22 yıl aradan sonra artık devlet bu katliamla yüzleşmeli. Hiç bir şey saklı gizli tutulmamalı.
Madımak'ın katillerinin nerede oldukları bilinmesine rağmen göz yumuluyor. Yurt içi ve
yurtdışındaki sanıkların yargılanması devam etmeli ve gerekli cezanın verilmesi
sağlanmalıdır.
Ülkemizde, sınır komşularımızda ve dünyanın neresinde olursa olsun bu tür katliamların
yaşanmaması ümidiyle barış, huzur ve aydınlık bir gelecek beklentisiyle… Canlarımızı bir
kez daha saygı ve sevgiyle anıyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14055.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Büyükşehir'de şok görev değişiklikleri
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey yöneticiler arasında görev değişiklikleri
yaşandı.
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Yapılan değişiklikler çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Av. Veli Böke, Genel
Sekreter Yardımcısı olurken Ahmet Darendelioğlu'nun da Genel Sekreter Yardımcısı olarak
atanmasına karar verildi.
Mali Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Koç, İtfaiye Daire Başkanı Aytekin Kahraman, Kültür
ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan ve Makine İkmal Daire Başkanı Ali Küçükoğlu
müfettiş olarak görevlendirildi.
Bu isimlerden boşalan yerlere de yeni atamalar yapıldı. Buna göre Kaski Mali Hizmetler
Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı, Mustafa
Metin Kızılkan İtfaiye Daire Başkanı, Kocasinan Belediyesi'nden Salih Özgöncü Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanı, Büyükşehir Belediyesi AB Sorumlusu Selman Sürmelioğlu da
Makine İkmal Daire Başkanı oldu.
Bunlarla birlikte Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Dr. Seyit Ahmet Okur emekliye
ayrılırken yerine Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Halit Taşyapan atandı. Halit

Taşyapan'dan boşalan göreve ise aynı birimde Peyzaj Mimarı olarak görev yapan Mustafa
Acıkan getirildi.
İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı İbrahim Yapar İç Denetçi olarak atandı. Yapar'ın yerine
ise
Kocasinan
Belediyesi
Başkan
Yardımcısı
İlyas
Yıldırım
getirildi.
Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali Eren mühendis olarak görevlendirilirken yerine Coğrafi Bilgi
Sistemleri sorumlusu Emre Yaylagül atandı.
Ali Osman Türkoğlu İnsan Kaynakları Daire Başkanı, Duran Safrantı Tarımsal Hizmetler
Daire Başkanı olarak görevlendirildi.
Basın Danışmanı Sami Dayangaç'ın yerine ERÜ Basın Yayın Müdürü Osman Yalçın'ın
getirilmesine karar verilirken Spor A.Ş Genel Müdürü Ali Üstünel de görevinden ayrıldı. Ali
Üstünel'den boşalan görevi şirkette yönetim kurulu üyesi olan Ali Küçükoğlu'nun
üstlenmesine karar verildi.
Ayrıca Zabıta Daire Başkanı Ali Çelebi'nin KASKİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına
karar verildi. Bütün bunlara ilave olarak, 4. Genel Sekreter Yardımcılığı vekaleti kaldırıldı ve
Bayer Özsoy Kırsal Hizmetler Daire Başkanı olarak atandı.
HÜCRE YENİLENMESİ
Yapılan değişikliklerle ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik, bir hücre yenilenmesi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Uzun yıllardır belediyemize
ve dolayısıyla şehrimize hizmet eden bürokrat arkadaşlarımız arasında görev değişikliklerine
gittik. Yani bir hücre yenilenmesi gerçekleştirdik. Öncelikle kendilerine verdikleri
hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra, önceki arkadaşlarımızın bilgi birikimi
ve tecrübelerinden de yararlanarak yeni ekiple güçlü bir sinerji oluşturup şehrimiz için tüm
gücümüzle çalışmaya, yeni proje ve yatırımlarla Kayseri'yi daha ileri noktalara taşımaya
gayret edeceğiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14056.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Bünyan Belediyesi hizmet atağına devam ediyor
Bünyan Belediyesi, Büyükşehir yasası ile hizmet sınırlarına dâhil olarak mahalle statüsü
kazanan belde ve köylerde hizmete devam ediyor.
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Bünyan Belediyesi 6360 sayılı Büyükşehir yasası ile hizmet sınırlarına giren ve mahalle
statüsü kazanan belde ve köylerde ki büyük eksikleri bir bir gidermeye devam ediyor. Bünyan
belediyesi bir yandan bu mahallerin alt ve üst yapı eksiklerini giderirken diğer yandan da
mahalleleri sosyal donatı alanlarına kavuşturuyor.
Mahallerde KASKİ ile yaptığı koordineli çalışmasıyla altyapı eksiklerini gideren Bünyan
Belediyesi, yol bakım onarım ve yeni yoların açılmasıyla çevre düzenlemesinde aralıksız
olarak devam ediyor. Bu kapsamda Ağcalı ve Köprübaşı mahallerinde eksikleri gideren
Bünyan Belediyesi Güllüce mahallesinde çalışmaların startını verdi. Bünyan’da yol sorunu

kalmayacak parolasıyla aralıksız çalışan Bünyan Belediyesi bu yıl içinde Büyük Tuzhisar,
Burhaniye, Dağardı, Ekinciler, Elbaşı, Emirören, Girveli, Hazarşah, İğdecik, Karacaören,
Karahıdırlı, Karakaya, Kardeşler, Koyunabdal, Sultanhanı, Sıvgın, Yağmurbeyli, Yenisüksün,
Samağır, Karadayı, Kösehacılı, Akmescit, ve Yünören mahallelerinin eksiklerini kalıcı olarak
gidermeyi planlıyor.
Kısa sürede geçmişten gelen ağır borç yükünden kurtularak hizmet atağına geçen Bünyan
Belediyesi her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçede temel eksikleri kalıcı olarak çözüme
kavuşturmak için çalışıyor. İlçenin Büyük eksiklerinden olan ve yer yer sadece birkaç oyun
aletinden ibaret olan parkları baştan sona yenileyerek tam anlamıyla vatandaşların
kullanabileceği modern parklar haline getiren Bünyan Belediyesi, ilçedeki gençlerin ve
çocukların daha sağlıklı oyun alanlarına kavuşması için ilçede ilk olacak futbol sahalarının
yapımına da devam ediyor.
ÜÇÜNCÜ HALI SAHA GÜLLÜCE’ YE
Fatih Mahallesi ve TOKİ Mahallesinde başlayan halı saha alanları ve parklardan sonra üçüncü
halı saha için kolları sıvayan Bünyan Belediyesi Güllüce Mahallesinde temel attı. Bünyan
Belediyesi, Güllüce Mahallesinde yol yenileme ve yeni yolların yapının yanı sıra Velioğlu
İlköğretim Okulu bahçesinde yapacağı halı sahanın temelini attı. Mahallenin büyük
eksiklerinden biri olan futbol sahsının kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması
planlanırken, yapılacak olan bu hizmet mahalle sakinlerini ve özellikle de futbol düşkünü
çocukları çok sevindirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14057.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

İmarlı gelişmenin ve ekonominin göstergesi
elektrik trafoları
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir şehrin imar, plan ve sağlık
yapılanması ile ekonomik kalkınmasının en büyük göstergesinin enerji kullanımındaki miktar
ve kesintisiz olmasının büyük önemi olduğunu bildirdi.
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Enerjinin üretimi ve kullanımının ülke için ekonomik kalkınmışlığı ile direkt olarak bağlantılı
olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bir şehirde kesintisiz, sürekli ve düzenli
bir elektrik aktarımının, ulaşımının ve kesintisiz olmasının son derece önemli olduğunu
kaydetti.
Melikgazi Belediyesi olarak 81 mahallede kesintisiz bir enerji aktarımı için elektrik trafoları
için yer tahsis ettiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları söyledi:
6 MAHALLEDE 12 TRAFO MERKEZİ İLE KESİNTİSİZ ENERJİ AKTARIMI
“Melikgazi büyüyor ve gelişiyor. Ancak bu planlı ve düzenli bir büyüme ve gelişmedir.
Gecekondu yapılmamaktadır. Kentsel dönüşüm ile şehrimiz, modern yapılarla yaşanabilir
mahallelere kavuşmuştur. Her geçen gün planlı bir şekilde büyüyen Melikgazi’de ekonomik
gelişmişlik sağlanmaktadır. Bir şehrin enerji aktarımı ve harcaması o şehrin kalkınmışlığının
göstergesidir. Bu nedenle enerjiye büyük önem veriyoruz. Son olarak Tınaztepe, Kocatepe,

Selimiye, Alpaslan, Hürriyet, Becen, Erenköy, Anbar ve Ağırnas Mahallerinde olmak üzere
toplam 12 ayrı alanda elektrik trafo binası için arsa tahsisinde bulunduk. Melikgazi Belediyesi
olarak enerji aktarımı ile hem binaların, evlerin, parkların aydınlatmasının sürekliğini sağlıyor
hem de bu semtlerde bulunan sanayi ve KOBİ tesislerin üretimine katkı sağlayarak
ekonomiye güç katıyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14058.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Şehit ve gazilerimiz sayesinde huzurluyuz
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik şehit ve gazilerimizin fedakarlığına dikkat
çekerek "Bedel ödeyen şehit ve gazilerimiz sayesinde güvenle hayatımızı sürdürüyor, huzur
içerisinde Ramazan'ı idrak ediyoruz" dedi.
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Büyükşehir Belediyesi İftar Buluşmalarının altıncısı şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla
yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik ile birlikte katıldığı
iftar sofrası, şehit ailelerine Büyükşehir Belediyesi'nce verilen konutların bulunduğu TOKİ'de
kuruldu. Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra bölge sakinlerinin de iştirak ettiği iftar öncesi
masaları tek tek gezen Başkan Çelik, vatandaşlarla sohbet etti. Alkışlarla karşılanan Başkan
Çelik'e ilgi büyüktü.
İftara, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç'ın yanısıra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri
Şube Başkanı Ali Yavuz ile Muharip Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı da katıldı.
İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, tüm katılımcıların
Ramazan ayının hayırlı ve mübarek olması dileğinde bulundu. Komşu ülkelerde sıkıntılar
yaşanırken ülkemizde var olan huzur ortamının önemine işaret eden Başkan Çelik, "Rabbime
hamdolsun, bizleri huzur ve afiyet içerisinde bu sofralarda bir araya getiriyor. Etrafımız ateş
çemberiyken, insanlar bombalar altında hayatta kalma mücadelesi verirken; bizler, huzur ve
refah içerisinde orucumuzu tutup iftarımızı yapıyoruz. Bunun için Cenabı Hakk'a ne kadar
şükretsek azdır" dedi.
"BU TOPRAKLAR İÇİN BEDEL ÖDENDİ"
Ülkemizdeki var olan huzur ortamının sağlanması için bedel ödeyenler olduğunu vurgulayan
Başkan Mustafa Çelik, "Vatan için mücadele eden gazilerimiz, bu topraklar için canını veren
şehitlerimiz var. Onların verdiği mücadelenin ve gösterdiği fedakarlığın neticesinde bugün
burada huzurla ve güvenle hayatımızı idame ettiriyoruz. Bu vesile ile bir kez daha tüm
şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Vatan için bir can feda etmenin
acısına karşılık, sizler şehit yakını olmanın gururuyla teselli buldunuz. Vakarınız, duruşunuz
ve fedakarlığınızla hepimize örnek oldunuz. Rabbim sizlerden ebediyen razı olsun ve inşallah
sevdiklerinizle cennette buluştursun" diye konuştu.

Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ve her şartta şehit aileleri ve gazilerle
birlikte olacaklarını da sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14059.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Vali Düzgün İftarını çocuk evleri ve yuvalarda
kalan çocuklarla birlikte açtı
Kayseri'de Çocuk Evleri ve yuvalarda kalan devlet koruması altındaki çocuklar, Vali Orhan
Düzgün ve eşi Gül Düzgün'ün ev sahipliğinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.
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Özel bir restoranda düzenlenen iftar programına Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün’ün yanı sıra
Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz
eşleri ile birlikte katılırken, Çocuk Evleri ve yuvalarda çalışanlar ile ev anneleri de çocuklara
eşlik etti.
ali Düzgün, iftar yemeği sonrasında yaptığı konuşmada, Ramazan Ayı münasebetiyle
çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iftara katılan çocukların
Ramazan aylarını tebrik etti.
Çeşitli vesilelerle çocuklarla bir araya geldiğini hatırlatan Vali Düzgün, birlik, beraberlik ve
dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği Ramazan ayında da devlet koruması
altındaki çocuklarla birlikte bu duyguları paylaşmanın önemini vurguladı.
Vali Düzgün, iftar sofrasında ağırladığı çocuklara tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:
“Yaz tatilinde vaktinizi iyi değerlendirerek, mümkün olduğu kadar kitap okumanızı ve
gençlik merkezlerimizde verilen kurslara katılmanızı tavsiye ediyorum. Gençlik
merkezlerimizde, yüzme kursundan satranç kursuna, bilgisayar kursundan gitar kursuna
varıncaya kadar çok çeşitli kurslar var. Merak duyduğunuz dallarda bu kurslara katılmanızı ve
devam etmenizi öneriyorum.”
İftar programının ardından Çocuk Evleri ve yuvalarda kalan çocukları doğum günü sürprizi
bekliyordu. Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün, yakın günlerde doğan çocuklar için özel olarak
hazırlanan doğum günü pastasını onlarla birlikte keserek, doğum günlerini kutladı.
Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün, sevgi gösterileri arasında, 'Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir
hayat’ dileğiyle çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Gönüllerince eğlenen çocuklar, iftar ve
doğum günleri programı için Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün’e teşekkür ederek, hatıra
fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14060.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Bıçaklı yaralamaya 2,5 yıl hapis
Kayseri’de, iki grup arasında çıkan kavgada E.K.’yi yaralayan Y.B. çıkarıldığı mahkemede
2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz sanıklar Y.B. ve M.Y. hazır
bulunurken, olayla ilgili yargılanan Y.E. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada sözleri sorulan
M.Y. “Bizim olayla ilgili herhangi bir kastımız yoktu. Olay yerine de kavga etmek için
gitmedik. Ben bıçak kullanmadım” dedi.
Tutuksuz yargılanan Y.B. ise, “Olay yerine kavga için gitmedik. Bizde bıçak da yoktu. Olay
yerinde kavga çıkınca bıçak elime geçti. E.K.’yi de bu şekilde yaraladım. Herhangi bir kastım
yoktu” ifadelerini kullandı.
Yapılan yargılama sonucu M.Y. ve duruşmaya katılmayan Y.E. beraat ederken, Y.B. ise
yaralama suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
-OLAY GÜNÜ
21.02.2014 günü Kiçikapı Vatan Caddesinde meydana kavgada Y.B., E.K.’yi bıçakla
yaralamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14061.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yeniden seçilen Kalkan'dan teşekkür mesajı
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanlığına seçilen Aydın Kalkan düzenlediği basın
toplantısında kendisini seçen delegelere teşekkür etti.
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Sendika binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube
Başkanı Aydın Kalkan, "Bildiğiniz gibi 4 ay önce milletvekilliği adaylık süreci yaşamıştım.
AK Partiden 9. sıradan aday olmuştum ama seçilemedim. Tekrar Eğitim Bir-Sende Şube
Başkanlığına dönmek için olağanüstü genel kurul yapmamız gerekiyordu. Bu süre içerisinde
arkadaşlarımız sendikamızı 4 ay süreyle çok güzel temsil ettiler" diye konuştu.
Kalkan ayrıca, "Geçtiğimiz Cumartesi günü 2 liste halinde seçime gittik. Aydın Kalkan ve
ekibine 86 oy verdiler. Bizi göreve seçtiler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eğitim
Bir-Sen'i hep birlikte temsil etmeye çalışacağız. Memur-Sen İl temsilciliği de benim
üzerimdeydi ama milletvekili adaylığımdan dolayı İrfan bey temsil etti. Onlara da bugün

başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yaptıkları bu çalışmalarla Memur-Sen'i
çok güzel temsil ettiler" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14062.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Vali Düzgün, Alman heyetini kabul etti
Vali Orhan Düzgün, Almanya’dan gelen iş adamlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.

01 Temmuz 2015 Çarşamba 15:36

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette
konuşan Vali Düzgün, Berlin, Hamburg, Viyana ve Münih’ten gelen heyetin ilimizi ziyaret
etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Almanya ile köklü bir geçmişe sahip olan
ilişkilerimizin gelen heyetle daha da artması arzusunda olduğunu ifade etti.
Türkiye’de ticaret denilince akla Kayseri’nin geldiğini hatırlatan Vali Düzgün, gelen
heyetlerle kurulacak olan yeni işbirlikleri ile ticaret hacminin daha iyi seviyelere geleceğine
inancını dile getirdi.
Vali Düzgün, Kayseri’nin 123 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Kayseri ‘de başta mobilya, tekstil, çelik, elektrikli ev aletleri olmak üzere birçok alanda
üretim gerçekleşmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde mevcut Türk şirketleri diğer
ülkelerle yeni ortaklıklara başladılar ve dünyaya açılım noktasında bu ortaklıkların önemli bir
fonksiyon ifa edeceğini düşünüyorum. Türkiye ile Almanya arasında ticari ilişkiler çok
önemli seviyelerde, Almanya ile yıllık ticaret hacmimiz 38 milyar dolar civarında ve Almanya
Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı konumunda. Almanya dış ticareti açısından da Türkiye ilk
7 ülke arasında yer alıyor. Bu ticari ilişkilerimiz sizlerle birlikte daha da artacaktır.”
Türkiye’nin son yıllarda ticaretin yanında turizmde de ciddi atılımlar gerçekleştirdiğini
anlatan Vali Düzgün, atılımlarla birlikte Türkiye’nin en fazla turist kabul eden dünyanın 6’ncı
ülkesi olduğunu ve gelen turistlerin önemli kısmını Alman turistlerin oluşturduğunu belirtti.
Vali Düzgün, Kayseri’de de Türkiye’deki turizmin gelişmesine paralel olarak önemli
gelişmeler yaşandığını ifade ederek, kış turizmi ve Kapadokya ile olan yakınlığının
Kayseri’nin en önemli turizm avantajları olduğunu söyledi.
Özellikle kayak turizmine ilgisi olan Alman vatandaşları için Erciyes’in çok önemli bir
destinasyon olması gerektiğini belirten Vali Düzgün, Almanya’dan gelen heyetle turizm
anlamında
da
ilişkilerin
tesis
edilmesi
temennisinde
bulundu.
Heyet Başkanı Ulrich Zeutschel ise, “Şehre girer girmez Kayseri’nin o tarihini, kültürünü
hissettik” diyerek sıcak karşılamasından dolayı Vali Düzgün’e teşekkür etti.
Zeutschel, kendisinin ve heyette bulunan iş adamları ve şirket yöneticilerinin Kayseri’yi
önemsediğini ve yeni işbirlikleri için heyecan duyduklarını ifade ederek, Almanya ile Türkiye
arasındaki ilişkilerin Kayseri ile yapılacak yeni ortaklıklar ile daha da güçleneceğine
inandığını anlattı.

