KAYSERİ HABER ARŞİVİ
20.07.2015–26.07.2015
Vali Düzgün’den Emniyet Ve Asayiş Olayları
Değerlendirmesi
Vali Orhan Düzgün, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu son 1 ayda çeşitli nitelikte
ve miktarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini, ayrıca gümrük kaçağı sigara, cep
telefonu ile tarihi esere el konulduğunu açıkladı.
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Vali Düzgün, emniyet ve asayiş olaylarına ilişkin son 1 aya yönelik değerlendirmesinde,
alınan tedbirler ve yapılan çalışmalarla birlikte iyi sonuçlar alındığını belirterek, Kayseri’de
huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik emniyet tedbirlerinin de arttırıldığını ifade etti.
Kentte, 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında 31 ayrı olayda 20 Kilo 556 gram eroin
maddesi, 80 Kilo 433 gram kubar esrar ile 82 gram metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerin
ele geçirildiğini kaydeden Vali Düzgün, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonların da etkili
bir şekilde yürütüldüğünü ifade ederek, 84 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 374 adet cep
telefonu ile 6 adet tarihi eserin ele geçirildiğini ve şüpheliler hakkında işlem yapılarak adli
makamlara sevk edildiğini söyledi.
Vali Düzgün, trafik kazalarının önlenerek can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla
denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü anlatarak, trafik alanındaki çalışmaları şöyle özetledi:
“Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde
260 aracın çeşitli suçlardan trafikten men edildiği son 1 ayda, 2 adet ölümlü, 239 adet
yaralamalı ve 238 adet maddi hasarlı olmak üzere toplam 479 adet trafik kazası meydana
gelmiş, 345 vatandaşımız yaralanmıştır. Şehir içi trafiğinde ekiplerimiz 26 bin 467 aracı
kontrol etmiş, eksikliği görülen 10 bin 4 sürücümüze ceza yazılmıştır. Şehirlerarası
karayollarımızda ise 23 bin 895 araç kontrol edilmiş ve 5 bin 103 sürücüye cezai işlem
uygulanmıştır. Meydana gelen 83 trafik kazasında 4 vatandaşımız hayatını kaybederken,
yaralanan 47 vatandaşımızda çeşitli hastanelerde tedavi edilmiştir.”
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde İl merkezinde bulunan 7 internet
salonunun denetlendiğini ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirten Vali Düzgün,
iddia, ganyan ve sayısal loto bayilerinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine
cezai işlem uygulandığını dile getirdi.
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları da dile
getiren Vali Düzgün, Kayseri’nin belirli bölgelerinde TDP ekiplerince bilgilendirmeler
yapıldığını fakat özellikle son dönemde artan telefonda dolandırıcılık, yankesicilik olayları

başta olmak üzere diğer asayiş ve hırsızlık olaylarına yönelik vatandaşların daha duyarlı
olması yönünde çağrıda bulundu.
Vali Düzgün, ilimizde huzur ve güvenli bir ortam sağlanması ve Kayseri’nin yaşanabilir
şehirler arasında üst sıralarda yer alması için gayret gösteren Emniyet Teşkilatı mensuplarına
teşekkür ederek, polis- vatandaş işbirliğinin önemine işaret etti ve bu konuda duyarlılık
gösterip polise yardımcı olan Kayserililere teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14240.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Memur-Sen'den Suruç Ve Adıyaman'daki Terör
Olaylarına Kınama
Memur-Sen İl Temsilciliği tarafından Suruç ve Adıyaman'da meydana gelen terör olayları
kınanırken, teröre karşı ortak tavır alınması çağrısında bulunuldu.
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Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi
Aydın Kalkan, "Türkiye'de huzur, sükun ve kardeşlik ikliminin hakim olmasından rahatsız
olan odaklarca Suruç'ta gerçekleştirilen ve 32 insanımızın ölümüyle sonuçlanan terör
saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.
Kalkan, "Suruç'ta çoğunluğunu gençlerimizin oluşturduğu vatandaşlarımızın ölümüyle
sonuçlanan terör saldırısı çok uzak almayan tarihlerde gerçekleştirilen olaylardan bağımsız
değildir. Sözü edilen terör yapılanmaları ve faaliyetlerinin her birinin faili ya da sorumluları
farklı olsa da hedefi ortaktır. Hedef bölgesinde huzuru, demokratik kültürü, kardeşlik ve birlik
iklimiyle öne çıkan Türkiye'nin yolunu kesmek, güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu sona
erdirmektir" ifadesinde bulundu.
"Suruç dahil olmak üzere terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap birlik ruhu
içerisinde ortak akılla, aklı selime dayalı olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve
yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir" diyen Kalkan,
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Millet olarak acımız, yasımız ve teröre karşı tavrımız ortaktır. Acılarımızı yarıştırmayacağız,
acılarımızı paylaşacağız, yasımızı birlikte tutacağız. Türkiye milleti ve devleti ile acıları
ortaklaştırma, kardeşlik ve birlik potasında birlikte yaşama tavrını ortaya koyacaktır. Bütün
vatandaşlarımızın huzurunun yaşama haklarının ve güvenliklerinin teminat altına alınması
için devletin ilgili birimlerinin azami gayret ve hassasiyet göstermelerini istiyoruz.
Suruç ve Adıyaman'da gerçekleşen terör eylemlerinin ve uzantısı terör faaliyetlerinin
faillerinin bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde icrai ve ihmali eylemleriyle katkısı
bulunanların belirlenerek bir an önce yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz. Acılarımızı ve
yasımızı birlikte yaşama irademize zarar verici beyan ve yaklaşımlardan kaçınılmasını

bekliyor, milletimizin birlik ve kardeşlik kararlığınının siyasi kulvarda da hakim olması
gerektiğine inanıyoruz"
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14241.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

"Yüreğimize ataş düştü"
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Adıyaman'da PKK terör örgütü tarafından
Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edilmesine çok üzüldüklerini belirterek " yüreğimize
ateş düşmüştür" dedi.
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Karayel, "Kayseri'ye düşen bu ateş herkesi derinden üzmüştür. Allah Şehitlerimizin bize
bıraktığı emaneti koruyanlardan eylesin. Mekanları Cennet olsun. Birileri al bayrağın
ineceğini, vatanın bölüneceğini düşünüyorsa yanılıyor. Her bedeli öderiz, bayrağımızı yere
indirmeyiz. Bu Vatanı korumanın bedeli ne ise ödemeye hazırız." ifadelerine yer verdi.
Suruç'taki saldırıyı da değerlendiren Karayel, şöyle konuştu. " Bu saldırıyı lânetliyoruz. Vakit
tek Yürek olma vaktidir. Terörün dini, dili, Irkı yoktur. Terör vahşetine karşı, teröristin ve
mağdurun kimliğine bakmadan aynı tepkiyi göstermeliyiz. Ortak tavır gösterip, ortak hareket
etmeliyiz.
Saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına Başsağlığı
diliyorum. Yaralılarımıza da acilen şifa bulmalarını temenni ediyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14242.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Niğde'ye acı haber tez ulaştı
İlk görev yeri olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde silahlı saldırı sonrasında hayatını
kaybeden polis memuru Okan Acar'ın Niğde'deki baba ocağına acı haber çabuk ulaştı.
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Niğde merkez Selçuk Mahallesi, 24 yaşındaki Okan Acar'ın baba evine ateş düştü. Babası
Mehmet Acar'ın geçtiğimiz yıl vefat ettiği öğrenilen şehit polis Okan Acar'ın annesi Zehra
Acar, acı haberin verilmesi sonrasında Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Okan Acar'ın
yakınları acı haberi aldıktan sonra ailenin evine akın etti. 24 yaşındaki Okan Acar'ın evin en
büyük oğlu olduğu ve iki kardeşinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14243.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Milletvekili Korkmaz’dan Vali Düzgün’e
Ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz, Vali Orhan
Düzgün’e nezaket ziyaretinde bulundu.
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Vali Düzgün, makamında gerçekleşen ziyarette, Korkmaz’ı milletvekili seçilmesinden dolayı
tebrik ederek parlamentodaki çalışmalarında başarılar diledi.
Seçilmiş ve atanmışların ortak amacının Kayseri’ye hizmet etmek olduğunu ifade eden Vali
düzgün, Kayseri’yi ilgilendiren her konuda uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini
kaydetti.
Milletvekili Korkmaz da Vali Düzgün’e teşekkür ederek, Kayseri’nin sorunları ile yakından
ilgilendiklerini ve Kayseri’yi daha ileriye taşıma gayretinde olduklarını anlattı.
Nezaket ziyaretinde, Kayseri’nin mevcut kamu yatırımları da gündeme geldi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14244.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Son Görüşmede 'Dikkatli Ol' Demiş
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Okan Acar ile öldürülmüş olarak bulunan Kırşehirli
Feyyaz Yumuşak'ın babası Mustafa Yumuşak, en son Suruç'taki olaylarla ilgili olarak
görüştüğü ve 'dikkatli ol' dediğini anlattı. Feyyaz Yumuşak'ın 4 Ağustos tarihinde İstanbul'a
gitmek için uçak bileti aldığı ortaya çıktı.
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Kırşehir'in Kaman Kargın Yenice köyü nüfusuna kayıtlı olan Fayyaz Yumuşak'ın Ağustos'un
4'ünde Mardin'den İstanbul'a gidiş ve Ağustos ayının 10'unda İstanbul'dan Mardin'e dönüş
için uçak bileti aldığı, bu bileti de 17 Temmuz'da sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı ortaya
çıktı.
Şanlıurfa'da TEM Şube'de görev yapan Feyyaz Yumuşak'ın eski görev yeri olan İstanbul'a
oradan da zırhlı araç kullanma eğitim almak için Sakarya'ya geçeceği öğrenilirken, baba
Mustafa Yumuşak, oğlu ile en son Suruç'ta meydana gelen patlama sonrasında telefonla
görüştüğünü ve oğluna 'Dikkatli ol' dediğini anlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14245.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Birileri ülkemizi bölmek istiyor
Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkan
Yardımcısı Süleyman Özdemir, "Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu
günlerde, birileri ülkemizi bölmek parçalamak istiyorlar" dedi.
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Özdemir, "Vatanımız ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele ederken
Adıyaman’da terör örgütünün hain tuzağından acılan ateş sonucu hemşerimiz Müsellim Ünal
şehit olmuş iki askerimizde yaralanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine
yakınlarına ve Türk milletine baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Bu hain
terör saldırısını şiddet ve nefretle kınıyorum. Aldığımız bu acı haber biz şehit ailelerini ve
gazileri derinden yaralamıştır. Haddini aşan bu hainlerin şımarık ve had bilmez tutumlarına