Vali Düzgün, kendisine Almanya’nın önemli lezzetlerinden biri olan bademli çikolata hediye
eden Heyet Başkanı Zeutschel’e, Kültepe’den çıkarılan ve Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen
tarihi eserin replikasını hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14063.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

İşçilere çifte bayram
Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan işçiler, Ramazan Bayramı öncesi ikramiye sevinci
yaşadı. Belediyede çalışan 575 işçinin toplam 448 bin 600 lira tutan 13 yevmiyelik
ikramiyeleri ödendi.
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Belediye işçilerine yıl boyunca 4 dilim halinde toplam 52 yevmiye olarak ödenen
ikramiyelerin, 2015 yılına ait 13 yevmiye tutarındaki ikinci dilimi hesaplarına yatırıldı.
Bütün sosyal haklarını günü gününe aldıklarını ifade eden işçiler, bayram öncesi yatırılan
ikramiyenin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar bütün sosyal haklarımızı,
ikramiyelerimizi hep günü gününe aldık. Mustafa Çelik başkanımıza teşekkür ediyoruz.
Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerimizi yatırarak yüzümüzü güldürdü" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14064.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

AGD'den Çin zulmüne karşı protesto
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi üyeleri Doğu Türkistan’da katliam yapan
Çin’i protesto ederek Doğu Türkistanlılar için dua etti.
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Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan AGD Kayseri Şubesi üyeleri, Doğu Türkistan’daki
Müslümanlara karşı katliam yapan Çin’i protesto etti. Grup adına açıklama yapan AGD
Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Av. Baki Coşkun, vatandaşları İslam ümmeti üzerine
oynanan oyunlara karşı duyarlı olmaya davet ederek, ”Ramazan ayının manevi havasımda
oruçlu olduğumuz, kardeşliği, paylaşmayı, merhameti daha çok hissettiğimiz bu günlerde
Doğu Türkistan’ı kana bulayan bir katliam yaşanmaktadır. Doğu Türkistanlı Müslümanlara
karşı aralıksız bir zulüm, baskı uygulanmakta; ata yurdumuzda camiler kapanmakta, oruç

tutanlar ölümle cezalandırılmakta, bayramlar yasaklanmakta, nüfus yapısıyla oynanarak
kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden kundaktaki bebeklere varıncaya kadar tüyler ürpertici
şekilde soykırım yapılmaktadır. Irkçı, faşist, işgalci Çin yönetimi evrensel insan hakları,
çocuk hakları, vatandaşlık hakları gibi birçok temel hak ve özgürlükleri hiçe sayarak dünyanın
gözü önünde bu vahşeti işleme cüretini göstermektedir. İçinde yaşadığımız bu mübarek
zaman diliminde ülkemizde bu vahim olay ve Doğu Türkistan’da yüreklerimizi parçalayan bu
tablo, Suriye’de yaşanan süreç, İslam ülkelerinin bir ve bütün olarak oluşturacakları bir İslam
Birliği’nin eksikliğinin nelere mal olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından Doğu Türkistan için gözyaşları içinde hep birlikte dua edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14065.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kocasinan, Erkilet Yonca Kavşağı'nı
renklendirdi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı'yla Kuzey Çevre
Yolu’nu kesiştiren 76 bin metrekarelik yonca yaprağı şeklindeki kavşağı renklendirerek geniş
bir yeşil alan haline getirdiklerini söyledi.
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Kocasinan’ın, Kayseri’nin giriş kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar,
“Havaalanı, otobüs terminali, tren garı ve şehrimizin ana ulaşım arteri Kuzey Çevreyolu
Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunuyor. Şehrimiz açısından çok büyük önem
taşıyan giriş kapıları bu güzergahlar üzerinde yer alıyor. Bir şehrin güzelliğini, temizliğini,
gelişmişliğini o şehrin aynası olan giriş kapıları gösterir. Kayseri’ye gelen misafirlerimizin de
şehir hakkındaki ilk izlenimleri bu giriş kapılarında oluşuyor" dedi. Başkan Çolakbayrakdar
açıklamasına şöyle devam etti, "Biz de Erkilet Bulvarı'yla Kuzey Çevreyolu’nun kesiştiği
yonca yaprağı görünümündeki kavşağı tertemiz bir yeşil alan haline getirdik. Kayseri’ye giriş
yapan misafirlerimizi artık mis kokulu, renkli çiçekler, ağaçlar ve yeşil alanlarla
karşılayacağız. Böylece şehrimize gelen misafirlerimizin giriş kapılarında gördükleri renkli
manzaraları hafızalarından silemeyecek. Bu nezih alanlar Kayserimiz adına onlarda güzel
intiba uyandıracak. İnşallah Kayseri’mizin güzelliğini, modern bir şehir olduğunu gittikleri
her yere anlatacaklar.”
Yonca yaprağı kavşağının renklendirilmesi için 180 bin metreküp toprak dolgusu
kullandıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, ”Yonca kavşak için yüzeyi 17 bin
metreküp bitkisel toprakla kapladık, 67 bin metrekare kesme çim döşedik. Farklı türde ve
renkte 90 bin çiçek dikerek, 80 ton hodima taşı kullandık. Bunun yanında 240 iğne yapraklı
olmak üzere toplam 720 ağacı da toprakla buluşturduk. 500 metre yatay geçiş sondajlarıyla
otomatik sulama sistemini tamamladık. Yolun sağ ve sol taraflarına 2’şerli olmak üzere
Kocasinan Belediyemizin logosunu çiçeklerle işledik. Kayseri’mizde park ve bahçe alanında

bir ilki de gerçekleştirerek ilk dikey bahçe uygulamalarını ve saksı aparat figürlerini burada
yapmış olduk. Kayseri'ye 76 bin metrekarelik geniş bir yeşil alan daha kazandırdık. Hayırlı
uğurlu olsun ”diyerek sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14066.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Engelli öğrencilere tabletleri dağıtıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından koordine edilen Engelsiz Bilişim Projeleri kapsamında, Kayseri'de tespit edilen 23
öğrenciye tablet bilgisayarları teslim edildi.
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Düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Bugün
burada tablet bilgisayarlarımızın dağıtımını yapacağız. 3 arkadaşımız buradalar. Bu proje
sayesinde hayatları biraz daha neşeli, biraz daha eğlenceli olur inşallah. İnşallah eğitim ve
öğrenimlerine ciddi anlamda yansır. Bilgisayarın ne kadar kullanım itibari ile faydası varsa
aslında kullanım oranını ve şekline bağlı olarak o kadar da zararlı olabilecek bir alettir" dedi.
Çandıroğlu ayrıca, "Bunun kullanımı noktasında da sizlere tavsiyemiz daha verimli, daha
etkili ve daha eğitim içerikli kullanılması ve ailelerimizin çocukların geçirdiği zamanın ciddi
anlamda kontrol altında tutmaları önemli konularımızdan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından, özel üretilen ve bilgisayar faresi ile klavye yerine kullanılabilecek
gözlük şeklinde kafaya takılan ve engelli bireylerin tablet bilgisayarın tüm niteliklerini
eksiksiz kullanmalarını sağlayacak, tablet bilgisayarların dağıtımı yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14067.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Çandıroğlu 2014-2015 eğitim yılını
değerlendirdi
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, düzenlediği basın toplantısı ile 2014-2015
eğitim ve öğretim yılını değerlendirdi.
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TEOG sınavı hakkında bilgiler veren Çandıroğlu, "2014-2015 eğitim öğretim yılında TEOG
Sınavına giren ülke genelinde yaklaşık 1 Milyon 273 bin öğrencinin katıldığı, ilimizden de
23.327 öğrencinin katıldığı sınav sonuçları açıklanmıştır. Öğrencilerimiz 6 Temmuz ile 16
Temmuz 2015 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir. Öğrencilerimizin tercihlerinde
yardımcı olmak üzere, 90 tane farklı okulumuzda 158 Rehberlik Uzmanı danışman olarak
görevlendirilmiştir. Öğrencilerimiz tercih yaparken 25 okul tercih edebilecektir. Tercih
yapmayanlar ile Tercihlerinde bir okula yerleşemeyen öğrenciler açık liseye yerleştirilecektir.
Açık Lisede Eğitim almak istemeyen öğrenciler daha sonra 07-11 Eylül tarihleri arasında İl
ilçe öğrenci nakil komisyonuna başvurarak, boş kontenjanlara göre yerleştirilmeleri
sağlanacaktır. Özel liselerde eğitim almak isteyen öğrencilerimiz, 29 Haziran 05 Temmuz
2015 tarihleri arasında özel okullara kayıt yaptırabileceklerdir. Özel Okula kayıt yaptıran
öğrenciler resmi okullarımıza tercihte bulunamayacaklardır. Eğer okul değiştirmek isterlerse
yerleştirmeye esas nakil döneminde 17 Ağustos 04 Eylül tarihlerinde başvuru
yapabileceklerdir" dedi.
Öğrencilerin tercih yaparken 25 tercih hakkı olduğundan oldukça geniş kapsamlı tercih
yapmaları gerektiğini söyleyen Çandıroğlu, "Okulların tercih kodları, öğrencilerin ve
okulların yüzdelik dilimi ve okulların kontenjan ve tanıtım bilgileri dikkate alınarak tercih
yapmaları ve tercih işlemlerini ortaokul müdürlerimize onaylatmaları gerekmektedir. Okul
Müdürlüğü onayladıktan sonra öğrencilerimizin tercihlerinde herhangi bir değişiklik
yapmaları mümkün değildir. 06-16 Temmuz tercih döneminden sonra bir okula yerleştirme
hakkı kazanan tüm öğrencilerimiz, istedikleri takdirde yerleştirmeye esas nakil dönemi olan
17 Ağustos 04 Eylül tarihleri arasında, başka bir okula nakil işlemleri için 3 tercih hakkını
kullanabileceklerdir. Özel Eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ise özel eğitim değerlendirme
raporları doğrultusunda, engel durumlarına göre Öğrenci Okul Yerleştirme Komisyonunca
yerleştirmeleri yapılacaktır. İl genelinde 23.327 öğrencimiz sınava girmiş olup; 24.354 kişilik
kontenjan hazırlanmıştır. İlimizde, 5 Fen Lisesi, 2 Sosyal Bilimler Lisesi, 45 Anadolu Lisesi,
44 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 49 Çok Programlı Lise, 24 Anadolu İmam Hatip
Lisemiz bulunmaktadır. Ayrıca 9 Özel Lise kontenjanımız da bulunmaktadır" şeklinde
konuştu.
YGS'yi de değerlendiren Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "ÖSYM Sınav sonuçları dün itibariyle
açıklandı. 1 milyon 368 bin öğrencimizin bekleyişi sona erdi. 140 barajını geçen
öğrencilerimiz 2 yıllık ve Açıköğretim 180 barajını geçen öğrencilerimiz lisans tercihlerinde
bulunabilecekler. Tercihler 6-14 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılacaktır. İlimizde
oluşturduğumuz 90 öğrenci danışma merkezinden okul adaylarımız ve okul dışı adaylarımız

da faydalanabilecek. Bu yıl ki en önemli değişiklikler Vakıf Üniversitelerinin kontenjanlarının
arttığını görüyoruz. Ayrıca hukuk ta 150 bin tıpta da 40 bin barajının geldiğini görmekteyiz"
diye konuştu.
Yapımı devam eden inşaatlar hakkında da bilgiler veren Çandıroğlu, "Göreve başladığımız
günden bu yana yaklaşık olarak 150 tane Kayseri’de okul, spor salonu ve pansiyonla alakalı
inşaat başlattık. Bu yıl itibariyle de bunların 23 tanesini eğitim öğretim yılı başında alacağız.
Teslim alacağız ve buralarda eğitim ve öğretime başlayacağız. Bunlardan 9 tanesi ilkokul, 8
tanesi ortaokul, 1 tanesi lise, 1 spor salonu, 3 tane pansiyonumuz, 1 tane de rehberlik
araştırma merkezimiz mevcuttur" ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu ayrıca, "Üniversite sınavlarında 2012 yılından bu tarafa
ilimizin göstermiş olduğu başarı ile alakalı birkaç söz söylemek isterim. 2012 yılında Türkiye
genelinde bizim temel matematikteki Türkiye geneli ortalaması 21.64 iken Kayseri’miz
22.73’tü. 2014 yılında Türkiye geneli 15’ken biz 17’ye çıkmışız. Türkiye genelinde yaklaşık
1.3 puanlık bir fark atarak bu trende devam etmişiz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14068.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Niğde'de sulama kanalına düşen çocuk
Kayseri'de bulundu
Niğde'de sulama kanalına düşen 8 yaşındaki kız çocuğu Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi
sınırlarında bulundu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu kurtarılamadı.
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Edinilen bilgiye göre Niğde'nin Hacıbeyli kasabasında 8 yaşındaki kız çocuğu K.K.B.'nin
sulama kanalına düştüğü öğrenildi. Akıntıya kapılan kız çocuğunun Hacıbeyli kasabasına
yakın olan Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi yakınlarında bulunduğu
öğrenildi. Bulunduğunda bilincinin kapalı olduğu öğrenilen küçük kız çocuğu, kaldırıldığı
Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14069.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri’de şüpheli ölüm
Kayseri’de 30 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
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Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesi Kınakına Sokak’taki ikamette meydana gelen
olayda A. A.’nın (30) odasına giren yakınları A. A.’yı hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerine
durumun bildirilmesinin ardından eve gelen ekipler, A. A.’nın hayatını kaybettiğini
belirledi. Bekar olduğu öğrenilen A. A.’nın ölümünün şüpheli bulunmasının ardında n polis
ekipleri de eve gelerek inceleme yaptı. A. A.’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından
otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14070.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Dünya Çin zulmüne ortak oluyor
Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı
Seyit Tümtürk, Dünya’nın Çin’in Doğu Türkistan’a yaptığı zulme sessiz kalarak ortak
olduğunu söyledi.
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“Oruç tutmayı yasakladılar”
Dünya Uygur Kongresi Başkan Yardımcısı ve Doğu Türkistanlılar Derneği Genel Başkanı
Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan’daki son durumu gazetemize değerlendirdi. Tümtürk, Doğu
Türkistan'da ramazanda Müslüman Uygur Türklerinin oruç tutmasına izin verilmediğini,
halkın da buna tepki gösterdiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl da orucun yasaklandığını kaydeden
Tümtürk: “Yarkent ilçesine bağlı köylerden yasağa tepki gösterilmesi sonucu halk sokağa
dökülmüş ve katliam gerçekleşmiş, 3 bin Doğu Türkistanlı kardeşimiz Ramazan Bayramı'nın
birinci günü şehit edilmişti. Çin'in geçen yıl yaşanan bu olaylardan ders çıkaracağını ve bu
sene yasak konmayacağını ümit ediyorduk. Ancak ramazana bir gün kala Çin Komünist
Partisi'nin, yayınladığı genelgeyle orucu yasakladı” dedi.

“Çin provoke ediyor”
Tümtürk, bu oruç yasağının öğrenci, öğretmen, işçi, memur gibi resmi sıfatı bulunan herkese
uygulandığını söyledi. Bu oruç yasağından sonra lokantalarda, restoranlarda 6 çeşit içki
bulundurulmanın mecburi hale getirildiğini belirten Tümtürk: “Bunu uygulamayanlar suç
işlemiş muamelesi görüyor. Müslüman Uygur Türklerinin yaşadığı bölgelerde de birkaç gün
önce gündüz içki festivali düzenlenerek İslam ve Müslümanların oruç ibadetiyle dalga geçilip
halk provoke edildi” ifadelerini kullnıldı.
“Çin 100 kardeşimizi katletti”
Çin’in bu provokasyonun ardından Kaşgar'da bir karakola Uygurlar’ın protesto gösterisi
yaptığını söyleyen Tümtürk: “Asker ve polislerin olaya müdahale etmesi sonucu çıkan
olaylarda 100'ün üzerinde Doğu Türkistanlı kardeşimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Çin,
Doğu Türkistan'daki Müslümanların inancına, kültürüne, geleneklerine karşı tacizde bulunup
halkı kışkırtarak sokağa teşvik ediyor. Sokağa çekilen halkı da katliamdan geçirilerek çok ağır
bedeller ödetiyor" şeklinde konuştu.
Dünya sessiz kalıyor
Doğu Türkistan'da yaşananlara Başta İslam ülkeleri ile Türki Cumhuriyetler olmak üzere
Batı'nın ve Dünya’nın sessizliğine sitem eden Tümtürk: "Dünya’nın bu sessizliği Çin’i
cesaretlendiriyor. Çin bu cesaretle başörtüsü, takke, tesbih gibi İslami sembolleri terör unsuru
kapsamına alarak Doğu Türkistan'da cadı avı yapıyor. Çin komünist yönetimi, İslam'a,
Müslümanlara karşı adı konmamış bir savaş ilan etti. Maalesef dünya hala duyarsız. Birleşmiş
Milletlerden sonra hükümetler nezdinde en üst temsil eden sivil örgüt İslam İşbirliği
Örgütünün, Doğu Türkistan'da ramazanda orucun yasaklanması, namazın yasaklanması,
Kur'an eğitimi alan çocuklara hapis cezası verilmesi, halkın katledilmesi gibi konulara karşı
suskunluğuna anlam veremiyoruz."
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14071.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

ERÜ’de doktora şiddet
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Acil Servisi’nde sağlık görevlilerine şiddet
uygulanmasının ardından doktorların olumsuz etkilenmesi nedeniyle 2 saat hasta kabul
edilmedi.
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Edinilen bilgiye göre iftar saatine yakın meydana gelen olayda iddiaya göre yüksek ateş
şikayetiyle hastaneye gelen A. Y.’nin (3) yakınları, sağlık görevlileri ile tartıştı. Tartışmanın
şiddetlenmesinin ardından hastane güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek polis
ekiplerine bilgi verildi. Polis ekipleri tarafından A. Y.’nin yakınları ifadesi alınmak üzere
polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri biten A.Y.’nin yakınları tekrar hastaneye gelerek
sağlık görevlilerini tehdit etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile taraflar ayrılırken,

doktorların olaydan olumsuz etkilenmesi nedeni ile acil serviste 2 saat hasta kabul edilmedi.
Olayın arından hastaneye gelerek açıklamalarda bulunan ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri
Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru olayı kınadıklarını belirterek, “Bu akşam itibariyle çocuk
acil servisimizde üzücü bir olay yaşandı. Bugün akşam iftar saatine 15 dakika kala çocuk acil
servisimizde hekimlerimize yönelik hasta yakınları tarafından sözlü şiddet uygulanmış, bunun
üzerine biz olay yerine intikal ettik. Burada emniyet güçlerimize haber verdik. Emniyet
güçlerimiz geldi, hekimlerimize karşı şiddet uygulayan hasta yakınlarını ifadelerini almak
üzere emniyete götürdüler. Hastanede tabi ki bu süreç devam ederken yaklaşık 2 saat çocuk
acil servisimiz işleyemez duruma geldi. Bu olaydan dolayı üzgünüz. Bu olaya sebebiyet veren
hasta yakınlarını kınıyoruz. Hastanemizde böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz.
Şuan olayın üzerinden 2 saat geçmiş durumda. Hastanemizde hasta kabulüne başlandı. En
büyük temennimiz bu olayların tekrar yaşanmaması. Hekimlerimiz üzgün. 4, 5 tane
hekimimiz psikolojik olarak etkilenmiş durumda. Tehdit içerikli sözler ve bu tip davranışların
olmamasını temenni ediyoruz. Burada şunu istiyoruz, hekimlerimiz, hemşirelerimiz halkın
sağlığı için uğraşıyor. Hastalarımızın burada en iyi şartlarda bakılmasını istiyoruz. Bu ilgiyi
gösterirken bazı hasta yakınlarımız sabırsız davranıyor” dedi. Polis, acil serviste güvenlik
önlemi alırken hasta yakınları gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14072.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

İşçilerin ikramiye sevinci
Hizmet İş Sendikasına bağlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü,
Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Hacılar, Develi, Pınarbaşı, Bünyan, Yahyalı, Tomarza,
Yeşilhisar Belediyelerinde çalışan yaklaşık bin 500 işçiye gününde ikramiyelerinin ödendiği
bildirildi.

02 Temmuz 2015 Perşembe 13:51

Konuyla ilgi açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik 6772
sayılı yasa gereği ödenmesi gereken 2015 yılı ikinci dilim 13 yevmiye ikramiyelerinin
işçilerin hesaplarına yattığını belirterek şu şekilde devam etti, “ İkramiyelerin yatması
işçilerimizin olduğu kadar bizleri de memnun etti. Yıllardır gününde ücretlerimizi, sosyal
haklarımızı ödeyen ve bu vesile ile bizlere bir kez daha çifte bayram yaşattıran başta
Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik olmak üzere, Melikgazi, Kocasinan, Talas,
İncesu, Hacılar, Develi, Pınarbaşı, Bünyan, Yahyalı, Tomarza, Yeşilhisar Belediye
Başkanlarımıza ve KASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum.” dedi.

İkramiyelerin yatmasıyla bayram öncesinde Kayseri piyasasına yaklaşık Bir Buçuk Milyon
Türk Lirasının gireceğini belirten Çelik inşallah Kayseri esnafımızın da yüzleri bayram öncesi
güler dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14073.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yine pompalı dehşeti
Kayseri’nin Talas İlçesi’nde pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda iddiaya
göre Z. D. (30) ile B. B. (27) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle B. B.
yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Z. D.’ye 3 el ateş etti. Bacağından yaralanan Z. D.
olay yerine çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi
altına alındı. Olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis, otomobil ile kaçan B. B.’yi
yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14074.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri’ye yeni bir fuar alanı müjdesi
Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) tarafından düzenlenen iftar yemeğinde
Kayseri’ye yeni bir fuar alanı yapılmasının gündemde olduğu vurgulandı.
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KAYMOS tarafından düzenlenen 2. Geleneksel İftar Programı’na kentte bulunan şehit aileleri
ve gaziler ile birlikte Doğu Türkistan’dan Kayseri’ye gelen vatandaşlar katıldı. İftar sonrası
konuşan KAYMOS Başkanı Mahmut Alak, programa katılan şehit aileleri ile Doğu
Türkistanlılara teşekkür etti. Daha sonra konuşan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise iftar öncesi Kayseri’nin geleceği için kıymetli bir
toplantının yapıldığını vurgulayarak, “Kayseri’nin fuar ve kongre merkezi konusunda ortak

mutabakat sağlanmıştır. Ümit ediyoruz ki bu yapılacak fuar ve kongre merkezi Kayseri’de
üretilen ürünlerimizin yurtdışında pazarlanmasına ve sanayimizin gelişmesine büyük katkı
sağlayacaktır” dedi. Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise
kurulması planlanan kongre ve fuar merkezi çalışmalarıyla alakalı bir araya geldiklerini
söyledi. Hiçyılmaz, “Yapmış olduğumuz toplantıda epey bir mesafe alındığını söyleyebilirim.
Tabi Kayseri ulaşılabilirliği bakımından en iyi illerden biri olması fuar organizasyonunun en
iyi yapılacağı müstesna illerden bir tanesi diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Programda
konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yapılan toplantıda gerekli bir
tesisin kurulmasının gündeme geldiğini vurguladı.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, “Bugün KAYMOS’un organizesinde Kayseri gibi
Anadolu’nun bağrında önemli bir ticaret ve sanayi merkezinin gittikçe büyüyen ve gelişen
sanayisinin ihtiyaçlarından olan yeni bir fuar merkezini görüşmek için bir araya geldik.
Kayseri’de bir fuar merkezi var. Ancak görüldüğü gibi ihtiyacı karşılamıyor. Biz ek olarak
çadırlar kurarak hoş olmayan görüntülerle ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14075.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ekonomi'nin Kalbi kayseri
Türkiye'deki yatırım imkanlarını araştırmak için Kayseri'ye gelen bir grup Alman işadamı
danışmanı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile görüştü. "Ekonominin kalbi
Kayseri, o yüzden burayı tercih ettik" diyen Almanlara Başkan Çelik'in cevabı "Doğru bir
tercih yapmışınız, işbirliği yapılacak en hazır şehir Kayseri" şeklinde oldu.
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Yunanistan ve İspanya'da yaşanan ekonomik krizin kendini iyice hissettirmesiyle birlikte
arayışa
giren
Alman
işadamı
danışmanları
soluğu
Kayseri'de
aldı.
Yeni yatırım imkanlarını araştırmak için Kayseri'ye gelen ve Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik ile görüşen heyet, Kayseri'deki potansiyele dikkat çekti.
Heyet adına konuşan Ulrich Zeutschel, Kayseri'nin ekonominin kalbi olduğuna vurgu
yaparak, "Gelişmekte olan uluslararası firmalara danışmanlık yapan firmaların temsilcileri
olarak buradayız. Türkiye'deki yatırım imkanlarını araştırmak üzere Kayseri'ye geldik.
Eğitim, ticaret ve sanayi gibi konularda bilgi sahibi olduk. Turizmin gelişmekte olduğunu
öğrendik. Burası önemli bir sanayi şehri ve büyük potansiyel var. Kayseri, ekonomin kalbi ve
o yüzden biz burayı tercih ettik. İşadamları ile görüşeceğiz, Erciyes ve Kapadokya gibi turizm
değerlerini gezeceğiz. Ayrıca Kayseri'nin güzel bir stadı olduğunu duyduk, orayı göreceğiz"
dedi.
"İŞBİRLİĞİ YAPILACAK EN HAZIR ŞEHİR"
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Alman heyetin doğru bir şehirde olduğuna
dikkat çekerek, "Biliyorsunuz Türkiye, son yıllarda dünya ortalamasının üstünde büyüdü.