karşı yetkililerin bir an önce bu vatan hainlerine hadlerinin bildirilmesini istiyoruz. Aynı
zamanda bu gün sabah Şanlıurfa Ceylanpınar da iki vatan evladı polis memurumuzun
evlerinde vurularak şehit edildiklerini öğrendik. Şehit polislerimize Allah tan rahmet,
ailelerine yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Vatan evlatlarına
kıyan bu canilerin bir an önce yakalanarak cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.
Özdemir ayrıca, "Birileri çıkıyor basın önünde kardeşlikten, barıştan, demokrasiden, insan
haklarından bahsediyor. Madem barış istiyorsunuz neden askerimize polisimize kurşun
sıkıyor, neden askerimizi polisimizi masum insanlarımızı şehit ediyor, gencecik kızlarımızı
yakıyor, eşinin yanın da pazarda alış veriş yaparken haince kalleşçe askerimize kurşun
sıkıyorsunuz. Sizlerin barış kardeşlik anlayışı insanları öldürmek, yol kesmek, araç yakmak,
vatandaşın canına malına kastetmek, masum insanları kaçırmak ve öldürmek mi? Sizlerin
barış anlayışı insanların sokağa dökülmeleri için çağrı yapıp, kaos yaratmak mı? Birlik ve
beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, birileri ülkemizi bölmek parçalamak
istiyorlar. Bunlara karşı milletçe dimdik ayakta durup, bizleri bir birimize düşürmek isteyen
hainlerin oyunlarına gelmemeliyiz. Terörün bitmesi için herkes taşın altına elini koymalı,
kanun ve yasalar çerçevesinde polisimizin askerimizin yetkileri artırılmalı, ülkemizi bölmek
ve parçalamak isteyenlerin yaptıkları yanlarına bırakılmamalıdır. Şanlıurfa Suruç da yapılan
saldırıyı şiddetle kınıyor faillerinin bir an önce yakalanarak Türk adaletine teslim edilmesini
istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14246.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Eğitim Ve Araştırma Hastanesini Yasa Boğan
Ölüm
Bir süredir tedavi gördüğü hastalığa yenik düşen Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim
Yardımcısı Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuz Erdoğan için çalıştığı hastane önünde tören
düzenlendi. Törende, Erdoğan'ın mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Beyin Cerrahi Uzmanı 62
yaşındaki Op. Dr. Oğuz Erdoğan, kan kanserine yenik düştü. Başhekim yardımcısı Erdoğan
için, cenaze namazı öncesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10. Blok önünde bir tören
düzenlendi. Törene, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Gödekmerdan,
Başhekim İbrahim Özcan, merhumun yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Burada bir
konuşma yapan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Özcan, "Bugün Oğuz
ağabeyimizi kaybettik. Onun vesile ile burada bulunuyoruz. Bu vefat sebebiyle aslında
dünden beri Oğuz ağabeyin arkadaşları, dostları ve ben hatıralarımızı tazeleme fırsatı buldum.

Oğuz ağabey her zaman babacan, mesleğinde işinin ehli, hastalarımızın hak ve hukuklarını
mevzuat içerisinde elinden geldiği kadar yapmaya çalışan iyi bir ağabeyimizdi" dedi.
Hayatını kaybeden Op. Dr. Oğuz Erdoğan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat
Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14247.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

5 asırlık camiye 'tarihi eser değil' denilerek
yıkım kararı çıktı
Kayseri'de 5 asırdır dimdik ayakta duran Bozatlıpaşa Camii'ne, Vakıflar Kayseri Bölge
Müdürlüğü 'caminin tarihi eser olmadığını' belirterek yıkım kararı verdi. Karara tepki gösteren
avukat Abdurrezzak Karaköse, Cumhurbaşkanı ve Başbakana dilekçe göndererek, yıkım
kararının iptal edilmesini istedi.
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Kayseri'de 5 asırdır dimdik ayakta duran Bozatlıpaşa Cami, yıkım ile karşı karşıya kaldı.
Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün aldığı karara itiraz eden avukat Abdurrezzak
Karaköse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nda
dilekçe göndererek, kararın iptal edilmesini istedi. Caminin yaklaşık 5 asırdan beri ibadete
açık olduğunu söyleyen avukat Abdurrezzak Karaköse, "Bu cami en az 5 asırdan beri cami
olarak halka hizmet ettiğini biz biliyoruz. Bizzat ben 1961 yılından beri bu camide zaman
zaman namaz kıldım. Bu camiyi çok iyi tanıyan biriyim. Caminin çevresinde bulunan eski
yapılar yıkılarak İmar Kanunu’nun 18. Maddesine göre imar çalışmaları yapıldığı için
muhtemelen caminin arsası bir imar parseline basmaktadır. Bu bina parselinde bina imar
etmek isteyen kimse hisse veya hissedarlar bu caminin arsasını bu parsele katarak burada
herhalde yüksek katlı bir bina inşa etmek veya rant elde etmek istiyorlar. Bu amaçla böyle bir
çalışmaya girişmiş olabilir. Bu çalışmayı yapan kişileri hiçbir zaman tanıma fırsatımız olmadı
ama bu şekilde bir değerlendirme her zaman mümkündür. Bizde böyle bir değerlendirmeye
sahibiz" dedi.
Karaköse, "Bu cami gerçekten bir bakıma ve onarıma ihtiyaç hissediyorsa ilgili Vakıflar
Bölge Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yada imkan sahibi birisine
müracaat edilirse çok rahatlıkla bu işi üstlenir. Bizde elimizden gelen gayreti bu konu da
yapmaya hazırız. O yüzden bu cami harabe halinde değil. İçerisinde görevli kadrolu imamı
var. bu işler tamamen su götürür laflardır. Bunlara gerek belediyenin gerekse ilgili kamu ve
kuruluşlarımızın bu hususta gerekli araştırmaları yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14248.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Vatani görev yapanlara Melikgazi'den
ekonomik destek
Melikgazi Belediye BaşkanıDr. Memduh Büyükkılıç,Melikgazi Belediyesi olarak vatani
görevlerini yapmak için kışlaya giden asker ailelerine asker maaşı ödediklerini söyledi.

22 Temmuz 2015 Çarşamba 19:33

Melikgazi Belediyesi olarak sosyal belediye hizmetlerine büyük önem verdiğini sosyal barışın
ve toplumsal dayanışmanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh
Büyükkılıç,konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
"Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde oturan ve vatani görev için askere giden
evlatlarımızın evli ise eşlerine, bekar ise annelerine maaş vermekteyiz. Belediyemize
başvuruda bulunan her aileye asker maaş verilmektedir. Gelir düzeyi ne olursa olsun
başvurmaları yeterlidir. Aylık ortalama bin asker ailesine maaş vermekteyiz. Bu bazı aylar
800 TL iken bazı aylar bin 200 TL olmaktadır. Bu hizmetimiz sosyal belediyeciliğin güzel
örneğidir Ramazan ayında talepte bulunanlara iaşe yardımı bulunulmuştur"
Eğitim, sağlık, sanatsal, spor ve kültürel hizmetler yanında vatani görevini yapanın da
olduklarını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bir ailede birden fazla asker varsa
hepsine asker maaşı ödediklerini sözlerine ekledi
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14249.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

İl Müftüsü’nden Vali Düzgün’e Ziyaret
Vali Orhan Düzgün, İl Müftülüğü görevine başlayan Doç. Dr. Şahin Güven’e başarılar diledi.
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Müftü Ali Maraşlıgil’in emekliye ayrılmasının ardından boşalan İl Müftülüğü görevine atanan
Doç. Dr. Şahin Güven, Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret etti. Vali Düzgün, ziyarette,
Doç. Dr. Güven’e hayırlı olsun temennilerini ileterek, görevinde başarılar diledi.

Müftü Güven de, göreve başlaması dolayısıyla ziyaret ettiği Vali Düzgün’ün kendisine
gösterdiği yakın ilgiye teşekkür ederek, Müftülüğün görev alanlarına giren konularda
Kayseri’de başarılı çalışmalar yürütmek için gayret göstereceklerini anlattı.
Ziyarette Müftü Yardımcıları da hazır bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14250.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Komşular arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Kayseri'de Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde komşular arasında çıkan kavgada 4
kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde 3 gün önce karşılıklı
oturan 2 aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırırken, aralarında
husumet bulunan 2 aile bugün karşılaştı. Çıkan kavgada, aynı aileden ismi öğrenilemeyen 4
kişi silahla yaralandı. Olay yerine giden ambulanslar ile yaralanan 2 kişi Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, 2 kişi de Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil
servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 2 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri
olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Silahı kullanan kişiyi arama çalışması
başlatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14251.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Arslan ailesinin çatısı 'Devlet' oldu
Kayseri’de, Kocasinan Kaymakamlığı maddi durumları iyi olmayan ve evleri kullanılamaz
hale gelen Süleyman ve Cemile Arslan çiftine yardım eli uzattı.
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‘Yaşlılarımız Baştacımızdır’ projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Kocasinan
Kaymakamlığı maddi durumu iyi olmayan ve sağlık sorunları bulunan Süleyman ve Cemile
Arslan çiftine yardım eli uzattı. Kocasinan Kaymakamlığı, Süleyman ve Cemile Arslan'ın
oturduğu evde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında evin akan ve çökmek üzere
olan çatısının yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi.
Süleyman ve Cemile Arslan'ı evlerinde ziyaret eden ve kaldıkları evde incelemeler yapan
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, "Süleyman amcamızı ve Cemile teyzemizi ziyaret ettik.
Süleyman amcamızın evinin tavanı akıyor. Biz vakıf olarak durumu kendilerine de izah ettik.
Evin çatısını olduğu kaldıracağız ve yaptıracağız. Evin pencereleri ve diğer tüm ihtiyaçlarını
da gidereceğiz" dedi.
Kaymakam Candan, Arslan çiftinin sağlık sorunlarıyla da ilgileneceklerini belirterek,
"Süleyman amcamız KOAH hastası. Cemile teyzemizin de sağlık sorunları var. Bizde vakıf
mütevelli heyeti olarak kendilerini ziyaret ettik. Ayrıca ihtiyaçlarını yerinde görmüş olduk. Ev
çok kötü durumda. Biz elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız. Yarından itibaren de
artık çalışmalar başlayacak” diye konuştu.
Sağlık sorunları bulunan Süleyman Arslan ise, Kocasinan Kaymakamlığına teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14252.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Basın milletin gözü, kulağı ve sesidir
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, basında sansürün
kaldırılışının yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
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Basında sansürün kaldırılışının 107. yıldönümünün kutlandığını ifade eden Hiçyılmaz,
“Basında sansürün kaldırılarak daha özgür ve gerçekçi yayın yapılmasının sağlanmaya
başladığı 24 Temmuz 1908 tarihi, ülkemiz için büyük önem arz etmektedir” dedi.
Basının; baskıya, sansür ve kısıtlamalara maruz kalmadan görevini yerine getirmesinin
demokrasinin temel gereklerinden biri olduğunu belirten Hiçyılmaz, ''Bu nedenle, ifade
hürriyeti ve basın özgürlüğünün korunması, demokrasinin ilerlemesi anlamında hayati önem
taşımaktadır” diye konuştu.
Basının, kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma
gibi çok önemli görevleri olduğunu belirten Hiçyılmaz, “Basın milletin gözü, kulağı ve
sesidir. Milletin gerçekleri öğrenmesinde ve düşüncelerini ifade etmesinde basın yayın
organları etkili birer araçtır” ifadelerini kullandı.
Haber, düşünce ve bilginin iletilmesine aracılık ederek toplumun bilgilenmesini sağlayan
basının, kamuoyu oluşumunda da etkin rol oynadığını vurgulayan Hiçyılmaz, demokrasi ve
kamuoyu arasındaki güçlü bağ düşünüldüğünde, basının üstlendiği bu rolün değerinin daha iyi
anlaşıldığını ifade etti.

Kayseri’de yerel basınının güç koşullar altında bulunduğunu ve zorluklarla mücadele ettiğini
bildiklerini ifade eden Hiçyılmaz, “Yerel basının güçlü olması, görevini rahat bir ortamda ve
güven verici biçimde yerine getirecek imkânlara kavuşması, basın yayın kuruluşlarımızın ve
şehrimizin kazancı olacaktır” dedi.
Hiçyılmaz, “Kayseri basını, kamu yararını gözeterek, tarafsız ve doğru habercilik anlayışını
benimsemiştir. Basın kuruluşlarımız kamuoyunu bilgilendirme görevini etik ilkelerden ödün
vermeden yerine getirmektedir. Bu vesile ile gece-gündüz demeden, mesai kavramı
gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarının bayramını kutluyor,
başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14253.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Yahyalı’da tır ve kamyonların park sorunu
çözülüyor
Yahyalı Belediyesi, TIR ve Kamyon Garajının faaliyete geçmesi ile birlikte ilçe yapılacak
düzenlemeleri nakliyeci esnafına anlatmak amacıyla bir toplantı düzenledi.
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Yahyalı Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat
Öztürk, Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Bilgin ve ilçede nakliye sektöründe
çalışan esnaflar katıldı.
Toplantıda yeni yapılan düzenlemeleri anlatan Başkan Öztürk, bundan böyle ilçe
merkezindeki belirli cadde ve sokaklara TIR ve kamyonların park edemeyeceğini, çalışmayan
araçların ise tır ve kamyon garajına park edeceklerini ifade etti. Amaçlarının bağcıyı dövmek
değil, üzüm yemek olduğunu belirten Başkan Öztürk, ilçede yaşayan halkla el ele vererek
yaşanabilir ilçe oluşturmak istediklerini söyledi.
TIR ve Kamyon Garajının yapımında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Kooperatif
Başkanı Mehmet Bilgin’e teşekkür eden Başkan Esat Öztürk konuşmasına şöyle devam etti. “
Ben insanlarıyla, esnafıyla el ele vermiş bir belediyeyi ve belediye başkanını önemserim.
Bizim bağcıyı dövmek gibi bir niyetimiz yok. Beraber üzüm yemek istiyoruz. Daha önce TIR
ve kamyonlar ilçedeki sokak ve caddelere park ediyorlardı ama halk bundan şikâyetçiydi.
Belki komşunuz rahatsız, ama Allah korkusundan ama kul korkusundan, belki de işine mani
olmamak adına ses çıkarmıyordu. Biz Yahyalı Belediyesi olarak TIR ve Kamyon Garajının
projesine başlattık ama sizlerin de desteği ile tamamladık. TIR ve Kamyon Garajımızın istinat
duvarı, ışıklandırması, güvenlik sistemi tamamladı. Buraya gelmeden öncede vatandaşla bir
araya geldim, nabız yokladım. Hepsi de TIR ve kamyon garajının açılmasından, TIR ve
kamyonların sokaklar yerine oraya park edecek olmasından çok mutlular. “Size dua ediyoruz”
diyorlar.” dedi.