Kayseri'de Türkiye ortalamasının üstünde bir büyüme gerçekleştirdi. İşte böyle bir şehirdeler.
Kayseri ekonomisi, büyüyen, gelişme gösteren ve önümüzdeki yıllarda çok daha dinamik
olarak gelişme potansiyeli olan bir şehir. Bu özellikleriyle yalnızca merkezin değil bölgesinin
de lideri konumunda. Dolayısıyla ciddi anlamda işbirliği kapasitesi olan bir şehir. Kayseri
hem göç alan hem de göç veren bir şehir. İş gücü anlamında göç alırken müteşebbis işadamı
anlamında da göç veriyor. Türkiye'deki ilk 500 firmanın yüzde yirmisi Kayseri orjinli
işadamı. Kayseri, yetiştirdiği işadamını İstanbul'a gönderiyor, oradan da tüm dünyaya yatırım
yapıyor. Genlerimize işlemiş 6 bin yıllık bir müteşebbislik geçmişimiz var. Ayrıca lokasyon
olarak da Türkiye'nin tam ortasında ve ulaşım kolaylığı var. İşbirliği yapılacak en hazır şehir
olarak sizi bekliyor. Biz de belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız" diye konuştu.
Ziyarette daha sonra günün anısına karşılıklı hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14076.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Farklı ülkeler aynı sofrada
Büyükşehir Belediyesi farklı kesimlerin katılımıyla gerçekleştirdiği İftar Buluşmalarına bu
kez Kayseri'deki yabancı öğrencileri davet etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Hüseyin Beyhan, farklı ülkelerden öğrencileri Kayseri'de misafir etmekten memnuniyet
duyduklarını söyledi.
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Büyükşehir Belediyesi, Mimarsinan Parkı'ndaki İftar Buluşmaları'nın sekizincisini Kayseri
Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) ile birlikte gerçekleştirdi. İftara, Kayseri'de
öğrenimini
sürdüren
farklı
ülkelerden
çok
sayıda
öğrenci
katıldı.
İftarın yapılması, Kuran-ı Kerim'in okunması ve duaların ardından bir konuşma yapan
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri'deki farklı grupların
katılımıyla düzenledikleri iftar buluşmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini
söyledi.
Beyhan, dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrencileri Kayseri'de misafir etmek ve onlarla
aynı sofrada iftar yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14077.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yabancı dil eğitimi projesi tamamlandı
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Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
(ORAN) desteğiyle uygulamaya koyduğu sağlık turizmi projesi kapsamında düzenlenen
İngilizce eğitimi tamamlandı. Kamu hastanelerinden hizmet alan yabancı hastalar ile etkili
iletişim kurabilmek ve doğru tedaviyi uygun zamanda sağlayabilmek amacıyla düzenlenen
eğitimlere yabancı hastaların hizmet alırken karşılaşması muhtemel birimlerde görev yapan
50 sağlık çalışanı katıldı.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde gerçekleştirilen proje kapanış toplantısında
kursiyerlere eğitim sertifikaları ve katılım belgeleri verildi. Programda konuşan Kayseri İli
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın;
“Sağlık Turizmi, Kalkınma Bakanlığının 2014-2018 hedefleri arasında yer alan ve çeşitli
kurumlar tarafından da desteklenen bir politika. Bu bağlamda biz bu projeyi ORAN Kalkınma
Ajansının desteğiyle sizlere sunma imkânı bulduk. Kısa süreli olan bu kursta bizim hedefimiz,
sizlere bu kursu vererek, etrafınızdaki insanlarda da bir farkındalık oluşturup, yabancı dil
konusunda bir mesafe almamız gerektiğinin mesajının iletilmesiydi. Projenin ORAN
Kalkınma Ajansı tarafından bize verilmesi önemliydi. Önümüzde bir kampüs hastane
projemiz var. Bu proje gerçekleştiği anda da biz kendi insanımızı tedavi etmek yanında bir o
kadar da yurt dışından bize tedavi olmak için gelen insanların ihtiyaçlarını karşılar duruma
geleceğiz. Bu hususta iletişim çok önemli. Yabancı dilin öğrenilmesinde ve pratik olarak
kullanılmasında bazı sıkıntılar olabiliyor. Birçok insanımız bilmesine rağmen kullanamıyor,
kullanırken de bir takım hatalar yapıyor veyahut öz güven noktasında bazı problemler oluyor.
Biz bundan sonraki süreçte, bu farkındalığı oluşturduktan sonra sizlerin de kendini
geliştireceğini düşünüyoruz” dedi.
Dr. Özyalçın ayrıca, Kayseri’nin il olarak sağlık turizminde bir takım hedefleri önüne koymuş
durumda olduğunu ve önümüzdeki haftalarda oluşumunda özel dâhil çeşitli paydaşların da yer
alacağı bir dernek kurma çalışmasının olacağını, bu dernekte görev almak isteyen istekli
arkadaşlar olursa da irtibata geçerek görev alabileceğini belirtti. Programın kapanışında kurs
süresince özellikle katılım sağlayan kursiyerlere, ORAN kalkınma ajansının yetkililerine ve
öğretmenlere teşekkür edildi.
Proje kapsamında iki ayrı grup halinde 50 sağlık personeli yabancı dil eğitimi aldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14078.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

1 Milyon Euro'ya yapılan uçak restoran
hizmete giriyor
Kayseri'de 2 ortağın İstanbul'dan aldıkları ve yapımının 1 milyon Euro tuttuğu Aırbus A 300
tipi uçak, yarından itibaren uçak restoran olarak hizmete açılıyor.
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Kayseri'de,0 uzun yıllar Belçika’da uçak restoranda garson olarak çalışan 32 yaşındaki Yavuz
Kılıç ile ortağı 34 yaşındaki Kahraman Yıldız'ın yaptırdığı uçak restoran, hizmete açılıyor.
Yapımının 1 milyon Euro tuttuğu uçak restoran, Talas ilçesinde restoran olarak açılacak.
Yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından restoran olarak yarın hizmete girecek olan uçak
restoran, 400 kişiye hizmet sunacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14079.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kavga'da 'lan' dedi, adam bıçakladı 7 yıl ceza
yedi
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Kayseri'de çıkan bir kavgada 'Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 8
ay hapis cezası verildi. Yargıtay'ın tahrik indiriminin fazla uygulandığı için bozduğu karar
nedeniyle yeniden görülen davada tutuklu sanığa kavgayı 'Lan' diyerek başlatması nedeniyle 7
yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık 35 yaşındaki
A.D. ile annesi ve 3 çocuğu hazır bulundu. Yargıtay'ın daha önce verilen 6 yıl 8 aylık cezaya,
tahrik indiriminin fazla uygulanması nedeniyle bozduğu karar, yapılan yeni yargılamada 7 yıl
6 ay hapis cezasına döndü. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.D.'nin 'lan' diyerek kavgayı
başlatması nedeniyle 1/4 oranında tahrik indirimi uyguladı ve 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Verilen karar sonrasında tutuklu sanık A.D.'nin annesi, "3 küçük yavrum yetim kaldı" diyerek
feryat etti.

2012 yılında Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen olayda, tutuklu sanık A.D. ile mağdur M.T.
arasında tartışma çıkmıştı. Çıkan tartışma sonrasında A.D., mağdur M.T.'yi göğsünden
bıçaklayarak ağır yaralamıştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14080.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

AGÜ-Arçelik işbirliği
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), üniversite-sanayi işbirlikleri kurmaya devam ediyor.
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AGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evren Mutlugün, ekran
teknolojileri alanında yürütmekte olduğu projede, dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği
sektörlerinde
faaliyet
gösteren
Arçelik
A.Ş
ile
işbirliği
yapıyor.
Yrd. Doç. Dr. Mutlugün’ün projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) tarafından destekleniyor. TÜBİTAK, Mutlugün’ün projesini, “1505 ÜniversiteSanayi İşbirliği Programı” kapsamında destekliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14081.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Belediye işçilerine ramazan bereketi
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Ayı içerisinde belediyede işçi
statüsünde çalışanların devlet ikramiyelerinin tam ve zamanında ödendiğini söyledi.
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Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam
ve zamanında ödediklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, belediyede çalışan
sözleşmeli, kadrolu memur ile işçilere taşıt yardımı için gerekli görüşmelerin devam ettiğini
kaydetti.
Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerinin yer
aldığı, alışveriş merkezlerinin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir
şekilde geliştiğini ve büyüdüğünü ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Örnek ve
referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen
gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli, aynı zamanda kaliteli hizmet
vermek için çalışıyoruz. Bu Ramazan Ayı’nda da vardiya usulü görev yapan tüm ekip
çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bayramlarını şimdiden kutluyorum. 6772 Sayılı Kanuna
istinaden yılda 4 kez ödenen devlet ikramiyesinin 2. ödemesi 30 Haziran günü hesaplarına

yatırıldı. Belediyemizde toplam 194 işçi statüsünde çalışanımıza toplam 158.788 TL ödeme
yapılarak alışverişlerine katkı sağlandı.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14082.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Eğitim-Birsen'den Çin'e lanet
Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi tarafından, Doğu Türkistan'daki Çin zulmü protesto edildi.

02 Temmuz 2015 Perşembe 14:13

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Bağımsız Doğu Türkistanlılar
Derneği Başkanı Erkin Beğ Uygurtürk ile Eğitim-Bir-Sen üyeleri katıldı. Basın açıklamasında
konuşan Eğitim-Bir-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "Selam olsun Uygurlu
kardeşlerimize, lanet olsun faşist Çin’e. Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dur demek, zulmü
kınamak ve boykot çağrısı yapmak için buradayız" dedi.
Kalkan, "Önce şunu belirtmeliyiz. Müslüman Uygur Türkleri toprakları ve vatanları Doğu
Türkistan'daki şanlı direnişlerini 257 yıldan beri büyük bir cesaret ve kahramanlık
örnekleriyle dolu bir başarı ile sürdürmektedirler. Müslüman Uygur Türkleri bu kutsal
mücadelesini Doğu Türkistan hür ve bağımsız olana kadar ve bu topraklarda ilahi
kelimetullah olana kadar sürdürmeye azimli ve kararlıdır. Selam olsun Uygurlu
kardeşlerimize, selam olsun şanlı direnişe, lanet olsun faşist Çin’e. 15 gündür Çinli faşist
askerler bölgeyi tamamen kuşatma altına aldı. Yüreğimiz yaralıdır gönül rahatlığı ile iftar
edemiyoruz" diye konuştu.
Kalkan, "Doğu Türkistan’da oruç tutmak yasak ve başörtülü kadınlara taciz ediliyordur. Keyfi
şekilde göz altına alınıp Kur'an eğitimi engellenmektedir. 500 bin civarında çocuk zorla
ideolojik eğitimlere tabii tutulmaktadır. Çin hükümeti bazı Türkçe lehçelerinde konuşan yerli
halkı Çince konuşmaya zorlayarak asimilasyon politikaları uygulamaktadırlar. Mal
varlıklarına el konulmaktadır. Türkistanlı kadınlar plan dışında bırakılmaktadır. Hamile olan
kadınlar mecburi kürtaja tabii tutulmaktadır. Doğum yapan kadın veya eşleri memur ise
bunların görevlerine son verilmektedir. Bu hukuksuzluklara ve zulümlere baskılara itiraz
edenler evlerinden alınıyorlar. Demokratik eylem hakkını kullananlar sokak ortasında
öldürülüyorlar. Dünyanın sessizliğinden cesaret alan Çin her güne yeni bir katliam ile
başlıyor. 15 günde Çin’in resmi verilerine göre yüzlerce Müslüman yaşamını yitirdi."
ifadesinde bulundu.
Basın açıklamasının ardından zulüm altındaki Doğu Türkistanlılar için dua edildi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14083.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Hisarcık asfaltlanıyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hisarcık Bölgesi’ndeki 3 mahallede
asfaltlama çalışması yapıldığını ve bu yıl Hisarcık’ta asfaltsız yol kalmayacağını söyledi.
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Hisarcık Bölgesi’nin Melikgazi ve Kayseri için önemli olduğunu çünkü Erciyes Dağı Kış
Turizm Merkezi’nin giriş kapısı ve ayrıca yeşillikler içinde doğal yapısı ile şirin bir yerleşim
alanı olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Hisarcık Bölgesi’nde elektrik, kanalizasyon ve
içme suyu şebekesinin yenilendiğini ve bu yıl doğalgaz hattı çalışmasının tamamlandığını
kaydetti.
Altyapı sorunu olmayan ve tüm yatırımları yer altına alınan Hisarcık Bölgesi’nde 3 mahallede
toplam 30 bin ton asfalt kullanarak tüm yolların asfaltlanacağını ifade eden Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Melikgazi Belediyesi olarak sözde değil özde bir yatırım ile Hisarcık Bölgesi’nde asfalt
sorununa kesin çözüm getiriyoruz. Tüm altyapı çalışması yenilenen Hisarcık Bölgesi’ndeki
İbrahimTennuri, Bahçelievler ve Erciyes Mahallelerinin tamamında asfaltlama çalışmasına
başladık. Her cadde ve sokak asfaltlanacak. Bu hafta 15 bin ton, gelecek hafta 15 bin ton
olmak üzere 30 bin ton asfalt ile Hisarcık’ta tüm yollar yenilenmiş olacaktır. Yeşiller içinde,
tarih ve doğal bitki örtüsü ile bütünleşen bu şirin bölgemizde yazın toz, kışın çamur tarih
olacaktır. Hisarcık Bölgesi’nde gerçekleştirilen Meydan düzenlemesi, Düğün salonu, Fatih
Parkı Düzenlemesi, Deliçay üzerine yapılan beton kanal ve korkuluk gibi yatırımlar ile
Melikgazili olmanın farklılığı yaşanmaktadır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14084.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Çolakbayrakdar: Parklara tartan pist
yapıyoruz
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dinlenme ve spor yapma alanı olan
parklara tartan; yürüme ve koşu pistleri yaptıklarını söyledi.
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Kocasinan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan parkların yürüyüş yollarını yeniden
düzenlediklerini vurgulayan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar "Hayatı kolaylaştırmak ve
yaşanabilir mekanlar oluşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Çevremizi daha estetik
boyutlara
kavuşturmak
amacıyla
çalışmalarımız
sürüyor"
dedi.
Birçok parka spor alanları yaparak, spor aletleri yerleştirdiklerini, tartan pistler
kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni yapılan parkları günün şartlarına
uygun olarak donattığımız gibi eski parklarımızı da yeniliyoruz. Parklardaki yürüyüş
yollarının alt yapılarında düzenleme yaparak tartan pistler yerleştirdik. Amacımız,
parklarımızda günün şartlarına uygun, donanımlı, daha rahat ve nezih bir ortam hazırlamak;
7'den 70'e herkesin daha kaliteli biçimde yararlanmasını sağlamak” şeklinde konuştu.
Sporun ve beden eğitiminin toplumda yaygınlaştırılması ve daha sağlıklı biçimde yapılması
için parkların yürüyüş yollarını tartan pist seviyesine taşımaya başladıklarının altını çizen
Başkan Çolakbayrakdar,” Parklarımızı daha çok kullanılır hale getirmek için çeşitli projeler
geliştiriyoruz. Teknolojik gelişmelerin de yaygınlaşmasıyla daha kaliteli koşu ve yürüyüş
imkanı sağlayan tartan pistleri parklarımıza yaparak vatandaşlarımızı spora da teşvik
ediyoruz. Uzmanlar tartan pistlerin; yumuşak zeminiyle, yürüme kolaylığı sağladığını,
yorulmayı engellediğini, uzun ömürlü, dayanıklı, çevreci bir yapıya sahip olduğu için daha
yararlı olduğunu belirtiyor. Böylece tartan pistlerde spor yapmak daha cazip hale geliyor. Bu
yıl 9 parkımızda uzunluğu 8 kilometreyi bulan toplam 20 bin metrekare alana tartan pist
yaptık. Vatandaşlarımız güle güle kullansın” diyerek sözlerini bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14085.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Erciyes Üniversitesi'nden Keleştemur'a veda
programı
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı görevi için
emekli olarak rektörlükten ayrılan Prof. Dr. H. Fahrettin Keleştemur onuruna Erciyes
Üniversitesi Senato Üyeleri’nin katılımıyla iftar programı düzenlendi.
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Erciyes Üniversitesi Talas Konukevi’nde gerçekleştirilen iftar programına başta Rektör Prof.
Dr. Hamza Çakır olmak üzere rektör yardımcıları ve Erciyes Üniversitesi Senato Üyeleri
katıldı. Programda konuşma yapan Vekil Rektör Prof. Dr. Hamza Çakır sözlerine Erciyes
Üniversitesi’nin gelişiminde Prof. Dr. Keleştemur’un çabalarının ciddi katkısı olduğunu
belirterek başladı. Keleştemur’un akademik vizyonunun tamamını üniversitemizin vizyonuyla
birleştirerek hizmet ettiğini belirten Çakır, Erciyes Üniversitesi’nin uluslararası bir üniversite
olmasının Keleştemur’un bu yolda vermiş olduğu mücadelenin sonucu olduğunun altını çizdi.
Rektör Prof. Dr. Çakır sözlerine şöyle devam etti: “İzinden gitmeye devam edeceğiz, inşallah

üniversitemiz onun bırakmış olduğu yerden bayrağı alıp daha ilerilere taşıyacaktır. Çünkü
geleneği olan ve köklü bir üniversiteye sahibiz. Kendisini yolcu ederken içimiz buruk ama
ulusal ve uluslararası sağlık alanına büyük katkılar sağlayacağına inandığım için de gönlüm
rahat.” şeklinde konuştu.
Keleştemur “Yeni görevim Erciyes Üniversitesi ile bir kopuş değil bilakis yeni bir
birlikteliğin başlangıcı.”
Eski Rektör Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur sözlerine Rektör olma sürecini anlatarak başladı.
İlk etapta rektörlük düşüncesinin olmadığını belirten Keleştemur, “Hayatta idarecilik
düşüncem olmamasına rağmen ülkemizi, medeniyetimizi, insanlığı düşünen ve dert eden
birisiyim. İleriye yönelik hep kafamda kendimle ilgili, milletimizle ilgili düşünceler oldu.
Kafamda tasarladığım Erciyes Üniversitesi’nin Anadolu’da bir bilgi ve bilim üreten bir
üniversite olması fikrini göz önüne alınca bu görevi kabul ettim. Bu son derece zor bir işti ve
sonra takdir edildi 2008 yılında rektör olarak atandım 7 senelik bir süreç geçti.” diyerek rektör
olma sürecini özetledi.
Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde yeni görevi hakkında bilgiler veren Keleştemur, bu
görevin Erciyes Üniversitesi ile bir kopuş anlamına gelmediği bilakis buradaki araştırma
merkezleriyle birlikte çalışarak hiç değilse onları ekonomik özgürlüğe kavuşturarak bu
destekle birlikte insan unsuru bakımından yurtdışı bağlantılarını geliştirmiş olacaklarını ve
bunun Erciyes Üniversitesi için ciddi bir avantaj olacağını söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14086.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, 2 kişi de
tutuklandı.
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
tarafından sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan
şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında D.O.'nun ve B.O.'nun, İstanbul'dan
Kayseri'ye bonzai, ecstasy tablet getirecekleri bilgisine ulaşılması üzerine şehirler arası bir
yolcu otobüsünde yapılan aramada, şahısların oturdukları koltukların bulunduğu kısımda ve
bagajda bulunan çantalarında 37,74 gram sentetik bonzai, 70 adet ecstasy tabletler ele
geçirildi.D.O. ve B.O. ise çıkarıldıığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve
Nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14087.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ali Üstünel'den duygusal veda
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan
Ali Üstünel Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonunda personelle vedalaştı.
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2010 yılı Haziran ayından itibaren Spor Etkinlikleri A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan
Ali Üstünel'in vedasında konuşan Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Mehmet
Sönmez, "Belki bu bir veda olabilir ama çok önemli bir dostluk kazandık. İyi kötü zor
günlerimiz oldu her şeyden önce emekleri çabaları ve duyarlılığı sebebiyle Ali Bey'e teşekkür
ediyorum" dedi. Ali Üstünel ise "Sizleri tanımaktan ve sizlerle birlikte güzel işler yapmaktan
mutluluk duydum. Ardımda hep güzel hatıralar bıraktım. Belki farkında olmadan bazılarınızın
kalbini kırmışımdır. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hakkımı helal ediyorum. Sizlerinde
hakkınızı helal etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14088.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Aktarım Diyor ki
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Tarçının Faydaları;
Yemeklerde baharat ve çeşitli hastalıkların tedavisinde doğal bir ilaç olarak yüzyıllardır
kullanılan tarçın, aynı adlı ağacın kabuğundan elde edilir. Çin (Cassia) ve Seylan olarak 2
farklı tarçın türü vardır. Bu iki tarçın çeşidi tat ve görünüm olarak birbirine benzer ancak
Seylan tarçını biraz daha tatlıdır, daha zor bulunur ve kan şekerini düşürmede Çin tarçınına
göre daha etkili olduğu söylenmektedir. Tarçının faydaları arasında besin lifi bakımından
zengin olduğu için sindirimi kolaylaştırması ve kan şekeri dengesini koruması ilk sıralarda
gösterilmekle birlikte, alternatif tıpta daha pek çok farklı kullanım alanına sahiptir.
Faydalarından bazıları bilimsel araştırmalarla desteklenirken bazıları sadece nesilden nesile
aktarılan bilgilerden ibarettir.
Tarçının Sağlığa Faydaları:

Tarçın ağacı kabuğunun sağlığa faydaları ve alternatif tıpta bu kadar yaygın kullanılmasının
nedeni içerdiği sinamaldehid, sinnamil asetat ve sinnamil alkol adlı bileşenlerdir. Tarçın ve
Kanın Pıhtılaşması Fiziksel yaralanmalarda kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanamayı
durduran trombositler bazı durumlarda herhangi bir yaralanma olmamasına karşın damar
içinde birikerek damar tıkanıklığına yol açabilir. Tarçının bu tehlikeli pıhtılaşma üzerine
etkisi hakkında çok sayıda bilimsel araştırma bulunmaktadır. Tarçında bulunan
“sinamaldehid” (sinamik aldehit olarak da adlandırılır) istenmeyen pıhtılaşmaları
önlemektedir. Tarçının bu özelliği aynı zamanda iltihap önleyici olarak kullanılmasını
sağlamaktadır.
Tarçın ve Mikroplar:
Tarçın yağı geleneksel olarak doğal bir mikrop önleyici/temizleyici olarak kullanılmaktadır.
Bu özelliği laboratuvar testleriyle de kanıtlanmıştır. Bakteri ve mantar hastalıklarının
yayılmasını önler. Aynı zamanda gıda sektöründe, gıdalarda bakteri üretimini önlemek ve raf
ömrünü uzatmak için kullanılmaktadır.
Tarçın ve Kan Şekeri:
Bilimsel bir araştırmada, 40 gün boyunca her gün 1-6 gram arası tarçın tüketen gönüllülerin
kolesterol seviyelerinde %18, kan şekeri seviyelerinde ise %24 düşme olduğu belirlenmiş.
2012 yılında, tarçının kan şekerini düşürmeye etkisi üzerine o güne kadar yapılan tüm
çalışmaların gözden geçirilmesi sonucunda tarçın ve tarçın takviyelerinin glisemik kontrole
yardımcı olduğunu sonucu elde edilmiş. Bu alanda halen araştırmalar yapılmakla birlikte
tarçının kan şekerini düşürdüğü ve insülini arttırdığı bilimsel olarak kabul görmektedir.
Tarçın ve Hafıza:
ABD’de bulunan Wheeling Jesuit Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre tarçın
kokusunun hafızayı geliştirdiği ve bilişsel fonksiyonu arttırdığı belirlenmiş. 2009 yılında
“Journal of Alzheimer’s Disease” adlı bilimsel dergide yayınlanan bir diğer makaleye göre
ise, tarçın özü Alzheimer hastalarında görülen “tau proteinlerinin kümelenmesini” önlüyor ve
hastalığı gelişimini yavaşlatıyor. Tarçının hafızayı güçlendirmedeki etkisi üzerine daha çok
araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır ancak bu konuda yapılan çalışmalar ümit vermektedir.
Tarçın ve Kolesterol:
Günde 1-2 gram tarçın tüketmenin, metabolizmanın yağı ve şekeri işlemesini düzenlediği için
“teorik” olarak kötü kolesterolü de düşürdüğü kabul edilmektedir. Uzmanlar yemeklere şeker
ve tuz eklemek yerine tarçın kullanmanın, özellikle yüksek kolesterol şikayeti olanlar için iyi
bir seçenek olduğunu belirtiyorlar.
Tarçın ve Zayıflama:
Besin lifi bakımından zengin olan tarçın yemeklerden sonra kendinizi daha uzun süre tok
hissetmenize yardımcı olur. Tarçının kilo vermeye etkisi üzerine yapılan araştırmalarda, bu
baharatın kan şekerini düzenleyeme yardımcı olmasının üzerinde durulmaktadır. Çünkü kan
şekerinde yaşanan dalgalanmaların gıdalar yoluyla alından yağın vücut tarafından
depolanmasını arttırdığı bilinmektedir.
Bir Bakışta Tarçının Faydaları:
Her gün yarım çay kaşığı tarçın kötü kolesterolü düşürür.
Tip 2 diyabet hastalarında insülin üretimini arttırarak kan şekerini düşürür.
Tarçın yağı mantara karşı kullanılmaktadır.
Tarçın lösemi ve lenfoma hastalarında kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltabilir.
Kanın pıhtılaşmasını önleyici özelliği vardır.
Uzun süre tüketilmeyecek yemeklere biraz tarçın serpmek ürünlerin raf ömrünü uzatır.
Tarçın kokusu hafızayı güçlendirir.
Pastörize edilmemiş içeceklerde bulunan E.Koli bakterisine karşı kullanılır.
Strese bağlı baş ağrısı ve migrene iyi gelir.
Kan şekerini dengeleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

Tarçın yağı kokuya neden olan bakterileri öldürür.
Serbest radikallerle savaşarak kanserli hücre oluşumunu yavaşlatır.
Tarçın çayı veya tarçın yağıyla masaj yapmak arterit ve osteoporoza bağlı ağrıları hafifletir.
Tarçın yağı taşıyıcı yağlarla (badem yağı, zeytinyağı, badem yağı…) karıştırılarak masaj
yapıldığında kas ağrılarını alır.
Tarçın çayı “huzursuz bağırsak sendromu” olarak adlandırılan sindirim sistemi rahatsızlığına
iyi gelir.
Tarçın çayı anti bakteriyel özelliği ile ağız hijyeni sağlayarak diş çürüklerini geciktirir ve
dişeti sağlığını korur.
Tarçın yağı etkili bir sinek savardır. Mutfakta karıncalara karşı kullanılabilir.
Tarçın yağı boğaz ağrısına ve kuru öksürüğe iyi gelir.
Hafızayı güçlendirir. Kan dolaşımını arttırır.
Yüksek manganez içeriğiyle adet öncesi sendorumuna ve adet kramplarına iyi gelir.
Tarçın Nasıl Kullanılır?
Tarçını toz ve kabuk şeklinde taze olarak tüketebilir veya besin takviyesi olarak satılan tarçın
kapsüllerini kullanabilirsiniz. Tarçını yemeklerinizde kullanmak istiyorsanız, şeker veya
tuzun yerine toz tarçın kullanabilirsiniz. Grip ve nezle gibi salgın hastalıkların yaygın olarak
görüldüğü kış aylarında vücudu enfeksiyonlara karşı korumak için tarçın çayı içebilirsiniz.
Tarçın çayı aynı zamanda ağır bir yemek sonrası yaşanan hazımsızlık ve reflü belirtilerini
hafifletmek içinde önerilmektedir. Tarçının hafızayı güçlendirme etkisinden faydalanmak için
önerilenler ise, tarçınlı sakız çiğnemek ve tarçın koklamaktır. Kas ağrıları yaşıyorsanız 1
ölçek tarçın yağını 10 ölçek taşıyıcı yağlarla karıştırarak ağrıların ve kasılmaların yaşandığı
bölgelere masaj yapabilirsiniz.
Tarçın ve Ballı Çay Tarifi:
Diyet yapanlar arasında oldukça popüler olan ve kilo vermeye yardımcı olduğu düşünülen
tarçın ve ballı çay için ihtiyacınız olan malzemeler yarım kabuk tarçın ya da yarım çay kaşığı
toz tarçın ve 1 çay kaşığı organik bal. 1 büyük bardaklık suyu kaynattıktan sonra ocağı
söndürün ve tarçını kaynamış suya atın. 20 dakika kadar demlenmesini (bardağın ağzını
kapatabilirsiniz) ve soğumasını bekledikten sonra balı ekleyip karıştırın. Bu karışımı sabah
kahvaltısından önce ve akşam yatağa girmeden yarım saat önce olmak üzere 2 kez
içebilirsiniz. Aynı karışımı sıcak yaz aylarında buzlu çay olarak da tüketebilirsiniz.
Tarçının Yan Etkileri:
Tarçın “tüketilmesi güvenli” baharatlar arasında yer almaktadır. Ancak diğer baharat ve
bitkilerde olduğu gibi aşırı tüketiminin bazı yan etkileri olabilir. Yüksek kan şekeri için
düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, tarçın ilacın etkisini arttırarak kan şekerinin normal
değerlerin altına düşmesine yol açabilir. Tarçın çayı ve tarçın takviyelerinin gebelik ve
emzirme dönemlerindeki etkisi henüz bilinmediği için bu gibi hassas dönemlerde herhangi bir
baharatı veya bitkisel ürünü düzenli olarak tüketmeye başlamadan önce doktora danışmanız
en güvenli yol olacaktır. Özellikle Çin tarçını içinde bulunan bileşenlerin bazı kişilerde
karaciğeri zorladığı yönünde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Bu nedenle karaciğer
rahatsızlığı olanların düzenli olarak tarçın tüketmeye başlamadan önce doktora danışmaları
önerilmektedir. Kan şekeri seviyesini etkilediği için ameliyat sırasında ve sonrasında şekerin
dengelenmesini zorlaştırır. Uzmanlar bu durumdan kaçınmak için cerrahi bir operasyondan 2
hafta önce tarçın tüketiminin bırakılmasını tavsiye etmektedir. Tarçın yağını taşıyıcı yağlarla
inceltmeden direkt olarak cilt üzerinde kullanmak kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabilir.
NOT: Kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14089.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Çiftçinin malı çiftçinindir, peşkeş çekilemez
Kayseri Şeker tarafından Yeşilhisar İlçesinde iftar programı düzenlendi. İftara, ilçe çiftçileri
yoğun ilgi gösterdi.
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İftara, Yeşilhisar Kaymakamı Mustafa Gözlet, Belediye Başkanı Abdulkadir Akdeniz, İlçe
Müftüsü Ahmet Özvarinli, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu
Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Hurşit Dede, Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim,
Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Genel
Müdürü Levent Benli, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü İsmet Aksoy,Bölgedeki Sulama
Birlik Başkanları, Nakliyeciler Kooperatif Başkanları ile diğer yöneticiler ve bölge çiftçileri
katıldı.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, iftardan sonra yaptığı
konuşmada, şunları söyledi:
"Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak Şeker İftar Soframızı çoluk- çocuk ailecek şenlendirdiniz.
Bu tablo bizim birlik ve bütünlüğümüzü gösteriyor. Biz Kayseri Şeker olarak büyük bir
aileyiz diyoruz. Sizler bunu bu gün bir kez daha gösterdiniz. Yönetim Kurullarımız ve şahsım
adına hepinize teşekkür ediyorum. Beş sene önce Kayseri Şeker iflas etmişti. Kayseri Şeker’in
bir yıllık satışı olan 574 milyon cirosundan daha fazla, 648 milyon borcu vardı. Kayseri’nin
güzide kuruluşu olan Kayseri Şeker Fabrikası, bataktan kurtulsun diye sizlerden aldığımız
destek ve güçle hep birlikte 4,5 sene boyunca gece gündüz gayret gösterdik. Allah’a çok
şükür bu gün Kayseri Şeker, Kayseri’nin değil Türkiye’nin parlayan yıldızı oldu. Geçen sene
elde ettiği kar ile Kayseri’de vergi rekortmeni oldu. 60 yıldır faaliyet içinde olan Kayseri
Şeker’de ilk defa böyle büyük bir başarı elde etti. Biz bu başarıları tek başımıza değil, sizin
desteğiniz ile yakaladık. Sizin bize inanmamanız, güvenmeniz, sizin verdiğiniz pozitif enerji
ile başardık. İşte burada geliyoruz göz gözeyiz elle ele sıkışıyoruz kucaklaşıyoruz. Yani bir
sıkıntı olsa siz buraya böyle gelir misiniz? Ya da biz sizin karşınıza çıkma cesareti gösterebilir
miyiz? Cenabı-ı Allah’ın izni ile başımızı eğdirmiyor başarı ve güçlü bir şekilde sizin
huzurunuza geliyoruz ve bunları da rahat rahat konuşuyoruz. Biz ne kadar güçlü olursak bu
bölgenin çiftçisi de o kadar güçlü olur. Bu bölgenin çiftçisi yarına güvenle bakar. İşini
güvenle yapar. Bilindiği üzere Kayseri Şeker’in 430 dönüm konut imarlı arazisi vardı. Biz
gelmeden önce üç tane müteahhide peşkeş çekmişler. Şimdi biz de Sizin malımızı size
veriyoruz. Çiftçinin malı çiftçinindir. Peşkeş çekilemez diyoruz ve Pancar yetiştiren her bir
çiftçi ailemiz burada daire sahibi olması için çalışmaları başlatmış bulunuyoruz. Genel kurul
da çiftçimize bir söz vermiştik; Çiftçimizi değil namerde merde bile sizleri muhtaç
etmeyeceğiz demiştik . Bu nedenle Sözleşmeli pancar dışında lisanslı depoculuk sayesinde
çiftçimizin ürettiği, Buğday, Arpa, Ay Çekirdeği Kabak Çekirdeği gibi ne yetiştiriyorsa

ürünlerini değerlendirmek için yatırımı planladık çiftçimizin ürünlerini biz alacağız ve
çiftçimizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14090.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Milletvekili Doğan'ın babası hakka yürüdü
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan'ın babası Mustafa Doğan hakkın rahmetine
kavuştu.

03 Temmuz 2015 Cuma 12:13

Dün gece saatlerinde rahatsızlanan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan'ın babası
Mustafa Doğan vefat etti. Mustafa Doğan'ın cenazesi bugün Cuma Namazı'na müteakip
Kayseri Hunat Camii'nden kaldırılacak ve Reşadiye'de Şehit Furkan Doğa'ın yanına
defnedilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14091.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ticaret Borsası hakkında şok iddia
Kayseri Ticaret Borsası Meclis eski başkanı Hamdi Bakan, Kayseri Ticaret Borsası hakkında
şok bir iddiada bulundu. Bakan, odanın üyelerinden topladığı parayı Uzak Doğu ülkelerinde
uygunsuz işler yapılmak için kullanıldığını ileri sürdü.
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Kayseri Ticaret Borsası Meclis eski başkanı Hamdi Bakan, Kayseri Ticaret Borsa’sı hakkında
şok iddialar ortaya attı. Bakan, Kayseri Ticaret Borsası Üst Kurulu olan Odalar ve Borsalar
Birliği’nin üyelerinden topladığı parayı Uzak Doğu ülkelerinde uygunsuz işler yapılmak için
kullanıldığını ileri sürdü.
Kayseri’de Özbakan Et, Urfa ve Hatay’da Bakanlar Et olmak üzere 3 kombina sahibi de olan
Hamdi Bakan bu iddiaları Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla ilgili
makamlara iletilmesi için de harekete geçti... Bakan, BİMER’e yaptığı şikayette şunlara yer

verdi: “Kayseri’de Özbakan Et, Urfa ve Hatay’da Bakanlar Et olarak 3 kombina sahibiyim.
Cadı kazanı gibi kaynayan Kayseri Ticaret Borsası’nın üst kurlu olan Odalar ve Borsalar
Birliği’nden oda asli görevini yapmayıp üretici ve ticaret erbaplarından topladıkları parayı
Uzak Doğu ülkelerinde borsanın parasıyla seks turizmine gittikleri ve ulu orta halka açık
yerlerde aleni anlattıkları bundan dolayı borsa üyelerinin tepki gösterip üzüldükleri
tarafımızdan bilinmektedir. Kayseri Ticaret Borsası’nın gereksiz harcamalarının
denetlenmesini istiyorum.”
Ödül töreni de iptal edildi
Kayseri Ticaret Borsası’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve yıllık cirosu yüksek olan
ilk 10 firmaya verilen ödül töreni de iptal edildi. İptale neden olan durumun ise Kayseri
Ticaret Borsası yönetiminde hiç kimsenin ilk 10’da yer almaması olduğu ileri sürülüyor. İlk
5’e giren firmalar ise şunlardan oluşuyor;
1- Özbakan Et
2- Kayseri Şeker Fabrikası
3- Şahin Sucukları
4- Bakanlar Besicilik
5- Başyazıcılar
Kayseri Ticaret Borsası Meclis eski Hamdi Bakan’ın iki firmasının da ilk 5’te yer alması ödül
töreninin düzenlenmemesinin bir diğer sebebi olduğu öne sürülüyor.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14092.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Sınavda olumsuz düşüncelerden uzak durun
Memorial Kayseri Hastanesi Psikiyatri Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, KPSS
sınavı öncesi sınav kaygısı ile ilgili uyarılarda bulundu. Karayağız, "Sınav sırasında kaygıyı
artıracak olumsuz düşüncelerden uzak durun" dedi
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Sınav kaygısı ile ilgili uyarılarda bulunan Memorial Kayseri Hastanesi Psikiyatri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Şaban Karayağız, "Sınavlar, gelecek kaygısını takıntı haline getiren
öğrencilerin yaşamında kaygı ve strese neden olmaktadır. Belli düzeyde yaşanan kaygı
gençleri motive eder, performansı yükseltir. Ancak kaygı düzeyinin yüksekliği bazı gençlerde
sınav sırasındaki performansı olumsuz etkilemektedir. Kaygı düzeyi, sınavda öğrenciyi
engelleyecek kadar güçlü ve sınav performansını olumsuz etkiliyorsa, yoğun sınav kaygısı söz
konusudur. Kaygı ise, aşılamayacak bir problem değildir" diye konuştu.
Karayağız ayrıca, "Sınav kaygısıyla baş etmek ya da önlemek sınav üzerinde yoğunlaşmayı
ve sorulara odaklanmayı sağlamaktadır. Kaygıyı minimum seviyede tutmak düşünceleri
organize etmede, dikkat toplamada yardımcı olur, olumsuz düşünmeyi ve panik yapmayı

engeller. Sınav sırasındaki kontrol duygusu başarmaya yardım edecek, gerçek performansı da
ortaya çıkaracaktır. Sınav kaygısıyla baş etmede ya da önlemede sınavdan önce ve sınav
sırasında uygulanması basit öneriler yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Sınav öncesinde ve sınavda yapılması gerekenleri anlatan Karayağız, "Sınava iyi
hazırlandığınız gerçeğini ve yapabileceğinize olan inancınızı sık sık tekrarlayın. Konuların ne
kadarını bildiğinize odaklanın. Sınav sırasında kaygıyı artıracak olumsuz düşüncelerden uzak
durun. Örneğin, ‘Kazanamazsam bu her şeyin sonu olur’ düşüncesi daha fazla kaygıya neden
olmaktadır. Cesaret son derece önemlidir. Sınavda olumlu düşünerek cesaret verici cümleler
kurmak kaygıyı azaltacaktır. Mesela, ‘Bu işi de başaracağım’ öngörüsüne inanmak
cesaretlendiricidir. Sınav yerini önceden kontrol etmek rahatlamaya neden olacaktır. Zorunlu
kalmadıkça sınavdan önce arkadaşlarla sınav hakkında konuşulmamalı ve konu tekrarı
yapılmamalıdır. Son anda yapılan tekrarlar kafa karışıklığına neden olmaktadır. Sınavdan bir
gün önce sevdiklerinizle ve sevdiğiniz yerlerde vakit geçirmek kaygı düzeyini azaltacaktır.
Sınav günü sınavın yapılacağı salonuna erken gitmek rahatlamaya yardımcı olacaktır. Sınav
sırasında belli bir düzeyde gerginlik yaşanması normaldir. Eğer gerginlik düzeyi heyecana
neden oluyorsa gevşemeye çalışılmalıdır. Sınav sırasında soruları çözerken çevredeki
öğrencileri kesinlikle gözlemlemeyin. Diğer öğrencilerin hızlı ya da yavaş olduklarını
düşünmek kaygıyı arttırabilir. Sınava öncesinde basit nefes alma ve gevşeme egzersizleri ile
uzmanların beslenme ve uyku düzeni hakkındaki önerilerine uyulmalıdır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14093.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri İŞKUR iletişimde de engelleri aşıyor
Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile
işbirliği yaparak iş arama, işe yerleştirme ve danışmanlık gibi hizmetlerin sunulmasında
görevli olan İş ve Meslek Danışmanı personeline İşaret Dili Eğitimi veriyor.