Başkan Öztürk, bu zamana kadar başkanlık için aday olanların ve seçilen belediye
başkanlarının TIR ve Kamyon Garajı yapma hayallerinin olduğunu, bunu kendi dönemlerinde
hayata geçirdikleri geçirdikleri için Allah’a Şükür ettiğini söyledi. Başkan Öztük ; “ Allah
ömür versin hepimize. Günümüz dolduğu zaman çeker gideriz. Ama orası hepimizin.
Mahkeme kadıya mülk değil derler. Belediye bana mülk değil. İnşallah TIR ve Kamyon
Garajımız bir eser olarak kalır. Sizin derdiniz benim derdim. Sizin üzüntünüz de benim
üzüntüm. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz.” diye konuştu.
Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Bilgin de konuşmasında TIR ve Kamyon
Garajı içerisinde sosyal tesislerinde olacağı belirterek, gelecekte kendilerinin çok rahat
edeceklerini söyledi. Başka Bilgin “Zamanın da insanlar komşusundan bile park ederken
utanıyordu. Neden utanıyordu, işte geçmiş yıllarda ortaklar birbirinin önüne arabalar çekti
diye ortaklıklar bozuldu. Benim evin önünde yatacak senin evin önünde yatacak diye
ortaklıklar bozuldu, bunlara hep şahit olduk. Ama bu gün hepimizin bu araçlar başına bela
oldu. Ne kadar uzağa ne kadar gözümüzün görmediği yerde olursa öyle rahat ediyorsun.
Bizim arzu ettiğimiz işte burada yol üzerine park edilmiş, o park eden araçların arasından bir
çocuk çıkar bir kazaya sebebiyet verir veya park edilmiş aracımızdan iki tanesi birbirine
çarpar, bunlara vesile olmayalım diye ön bir hazırlık. Tabi ki bu garaj cidden insanların
hayalinde olan, bizimde yıllardır hayalimiz olan hep lafı etmeden geçemediğimiz biz
projemizdi.” Diye konuştu.
Yahyalı’da 650’ ye yakın TIR ve kamyon bulunmakta, bu araçların ilçe merkezindeki cadde
ve sokaklara park etmesi ciddi sıkıntılara neden oluyordu. Toplantı sonucunda belirlenen
cadde ve sokaklara bundan sonra TIR ve kamyon parkı yapılaması kararlaştırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14254.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Osmanlı Ocakları terör saldırılarını kınadı
Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Adıyaman ve
Şanlıurfa'daki terör saldırılarını kınadı.
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Osmanlı Ocakları Develi İlçe Başkanı Mahmut Kılınç, yaptığı açıklamasında, "Suruç'ta birlik
beraberliğimize yapılan hain bombalı saldırıyı, askerimize ve polisimize yapılan hain pusuyu
Bu yapılan vahşetin ardından pişkinlik göstererek devletimizi ve halkın oylarıyla seçilmiş
Cumhurbaşkanımızı karalamaya çalışanları ve onlara alkış tutanları da şiddetle kınıyoruz.
Bilinmesini isteriz ki Osmanlı Ocakları Develi İlçe Teşkilatı olarak Türkiye üzerinde oynanan
oyunların farkındayız ve halkın oylarıyla seçilmiş Reisi Cumhurumuz Recep Tayyip
Erdoğan'ın yanındayız." ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14255.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Toprak mahsulleri ofisi Develi'de hububat
alımına başladı
20 Temmuz 2015 tarihi itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisi Develi ilçesinde hububat alımına
başladı.
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Hububat alımı ile ilgili olarak bilgi veren Develi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Murat, "
İlçemizde hasat döneminin başlamasıyla, bu senenin yağışlı ve bereketli geçmesinden dolayı
hububat rekoltesinin yükseldiğini buna bağlı olarak hububattaki kalite düşük çıkmaktadır.
Çiftçilerimizin bu durum karşısında alım fiyatlarının düşüklüğünden şikayetleri sonucunda
çiftçilerimizin mağdur olmamaları adına İlçemizde geçici süreliğine de olsa TMO'nun
hububat alımı yapması için yetkililerle yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlar vermiş olup,
20 Temmuz Pazartesi günü itibariyle alımlar başlamıştır" dedi.
Murat, "TMO'ya ilçe çiftçilerimizden yoğun bir talep olmaktadır. Çiftçilerimizin istek ve
taleplerini kendimize her zaman görev olarak görmekteyiz ve görmeye devam edineceğiz.
Allah'ım bizi bundan geri koymasın, çiftçilerimizin de içinde bulunmuş olduğu hasat
döneminin umduğunu bulmalarını hasatlarının bol ve bereketli olmasını ,zarar ve ziyansız
hasatlarını bitirmelerini Cenabı Allah'tan dilerim." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14256.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Silahlı kavgada yaralanan bir kişi hayatını
kaybetti
Kayseri'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralananlardan 16 yaşındaki S.A. tedavi
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Dün, Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi 429. sokak'ta meydana gelen kavgada
S.D.'nin av tüfeği ile açtığı ateş sonrasında F.Ç., Ş.A., Se.A. ve Y.A. yaralanmıştı.
Yaralılardan durumu ağır olan 16 yaşındaki S.A.'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği
öğrenildi.
Yetkililer, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14257.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Şehidin Mesajı!
Üst aklın düğmeye basmasıyla harekete geçen taşeron örgütler son günlerde eşzamanlı
gerçekleştirdikleri terör faaliyetleriyle Türkiye’yi hedef almaya başladı. Adıyaman’da şehit
edilen Kayserili Jandarma Uzman Onbaşı Müsellim Ünal’da bu haince saldırıların kurbanı
oldu. Yaşanan bu üzücü olaylara tepkiler sürerken Siyasilere ve STK temsilcilerine Ünal’ın
şehadetinden ne gibi mesajların çıkarılması gerektiğini sorduk.
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Bünyamin Gültekin'in haberi...
PKK üyeleri tarafından Adıyaman’da haince şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Müsellim
Ünal ve Suruç’ta yaşanan katliamlara tepkiler dinmiyor. Tepkilerini gazetemiz aracılığıyla
dile getiren siyasiler ve STK temsilcileri her bir ağızdan terörü lanetlerken, sağduyunun elden
bırakılmaması çağrısında bulundular.
AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki: TÜRKİYE ÜZERİNDE KÜRESEL
HESAPLAR YAPILIYOR
Küresel güçler Türkiye üzerindeki hesaplarını PKK taşeronluğu üzerinden yürütmektedir.
Gönül coğrafyamızın umudu haline gelmesi bu kirli merkezleri Türkiye üzerine yeniden
yoğunlaştırmıştır.
Türkiye bütün cihana yön veren bir tarihi geçmişe sahiptir. Haritada bulunduğu konum
stratejik kıymet itibariyle son derece kritiktir. Türkiye kültür, inanç ve gönül hinterlandı
dünyanın en geniş etki sahasına sahip ülkelerinden biridir. Bütün bu değerlerin mirasını
taşımak çok ağır bir imtihandır. Potansiyel gücümüz herkesin dikkatini üzerimizde
odaklamaktadır. Bu potansiyelin ayağa kalkması dünya üzerindeki birçok hesabı bozacaktır.
O nedenle biz çok zor bir coğrafya üzerindeyiz.
Vaktiyle dünyaya istikamet tayin eden bu coğrafyayı binbir türlü hile ve entrika ile böldüler,
dağıttılar, param parça ettiler. Ve bu coğrafyayı kan revan bir halde yıllarca bir zulüm
hapishanesine çevirdiler. İşte bu gönül coğrafyamızın ibresi yeniden Türkiye'ye dönmüştür.
Mazlum coğrafyanın umudu, ışığı Türkiye olmuştur. Bu sebeple Türkiye yeniden hedef haline
gelmiştir. Türkiye'nin başı ağrıtılmak, belaya bulaştırılmak istenmektedir. Ve bütün bu
hesaplar PKK üzerinden yürütülmektedir. PKK bu kirli küresel güç merkezlerinin
taşeronluğunu üstlenmiştir. Kürt halkının hakkını savunmak teraneleri işin şov kısmını teşkil

etmektedir. Son zamanlarda olan hadiseleri değerlendirirken bu perspektif asla gözden uzak
tutulmamalıdır.
MHP Kayseri Milletvekili Süleyman Korkmaz: “Türkiye’nin başı sağ olsun”
Hem Adıyaman’daki hem de Suruç’taki olayları lanetliyorum. Şehidimiz Jandarma Uzman
Onbaşı Müsellim Ünal’a Allah’tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Mekanı
cennet olsun. Allah sabır versin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ortadoğu’yu dizayn edenler
Türkiye üzerinde de oyun oynuyorlar. Biz zamanında teröristlerle aynı masaya
oturulmayacağını söylemiştik.
Biz ülkenin bekasından yanayız. Yaşanan olaylarda bazı istihbarat zafiyetleri olduğunu
düşünüyorum. Türkiye’nin başı sağ olsun.
AK Parti İl Başkanı Cahit Özden: “Devletimiz bunların üstesinden gelecek güçtedir”
Aynı saatlerde hem Suruç’ta patlama hem Adıyaman’da Şehit haberi hem de Ortadoğu’da
katliam yaşandı. Bunların planlı olduğunu düşünüyorum. Devletimiz bunların üstesinden
gelecek güçtedir. Yapılan saldırıların hedefinde erken seçimin engellenmek istenmesi de
olabilir.
AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Doğan: “DAEŞ SOSLU PKK”
“Avrupa’nın ekonomik ve siyasi çöküş yaşadığı, Ortadoğu’nun ve çevresinin ateş çemberine
dönüştüğü sıkıntılı bir ortamda ekonomisini 3,5 misli büyüten, demokrasisini sürekli
geliştiren, gönül coğrafyasıyla uzun yılların ardından yeniden gönül köprüsü kuran ve
yükselişini sürdüren bir Türkiye var. Üstelik uzun yıllardır süren bölücü terörü bitirme
noktasına gelmiş ve son 2-3 yılda pek şehit vermemiş bir ülke. İşte bu tablo birilerini oldukça
rahatsız etti. İstihbarat raporlarına göre 38 ülke tarafından destek alan PKK’yı DAEŞ sosuyla
parlatarak yeniden devreye soktular.
Kayserili şehidimiz Müsellim Ünal’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı ve sabır
diliyorum. İnşallah Müsellim kardeşimiz ve bugün şehadetlerini öğrendiğimiz polislerimiz
son şehitlerimiz olur. Her şeye rağmen milletimizin teröristlere ve destekçilerine prim
vermeyeceğine, kardeşlik ve barış ortamının sağlanacağına inanıyorum.”
AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel: “Yüreğimize ateş düştü”
Yüreğimize ateş düşmüştür. Kayseri'ye düşen bu ateş herkesi derinden üzmüştür. Allah
Şehitlerimizin bize bıraktığı emaneti koruyanlardan eylesin. Mekanları Cennet olsun. Birileri
al bayrağın ineceğini, vatanın bölüneceğini düşünüyorsa yanılıyor. Her bedeli öderiz,
bayrağımızı yere indirmeyiz. Bu Vatanı korumanın bedeli ne ise ödemeye hazırız.
Bu saldırıyı lânetliyoruz. Vakit tek Yürek olma vaktidir. Terörün dini, dili, Irkı yoktur. Terör
vahşetine karşı, teröristin ve mağdurun kimliğine bakmadan aynı tepkiyi göstermeliyiz. Ortak
tavır gösterip, ortak hareket etmeliyiz. Saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza
Allah'tan rahmet, yakınlarına Başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acilen şifa bulmalarını
temenni ediyorum.
AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden: “HDP İhanet etti”
Türkiye’de AK Parti iktidarı ile gerçekleşen kazanımların devam etmesini istemeyenler
paravan örgütleriyle ülkeyi karıştırmak istiyor. Şehidimiz Jandarma Uzman Onbaşı Müselim
Ünal’ın cenaze merasimine de katıldım. Cenazede, şehidimizin kabirde yüzünü açtılar. Yüzü
gülümsüyordu. Çok duygu dolu anlar yaşadık. Allah Mekanını Cennet etsin. Allah bir daha
benzerini yaşatmasın.
Biz hiçbir vatandaşımızın burnu bile kanasın istemiyoruz. Ancak PKK ve HDP maalesef silah
bırakılması konusunda adım atmayarak ihanet etti. Şer güçlerle beraber hareket ediyorlar.