03 Temmuz 2015 Cuma 16:08

İş arama sürecinde dezavantajlı grupta değerlendirilen işitme ve konuşma engelli vatandaşlara
sunulan hizmet kalitesini artırmak ve daha etkin bir danışmanlık faaliyeti gerçekleştirebilmek
amacıyla yapılan İşaret Dili Eğitiminde, İş ve Meslek Danışmanları özellikle istihdam
süreçlerinde ve mülakatlarda sağlıklı iletişim kurulmasını sağlayacak kelimeler, cümleler ve
kalıplar öğreniyor.
İş ve Meslek Danışmanlarının bu eğitimi almasındaki öneme vurgu yapan Kayseri İŞKUR
Şube Müdürü Cengiz Laçin, "İşitme engelli vatandaşlarımıza bire bir hizmet sunabilmek ve
onları işgücü piyasasına dahil etmek için öncelikle iletişim engellerini aşmamız gerekiyor.
Hizmetlerimizde verimliliği arttırmamızı sağlayacak olan bu eğitimler sayesinde istihdam için
fırsat eşitliği kapsamında bir engeli daha ortadan kaldırmış olacağız. Bu bakımdan işbirliğini

esirgemeyen Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve değerli eğitmenlerine teşekkür
ederiz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14094.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yağmur arıcıları olumsuz etkiledi
Kayseri’de son günlerde yağan yağmur arıcıları olumsuz etkiledi.
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Kayseri’nin Sarız ilçesinde arıcılık yapan İsmet Demir, “Bu yıl hava şartlarının kötü olması
nedeniyle işlerimiz iç açıcı değil. Arı durmadan oğla gidiyor. Bundan sonra ne olacağı
belirsiz. O açıdan bu yıl biraz sıkıntılıyız. Bu sene yağmur çok fazlasıyla yağdı” dedi.
Bal satışları ve hakiki bal ile ilgili bilgili veren Demir, “Satışlardan memnunuz da böyle
dağlarda emek verip de emeğinin karşılığını alamayan çok arkadaşımız var. Onun
nedenlerinden biri de bu piyasada satılan balların çoğunun hakiki olmamasından
kaynaklanıyor. Vatandaşlar bal alırken çok dikkat etmelidir. Rastgele yerden bal
alınmamalıdır. Gerçek balın olup olmadığını nereden anlarız; bal gerçekte donuyorsa bu
gerçek baldır. Ben çok müşterilerde duyuyorum ‘bal dondu çöpe attık’ diyor. Halbuki gerçek
bal donan baldır. Balın kristalleşmesi lazım. Donan bal hiçbir zaman sahte değildir. Şekerli
bal zaten kendini gösterir” diye konuştu.
Televizyonlarda reklamı yapılan ucuz ballara vatandaşların güvenmemesi gerektiğini de
belirten Demir, “Reklamlarda gösterilen balın gerçeği yoktur. Gerçeği olmadığı şuradan
bellidir; adam ‘ben 5 kilogram karakovan balını 100 liraya satıyorum’ diyor. Bende de
karakovan balı var. Ben kilogramını 100 liraya satıyorum. Bunun gerçek olmadığını buradan
anlasınlar. Bir de gerçek karakovan balı süzme olmaz, petekten olur. Tüketicinin bunu bilmesi
gerekir” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14095.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Başkan Hiçyılmaz, Alman iş adamlarını ağırladı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Almanya’dan gelen iş
adamlarından oluşan heyeti kabul etti.
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Ziyarette konuşan Başkan Hiçyılmaz, heyetin Odayı ziyaret etmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasında köklü bir geçmişe sahip olan ilişkilerin daha da
gelişmesini temenni ettiklerini söyledi.
Hiçyılmaz, “Ülkelerimiz arasındaki ilişki, derin tarihi köklere sahip bulunmaktadır. Özellikle
1960 ve sonrasında yaşanan işgücü göçü ile ülkelerimiz birbirine daha da yakınlaşmıştır.
Bugünlerde ise ekonomi, siyaset, kültür ve birçok alanda işbirliğimiz bulunmaktadır.
Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 37,5 milyar dolar civarındadır. Bu rakamın
22,3 milyar dolarlık kısmını Almanya’dan yapılan ithalat, 15,1 milyar dolarlık kısmını ise
Almanya’ya yaptığımız ihracat oluşturmaktadır. Bu rakamlarla; Türkiye aleyhinde 7 milyar
dolarlık bir dış ticaret açığının oluştuğu görülmektedir. Bu durumun, dengeli bir dağılıma
kavuşması bizim için önemli bir konudur. Ülkelerimizin dış ticaret hacminin artması ile
karşılıklı olarak ithalat ve ihracat dengesinin sağlanması ortak arzumuzdur” dedi.
Kayseri’de başta mobilya, tekstil, çelik, elektrikli ev aletleri olmak üzere birçok alanda üretim
gerçekleştirildiğini ifade eden Hiçyılmaz, Kayseri’nin Almanya ile olan ticari ilişkisi
kapsamında 82 milyon dolarlık ithalat ve 111 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini
vurguladı.
Kayseri Ticaret Odası hakkında da kısa bilgiler paylaşan Başkan Hiçyılmaz, 17 bini aşkın
üyeye sahip olduklarını ve 200 ayrı meslek dalında faaliyet gösteren üyelerin 40 ayrı meslek
komitesinde toplandıklarını ifade etti. Türkiye’de bulunan 365 oda ve borsadan en önemlileri
arasında yer alan Kayseri ticaret Odası’nda üyelerin taleplerine büyük önem verdiklerini
kaydeden Hiçyılmaz, bu taleplerin karşılanması bakımından her kademede girişimlerde
bulunduklarını belirtti.
Kayseri Ticaret Odası olarak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin daha da artması için
çalışmalarda bulunmaya hazır olduklarının altını çizen Hiçyılmaz, iki ülke arasında karşılıklı
heyet ziyaretleri yapılabileceğini de söyledi. Hiçyılmaz, Kayseri’nin yalnızca ticaret ve sanayi
şehri olmadığını vurgulayarak, turizme yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti ve Alman
turistleri Kayseri’ye davet etti.
Başkan Hiçyılmaz, Oda üyelerinden oluşan bir heyetle Fransa ve İtalya seyahati
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Fransa’nın Lyon şehrine gittik, orada fuar ziyaretlerinde
bulunduk ve Türkiye’nin Ticaret Ataşeliğini ziyaret ettik. Oradan da İtalya’ya geçmek
suretiyle Milano şehrine gittik. Milano Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettik. Yapmış
olduğumuz ziyaretten iş adamlarımız çok etkilendiler ve bu tür seyahatlerin sık sık
yapılmasını arzu ettiklerini ifade ettiler” diye konuştu.
Başkan Hiçyılmaz, nezaket dolu ziyaretten dolayı Alman heyeti üyelerine ayrı ayrı teşekkür
etti.

Heyet adına konuşan Ulrich Zeutschel ise kendisinin ve heyette bulunan iş adamları ile şirket
yöneticilerinin Kayseri’de olmaktan heyecan duyduklarını ifade ederek, Almanya ve Türkiye
arasındaki ilişkilerin Kayseri ile yapılacak yeni ortaklıklar ile daha da güçleneceğine
inandığını söyledi. Karşılıklı tanışmanın ardından ticarete ilişkin sohbetle devam eden
ziyaretin sonunda Başkan Hiçyılmaz tarafından Alman konuklara hediye paketi takdim edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14096.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Susuzluğu yok edecek karışım, 'Osmanlı
Şerbeti'
Kayseri'de aktarcılık yapan Mehmet Kepez, vatandaşların sıcak günlerde susamamaları için
Osmanlı şerbeti kullanmalarını tavsiye etti.
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Kayseri'de Ramazan'ın ilk 10 günü etkili olan sağanak yağış ve serin hava, yerini sıcaklığa
bıraktı. Mevsim normallerine dönen hava ile beraber oruç tutan vatandaşlarda zorlanmaya
başladı. Susuzluğa alternatif bir çözüm bulduklarını söyleyen aktar Mehmet Kepez, yaptıkları
Osmanlı şerbeti ile susuzluğun giderildiğini söyledi. Karışım hakkında bilgiler veren aktar
Kepez, "Artık yağmurlu havalar sona erdi. Bundan sonra çöl sıcakları denilen sıcaklıklar
geliyor. Bu zamanlarda kullanıp hararetimizi alacak ve vücudumuzun terlemesini
engelleyecek bazı karışımlar var. Ramazan ayında da bu susuzluğu yok edecek bir çay
karışımımız var. Bu şerbetin karışımında ise, demirhindi diye Arabistan’dan gelen bir
ürünümüz var. Bu ürün tamamıyla susuzluğu önleyici ve vücudun direncini artırmaya yönelik
bir üründür. Bununla beraber içerisine kabuk tarçın, karanfil ve biraz da hibisküs adında bir
bitkimizi katıyoruz" dedi.
Kepez, "Yarım kilo demirhindinin içerisine 20 gram karanfil, 30 gram tarçın ve 70 gram gibi
hibisküs katılacak. Bunu 15 dakika kaynatılacak şekilde ayarlanacak. Demlendikten sonra
soğumaya bırakılıyor. Günde 2 kere içilebiliyor. Sahurda içtiğiniz zaman akşama kadar
susuzluk hissedilmiyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14097.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kıranardı Köprüsü genişletiliyor
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kıranardı Çağbağları yolu üzerinde yer
alan ve Kıranardı Karşıharman mevkiindeki köprüde kolon güçlendirme, köprü genişletme ve
yol düzenleme çalışması yapıldığını söyledi.
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Ulaşımı güvenli hale getiriyoruz…
Kıranardı Bölgesi’ne Erciyes Bulvarı’ndan ayrı olarak alternatif bir yol olan Çağbağları
yolunda yol düzenleme ve asfaltlama çalışması yaparak ulaşımı güvenli hale getirdiklerini
hatırlatan Başkan Büyükkılıç, köprünün özellikle aşırı yağışlarda önemli olduğunu çünkü
köprünün genişletilmesi ile suyun akış alanında da genişlemiş olacağını bu açıdan iki yönlü
bir çalışma yaptıklarını kaydetti.
Yeni bir yol çalışması ile Ali Dağı istikametine…
Köprü genişletme ve yenileme çalışması ile aynı zamanda bu köprünün yanından yeni bir yol
çalışması ile Ali Dağı istikametine yeni bir yol açılacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Kıranardı Bölgesi yeşillikler içinde bir alan olarak özellikle bağ ve sayfiye alanları ile bilinen
şirin bir yerleşim alanıdır. Tüm yolları asfaltladık. Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi
tamamlandı. Şu anda doğalgaz hattı döşeniyor. Dolayısıyla bu bölgemiz Melikgazili olmanın
tüm imkânlarını yaşıyor. Şu anda Kıranardı Karşıharman mevkiinde bulunan Çağbağları yolu
üzerindeki köprüde; genişletme, yenileme, köprü kolonlarının sayısını artırma ve yeni bir yol
için düzenleme yapılmaktadır. Yani çok yönlü bir köprü çalışması gerçekleştirilmektedir.
Köprünün yanındaki alan genişletilerek Ali Dağı istikametine doğru dere yatağı boyunca yeni
bir yol açılacaktır. Köprü genişletilerek trafik daha güvenli hale getirilecektir. Çalışmalar
devam ediyor. Bölge halkına hayırlı olsun.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14098.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Develi-Pınarbaşı ve Gemerek çiftçileri Şeker
Gölünde buluştu
Kayseri Şeker tarafından 12 Bölge çiftçileri ile iftar ve sahur buluşmaları kapsamında
Gemerek, Develi ve Pınarbaşılı çiftçilerin katılımıyla Kayseri Şeker Gölü sosyal tesislerinde
Şeker iftar sofrası kuruldu.
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Büyük Şeker ailesi Şeker sofrasına, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim
Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Avni Hokkaömeroğlu ,Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak,
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu
Üyeleri Abdulkadir Güneş, Niğmetullah Sevim, Kayseri Pancar Kooperatifi Denetim Kurulu
Üyeleri, Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent
Benli, Kayseri Pancar Kooperatif Müdürü İsmet Aksoy, Sulama Birlik Başkanları,
Nakliyeciler Kooperatif Başkanları ve 1500 çiftçi katıldı.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Gemerek, Develi ve
Pınarbaşılı çiftçilerine hitaben Şeker iftar sofrasında yapmış olduğu konuşmasında; "Kayseri
Şeker Türkiye de kendi alanında birinci olurken aynı zamanda çiftçisi de elde edilen zirai
gelirde, pancardan elde edilen gelirde birinci olacak. Bu çalışanlarımız içinde geçerli biz
bunun peşindeyiz. Biz buna inanıyoruz. Sizin desteğiniz bize daha fazla güç, enerji ve daha
fazla gayret veriyor. Siz bunu istediğiniz sürece biz bu sorumluluğu sürdürmeye devam
edeceğiz.
Ben biliyorum ki bizim çiftçimiz çok çalışkan çok fedakar çok gayretli ve ellerinden geldiği
kadar işlerini en iyi yapan insanlar. Biz de sizlere hizmet ederken bu gücünüzden,
enerjinizden faydalanıyor size daha iyi hizmet edebilmek için, gelirinizi artırabilmek için gece
gündüz çalışıyoruz. Sizi değil namerde, merde bile muhtaç etmemek için çalışıyoruz.
Yani burayı Kötü niyetlilere bırakmak gibi bir niyetimiz yok. Dışarıda sağda solda buraya
tekrardan heveslenenleri duyuyoruz. Bunun mümkün olmadığını yakın zamanda herkes gayet
iyi bir şekilde anlayacak. Burası çiftçinin malı. Çiftçide buraya sahip çıktığını herkese
gösterdi. Onun için herkesin aklı selim olması lazım. Çiftçinin ekmeği ile kimsenin
uğraşmaması lazım. Kayseri Şeker bu yönetim anlayışını ciddi bir şekilde sürdürdüğü taktirde
değil 60 sene bundan sonra bir 60 yıl daha ömrünü devam ettirecek. Biz buna inanıyor ve size
bu hizmeti yapmaktan da mutluluk, gurur ve şeref duyuyoruz. Ben size buraya gelmenizden,
katkılarınızdan ve fabrikayı sahiplenmenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah
birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Allaha
emanet ediyorum." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14099.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri Şeker, AR-GE birimi meyvelerini
vermeye başladı
Kayseri Şeker ile Erciyes Üniversitesi ortak çalışması olan SANTEZ projesi, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.
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Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Levent Benli,
"ETTO ile imzalanan işbirliği sonrasında üniversitenin sunmuş olduğu imkânlardan ve
merkezlerden daha verimli faydalanmaya başladıklarını belirterek, ETTO ile gerek TÜBİTAK
gerekse bakanlık desteklerinden faydalanma konusunda birçok işbirlikleri yaptık ve
yapmaktayız.
1 Kasım 2015 tarihi itibari ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan AR-GE Merkezi
Belgesi almaya hak kazanan ve AR-GE çalışmalarına hız veren Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
AR-GE
Merkezi
bünyesinde
birçok
proje
yürütülmektedir"
dedi.
Benli, "Kayseri Şeker AR-GE Merkezi İlk projesini Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği
ile Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim görevlilerinden Prof. Dr.
Veysel ASLANTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Rıfat KURBAN ve Ar. Gör. Dr. Emre BENDEŞ ile şeker
prosesinde Türkiye’de ilk defa hayata geçirilecek olan yeni bir teknoloji üzerine hazırlamış ve
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.
Gıda alanında Türkiye’de ilk kez üretilecek birçok yeni ürünle de ilgili Tübitak projeleri
hazırlayan Kayseri Şeker AR-GE Merkezi bu projelerin de desteklenmeye hak kazanmaları ile
birlikte AR-GE alt yapısını süratle güçlendirmeyi hedeflemektedir" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14100.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yetim ve öksüzler iftarda buluştu
Büyükşehir Belediyesi İftar Buluşmaları, Kocasinan, Melikgazi ve Talas Belediyeleri'nin de
katkılarıyla düzenlenen Kayseri'deki yetim ve öksüzlere yönelik iftarla devam etti.
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AK Parti Kayseri Milletvekilleri Yaşar Karayel ve Havva Talay Çalış'ın yanısıra, AK Parti İl
Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altıntuğ,
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu'nun da katıldığı 'Bizim Çocuklarımız İftar Programı' Mimarsinan Parkı'nda
gerçekleştirildi.
"DÜNYA YETİMLER GÜNÜ"
Burada ilk konuşmayı yapan İHH Kayseri Şube Başkanı Şaban Sözduyar, Ramazan'ın 15.
gününün Dünya Yetimler Günü olduğuna dikkat çekerek, "Bugün Ramazan'ın 15. günü ve
yetimlerimizle, öksüzlerimizle bir iftar programında birlikteyiz. Bugün aynı zamanda Dünya
Yetimler Günü. Böylesine anlamlı bir günde bu iftar programını hazırlayan belediyelerimize
teşekkür ediyorum" dedi.
"ÖKSÜZ VE YETİMLERİN YANINDAYIZ"
Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da konuşmasında belediye olarak her zaman
yetim ve öksüzlerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "15 aylık belediye
başkanlığım döneminde ilçemizdeki yetimlerle, öksüzlerle, ihtiyaç sahipleri ile birlikte
olmaya gayret ettik. Onların ihtiyaçlarını karşıladık. Bugün de bu programla yine onlarla
birlikteyiz. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum" dedi.
"ŞÜKREDECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR"
Daha sonra kürsüye gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da şükredecek
çok şeyleri olduğuna dikkat çekerek, "Bayrağımızın gölgesi altında, ezan dinleyerek huzur
içerisinde iftar yapıyor olmamız bu şükür vesilelerinden birisi. Bizleri yetimlerle buluşturduğu
için de İHH'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"EN ANLAMLI İFTAR PROGRAMI"
Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altıntuğ da huzur içerisinde
bir Ramazan geçirdiklerini belirterek, "Kur'anı Kerim'de yetimlerle ilgili birçok bölüm
bulunuyor. Bugüne kadar yapılmış en anlamlı iftar programı ile biz de yetimlerimizle bir
arada olmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.
GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU
AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış da daha güçlü bir Türkiye vurgusu yaparak,
"Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu bütün dünyaya göstererek güçlü bir Türkiye ile
etrafımızdaki yetimlerin sayısını en aza indirmek istiyoruz. Dua edin, Allah bunu bizlere
nasip etsin" dedi.
"DEVLETİMİZ ÖKSÜZ VE YETİMLERİN YANINDA"
Programda son olarak kürsüye gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de "Güzel
bir şehirde yaşıyoruz, sahip çıkanımız var. Sivil toplum kuruluşlarımız var, belediyelerimiz
var, yöneticilerimiz var. Allah eksikliğini vermesin, çok güzel bir sofrada bulunuyoruz. Öksüz
ve yetim olmak kaderin bir tecellisi ama devletimiz var, imkanlarımız var. Bu bayrak altında
inşallah hep güzel günlerde yaşayacağız" diye konuştu.
BÜYÜK TAKDİR GÖRDÜ
Büyükşehir Belediyesi İftar Buluşmaları kapsamında daha önceki günlerde de Belediyede
çalışan işçiler, Kuzey Irak Türkmenleri, Doğu Türkistanlılar, Şehit Yakınları ve Gaziler,
Kayseri'de öğrenim gören yabancı öğrenciler, Huzurevi sakinleri ve Sevgi Evleri'nde kalan
çocuklara yönelik iftar programları düzenlemişti.
Toplumsal dayanışma ve kaynaşmaya vesile olan iftar programları, her kesimden büyük
takdir görmüştü.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14101.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ramazan Sokağı'na büyük ilgi
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Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün farklı bir etkinlikle düzenlenen Ramazan Sokağı
Kayserililerin büyük ilgisini çekiyor. Ramazan Sokağı bu hafta yine birbirinden güzel
etkinliklere sahne oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, önümüzdeki yıllarda da
bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.
Ramazan Sokağı bu haftaya Recep Demirkaynak'ın tek kişilik gösterisi ile başladı. Günlük
hayattaki toplumsal sorunları eğlenceli bir dille paylaşana Recep Demirkaynak, izleyicileri
güldürürken mesajlar da verdi.
Bu haftanın ikinci, etkinliklerin 14'üncü gününde Grup Genç Ramazan Sokağı'nda sahne aldı.
Bugüne kadar altı albüm yapan Grup Genç, kendi eserlerinden oluşan bir ilahi dinletisi sundu.
Mimarsinan Parkı'nda tasavvuf rüzgarları estiren Grup Genç yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.
Ramazan Sokağı'nın konukları arasına bu hafta Ayasofya Hafızlar Topluluğu da katıldı.
Mimarsinan Parkı'ndaki etkinlik alanını her zaman olduğu gibi dolduran vatandaşlar,
birbirinden güzel ilahiler dinledi.
Etkinliklerin 16'ıncı gününde ilahinin bir başka önemli ismi Mustafa Demirci Ramazan
Sokağı'nda sahne aldı. Mustafa Demirci yaklaşık 1,5 saat süresince sevilen ilahileri
Kayserililer için seslendirdi.
BAŞKAN ÇELİK YAKIN TAKİPTE
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ramazan Sokağı'ndaki etkinlikleri halkla
birlikte takip etmeye bu hafta da sürdürdü. Bütün programları Mimarsinan Parkı'nı dolduran
Kayserililerle birlikte izlemeye gayret gösteren Başkan Çelik, önümüzdeki yıllarda da
Ramazan Sokağı etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14102.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yahyalı’ya hizmet için geldim
Yahyalı Belediyesi, bu sene “Kardeşlik Sofrası” diye adlandırdığı iftar sofralarının altıncısını
ilçeye 50 km uzaklıkta bulunan Süleymanfakılı Mahallesinde kurdu.
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Yaklaşık 150 kişinin katıldığı iftar sofrasında konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk,
mahalle halkının ramazan ayını kutlayarak, ilçede kardeşliğin, birlik ve beraberliğin önemli
olduğunu belirterek, kırgınlıkların sonlandırılmasını istedi. Başkan Öztürk; ” Bir iftar
sofrasında, kardeşlik sofrasında bizi yalnız bırakmadığınız için Allah razı olsun, sizlere
teşekkür ediyorum. Bu gün Perşembe günü Ramazan-ı Şerifin 15. günü yarılamışız
elhamdülillah. Cenabı Allah sıhhat içerisinde hem bayrama kavuştursun, sevdiklerimizle
beraber hepimize hayırlı ömürler versin. Bu mübarek güzlerde barışın olduğunu, insanların
birbirlerine sevgiyle yaklaştığı ve kırgınların sonlandırıldığı günler olsun.” dedi.
Başkan Öztürk konuşmasında insanlarla sürekli iletişim halinde olmak istediğini ve bunuda
sevdiğini dile getirerek şunları söyledi. “İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle çok sık
gelemiyorum yanınıza. Ben sizlerle haşır neşir olmayı fıtrat olarak da seviyorum. Belediye
başkanı olarak da zaten görevim sizin iyi gününüzde, kötü gününüzde burada yanınızda
olmak. Başkanının bir takım imkanları var. Yapabileceği imkanları olduğu içinde halkımız
bizi yanında görmek ister. Düğününde, cenazesinde görmek ister. Yağmur yağdığı zaman
altına sığındığımız şemsiyedir belediye. İyi gününüzde ben olmalıyım, kötü gününüzde ben
olmalıyım, olurum da Allah’ın izniyle. Ben iftarımıza kadınına, erkeğine ve çocuğuna afiyet
olsun diyorum. İnşallah bir talebiniz olduğu zaman, açta açıkta bir insanımız mahallemizde
olurda eğer bunu söylemez iseniz vebali muhtarımızındır. Eğer muhtarımız halledemez ise
muhtarımız gelsin bana söylesin, bende ilgisiz kalırsam Allah benden sorsun. Biz her konuda
da hiç için bir kardeşiniz, evladınız olarak gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Sağ olsun ekip
arkadaşlarımız da bunun içerisinde. Mesai kavramı gözetmeksizin koşuyorlar hizmete.
Temizlik işleri koşuyor, fen işleri koşuyor, mali hizmetler bir taraftan koşuyor. Biz çalışmayı,
hizmet etmeyi seviyoruz. Yani sizlerin duasına muhtacız, dualarınıza talibiz. Yoksa belediye
başkanlığı falan çok önemli değil. Rahatım Kayseri’de bundan bin kat iyiydi. Ama Cenabı
Allah takdir ettikten sonra git birazda doğduğun yere hizmet et diye geldim. Yani takdir ilahı.
İnşaallah Allah bizlere güzel işler yaptırsın, hem bizi sizlere sizi bizlere sevdirsin.
Ramazanınız mübarek olsun, hem kadir gecemiz Bayramımız şimdiden mübarek olsun. “ diye
konuştu.
İftar yemeğinin ardından yapılan dua ve kılınan akşam namazı ile sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14103.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri'de trafik kazası: 2 yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta
meydana gelen trafik kazasında 38 EV 668 plakalı otomobil ile 38 BY 472 plakalı otomobilin
çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen trafik kazasında 38 EV 668 plakalı otomobilin sürücüsü
Y.N. ile 38 BY 472 plakalı otomobilin sürücüsü İ.D.'nin yaralandığı öğrenildi.