Ayrıca HDP olaylara da çelişkili yaklaşıyor. Suruç’taki basın toplantısını HDP Milletvekilleri
de biliyordu. Her yerde görünen HDP’li vekiller neden orada yoktu! Bu bir soru işaretidir.
HDP’nin bu tavrı Kürt vatandaşlarımıza da hizmet etmiyor. Türkiye bunların üstesinden
gelecek güçtedir.
AK Parti Kayseri Milletvekili Havva Talay Çalış: “Kardeşliğimize gölge
düşüremeyecekler”
Sırtını Teröre dayayan, sırtını kana ve silaha dayayanlar bilsinler ki bizler sırtımızı millete
dayarız. Milletimizin huzur ve istikrarına göz dikenler karşılarında bizleri bulacaklardır. İsrail
menşeli ideolojilerini İslam Milletine empoze etmeye çalışanlar karşılarında bizleri
bulacaklardır. İnsanımızı birbirine düşürmeye çalışanlar karşılarında bizleri bulacaklardır.
Açık hedeflerini gizlemeye çalışanlar, taşeron örgütler, uzaktan kumandalı beyinler, yalan ve
hile ile yol almaya çalışanlar karşılarında bizleri, Aziz Milletimizi bulacaklardır. Hedefimiz
bu cennet vatanımızda kimseyi ötekileştirmeden kardeşçe yaşamaktır. Bu kardeşliğe gölge
düşürmeye çalışanlar karşılarında bizleri bulacaklardır.
Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven: “Tek Yürek olmalıyız”
Öncelikle Kayserimizin evladı şehidimiz Jandarma Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'a Allah'tan
rahmet, başta şehidimizin babası ve annesi olmak üzere bütün yakınlarına ve sevenlerine
başsağlığı diliyorum.
Şunu bilmeliyiz ki, dini ve kutsal değerleri için canını feda ederek şehadet mertebesine
ulaşmak, şu fani dünyadaki ölümlerin en yücesidir. Allah sevdiği kullarını şehadet
mertebesine ulaştırır ve onları âhiret hayatında sürekli rızıklandırır.
Uzun bir süredir bu türden üzücü haberler almıyorduk. Son günlerde artan bu terör olaylarına
karşı milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli ve tek yürek olmalıyız. Özellikle de
kendi terör eylemlerini dini kılıflara büründürerek savunmaya çalışanlara karşı daha bir
dikkatli olmalıyız. Barış ve huzurun kaynağı olan dinimiz, terör ve fitnelere alet edilemez.
Bunların önüne geçebilmek için de dinimizi sahih kaynaklarından öğrenmeliyiz. Kerim
kitabımız Kur'ân'a sımsıkı sarılmalı, yegâne rehberimiz Hz. Peygamber efendimizin sünnetine
tabi olmalı ve selef-i sâlihin'in yolundan yürümeliyiz.
Kayseri İHH Başkanı Şaban Sözduyar: “Uyanık olmalıyız”
Emperyalist güçler Mısır’da başlattığı hadiseyi devam ettiriyor. Türkiye’de 13 yıldır elde
edilmiş kazanımlar var. Bu oyunlara gelmemeliyiz. Ümmet ruhunu ve Çanakkale ruhunu diri
tutmalıyız. Haksız yere insan öldürmenin ne anlama geldiğini ve İslam kardeşliğinin yeniden
anlatmamız gerekiyor. Akan kan maalesef hep Müslüman kanı. Müslümanım diyenlerin bu
hususu iyi değerlendirmeleri gerekiyor. 30 sene önceki durumlara düşmemiz ve uyanık
olmamız gerekiyor.
İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş: “Uyanış, birilerinin
uykularını kaçırıyor”
Adıyaman'da şehid olan Onbaşımız Müsellim Ünal'a Allah'dan rahmet diliyorum.
Memleketimiz uğruna çok canlar verilmiş ve verilmeye devam edecek her yeri kanla sulanmış
topraklardır. Yeryüzünün emperyalistlerinin göz diktiği bu merkez topraklardaki uyanış
birilerinin uykularını kaçırıyor. Maalesef bu kutsalı olmayan hainler içerde de yerli taşeronlar
bulabiliyorlar. Dış ve iç hainlere karşı ortak mücadeleyi ancak şehitlerimizin kanları
sağlayacaktır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabrı cemil diliyorum.
Memur-Sen İl Başkanı Aydın Kalkan: “Terör saldırılarının hedefleri ortaktır”
Türkiye'de huzur, sükun ve kardeşlik ikliminin hakim olmasından rahatsız olan odaklarca
Suruç'ta gerçekleştirilen ve 32 insanımızın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını şiddetle

kınıyoruz.
Suruç'ta çoğunluğunu gençlerimizin oluşturduğu vatandaşlarımızın ölümüyle sonuçlanan terör
saldırısı çok uzak almayan tarihlerde gerçekleştirilen olaylardan bağımsız değildir. Sözü
edilen terör yapılanmaları ve faaliyetlerinin her birinin faili ya da sorumluları farklı olsa da
hedefi ortaktır. Hedef bölgesinde huzuru, demokratik kültürü, kardeşlik ve birlik iklimiyle öne
çıkan Türkiye'nin yolunu kesmek, güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu sona erdirmektir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14258.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Devletimiz gereken cevabı verecektir
Ak Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, son terör olaylarını değerlendirerek, "Asker ve
polisimize yapılan saldırılarda devletimiz gereken cevabı verecektir. Şehitlerimize Allah'tan
rahmet kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.
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"HDP ‘nin siyasi yaklaşımını doğru bulmuyorum. HDP tavrı ile adeta ateşle oynuyor" diyen
Tekden, "Yani burada her şey karışık ama HDP'nin ikiyüzlü tavrı adeta ateşle oynuyor gibi
yaklaşımı bizleri tabi ona karşı kızdıracak bir noktaya geliyor. Böyle bir yaklaşım böyle bir
politika olamaz bir tarafta siz barış gönüllüsü gibi hareket edeceksiniz, bir taraf tanda
vatanımızın bir bölümünü karıştırmak orada kaos oluşturmak, orada insanların birbirine
düşmesini sağlayacak fitne ortamı oluşturmak için elinizden gelen gayreti yapıyorsunuz.
Böyle bir politika olmaz ama devletimiz buna gereken dersi verecektir. Hükümetimiz dimdik
ayaktadır ve bunları asla tasvip etmiyor" ifadesinde bulundu.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, "Maalesef bir kaç gündür bir takım eller
Türkiye'yi karıştırmak kaosa sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar, bu daha öncede
gördüğümüz olaylar arkasında ne olduğunu düşünüp Türkiye’yi nereye sürüklemek
istediklerini cevabını vererek üzerine gitmemiz gereken olaylar. Suruç' ta tabi Sosyalist
Gençler Birliği Federasyonu'nun bir toplantısı Kobani'ye yardım düşüncesi ile yapılan bir
toplantıda bir intihar eylemi oldu ve 32 gencimiz orada vefat etti. Şimdi burada tabi öyle
çelişkili yapılanmalar var ki mesela HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ Sosyalist Gençler
Federasyonu üyesi ve geçtiğimiz yıllarda mutlaka böyle toplantılara katılırdı. Bu yıl niye
yoktu? Onu özellikle sorgulamak lazım" diyerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları, silahlanın kendi güvenliğinizi sağlayın dediği bir
toplantıdan sonra bunların olması tabi düşündürüyor. DEAŞ'a suç buluyorlar ama tabi bizim
için tüm terör örgütleri sakıncalıdır ve bütün terör örgütlerinin yaptıkları kabul edilemez ama
DEAŞ'a bakıyoruz böyle bir eylemi yok şimdiye kadar, yani bir intihar eylemi tarzında bir
eylemi olmamış. Bu tür eylemler PKK' nın eylemleridir. Burada da PKK altından çıkarsa ne
olacak, yani polisimiz neredeydi diye soranlar geçtiğimiz zamanlar içerisinde polise saldıran
adeta defol diyen burada ne işiniz var diye dışlayan insanlardır. Bugün niye böyle bir
açıklama yapma gereği hissediyorlar. Yani burada her şey karışık ama HDP'nin ikiyüzlü tavrı