Yaralıların ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı, kaza ile ilgili
olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14104.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Araç park etme tartışması kanlı bitti: 1 yaralı
Kayseri'de, araç park etme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi bıçakla
yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Nakliyeciler Sitesinde meydana gelen olayda
nakliyecilik yaptığı öğrenilen Mehmet P. (44) ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında
iddiaya göre araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya
dönüşmesiyle ismi henüz öğrenilemeyen şahıs Mehmet P.'yi karnından bıçakladı. Çevredeki
vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Mehmet P.'yi Eğitim ve
Araştırma
Hastanesi
acil
servisine
kaldırılarak,
tedavi
altına
alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Mehmet P.'yi bıçaklayan şüpheliyi arıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14105.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Milletvekili Doğan'ın babası Şehit Furkan’ın
yanına defnedildi
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan'ın 93 yaşında hayatını kaybeden babası Mustafa
Doğan, toprağa verildi.
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Hunat Camii'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazına, Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekillleri Ahmet Doğan,

Kemal Tekden, Yaşar Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, merhumun
yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mustafa Doğan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından 2010 yılında İsrail'in
saldırısında Mavi Marmara gemisinde şehit olan torunu Furkan Doğan'ın mezarının olduğu
Talas Reşadiye Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14106.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

24 yaşındaki genç beyin kanamasından hayatını
kaybetti
Kayseri'de beyin kanaması geçiren 24 yaşındaki Adem Yıldırım'ın hayatını kaybetmesi,
yakınlarını yasa boğdu.
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Kayseri'de teyzesi ile beraber aynı evde kalan 24 yaşındaki Adem Yıldırım, beyin kanaması
geçirmiş ve yatağında ölü bulunmuştu. Yıldırım, bugün Cuma namazına müteakip kılınan
cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Yıldırım'ın yakınları,
ayakta durmakta güçlük çekerken, Adem Yıldırım'ın tabutunun üzerine de üzerinde 'seni asla
unutmayacağız' yazılı fotoğrafı koyuldu.
Yıldırım'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Gesi İldem Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14107.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

KAYKİP Çin'i protesto etti
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu üyeleri, Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri’ne
yapılanlar nedeniyle Çin’i protesto etti.
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Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camii yanında cuma namazı sonrası açıklama yapan
Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu Sekreteri Erdal Ergenç, “İslam düşmanları tek yürek,
tek bilek olmuş Mısır’da, Suriye’de, Arakan’da, Irak’ta, Filistin’de, Doğu Türkistan’da ve her
nerede yaşıyorsak orada Müslümanlar'ın üzerine zulüm olarak yağmaya devam etmekteler.
İnsanlık dışı zulümleri ile potansiyel tehlike gördükleri kardeşlerimize her türlü asimilasyonu,
işkenceyi, psikolojik baskıyı ve dehşet verici ölümleri reva görmekteler. Beşeri sistemlerin bir
kangrene dönüştüğü zamanımızda kapitalizmin vahşi canavarlarına dönüşen İslam düşmanları
yeni dünya düzeni yanıltmacası ile kendi tahakkümleri altına girmeyen Müslümanlar'ın her
türlü kaynaklarını sömürmekte, fakirleştirip yoksulluğa mahkum etmekte ve en sonunda
aralarına bin bir türlü fitne ve fesat sokarak birbirlerini öldürmelerini sırça köşklerinden
zevkle izlemekteler. Son günlerde desek bile 66 yıldır sürüyor Doğu Türkistan’daki zulüm.
Türkistan’daki zulüm Türkistanlı Müslümanlar asimile edilmeye, kimliklerini terk etmeye,
isimlerini değiştirmeye, evlilik ve doğum hakları engellenmeye, hasılı bir Çinli gibi inanıp
yaşamaları için zorlanıyor, baskı görüyor, öldürülüyor. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ile
birlikte dünya Müslümanları'nın adalet ve özgürlük yolundaki mücadelelerini sonuna kadar
destekliyor, onlarla birlikte olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından Doğu Türkistan’daki Türkler için dua edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14108.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

ERÜ’de çocuk acile polis görevlendirildi
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesi
Acil Servisi’nde önceki akşam yaşanan görevli doktorlara saldırı olayı sonrası hastane
yetkililerinin polis talebine yönelik istekleri sonuç verdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından
çocuk acil servisinde görev yapmak üzere polis görevlendirilirken, polis memuru bugünden
itibaren görevine başladı.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru yaptığı
açıklamada, sağlık personeline yönelik gün geçtikçe artan şiddet olaylarının önüne geçilmesi
gerektiğini söylerken, bazen kendinden gerekçe, bazen ise hiç gerekçe göstermeden sağlık
personeline yönelik saldırıların sağlık personelini görev yapamaz hale getirdiğini söyledi.
Başhekim Doğru, “Geçtiğimiz Çarşamba gününün akşamı Çocuk Acil Servisimizde
çocuğuyla ilgilenilmediğini söyleyen hasta yakını önce kendisi acil servise gelerek görevli
doktorları tehdit edip hakaretler yağdırıyor. Güvenlik görevlileri tarafından hastaneden
uzaklaştıran hasta yakını, daha sonra hızını alamayıp yakınlarını da toplayarak, çocuk acil
servisimize gelerek ağza alınmayacak tehdit ve hakaretlerine devam ediyor. Sonra polis olaya
müdahale ediyor. Araştırıyoruz, burada görev yapan doktorlarımızın hastaya müdahalesinde
herhangi bir kusuru yok. Bir anlam veremediğimiz bu saldırıyı şiddetle kınadığımız gibi,
sorumlular hakkında gerekli suç duyurusunda da bulunduk. Çok değil bu olaydan yaklaşık 3

ay önce Gevher Nesibe Hastanemiz Acil Servisi'nde tomografi sırası beklemek istemeyen bir
hasta yakını, belinde taşıdığı ekmek bıçağı ile doktorlarımıza saldırıyor. Güvenlik
görevlilerimiz, panik buton sayesinde hiçbir personelimizin burnu kanamadan saldırıyı
önlüyor. Bu saldırılara gerek ilimiz, gerekse Türkiye’de birçok hastaneden örnekler sıralamak
mümkün. Bizim isteğimiz şu, sağlık personeline yönelik şiddete artık dur denmesi, bu tür
olaylara sebebiyet verenlerin en ağır şekilde cezalandırılması. Çünkü sağlık personeline
yönelik şiddet yaşanıp sona erdiğinde etkisi hemen bitmiyor. Gerek fiziksel, gereksel sözlü
saldırının bir de psikolojik etkisi var. Saldırıya uğrayan veya saldırıya uğranılan mekanda
çalışan sağlık personelinin uzun süre morali bozuk oluyor. İş verimleri düşüyor. Hiçbir kusuru
olmayan hasta ve hasta yakınlarının aldıkları sağlık hizmetlerinin kalitesi etkileniyor. O
yüzden olaya sadece sağlık personeline yönelik şiddet gözüyle bakılmamalı, bu saldırının
travmatik etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hekimler, bu personel hepimizin.
Buradaki tüm personel, halkımızın en iyi şekilde sağlık hizmeti alması için çalışıyor. Hiçbir
sağlık personelimizde art niyet kesinlikle yok. Verilen sağlık hizmetinde ufak tefek aksamalar
gözleniyorsa da hoşgörülü olunması gerekir. Doktorun elinde sihirli değnek varmış gibi hasta
biran önce tedavi olsun deniliyor. Fakat bu bir süreç. 3-5 dakikada, doktor elini değer değmez
hasta iyi olacak diye bir şey yok. Önce tetkikler yapılacak, daha sonra tedavi verilecek. Bunun
da tabiî ki bir süresi var” diye konuştu. Başhekim Doğru, açıklamasında, önceki akşam çocuk
acil serviste görevli doktorlara birkaç hasta yakınının sözlü tacizi sonucu İl Emniyet
Müdürlüğü’nden polis isteklerinin olumlu sonuçlandığını, İl Emniyet Müdürlüğünün, ERÜ
çocuk acil servisinde çalışmak üzere polis memuru görevlendirildiğini bildirdi. Başhekim
Doğru, “İl Emniyet Müdürümüze olaya gösterdiği hassasiyetten dolayı çok teşekkür
ediyorum. Umuyorum ki, çocuk acil servisimizde çalışmak üzere görevlendirilen polis
memuru, bundan sonrası yaşanması muhtemel sağlık personeline yönelik şiddet olaylarının
önüne geçecektir” şeklinde konuştu.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Güven de, çocuk acil servislerine polis memuru
verilmesinden dolayı İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederken, gerekli bütün kurumların el
ele vermesi durumunda sağlık personeline yönelik şiddet olaylarının bir nebze
azaltılabileceğini kaydetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14109.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Spor A.Ş. de devir teslim
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan
Ali Üstünel ve Makina İkmal Daire Başkanlığı görevinden ayrılan ve Spor Etkinlikleri
A.Ş.'nin yeni Genel Müdürü olan Ali Küçükoğlu devir teslim töreni için Kadir Has
Stadyumunda bir araya geldi.

03 Temmuz 2015 Cuma 19:22

Devir Teslim Töreni'nde konuşan Ali Üstünel, “Öncelikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve
Ali Küçükoğlu için hayırlı olmasını diliyorum. Kendisine, sorumluluk anlayışı ve
çalışmalarımızla ilgili bilgi verdim. Ali Küçükoğlu'nun Spor A.Ş. ye gelmesinden dolayı
mutluluk duyuyorum. Çalışan personelinde elinden gelen desteği vereceğinden eminim" dedi.
Ali Küçükoğlu ise, "Sistemi oturmuş, hazır bir oluşum içerisine geldik. Bayrağı Ali Bey'den
teslim aldık. Biz de inşallah bu güzel oluşum ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz"
diye konuştu.
Konuşmaların ardından idari amirler ile tanışma ve çiçek takdimi ile devir teslim töreni sona
erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14110.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Gavremoğlu Konağı aslına uygun olarak
onarılıyor
Melikgazi İlçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıların onarılarak hizmete sunulduğunu
hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, projesi tamamlanan ve ihalesi
yapılan Gavremoğlu Konağı'nın eski kimliğine kavuşturulacağını bildirdi.
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Hunat Mahallesi İbni-Sina Hastanesi arkasında yer alan Gavrekoğlu Konağı aslına uygun
olarak onarılarak ve kültür yolu projesi kapsamında turizme kazandırılacağını ifade eden
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, özgün yapısı ve mimarisi ile Kayseri Evleri'ne iyi bir örnek
teşkil eden Gavremoğlu Konağı'nın Anadolu mirası olarak tarihine kazandırılacağını belirtti.
Melikgazi Belediyesince bakım ve onarımı yapılan tarihi eserlerin dünya tarihi ve mirası
açısından önemli bir yere sahip olduğunu ve koruma altına alındığını vurgulayan Başkan Dr.
Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
“Melikgazi İlçesi aynı zamanda Anadolu’nun tarihi kimliği sayılır. Çünkü Kayseri ilinde
mevcut tarihi eserlerin önemli büyük eserleri ilçe sınırlarımız içerisindedir. Gavremoğlu
Konağı için gerekli projelendirme çalışması yapılarak aslına uygun inşası ihale edildi. Eski
yayınlar, fotoğraflar ve diğer belgelerdeki görüntüler tek tek incelendi. Bunun için rölöve,
restitüsyon, restorasyon, statik, tesisat ve peyzaj projelerinin hazırlanması yapı için Kültür
Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.
Çalışmalar müze müdürlüğü gözetiminde devam ediyor”
Başkan Memduh Büyükkılıç, tarihi mekanların Melikgazi Belediyesi'ne emanet olduğunu
çünkü 2015 yılını Anadolu’nun bu tarihi mekanlarını onarım ve bakım yılı olarak ağırlık
vereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14111.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Develililer Doğu Türkistanlılar'a destek verdi
İHH İnsani Yardım Vakfı Develi Temsilciliği Develi Meydanında Doğu Türkistan'da yaşanan
Çin zulmü kınamak için toplandı.

03 Temmuz 2015 Cuma 19:25

Çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde İHH Develi Temsilcisi Ebubekir Yıldız, yaptığı
konuşmasında, "Bilindiği üzere Müslüman Türk soydaşlarımız olan Uygur Türklerinin
yaşadığı Doğu Türkistan, sistemli bir yok edilme süreci ile karşı karşıyadır.İslam Aleminin
içerisinde bulunduğu Ramazan ayında bu eziyetler dahada artmış çoluk çocuk, kadın yaşlı
demeden Uygurlu kardeşlerimize karşı vahşice bir soykırım uygulanmaya başlamıştır" dedi.
Yıldız, "Çin esareti altında bulunan Doğu Türkistanlı Uygur Türklerine oruç tuttukları,namaz
kıldıkları,ibadet ettikleri için ne yazık ki işkencelere ve ölümlere maruz bırakılmaktadırlar"
diyerek şu şekilde konuştu:
"Küçücük Türkmen yavruları Annelerinin,babalarının gözleri önünde o minicik yavrularımıza
zalimce işkence uygulanmaktadır.Her fırsatta insan haklarını bahane eden,bunun için savaşlar
başlatan Avrupalı devletler ve süper güçler nedense insanlığın yok edildiği ve en ağır işkence
tekniklerinin kullanıldığı Doğu Türkistan ve Müslüman devletler söz konusu olunca ölüm
uykusuna bürünmüşlerdir.Buradan sesimizin yettiğince minicik çocukların ellerini taşlarla
ezen zulüm sahibi katil Çin ve işbirlikçilerine sesleniyoruz,minik çocukların ahı sizi bu
dünyada da ahirette de rahat bırakmayacaktır. Bizler yeryüzünde yüzyıllardır barış ve adaleti
tesis etmiş bir milletin evlatları olarak insanlık alemini uyarıyoruz tepkisiz kalmak
Müslümanlığa Türklüğe kin beslemektir.Metehan kendi ordusunda kat be kat büyük Çin
ordusuyla karşılaştığında kendisine Çin ordusunun sayıca çok fazla olduğu söylenince bu
kadar Çinliyi nereye gömeceğim diye düşünmüştür.Buradan insanlık alemine sesleniyoruz
orada bir zulüm var,Tüm dünya devletleri bu olaya karşı yüreğini ortaya koyarak tepkisini
göstermelidir,bu vahşete dur demelidir"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14112.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
için mevlit okutuldu
Kayseri’de hayatını kaybeden merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için mevlit
okutuldu.

03 Temmuz 2015 Cuma 19:27

Hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için Hunat Cami’nde ikindi
namazının ardından Demokrat Parti İl Başkanlığı tarafından mevlit okutuldu. Okutulan
mevlitte Demirel için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Açıklamalarda bulunan Demokrat
Parti İl Başkanı İsmet Özbakkal, “Merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefat
etmiştir. Biz de vefat dolayısıyla Demokrat Parti İl Teşkilatı olarak Diyanet işbirliği ile 81 ilde
ikindi namazı sonrası mevlit okutulmaktadır. Dua edeceğiz” dedi.
Okutulan mevlitin ardından vatandaşlara şeker dağıtıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14113.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Çolakbayrakdar, "6 bin iaşe paketi dağıttık"
Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik kapsamında
paylaşmak ve dayanışmak, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla 6 bin iaşe paketi
dağıttıklarını söyledi.

03 Temmuz 2015 Cuma 19:28

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere destek olduklarını ifade eden Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar, " On bir ayın sultanı Ramazan paylaşımın ve yardımlaşmanın azami
düzeye çıktığı bir ay. Biz de bu ayda ihtiyaç sahibi ailelerimizin sıkıntılarını bir nebze de olsa
giderebilmek ve onların dualarını almak istedik. Ramazanda yetim, engelli, yaşlı ve ihtiyaç
sahibi ailelere 6 bin iaşe paketi dağıttık” dedi.
Kocasinan Belediyesi bünyesinde hazırlanan paketlerin, kimseyi rencide etmeden tek tek
dağıtıldığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar,” Kocasinan Belediye sınırları içerisinde
belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıttık. İzdiham yaşanmaması ve kimseyi rencide etmemek için

de kolileri tek tek teslim ettik. Her yıl ihtiyaç sahiplerine iaşe yardımı yapıyoruz. Sosyal
belediyecilik
anlayışıyla
bu
yardımları
yaptık”
şeklinde
konuştu.
Kolilerde genellikle kuru gıda yardımı yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,
”Kolilerimizi genelde kuru gıda paketi olarak hazırladık. 17 kg’lık iaşe paketlerinde 2 kg
şeker, 1 kg çay, 1 kg siyah zeytin, 2 kg kuru fasulye, 2 kg pirinç, 2 kg nohut, 2,5 kg makarna,
2 kg kırmızı mercimek, 2 litre ayçiçek yağı ve 1 kg da domates salçası bulunuyor. Bu
mübarek ayda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza afiyet olsun. Ramazan ayının Müslüman
alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum” diyerek sözlerini
bitirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14114.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Sağlıklı beslenme önerileri
Diyetisyen Rabia Özarslan’dan Ramazan’da sağlıklı beslenme önerileri

05 Temmuz 2015 Pazar 14:15

- Öğünler; sahur ve iftarda iki ana öğün ile iftardan sonra 1-1,5 saat arayla olacak şekilde iki
ara öğün şeklinde düzenlenmelidir. Çorbadan sonra 20 dk ara verip ana yemeğe geçilmelidir.
- Oruç hurma ile açılmalı ve mutlaka ilk kap yemek çorba olmalıdır. oruç açıldıktan hemen
sonra çok miktarda su tüketilmemeli ve yine yemek esnasında da su tüketilmemeli. Su
yemekten 20 dk sonra aralıklı olarak sahura kadar içilmelidir. Yine sahurdan hemen sonra
aşırı derecede su içilmesi durumunda vücut sanılanın aksine sık idrara çıkma sebebiyle aşırı
su kaybı yaşayacaktır.
- Oruç tutanların sahur yapmaları sağlığın korunması açısından önemlidir.
Kafein içeren içecekler yerine süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih
edilmelidir. Yalnız bitki çaylarıda yine sınırlı derecede tüketilmeli vücuttan ödem attığı
düşünülen çaylar tüketilmemelidir.
- İftar; çorba ilk kap ve sonrasında et yemekleri ve salata ayrıca yoğurt ile devam etmelidir.
Yine enerji veren ancak kan şekerini dengeli bir biçimde yükselten besinler (beyaz ekmek,
pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek
veya kepekli makarna gibi posalı besinler) tercih edilmelidir.
- İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya
meyve tatlıları tercih edilmelidir.
Yemekleri hızlı yemekten kaçınmalı, lokmalar yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yutulmalıdır.
- Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra birer saat ara ile her seferinde azar azar
küçük porsiyonlar şeklinde beslenilmelidir.
İftar yemeğinden hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısına geçmek, koltukta
dinlenmek yerine biraz hareket etmek, kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı
olması açısından yararlı olmaktadır.

- Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgara, haşlama
ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli, kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden
uzak durulmalıdır.
- Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için,
yemeklerde lif oranı yüksek gıdalar (kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) ve ara
öğünlerde de taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih
edilmelidir.
- Sahurda ise kahvaltı tercih edilmelidir. Glisemik indeksi yüksek olan kete, katmer, poğaça
v.s. gibi besinler sanılanın aksine acıkmayı çabuklaştırıp susama hissi yaratacaktır. Protein
ağırlıklı beslenmek aşırı yağlı besinlerden uzak durmak gün içerisinde acıkmayı ve susamayı
geciktireceği gibi kas kaybını da önleyecektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14115.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Elektrik ve doğalgaza zam yok
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından organize edilen iftar yemeğine katılan Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik ve doğalgaza zam olmayacağını söyledi.
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İftar öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, ülkenin hükümetsiz kalmayacağını, önümüzdeki haftadan itibaren Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun koalisyon görüşmelerine başlayacağını söyledi. Bakan Yıldız, “7 Haziran
seçimlerinde sandıkta vatandaşımızın bir tercihi oldu. Önceden de dediğimiz gibi sandık
sonuçları başımızın üzerine demiştik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Bu sonuçları hep beraber
değerlendireceğiz. Halkımız sandıkta tercihini koalisyondan yana kullandı. Tabi ki AK Parti
olarak başbakanımızın başkanlığında bu çalışmalar sürdürülecek. Önümüzdeki haftadan sonra
diğer partiler ile görüşmeye başlanacak. Türkiye’nin hükümetsiz kalmayacağı aşikardır.
Mutlaka büyüyen, gelişen Türkiye’nin bir hükümeti olacak. Şuanda işlerimiz devam ediyor”
diye konuştu.
Son zamanlarda elektrik ve doğalgaza zam söylentilerinin çoğaldığını ancak şuanda bir zam
söz konusunun olmadığını ifade eden Yıldız, “Biz yalnızca bir grup zam istedi diye zam
yapmayız. Türkiye’nin gerçeklerini, enerji maliyetlerini, petrol fiyatları ve bütün değerlerle
değerlendiririz. Hatırlarsanız AK Parti’nin karşısına propaganda yapmak için seçimden sonra
zam yapılacağı söylenmişti. Biz de o günün şartlarına bakacağımızı söylemiştik. Şuanda ne
elektrik fiyatına ne doğalgaz fiyatına herhangi bir zam söz konusu değildir. Ne açık ne de
gizli olarak zam söz konusu değildir. Bununla alakalı zorlatanların başka bir niyetinin
olduğunu söylemem lazım” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14116.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Bunları geride bırakmamız lazım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin
düzenlediği iftar programına katıldı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetim
kurulu tarafından sanayicilere, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkalığı
ile Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen "Kayseri Uluslararası Öğrenciler
Akademisi" ve eğitim-öğretime devam edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ( METEM)
öğrencilerinin de katıldığı iftar programına katıldı. İftar sonrası konuşan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerinde
geçersiz oy kullanan MHP’ye yüklenen CHP’yi eleştirerek, halkın tercihleriyle oluşan sonuca
saygı göstermeleri gerektiğini vurguladı. Yıldız, “Hukuki bir düzen içerisinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin başkanını seçtik. Onun üzerine yorumlar yapılmaya başlandı. İlkeli
duruşlar üzerine bir takım görüşler sergilendi. Bir partinin genel başkanına yalnızca kendi
tercihlerinde olmadığı için olumsuz atıflarda bulundular. Sorum şu. Kendi beklentileri
üzerinde desteklemek istedikleri yapı ilkeliyken, nasıl olur da iktidar partisinin başkanlık
seçimiyle alakalı konular ilkesiz olarak nitelendirilebilir? Artık bunları geride bırakmamız
lazım. Bunlar demokrasimizin ve halkımızın tercihleriyle beraber geldiği her sonuca saygı
göstermeleri ile alakalıdır” dedi. Programa Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu
Başkanı Tahir Nursaçan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14117.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düştü
Kayseri'de, bir şahıs meyve toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan şahıs hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Himmetdede mahallesinde meydana gelen olayda 26
yaşındaki O.K. evinin bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek
düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan O.K. olay yerine gelen 112 acil sağlık
ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14118.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi üyeleri iftar programında biraraya geldi.
İftar programında konuşan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener,
Makine Mühendisleri olarak hizmetlerinin aralıksız sürdüğünü söyledi.

05 Temmuz 2015 Pazar 14:55

Bir restoranda düzenlenen iftar programına Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube
Başkanı Ersin Fener, Makine Mühendisleri Odası üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. İftar
programında konuşan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener,
"Makine Mühendisleri Kayseri Şubesi olarak geleneksel olarak bir iftar etkinliği
düzenliyoruz. Bu etkinliği yaklaşık 24 senedir geleneksel olarak yapıyoruz. İftarımızı
üyelerimizin büyük bir kısmının katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Amacımız, bu güzel Ramazan
akşamında üyelerimizle birlikte olmayı arzuladık. Umut ediyorum hoş ve güzel bir etkinlik
olmuştur" diye konuştu.
Fener ayrıca, "Biz Makine Mühendisleri Odası olarak 18 uzmanlık alanında hizmet veriyoruz.
Bu alandaki hizmetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bu faaliyetlerin dışında yeni
çalışmalarımızda sözkonusu. Bunlar kamusal hizmet noktasında gerçekleştirdiğimiz
çalışmalardır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14119.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

İyi ki Türkiye var
Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, “Tayland’da 173 Uygur
kardeşimizin Türkiye’ye getirilmesi çok büyük bir diplomatik başarıdır. Ne kadar minnet
duysak azdır” dedi.
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Doğu Türkistan’daki son durum hakkında bilgiler veren Bağımsız Doğu Türkistanlılar
Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Çin’in Türk İslam kimliğini yok etme çalışmalarına
devam ettiğini söyledi. Uygurtürk, “Doğu Türkistan’da yaşanan zulüm bütün şiddetiyle
devam ediyor. Kaşkar’da, Aksu’da meydana gelen olaylar hala sıcaklığını korurken Çin
Hükümeti yeni aldığı kararlarla oradaki Türk Müslüman kimliğini yok etmek için elinden
geleni yapıyor. Devlet memurlarının, öğrencilerin, 50 yaş altındaki insanların Ramazan’da
oruç tutmalarını yasakladı. Öğle aralarında devlet memurlarına yemek dağıtarak yemeleri
sağlanıyor. Sahur vaktinde evinde ışığı yananları fişleyerek ertesi gün evine polis baskınları
düzenleniyor. Toplu halde teravih namazı kılmaları engelleniyor. Namaz kılmak için camiye
gidenler teker teker gözaltına alınarak karakollarda ağır işkencelere maruz kalıyor. Kısacası
şu ki Çinliler Doğu Türkistan’daki İslam kimliğini yok etmeye çalışıyorlar. Ama buradaki en
üzücü nokta İslam işbirliği teşkilatının bu olaylar karşısında sessiz kalmasıdır. Dünya
nüfusunun 3’te 1’ini teşkil eden Müslümanlar İslam İşbirliği Teşkilatı adı altında bir teşkilat
kurmuşlar ama Doğu Türkistan’da İslam kimliği yok edilmek isteniyor. Ay yıldızlı
bayrağımız oralarda engelleniyor. İslam’a ait ne kadar sembol varsa hepsi yasaklanıyor. İslam
dünyası buna sessiz kalıyor, bu çok acı bir durumdur” şeklinde konuştu.
Tayland’da tutuklu bulunan 173 Uygur Türkü’nün Türkiye’ye getirilmesinden dolay
duydukları sevinci ifade eden Uygurtürk, “Ama bunlara rağmen sevindirici olaylar da var.
Tayland’da 173 tane Uygur kardeşimizin Türkiye’ye getirilmesi çok büyük bir diplomatik
başarıdır. Daha önce Malezya’daki 850’ye yakın Uygur vatandaşımızın Türkiye’ye
getirilmesi çok büyük bir başarıdır. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne şükran ve
minnet borçluyuz. Bize her zaman verdiği desteği gün geçtikçe artırarak devam ettiriyor.
Devletin yanında vatandaşlarımız da bize çok büyük destek veriyor. Kayseri’ye yerleştirilen
bu kardeşlerimize adeta seferber oldu Türk halkı. Biz Doğu Türkistanlılar olarak Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve aziz Türk milletine ne kadar minnet duysak azdır. İyi ki biz
Türkiye’de yaşıyoruz, iyi ki Doğu Türkistan davasını Türkiye’de yapıyoruz, iyi ki Türkiye
var” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14120.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

KTO'dan üyelere görüntülü e-eğitim müjdesi
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Kayseri Ticaret Odası (KTO), son yıllarda ortaya koyduğu atılım ve yenilenme sürecinde
üyelerine yeni bir hizmetin müjdesini daha verdi. Türkiye’nin önde gelen odalarından biri
olan Kayseri Ticaret Odası, üyelerinden gelen eğitim taleplerine ilişkin gerçekleştirilen özenli
bir
çalışma
sonrasında
görüntülü
e-eğitim
hizmetini
sunmaya
başladı.
Görüntülü e-eğitim hizmetine ilişkin açıklama yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, “Eğitimli İnsan, Bilinçli İnsandır” felsefesini gözeterek
hazırladıkları eğitim programı ile Oda üyelerine daha çok fayda sağlamayı hedeflediklerini
söyledi. Hiçyılmaz, “İnternet sitemiz üzerinde yayınlanan görüntülü eğitim programı
sayesinde, bilgiyi internet aracılığı ile üyelerimizin işyerlerine ve evlerine kadar getirdik.
İnternet sitemiz aracılığı ile faydalanacağınız eğitim faaliyetinin tüm üyelerimize yararlı
olmasını diliyorum” dedi.
Başkan Hiçyılmaz, eğitim programının sonunda yapılacak sınavlara ilişkin olarak da,
“Görüntülü eğitim programı kapsamında yer alan konuları takip eden tüm üyelerimiz her ayın
5’inde Odamızda yapılacak sınavlara katılabilecek ve sertifika sahibi olabileceklerdir. Eğitim
başlıklarına ilişkin sınavlara katılmak isteyen üyelerimiz, dilekçe ile görevli personelimize
başvurabilecektir. Her eğitim başlığı için yapılacak sınavların değerlendirilmesinin ardından,
katılımcılara sertifikaları takdim edilecektir” diye konuştu.
Kayseri Ticaret Odası’nın www.kayserito.org.tr adresli internet sitesinde, Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın sunum konuşması ve Uzman Eğitimci Dr. Mithat Altuntaş’ın
anlatımıyla hazırlanan eğitim videoları hizmete sunuldu.
Görüntülü e-eğitim programı kapsamında; Planlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Risk
Yönetimi, İletişim, Satış ve Pazarlama Sistemi, Rekabet ve Rakip Analizi, Yönetimde
Ücretlendirme, Performans Yönetimi, Toplantı Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Depo ve Stok
Yönetimi, Firma Yönetimi, Yönetimde Yapılan Hatalar, Pazar Analizi, Zaman Yönetimi,
Başarılı Liderlik, İş Ahlakı, Süreç Yönetimi, Kriz Yönetimi ve Kariyer Yönetimi
başlıklarında 20 ayrı eğitim bulunuyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14121.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Çolakbayrakdar, saha personeliyle iftar açtı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sahada çalışan park bahçeler, temizlik,
güvenlik, ulaşım ve İmar A.Ş. personeliyle iftar açtı.
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Kocasinan Belediyesi önündeki Mimar Sinan Parkı içinde düzenlenen etkinlikle parkbahçeler, temizlik, güvenlik, ulaşım ve İmar A.Ş. personeliyle iftarda bir araya gelen Başkan
Çolakbayrakdar başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı belediye çalışanlarını tebrik etti.
Belediye personelinden Kocasinan'ı öne çıkaracak gayret içerisinde olmalarını isteyen Başkan
Ahmet Çolakbayrakdar, "Çalışanlarımıza yönelik düzenlemiş olduğumuz iftarımıza hepiniz
hoş geldiniz. Kocasinan ailesi olarak sahada çalışan personelimizle birlikte mübarek
Ramazanın feyzini bereketini yaşayarak, aramızdaki birlik, beraberlik ve kaynaşmanın
artması, uyumun devamlı olması için bu tür etkinliklerde bir araya geliyoruz. Tuttuğumuz
oruçları Allah kabul etsin nice Ramazanlara sağlık sıhhat içerisinde erişmeyi nasip etsin”
dedi.
Kocasinan halkının yaşamını kolaylaştırmak, sorunlarını çözmek için gayret sarf ettiklerini
vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar,” Kimimiz uzun vadeli projelerde yer alıyor, kimimiz
gündelik işlerin yürütülmesinde görev yapıyoruz. Personel olarak bütün gayretimiz
vatandaşlarımıza yaşanabilir ortam oluşturmak içindir. İçtenlikle söylüyorum ki çalıştığı
birimi, görevi, yetkisi ne olursa olsun hepimizin yaptığı iş aynı derecede öneme sahiptir.
Bundan dolayı işlerimizde bilinçle hareket etmeli, iyi şekilde yapmak için terimizin son
damlasına kadar gayret sarf etmeliyiz. Biz kamu işi yapıyoruz ve 75-80 milyon insanın
üzerimizde hakkı ve vebali var. İşimizi severek ve saygı duyarak, halka hizmet etmenin hakka
hizmet olduğu bilinciyle hareket ederek Kocasinan’ı el birliğiyle kalkındırmaya
güzelleştirmeye devam edeceğiz. Yükümüz çok ağır, ama personelimiz bu ağır yükün altından
kalkabilecek bilgi beceri ve liyakate sahiptir. Ben bu vesileyle gecesini gündüzüne katan,
ailesinden fedakarlık yaparak halkımıza hizmet götüren, siz değerli çalışanlarımıza teşekkür
ediyor, ilimize, ülkemize Ramazanın bereketler getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14122.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Ateşten gömlek giydik!
Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu'nda, eski başkan Recep Mamur yeniden başkan seçildi.
Mamur, yaptığı açıklamada, "Ateşten gömlek giydik" dedi.
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Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen kurula, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Erciyesspor
Başkanı Ziya Eren, Kayserispor eski Başkanı Recep Mamur, yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden kurulda, denetim
ve faaliyet raporları okundu.
Tek liste ile gidilen kurulda, eski başkan Recep Mamur yeniden başkan seçildi. Seçilen
yönetim kurulu üyeleri şu şekilde oluştu: "Recep Mamur, Ali Çetin, Yücel Şahin, Oğuz
Ortaköylüoğlu, Rifat Pehlivan, Serdar Maraşlı, Mustafa Demir, Mehmet Delikan, Osman Paşa
Karaca, Ahmet Yıldız, Mehmet Hızlıer."
Seçilen yönetim kurulu yedek üyeler ise "Mehmet Dinç, Cemil Fener, Metin Sönmez, Metin
Kösedağ, Cem Atakan, Ferhat Yağmur, Oğuzhan Ulutaş, Ahmet Yağmahan, İsmail Solak,
Cemal Gül, Ahmet Akı" şeklinde oluştu.
Kurulun ardından bir konuşma yapan Kayserispor Başkanı Recep Mamur, ateşten gömlek
giydiklerini söyledi. Mamur, "Benim bu kürsüde şu an bulunmamın tek nedeni gönül bağı
olan insanların olması ve hatırından çıkamayacağım insanların olmasıdır. Burada olmamamın
sebebi, Kayserispor’a olan sevgim, haftalardır süre gelen yönetim krizi, başkanın
çıkmamasıydı. 20 gün önce kurul yapıldı ve yeni bir yönetim oluştu ama yönetimi
bırakmasıdır. Biz ateşten gömlek giydik. Çok zor bir göre üstlendik. Kulübümüzün ekonomisi
gerçekten bozuktur. Bozuk diye bir kulüp yaşamayacak mı? Ayakta kalmayacak mı"
ifadelerini kullandı. Mamur ayrıca, "Burası Kayseri şehridir ve büyükşehirdir. 30 milyon
metrekare organizemizde bin tane fabrikamız var. Elbirliği ile bu işlerin üstesinden geliriz.
Burada düzgün bir yönetim oluştu. İnşallah takımı Kayserispor’u başarından başarıya
götürür" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14123.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Bonus Hoca AGÜ'de
Bonus Hoca olarak tanınan eğitim yazarı Süleyman Beledioğlu, Abdullah Gül
Üniversitesi'nde üniversite adaylarına ve AGÜ'yü ziyaret eden öğrencilere tercih
tavsiyelerinde bulundu.
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Kamuoyunda bonus hoca olarak bilinen eğitim yazarı Süleyman Beledioğlu, AGÜ'de
YGS'den tercih yapacak öğrencilere yol gösterdi. Öğrenciler ile yakından ilgilen Beledioğlu,
öğrencileri aldıkları puan doğrultusunda tercih yapmaları için yardım etti. Burada konuşan
eğitim yazarı Beledioğlu, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Beledioğlu, "Tercihlerde öncelikle çocuklarımızın dikkat edeceği 1’inci durum yaptıkları
tercihte ya kesin tutar, yada kesin tutmaz şeklinde bir yargı içerisinde olmamalarıdır. Buradan
hareketle tercihlerinde 3 tane bölge oluşturmaları gerekiyor. Bunu ÖSYM’de 2015
kılavuzunda çok net olarak öneriyor. Bu 3 bölgenin birincisi, birinci bölgede çocukların
puanlarından daha yüksek bir grup 4 yada 5 tane tercih yapmalarını öneriyoruz. Sonra
puanlarına yakın 15 tane tercih öneriyoruz" dedi.
Beledioğlu, "Birde puanlarından daha düşük 5-6 tane tercih yapmalarını öneriyoruz. O tercih
gruplamalarında çocukların 5-6 tercih yapıp da 2 tanede düşük tercih yazarak üniversiteye
gireceklerini düşünmemelidir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14124.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Anız yangınına itfaiye müdahale etti
Kayseri'de boş bir arazide başlayan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile
söndürüldü.
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Sümer Mevkii'nde boş arazide başlayan anız yangınını gören vatandaşlar, durumu itfaiye
ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde anız yangınının olduğu araziye giden
itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri de anız yangının olduğu arazi etrafında güvenlik önlemi aldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14125.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri’de Çin bayrağı yakıldı
Kayseri’de, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği ve Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen
basın açıklamasında Doğu Türkistanlılara yaptıkları zulümden dolayı Çin bayrağı yakıldı.
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Cumhuriyet Meydanında düzenlenen basın açıklamasına MHP Kayseri Milletvekilleri Hasan
Ali Kilci, Süleyman Korkmaz, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, Bağımsız Doğu Türkistanlılar
Derneği Başkanı Erkinbeğ Uygurtürk, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Aytaç Gezici, Doğu
Türkistanlılar ve Ülkü Ocakları üyeleri katıldı.
Basın açıklamasında konuşan Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Erkinbeğ
Uygurtürk, “Çin zulmüne dur demek , zulme ve zalime kahretmek, zalim Çin’e karşı lanet
yağdırmak, Doğu Türkistan’da şehit olan Müslüman Türk kardeşlerimizi unutmadığımızı
göstermek için buradayız. 40 milyon Müslüman Uygur Türkü kendi öz vatanında yalnız.
Oradaki vatandaşlarımız vatanları ve dinleri uğruna Doğu Türkistan’daki özgürlük
mücadelelerini 66 yıldır yüzbinlerce şehit vererek sürdürüyorlar” diye konuştu.
Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Aytaç Gezici, “Mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu
günlerde maalesef dünyanın diğer coğrafyalarında, zulüm altında olan Müslüman
soydaşlarımız ağır baskılar ve saldırılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle Çin esareti
altında bulunan ata vatanımız Doğu Türkistan’da bulunan Uygur Türkleri oruç tuttukları,
namaz kıldıkları ibadet ettikleri için işkencelere ve ne yazık ki ölümlere maruz kalıyorlar.
Doğu Türkistan Türklerine uygulanan bu zorba, insanlık dışı vahşeti kınıyoruz” şeklinde
konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Doğu Türkistanlılara yaptıkları zulümden dolayı Çin bayrağı
yakıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14126.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi 23
yıldır dimdik ayakta
Kayseri'nin tanınmış kişilerinden Necmettin Feyzioğlu tarafından yaptırılan konak, 23 yıldır
kütüphane olarak öğrencilere hizmet veriyor.
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Kayseri'nin tanınmış isimlerinden Necmettin Feyzioğlu tarafından 1926 yılında yaptırılan
konak, 23 yıldan beri kütüphane olarak hizmet veriyor. Kütüphane hakkında bilgiler veren
kütüphane müdürü Ersin Erdoğan, "Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi 1926 yılında
Necmeddin Feyzioğlu tarafından yaptırılmıştır. Necmettin Feyzioğlu Kayseri’de Belediye
başkanlığı yapmıştır. 1930-1934 ve 1939-1943 yılları arasında Belediye başkanlığı görevini
yürütmüştür. Bu kütüphane binası 1992 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
tescillenerek kamulaştırılmıştır. 23 yıldan beri günümüze kadar kütüphane binası olarak
kullanılmaktadır" dedi.
Erdoğan ayrıca, "Kütüphane 2012 Haziran ayında da 6 ay süren bir restorasyondan sonra
güzel bir görünüme kavuşmuştur. Kütüphane binasının merkezde bulunması okur kitlesinin
yoğun olmasında etkilidir. Bunların yanında kütüphanemizde 10 bin civarında kitap ve süreli
yayın mevcuttur. Daha çok ders çalışma, kitap okuma ve emanet kitap alma amacıyla da
kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14127.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Bilime ve eğitime yol ve asfalt desteği
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi yerleşim alanında
600 metre uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışması yaparak seri ve güvenli ulaşımı
sağladıklarını bildirdi.
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Kayseri ilinin 2 özel olmak üzere 4 üniversitesi bulunduğunu ancak bunlardan en
kurumsallaşmış olanı ve bilime katkı ve eğitim başarısı ile dünya sıralamasında olan Erciyes