adeta ateşle oynuyor gibi yaklaşımı bizleri tabi ona karşı kızdıracak bir noktaya geliyor. Böyle
bir yaklaşım böyle bir politika olamaz bir tarafta siz barış gönüllüsü gibi hareket edeceksiniz
bir taraftada vatanımızın bir bölümünü karıştırmak orada kaos oluşturmak, orada insanların
birbirine düşmesini sağlayacak fitne ortamı oluşturmak için elinizden gelen gayreti
yapıyorsunuz. Böyle bir politika olmaz ama devletimiz buna gereken dersi verecektir.
Hükumetimiz dimdik ayaktadır ve bunları asla tasvip etmiyor. Burada hayatını kaybedenlerin
birçoğu Kürt vatandaşlarımız yani bu Kürtlere asla hizmet değil oraya yapılan yatırımlar o
bölgeye yapılan yatırımlar. Kayserili kullanmayacak bunu İstanbullu kullanmayacak oradaki
vatandaşımız kullanacak bunlardan rahatsızlığın sebebi ne bunu anlamak mümkün değil.
Türkiye Cumhuriyetinin Millet Meclisine girmiş insanların bile bu kadar çelişkili ifadeleri
kabul edilebilir bir şey değil. Burada devletimiz kesinlikle güçlüdür bunu istediği kadar
karanlık odaklardan desteklensin bunlar, istediği kadar şer güçler bunların arkasında olsun hiç
birinin başarılı olması mümkün değil. Ben ülkemizin güçlü ve birlik bütünlük içerisinde
olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki günlerde bu gerçek daha fazla görülecek yani birlik
bütünlük bu milletin Türkmeni ile Kürdü ile Arap'ı ile Çekez'i ile hepsinin ortak paydası
olarak birlik bütünlük gerçekleşecek ve Türkiye yine güçlü bir şekilde geleceğe hamle
yapacak. Bu bütün mazlumlarında arzusu isteği. Bütün Türk vatandaşlarının Kürt
kardeşlerimizin de arzusu isteği. Orada huzursuzluktan başka kaos ortamı oluşturmaktan
başka bir çaba değil bu yapılanlar. Bunu gelin hep beraber el birliği ile huzura güçlülüğe
yönelelim ve Türkiyeyi daha barış ortamı içerisinde çevresine hizmet eden, çevresi ile birlikte
bir huzur adası tekrardan yapma gayreti içerisinde olalım. Bizim AK PARTİ olarak biz
Türkiye'nin bütünlüğü birliği için tüm kardeşlerimizin Türkmen, Kürt, Çerkez bütün
vatandaşlarımızın huzuru için elimizden gelen gayreti yapıyoruz ve Türkiye AK PARTİ
iktidarları ile daha güçlü bir geleceğe doğru gidiyor."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14259.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

İnsana yapılan yatırım çok önemli
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Kayseri İl Müftülüğüne atanan Doç. Dr. Şahin Güven Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa
Çelik'i ziyaret etti. İnsanların manevi yönden gelişmeleri için Müftülüğe her türlü desteği
vermeye hazır olduklarını belirten Başkan Çelik, "İnsana yapılan yatırım bizim için de
önemli" dedi. İl Müftüsü Şahin Güven de Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in Başkan Çelik'e
selamını iletti ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayırlı hizmetler yapacaklarına inandığını
dile getirdi.
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretine müftü yardımcıları
ve ilçe müftüleri de katıldı. Doç. Dr. Güven'in yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şahin Güven'in bu görevi en iyi şekilde
yapacağına inancını dile getirdi. Görev değişikliğinin bir bayrak değişimi olduğunu ifade eden

Başkan Çelik, "Büyükşehir Belediyemizin de sosyal projeleri var; ama biz ağırlıklı olarak işin
fiziki yönündeyiz. Sizler ise manevi yönden hizmet ediyorsunuz. İnsana yapılan yatırım bizim
için de çok önemli. Bu anlamda birlikte yapacağımız projeler de olacak. İnşallah
hemşehrilerimizin manevi yönden gelişmeleri için birlikte ne gerekiyorsa yapacağız.
Müftülüğümüze her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven de sözlerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet
Görmez'in Başkan Mustafa Çelik'e selamını ileterek başladı. Pek çok projeleri olduğunu ve
bunları hayata geçirirken Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini de talep edeceklerini
vurgulayan Güven, "Birlikte, hayırlı hizmetler yapmayı diliyorum" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14260.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Kayserigaz’ın Develi’de ki çalışmaları tüm
hızıyla devam ediyor!
Kayseri’nin en büyük ilçelerinden olan Develi’yi lisans alanına dahil eden Kayserigaz, 2014
yılında başlayan alt yapı çalışmalarına 2015 yılında da hız kesmeden devam ederek Develi’de
birçok mahallenin ana hatları döşenmiştir.
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Kayseri’nin doğalgaz dağıtım arzını sağlayan Kayserigaz, her geçen gün mevcut doğalgaz
ağını genişletmektedir. 65 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük ilçesi olan Develi, 2014
yılında Kayserigaz’ın hizmet alanına dahil edilerek, alt yapı çalışmalarına başlamıştır. Develi
için 40 milyon TL bütçe ayıran Kayserigaz, altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam
etmektedir.
Toplamda 190 kilometre boru hattı döşenecek olan Develi’de, bugüne kadar 143 kilometrelik
hat döşenmiştir. Güvenli ve profesyonel çalışmaları ile Develi’de her bir caddenin, sokağın ve
hanenin etüt çalışmalarını titizlikle yapan Kayserigaz, bugüne kadar, Mehmet Akif Ersoy,
Harman, Aşağı Everek, Fenese, Yeni, Reşadiye, Cami Cedit, İbrahim Ağa, Hasan Şahan,
Bahçelievler ve Aşık Seyrani Mahalleleri’ nde ana hat çalışmaları tamamlanmıştır. Bina
bağlantı çalışmalarına ise devam edilmektedir. Ağustos sonu itibariyle ilçe içerisindeki büyük
çaplı çalışmaların tamamlanması öngörülmektedir.
Çevre dostu doğalgazı mümkün olan her bir haneye ulaştırmaya gayret eden Kayserigaz, bu
kış Develi halkını doğalgaza kavuşturmayı planlanmaktadır. Ayrıca Develi ilçesine doğalgazı
ulaştırmak amacıyla Erciyes-Develi arasında ki çalışmalar da son sürat devam etmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14261.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Başkan Çolakbayrakdar ile Bayram sohbeti
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**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Bayram sohbetlerimizin bir diğer konuğu Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet
Çolakbayraktar kendisi ile keyifli bir sohbet için bizleri makamında kabul ettiği için teşekkür
ederek sohbetimize başlamak istiyorum.
Ben teşekkür ederim hoş geldiniz Selda Hanım.
**Hoş bulduk Başkanım.
**Başkanım, günler uzun havalar sıcak dedik bir korku içerisinde ramazana başladık ama
beklediğimiz gibi olmadı hava şartları gayet güzel geçti. Sizin ramazanınız nasıl geçti ben
öncelikle bu sorumu yönelterek başlamak istiyorum.
Evet, Ramazan bereketi ile geldi ilk günlerde tabi ki böyle Haziranda Temmuzda oruç tutuyor
olmanın kafalarda herkeste soru işaretleri var idi dediğiniz gibi sıcaklar nasıl olacak diye ama
tabi ki Rabbim bir şey veriyor, arkasından da kolaylığını veriyor. İklim son derece güzel geçti
Elhamdülillah gayet güzel orucumuzu tuttuk ve bugünlere geldik. Bize bakan yönüyle,
belediyeye bakan yönüyle, başkanlığımıza bakan yönüyle şöyle bir güzelliği oldu. Biz
iftarlarda ve sahurlarda hemşerilerimizle vatandaşlarımızla bir araya gelme kucaklaşma fırsatı
bulduk. Sonra ramazan güzel bereketi İle geldi iftar programlarımızda iftar sofralarımızda
hemşerilerimizde kucaklarını açtılar onlarla bir araya geldik. Ardından Teravih
programlarında bir araya geldik. Hakikaten onlara indiğiniz zaman onlara değdiğiniz zaman
bir araya geldiğiniz zaman gönüllerindeki o derinliği hissediyorsunuz. Gönüllerini
açtıklarında insanlarımızın güzelliklerini hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Bizim için böyle bir
güzelliği oldu.
Birkaç sayabildiğim güzelliklerden bir tanesi en başta bu oldu ve biz insanımızla Ramazan
vesilesi İle bir araya gelmekten son derece mutlu olduk. Eminim onlarda bizim onlar için
yaklaşımımızdan onlara ulaşmamızdan dolayı son derece memnun olmuşlardır, mutlu
olmuşlardır. Çünkü hem bu sözlerine hem de yüzlerine yansıdı her gittiğimiz mahallede
şükürler olsun sevgiyle karşılaştık. Onların kucaklarını açması ile ve bizleri kucaklaması ile
paylaştık. Bundan dolayı da Ramazanın bize getirmiş olduğu bir güzellik olarak bunu bir yere
koymak gerekir. İnşallah nice Ramazanlarda bunları paylaşmak lazım biz bu kazanımımızı
şimdi moda tabirle sürdürülebilirlik diyorlar ya bu kazanımımızı Ramazanın bize getirmiş
olduğu bu güzelliği sürdürülebilirlik noktasında inşallah mahallelerimizde devam ettireceğiz.
Belli tarihlerde belli zamanlarda her bir mahallemizde bu birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Hem
de ortak aklın çalıştırılması noktasında mahallelerimizin yer ve yönetimi noktasında
ihtiyaçlarını, beklentilerini vatandaşımızın bize ulaştırması gerektiğini orada karar veriyoruz.
Çoğunluğun neler istediğini orada görebiliyoruz. Bu noktada bizim için yönetim mantığı
açısından yönetim şeklimiz açısından özel bir gelişme oldu ve bu süreçleri sürdüreceğiz
bundan sonrada devam ettireceğiz inşallah.