Üniversitesi’nin olduğunu hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Fırat Sezin ve Cemil
Meriç Caddelerinde asfaltlama çalışması yapıldığını belirtti.
Tramvay yoluna bağlantılı 600 metre uzunluğundaki iki yolda 1500 ton asfalt kullanarak seri
ulaşım sağlamak istediklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, ,konu ile ilgili
olarak şunları söyledi:
"Erciyes Üniversitesi’ne yapılan yatırımlar ile hem şehrimizin tanıtımını ve prestij bir
kurumuna yatırım yapıyor, hem de bilim ve eğitime katkı sağlıyoruz. Erciyes Üniversitesi
yerleşim alanında yer alan Fırat sezgin ile Cemil Meriç Caddelerini tramvay hattına bağlayan
600 metre uzunluğundaki Mümtaz Turhan Caddesi’nde önce altyapı çalışması yaparak yolu
güvenli hale getirdik. Son olarak bugün de asfaltlıyoruz. Bu yol ile trafik akışı daha seri ve
güvenli bir şekilde seyir edecektir. Bu çalışma için 1500 ton asfalt kullanılmıştır. Sürücülere
hayırlı olsun."
Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun ise Melikgazi
Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu yatırım ve hizmetlerden son derece memnun
olduklarını ve bu hizmetlerin aslında bilime, şehre ve eğitime yapılan bir yatırım olduğunu
söyledi.
Ulaşımın seri, güvenli ve akışkan olmasının son derece önemli olduğu belirten Erciyes
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun “Melikgazi Belediyesi;
Çağırağa Konağı, Deprem Araştırma Merkezi, ağaçlandırma çalışmaları ve yol asfaltlama gibi
çalışmaları ile her zaman Erciyes Üniversitesi’nin yanında olmuştur" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14128.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Okan Karacan Forum Kayseri'de
Forum Kayseri'de Ramazan etkinlikleri kapsamında ünlü komedyen Okan Karacan hayranları
ile buluştu.
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Forum Kayseri, Ramazan etkinliklerine Okan Karacan'ı hayranları ile buluşturarak devam etti.
Düzenlediği çeşitli etkinlikler ile vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatan Forum Kayseri,
etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Ramazan etkinlikleri kapsamında, ünlü komedyen
Okan Karacan, Forum Kayseri'de hayranları ile buluştu. Karacan'ın hayranları yoğun ilgi
gösterirken, Karacan'da birbirinden güzel skeçleri ile hayranlarını eğlendirdi.
Okan Karacan hayranları ile fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14129.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Terminalde Ramazan durgunluğu
Terminalde otobüs işletmeciliği yapan Emrah Yıldırım, Ramazan ayı ile beraber terminal
genelinde durgunluk olduğunu söyleyerek, "Bayrama 3-4 gün kala işlerimizin artacağını
umuyoruz" dedi.
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Kayseri'de Ramazan ayı ile beraber şehirler arası otobüs terminalinde de yoğunluk azaldı.
Bayrama sayılı günler kala işlerinde artış olmadığını söyleyen otobüs işletmecisi Emrah
Yıldırım, "Şuanda Ramazan sebebiyle yolculuk talebi yok. Bayramda ne olacağı da
meçhuldür. İllaki bayram dönüşü olacaktır. Geçen sene de işlerimiz aynıydı. Değişen bir şey
olmadı. Bayrama 3-4 gün kala işlerimiz de artış olur ama bayramdan sonra yoğunluğumuz
daha da artar. Yoğunluk olmasını bekliyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14130.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Taşeron işçilerin çığlıklarını Hizmet-İş duydu
Kayseri’de Hizmet-İş Sendikası üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi.
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Hizmet İş Sendikası Kayseri Şubesi tarafından iftar yemeği düzenlendi. Yemekte konuşma
yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, dualarının gelecek yıl
Ramazan’a kadar taşeron işçilerin kadro alması olduğunu söyleyerek, “Bu yıl yaklaşık 500
kişiye bir iftar programı yapıyoruz. Bu iftarı bizlere yapılmasını sağlayan başta Hak-İş
Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan’a ve genel başkan
yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu Ramazan ayına yetişmedi ama gelecek Ramazan için
duamız taşeron işçilerin kadrolarını almaları ve toplu sözleşmelerine kavuşmaları için iftar
vakti Cenab-ı Allah’a niyazda bulunuyorum. Çok şükür 7 işyerimizde tespitimiz çıktı, 1, 1.5
aya kadar bu işyerlerinde toplu sözleşmeler başlayacak” dedi.
Daha sonra konuşan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir,
“Yaptıklarımızdan sorumlu olduğumuz kadar yapamadıklarımızdan da sorumluyuz diyerek
işçi kardeşlerimizin 24 saat emirlerinde çalıştık. En son şube başkanımız söyledi, taşeron
arkadaşlarımızın da derdine derman olan Hizmet-İş Sendikamızdır. Hangi saatte çalıştıkları,

ne kadar ücret aldıkları belli olmayan arkadaşların çığlıklarını Hizmet-İş Sendikası
duymuştur. İnşallah bu mücadeleye başladık” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14131.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Nasreddin Hoca'nın Kayserili olduğunun delili!
Diş hekimi, araştırmacı-yazar Halit Erkiletlioğlu, Nasreddin Hoca'yı anma haftasında yaptığı
açıklamada, Etnoğrafya Müzesi'nde 1456 envanter numarasıyla kayıtlı bulunan mezar taşının
Nasreddin Hoca'nın Kayserili olduğunun delili olduğunu söyledi.
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Diş hekimi, araştırmacı-yazar Halit Erkiletlioğlu, Nasreddin Hoca'nın 1200'lü yıllarda
yaşayan, din adamı, filozof. müderris ve çok zeki biri olduğunu söyleyerek, "Böyle önemli
kişilere sahip çıkanlar çok oluyor. Akşehirliler ve Eskişehirliler daha çok sahipleniyorlar"
dedi.
Nasreddin Hoca'nın Kayserili olduğu yönünde ilk olarak 1934 yılında müze müdürü Nacı
Kum tarafından dile getirildiğinin altını çizen Erkiletlioğlu, "O dönemde kümbetlerdeki mezar
taşlarının bakımının yapılması için toplanması kararlaştırılıyor. Naci Kum, bir mezar taşının
üzerindeki yazıyı inceliyor ve mezar taşının Nasreddin Hoca'ya ait olduğunu belirleyerek
bunu yayımlıyor. Naci Kum'dan sonra Abdullah Satoğlu, Mehmet Çayırdağ başta olmak
üzere bir çok kişi bu konuyu dile getirdi. Nasreddin Hoca'yı diğer iller de sahipleniyorlar ama
ellerinde herhangi bir delil yok. Ama Kayserili olduğu konusunda bizim elimizde bir mezar
taşı var. Biz belgeler göstererek bunu sahipleniyoruz.
Mezar taşının üzerinde 'Nasreddin Hoca' diye o günkü adıyla 'Nasreddin Havace' diye yazılı.
Hicri takvime göre 611 yılında, miladi takvime göre 1214 tarihlerinde öldüğü anlaşılan,
babasının adının Arapça 'Cim' ve 'Vav' ile başlayıp orada kırılan ayakucu taşı. Alt kısmında
bir ayet ve sure bulunan bir mezar taşı var elimizde. Nasreddin Hoca'nın Kayseri’de olduğu
muhakkak. Kayseri'de hangi türbeden getirildiği belli olmayan ve Etnoğrafya Müzesi'nde
1456 envanter numarasıyla kayıtlı bulunan mezar taşında 'Nasreddin Hoca' isminin yazılı
olması, ölüm tarihinin 1214 olarak Selçuklular zamanına rastlaması gibi net bilgilerin
Nasreddin Hoca'nın Kayserili olduğunu ve mezarının da Kayseri'de bulunduğunu gösteriyor"
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14132.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri’de utanç verici olay!
Kayseri’nin Develi ilçesinde 17 yaşındaki genç 8 yaşındaki kıza tecavüz iddiasıyla gözaltına
alınırken, mahalle halkı olaya büyük tepki gösterdi.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana
geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki H.T.’nin 8 yaşındaki E.E.S.’ye terk edilmiş bir evde tecavüz
ettiği ve olayın E.E.S.’nin annesi tarafından fark edildiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkması
sonrasında jandarma ekipleri H.T.’yi gözaltına alırken, E.E.S. ise Develi ilçesinde yapılan ilk
müdahale sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan
müdahalenin ardından 8 yaşındaki E.E.S., hastanenin çocuk servisinde gözetim altında
tutuluyor. Jandarma tarafından gözaltına alınan H.T.’nin ise Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde sperm örneklerinin alındığı, olayla ilgili olarak soruşturmanın
sürdürüldüğü öğrenildi.
MAHALLE HALKI TEDİRGİN
Olayın meydana geldiği Sindelhöyük Mahallesi’nde ise vatandaşlar tedirgin olurken, mahalle
sakinlerinden Erman Develioğlu olayı gözyaşları içinde anlattı. Develioğlu, “İlkokul 2’ye
giden küçücük çocuğa 17-18 yaşındaki genç tecavüz ediyor. Olay da çarşının göbeğinde
oluyor. Bu gözü dönmüş, ahlaksızlık. Devlet gelsin, bu sülalenin geçmişini, gelmişini
araştırsın. Ya bu sülaleyi buradan def etsin ya da biz edeceğiz. Bu ne hizmetle ufacık çocuğa
tecavüz ediyor?” diye konuştu. Yusuf Aksakal ise yetkililerden yardım isteyerek, “Bu esrar,
eroin işi 8-9 yaşına düştü. Buna devlet bir önlem alsın, ne gerekiyorsa yapsın. İçler acısı bu
durum. 9 yaşındaki çocuğa böyle işkence ne demek?” dedi.
Hacı Ahmet Aşık, “Bonzai var, hap var, çetele var. Gençlik elden gidiyor, köy batıyor.
Çekmiş bonzaiyi ufacık 8 yaşındaki çocuğa tecavüz etmiş. Köyün şerefi bunlar” diye tepki
gösterdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14133.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Kayseri'de Çin zulmüne kınama
Kayseri'de sosyal paylaşım sitesinden haberleşerek toplanan yüzlerce kişi, Çin'in Doğu
Türkistan'daki Uygur Türkleri'ne ramazan ayında uyguladığı zulmü protesto ederek kınadı.
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Forum Kayseri önünde toplanan kalabalık, ellerinde Albayrak ve Gökbayraklarla, "Kana kan,
dişe diş intikam intikam, Yaşasın Bağımsız Doğu Türkistan" sloganları atarak, Sivas Caddesi
üzerinden Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.
Cumhuriyet Meydanı'nda Çin zulmünü protesto eden kalabalık adına konuşan Turan Derneği
Gençlik Kolları Başkanı dilek Bilgöl, "Doğu Türkistan M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren değişik
Türk boylarının hüküm sürdüğü kadim bir Türk yurdudur. En son 1944 yılında kurulan Doğu
Türkistan Cumhuriyeti 1949'dan bu yana Komünist Çin Halk Cumhuriyeti'nin işgali
altındadır" dedi.
Bingöl, "Sosyal, siyasi ve dini faaliyetleri yasaklanan Uygur Türkleri tarafından Doğu
Türkistan'a özgürlük ve insani haklara kavuşma adına düzenlenen her toplantı, miting,
protesto yürüyüşü gibi girişimler Çin devlet güçleri tarafından silah kullanılarak sindirilmeye
çalışılmaktadır.
Son olarak oruç tutmayı, camilerde namaz kılmayı, Uygur erkeklerin sakal bırakması ve
kandınların başörtü takmasını yasaklayan Çin devleti, 22 Haziran 2015'te Kaşgar vilayetinde
tesettürlü olan eşleri gözaltına alınan bir grup Uygur Türkü'nün polisler ile yaşadığı gerginlik
sonrası 28 soydaşımız ı hunharca şehit etmiştir. Günümüzde yaşanan en büyük insanlık
dramının merkezi olan 30 Milyon Uygur Türkü'nün yaşadığı Doğu Türkistan, 66 yıldır Çin
mezalimine karşı direnmekte, uygulanan tüm asimile yöntemlerine karşı ayakta kalmaya
çalışmaktadır.
Bizler Doğu Türkistan'da yaşananları şiddetle kınıyor ve soydaşlarımızın acılarını
paylaşıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında dualarımız mazlum
Uygur
Türkleri'ne
dini
ve
milli
özgürlükler
temenni
ediyoruz"
Yapılan konuşmanın ardından Çin zulmünü protesto edenler sessizce dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14134.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yahyalı’da büyük kardeşlik sofrası
Yahyalı Belediyesi , ramazan ayı boyunca iftarlarda kurduğu Kardeşlik Sofralarının en
büyüğünü ilçeye 10 km uzaklıkta bulunan Derebağ Mahallesi’nde kurdu.
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Yaklaşık 1300 kişinin katıldığı Kardeşlik Sofrasına , Ak Parti Kayseri Millet Vekili Yaşar
Karayel, Yahyalı Kaymakamı Metin Esen, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ali
Ramazan Dinç Hoca Efendi, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Ak Parti
Yahyalı İlçe Başkanı Ahmet Büber, davetliler ve mahalle sakinler katıldı.
Hafız Fatih Demir’in okuduğu ezan ile oruçlarını açan davetlilere teşekkür konuşması yapan
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, konuşmasında Ramazan Ayı’nın, birlikteliği ve
kardeşliğin önemi vurguladı. Başkan Öztürk, “Kıymetli kardeşlerim biliyorsunuz; Ramazan
paylaşmak demek, Ramazan yardımlaşmak demek, kuran ayı ramazan sevgi ve saygı demek,
birlik, beraberlik ve kardeşlik demek. Kuran Ayı olan ramazanın ilki rahmet, ortası mağfiret,
sonu cehennemden kurtuluş demek. Biz bugün Dede Parkı’mızda kardeşlik ve iftar soframızı
sizlerle paylaşmak için geldik. Dünyada rehberimiz, ahirette şefaatçimiz Allah Resulü veda
hutbesinde ne buyuruyor: “Müminler! sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman
Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Yine peygamber efendimiz
(sav). “Allaha yemin ederim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi
sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız” buyuyor.” dedi.
Kardeşliğin hassas bir yapısının olduğunu belirten Başkan Esat Öztürk sözlerine şöyle devam
etti. “Kardeşlik kristal vazoya benzer. Dikkatli korumaz isek kırar ve kırılırız. Hz.
Mevlana’nın sözünü hatırlar mısınız “Gelde birbirimizin kadrini bilelim, ansızın ayrılacağız
birbirimizden kardeşim. Bu nedenle mümin kardeşlerimizi kınamayalım, kardeşlerimizin
günahından haberimiz olabilir ama onun tövbesinden haberimiz olmayabilir. Kardeşlik
fedakârlık ister. Kardeşlik sevgi ve saygı ister. Kardeşlik tevazu vefa ister. Bir Müslüman
diğerine kardeşim diyorsa, bunun çok derin bir anlamı olsa gerek. Dünya ya geliş gayemiz ya
iyilik yapmak veya iyilik yaptırmak değil mi? Cenabı hak birlik ve beraberliğimizi
kardeşliğimizi bozmasın. Sözlerimi güzel bir dua ile bitirmek istiyorum. “ Allah’ım bana
kuvvet verdiğinde akılda ver. Servet verdiğinde saadette ver. Tevazu verdiğinde izzette ver.
Bela verdiğinde imanda ver. Güzellik verdiğinde iffette ver. Cesaret verdiğinde insafta ver.
Zorluk verdiğinde sabırda ver. Kulluk pazarından zarar etmeden geri dönmemiz temennisiyle
hepinize saygılar sunuyorum.
İftar yemeğine başkan Esat Öztürk’ün daveti üzerine katılan , Ak Parti Kayseri Millet Vekili
Yaşar Karayel ve Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden iftar öncesi masaları gezerek,
halkın ramazanını
kutlayarak seçimde
verdikleri desteğe
teşekkür ettiler.
İftar sonrası yapılan duanın ardından konuşma yapan Ak Parti Kayseri Millet Vekili Yaşar
Karayel, Türkiye’nin ateş çemberinde olduğunu belirterek, halimize şükretmemiz gerektiğini
söyledi. Millet Vekili Karayel; “ Cenab-ı Allah’a Hamd ediyorum. Bizi güzel bir akşamda
buluşturdu. Bu sofrayı bize hazırlayan başta belediye başkanımız olmak üzere tüm ekibine
teşekkür ediyorum. Allah milletimizin ve memleketimizin huzurunu daim eylesin. Allah
memleketimizden istikrarı eksik etmesin. Bu nimetlerin hepsine iyi bir yönetimle iyi bir idare

ile kavuşulur. Şuanda Türkiye’nin dört bir tarafı ateş çemberi. Suriye’de, Mısır’da, Irak’ta
olup bitenleri görünce halimize çok şükür etmemiz gerekiyor. Allah’ın verdiği bu kadar çok
nimeti Müslümanlar kendi aralarında paylaşacaklarına maalesef birbirlerine öldürmekle
meşguller. İnşallah kısa zamanda b u beladan İslam ümmeti kurtulur. Şuanda bizler oruçlarımı
rahat açıyoruz. Çok şükür güvende bir ülkede yaşıyoruz. Huzur içerisinde çoluğumuzla
çocuğumuzla bir aradayız. Kardeşlerimizle bir aradayız. Ama şuanda Halep’te, Hama’da,
Laskiye’de Humus’ta, Şam’da bombalar patlıyor. Maalesef Müslümanlar birbirlerini
boğazlıyor. İnşallah Kadir Gecesine varmadan bu belalardan kurtuluruz. Allah hepimize
rüşvet ihsan eylesin. Allah hepimize merhamet versin. Aramızdaki kardeşliği, dostluğu ve
birliği artırsın. Önümüzde Kadir Gecesinde çok dua etmemiz gerekir. Bin aydan hayırlı olan
bu gecede Müslümanların birbirlerinin gıyabında çok dua etmesi gerekir. Yer gök dua ile. Bu
kardeşlik ayında, barış ve dostluk ayında, paylaşma ayında bütün herşeyimiz paylaşacak ve
birbirimizin hakkında çok dua edeceğiz. Ben şimdiden bütün Derebağlı ve Yahyalılı
kardeşlerimin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. İnşallah hep birlikte Ramazan Bayramına
kavuşuruz. Bizlere de seçimlerde vermiş olduğunuz %70’lik destek dolayı başta milletvekili
arkadaşlarımın adına, il teşkilatımız adına, başta belediye başkanımız şahsına, ilçe teşkilatına
ve sizlere teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14135.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

Yedi düvel bu kutlu nizama dur diyemeyecek
AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış: “Dünya; Sermaye-i Osmaniye olan Türk
Milleti’nin yeniden diriliş, yeniden dünya siyasetine yön verişini Ak Parti Hükumetleri
döneminde görmüştür. Hiç şüpheniz olmasın ki yedi düvel bu kutlu nizama dur
diyemeyecektir.”
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AK Parti Milletvekili Doç. Dr. Havva Talay Çalış Eğitim-Bir Sen ve MAZLUMDER 'in
ortaklaşa düzenlediği Ümmet iftarı programına Katıldı. Milletvekili Çalış, burada bir
konuşma gerçekleştirdi. Çalış, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Birlik ve beraberliğimizi
taçlandıran mübarek Ramazan Ayı’nın kutlu günlerini hep birlikte müşahede ediyoruz.
Ümmetin iftarı etkinliğinde bizleri bir araya getiren kıymetli büyüklerime ve kıymetli
kardeşlerime teşekkür ediyorum. Mesele avam milliyetçiliği yapmak değil mesele ümmet
olabilmek bilincini ve şuurunu hissederek yasayabilmektir. Tüm Dünya Müslümanları kimlik
gözetmeksizin ümmet olarak hepimizin kardeşidir. Doğu Türkistan'da, Çin'in Uygur
Bölgesinde, Kafkasya'da, Çeçenya'da, Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Musul'da ve Kerkük'te
sıkıntı eziyet, baskı ve zulüm altında yaşam mücadelesi veren ümmeti İslam'ın neferlerine bu
mübarek günlerin hatırına Yüce Allah'tan zulüm ve baskıdan berat diliyorum. Türk Milleti,
İslam Ümmet’inin neferi olarak tüm Dünya'da barış ve huzurun timsalidir. Dünya; Sermaye-i

Osmaniye olan Türk Milleti’nin yeniden diriliş, yeniden dünya siyasetine yön verişini Ak
Parti Hükümetleri döneminde görmüştür. Hiç şüpheniz olmasın ki yedi düvel bu kutlu nizama
dur diyemeyecektir. Zaman birlik ve beraberliğin, safları daha da sık tutmanın zamanıdır.
Allah bu mübarek günlerin hatırına dua ve niyazlarımızı kabul etsin. Dünya üzerinde zulüm
gören tüm ümmeti İslam'ın yâr ve yardımcısı olsun.”
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14136.html
Erişim Tarihi: 09.07.2015