**Başkanım, 11 ayın Sultanı Ramazan ayını buruk bir hüzün ile yolcu ederken ardından
Bayram coşkusu için hazırlıklar devam ediyor. Sizin de Bayrama dair mesajlarınızı öğrenmek
istiyorum.
Evet, dolayısı ile ben de hemşerilerimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun diyorum. İnşallah
nice nice bayramlara yetişmelerini diliyorum. Bayram bir güzelliktir bir paylaşmaktır.
Ramazan ayı boyunca kazanmış olduğumuz güzelliklerin bir müjdenin bayrama ulaşması
halidir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş, bu kurtuluşun Bayramda
taçlanmış hali, inşallah hepimiz bu müjdeye erişenlerden oluruz diyorum. Bayramın şükür
bizim ülkemizde huzur ve güven ortamı içerisinde böyle güzelliklerle kutlanıyor olması,
Bayramı gerçekleştiriyor olması bizim için büyük bir şükür gereğidir. Ama bu sadece
kendimiz açısından şükredeceğiz ama mutluluğu kendimiz açısından yaşayıp bitiremeyiz.
Çünkü hemen yanı başımızda, uzağımızda, yakınımızda büyük bir coğrafyada mazlum
milletler yine bu Bayrama da zulüm altında girmekte, bazı coğrafyalarda kan akmakta bu
hiçbirimizin hiçbir insanın, insanlık adına söz söyleyecek olan hiçbir insanın
kabullenebileceği bir şey değildir. Maalesef ki böyle bir gerçekte var. Bize düşen bu coğrafya
içerisindeki insanlar içinde dua etmek, gayret içerisinde olmak, dua içerisinde olmak, inşallah
en yakın gelecekte onlarında kendi toprakları, üzerine kendi vatanlarında, kendi
bayraklarında, ezan sesleri altında Bayramlara erişebilmeleri, Ramazanı geçirebilmeleri kendi
özgürlükleri ile bağımsızlıkları ile bunu yapabiliyor hale gelmeleri bu noktada
hemşerilerimizden hem dua hem de gayret bekliyorum.
Dualarımız bütün insanlık için, bütün Müslümanlar için huzurun barışın daim olması
noktasında insanlığında bu sevgiden bu barıştan istifade etmesini diliyorum. Hayırlı
Bayramlar, Hayırlı yarınlar diliyorum.
**Başkanım bu güzel sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, huzurlu Bayramlar
diliyorum. Hoşça kalın…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14262.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan 'sorumluluk'
çağrısı
Gönüllü Kültür Kuruluşları, barış, kardeşlik ve güven ortamının muhafaza edilmesi siyasi
partileri, sivil toplum kuruluşlarını daha duyarlı ve sorumluluk içinde olmaya davet etti.
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Gönüllü Kültür Kuruluşları adına açıklama yapan Ahmet Taş, "Ülkemizin 7 haziran genel
seçimlerinden çıktığı, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiği, PYD ve DEAŞ'ın Kuzey
Suriye'de demokratik yapıyı değiştirmeye yönelik saldırılarının hız kazandığı, ülkemizin milli
birlik ve kardeşliğine en çok ihtiyacının olduğu son bir haftada Suruç. Adıyaman ve
Ceylanpınar'dan gelen katliam ve saldırı haberi bizleri derinden yaraladı.

Suruç'ta, Suriye'deki Kobani kentine geçmek için hazırlık yapan Sosyalist Gençlik
Federasyonu üyelerinin basın açıklaması yaptığı bir sırada meydana gelen bombalı saldırıda
32 vatandaşımız öldü, 100'den fazla vatandaşımız yaralandı. Bu acı olayın şokunu heniz
atlatamamışken, Adıyaman'da güvenlik güçleriyle PKK mensupları arasında çıkan çatışmada
bir uzman çavuş şehit oldu, iki asker de yaralandı" dedi.
Taş, "Aynı gün meydana gelen olay 33 insanımızın hayatını kaybetmesi 100'(ün üzerinde
insanımızın da yaralanmasının acısı devam ederken bu olaylardan iki gün sonra Şanlıurfa'nın
Ceylanpınar ilçesinde iki polis memurunun PKK saldırısı sonunda şehit düşmesi,
çatışmasızlığa son verdiğini açıklayan PKK militanlarının Güney ve Doğu Anadolu illerinde
yol keserek onlarca aracı ve iş makinesini yakması milletimizi büyük bir acı ve moral
bozukluğuna sevk etti" diyerek, "Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak barışa, kardeşliğe
ve güven içinde yaşamaya en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda Suruç, Adıyaman ve
Ceylanpınar saldırılarını yaparak 35 masum insanımızın ölümüne 100'ün üzerinde insanımızın
da yaralanmasına sebep olan özel mülkiyete ve kamu malına zararlar veren eli kanlı terör
saldırılarını, saldırganları ve işbirlikçilerini lanetliyor, saldırıların sona erdirilmesi faillerinin
ve işbirlikçilerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılması için yetkili kurumları
göreve davet ediyoruz.
Milletimizin barış, kardeşlik, güven ve moral değerlerinin daha fazla zarar görmemesi ve
kamu düzeninin muhafaza edilmesi için hükümeti, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını
duyarlı ve sorumluluk içinde olmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14263.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

MEGEM projesi sona erdi
Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) tarafından yürütülen Mesleki Eğitimciler
İnovasyon Geliştirme Merkezi (MEGEM) Projesi'nin kapanış programı düzenlendi.
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Bir otelde düzenlenen toplantıda, proje hakkında bilgiler veren KESOB Başkanı Ahmet Övüç,
"Düzenlediğimiz toplantı MEGEM projesi kapsamında değişim ve dönüşüm ve inovasyon
projemizin son finalini yapıyoruz. Ayşe Baldöktü Eğitim Merkezi ile beraber KESOB’un
ortaklaşa düzenlemiş olduğu bir MEGEM Projemiz vardı. Bu projemizi tamamladık ve
eğitimlerimizi bitirdik. Son olarak değerli hocamız tarafından değişim ve dönüşüm hakkında
bütün esnaf ve sanatkarımıza projenin uygulanması konusunda yardımcı olacak" dedi.
Övüç, "Şimdiye kadar yapmış olduğumuz projemizde mikroları maksiye döndürmek,
maksileri ise fabrikaya döndürmek için elimizden geldiği kadar esnaf ve sanatkarımızı
büyüterek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14264.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Hizmet-İş Sendikasından teröre kınama
Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yazılı bir açıklama yaparak son
zamanlarda yaşanan terör olaylarını kınadı.
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Türkiye’nin yeni bir sürece doğru girdiğini belirten Çelik, hiçbir zaman için milletin
sağduyusunun bu tür eylemlere itibar etmeyeceğini ve karşı çıkarak yapılan çeşitli oyunları
bozacağını söyleyerek, “Suruç’ta öldürülen vatandaşlarımızın, Adıyaman’da şehit düşen
askerimizin ve Ceylanpınar’da şehit edilen polis memurlarımızın acısını derinden hissediyor
ve paylaşıyoruz. Ülkemizin birlik, beraberlik ve huzuruna yönelik düzenlenen terör
olaylarının her türlüsünü kınıyor ve lanetliyoruz. İnsanlık dışı bu saldırılarda hayatlarını
kaybeden vatandaşlarımıza, askerimize ve polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine
taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Allah hepsinin ailesine sabır
ihsan eylesin. Milletimizin başı sağolsun” dedi.
Çelik, “Milletçe huzurlu ve mutlu bir Ramazan bayram geçirmenin sevincini yaşarken, bu
ailelerin ocağına düşmüş olan acı, bütün milletimizin ocağına düşmüş ortak bir acıdır.
Terörün; dili, dini, rengi, ırkı ve hiç bir mazereti olamaz. Terör, terördür. Tüm bu terörist
saldırıların hedefi ülkemizdir, 78 milyonun kardeşliğidir. Terör saldırıların amacı, ülkemizin
huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda bir korku havası ve kaos ortamı yaratmaktır. Bu
süreçte herkes daha soğukkanlı ve sağduyulu olmalıdır. Provokasyonlara gelinmemeli,
milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya, kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratmaya
çalışanların oyunları boşa çıkarılmalıdır.” Dedi.
Çelik son olarak, “Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi olarak, her türlü terör saldırısını
nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan Rahmet, ailelerine sabır ve
başsağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz.” ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14265.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Basın Özgürlüğü'nün toplumdaki yeri
tartışılmazdır
Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Türk Basınından Sansürün Kaldırılışının Yıldönümü nedeniyle
yayınladığı mesajında, "Demokratik hayatın vazgeçilmez kavramlarından düşünce, basın ve
ifade özgürlüğünün toplumdaki yeri ve önemi tartışılmazdır" ifadesinde bulundu.
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Vali Orhan Düzgün, "Şüphesiz bugün “Basın Hürdür, Sansür Edilemez” ilkesiyle görev yapan
Gazetecilerimiz için anlamlı ve kıymetli bir gündür" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde
sürdürdü:
"Basın, çağdaş demokrasilerde iletişimin en güçlü araçlarından biri olup, toplumun
yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynayan unsurların başında gelmektedir.
İnsanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi önemli bir misyonu üstlenen, toplumsal değerlere
saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma
ihtiyacını karşılayan basın kuruluşlarının toplum içinde çok önemi görevler üstlendiği
kanaatindeyim.
Farklı görüşlerin seslendirilmesine imkân sağlayan, sorunlar hakkında özgür tartışma ortamı
oluşturarak yanlışlıkları dile getiren, kamu yararını gözetmek gibi toplumsal açıdan çok
önemli bir işleve sahip basın kuruluşlarında görev yapan değerli basın mensuplarının bu güne
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ilkeleri üstün tutacağına inancım tamdır.
İlimizde görev yapan basın mensupları, gazete, televizyon, radyo ve internet aracılığıyla
kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra; Kayseri sevgisi ile ilimizin her yönden daha da gelişip
güzelleşmesi yönünde medya gücünü kullanmaları da bizleri ayrıca mutlu etmektedir.
Aynı zamanda Basın Bayramı ya da Gazeteciler Günü olarak ta kutlanan Türk Basınında
sansürün kaldırılışının 107’nci yıldönümünde, Kayseri basınının teknolojik gelişmeler
ışığında sürekli kendisini yenileyerek, her zaman daha da kaliteli hizmet sunma yönünde yarış
halinde olacağına inanıyor, bizlerle sürekli birlikte olan ve çalışma arkadaşlarım olarak
gördüğüm değerli basın çalışanlarının Günü’nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14266.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Valilik binası ışıklandırıldı
Kayseri Valiliği hizmet binasının ışıklandırmasının tamamlanmasıyla Roma, Selçuklu ve
Osmanlı dönemine ait eserlerin yer aldığı Cumhuriyet Meydanı’nda ışık ahengi sağlanarak
farklı bir görsel güzellik oluştu.
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Hem büyüklüğü hem de çevreleyen tarihi yapıları ile Türkiye’nin en güzel şehir meydanları
arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri olan ve Kayseri Cumhuriyet
Meydanı’nda yer alan Valilik hizmet binası için Vali Orhan Düzgün’ün talimatıyla
ışıklandırma tasarımı yapıldı.
Işıklandırma tasarımında Cumhuriyet Meydanı’ndaki Tarihi Kayseri Kalesi surları ve burçlar,
saat kulesi ve Sahabiye Medresesi gibi önemli tarihi eserlerle Valilik binasının ahenk içesinde
olmasına dikkat edildi.
Enerji verimliliğinin esas alındığı ışıklandırma çalışmalarında, 374 metre led ampülün yanı
sıra duvar aydınlatmasında da wallwashwer olarak bilinen sistem kullanıldı. Projektörlerin
iptal edildiği çalışma sonucunda yüzde 40 oranında elektrik tasarrufu sağlanırken, 4 kat daha
fazla aydınlatma sağlanmış oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14267.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Spor AŞ'de etkinlikler hız kesmeden devam
ediyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri AŞ tarafından düzenlenen Şirketler Arası
Basketbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı.
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Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Balo Salonu'nda düzenlenen kura çekim töreninde
konuşan Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, "Bu yıl şirketler ligi ilimizde ilk defa
uygulanacak. Temennimiz bundan sonra bunun devam etmesidir. Basketbol ligi Eylül ayında
başlıyor ve Haziran’ın sonuna sona eriyor. Haziran ile Eylül arasındaki boşlukta bir faaliyette

bulunamıyoruz. Federasyonumuz bu konuda 3*3 diye bir organizasyon başlattı. İlerleyen
süreçte belediyemizin destekleri ile yapmak istiyoruz" dedi.
Spor AŞ Genel Müdürü Ali Küçükoğlu da, "Bu ve buna buna benzer programları, dostluğa
açılan kapıları Büyükşehir Belediyesi adına elimizden geldiği kadarıyla gönül rahatlığı
içerisinde yapacağız. Bu turnuvamızın da hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini
kullandı.
18 takımın katıldığı turnuvada, maşlar Cumartesi günü başlayacak. Tek devre lig usulüne göre
oynanacak turnuva, çeyrek final maçları ile beraber eleme usulüne geçecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14268.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Kayserigaz’ın Develi’de ki çalışmaları tüm
hızıyla devam ediyor!
Kayseri’nin en büyük ilçelerinden olan Develi’yi lisans alanına dahil eden Kayserigaz, 2014
yılında başlayan alt yapı çalışmalarına 2015 yılında da hız kesmeden devam ederek Develi’de
birçok mahallenin ana hatları döşenmiştir.
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Kayseri’nin doğalgaz dağıtım arzını sağlayan Kayserigaz, her geçen gün mevcut doğalgaz
ağını genişletmektedir. 65 bin nüfusu ile Kayseri’nin en büyük ilçesi olan Develi, 2014
yılında Kayserigaz’ın hizmet alanına dahil edilerek, alt yapı çalışmalarına başlamıştır. Develi
için 40 milyon TL bütçe ayıran Kayserigaz, altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam
etmektedir.
Toplamda 190 kilometre boru hattı döşenecek olan Develi’de, bugüne kadar 143 kilometrelik
hat döşenmiştir. Güvenli ve profesyonel çalışmaları ile Develi’de her bir caddenin, sokağın ve
hanenin etüt çalışmalarını titizlikle yapan Kayserigaz, bugüne kadar, Mehmet Akif Ersoy,
Harman, Aşağı Everek, Fenese, Yeni, Reşadiye, Cami Cedit, İbrahim Ağa, Hasan Şahan,
Bahçelievler ve Aşık Seyrani Mahalleleri’ nde ana hat çalışmaları tamamlanmıştır. Bina
bağlantı çalışmalarına ise devam edilmektedir. Ağustos sonu itibariyle ilçe içerisindeki büyük
çaplı çalışmaların tamamlanması öngörülmektedir.
Çevre dostu doğalgazı mümkün olan her bir haneye ulaştırmaya gayret eden Kayserigaz, bu
kış Develi halkını doğalgaza kavuşturmayı planlanmaktadır. Ayrıca Develi ilçesine doğalgazı
ulaştırmak amacıyla Erciyes-Develi arasında ki çalışmalar da son sürat devam etmektedir.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14269.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Fakirler derneğinden ümmete iftar

24 Temmuz 2015 Cuma 17:06

Ramazan ayı boyunca Kayseri Cumhuriyet Meydanında 1 simit, 3 hurma ve yarım litre sudan
oluşan mönü ile yapılıp her hafta ayrı bir İslam coğrafyası için dua edilip katılımcıların
günlük sadakalarını o ülkeye gönderdikleri ev sahibi olarakta her hafta bir kurumun
misafirleri ağırladığı ÜMMET İFTARLARININ son ev sahibi Kayseri Fakir ve Muhtaçlara
Yardım Derneği oldu.
5. ve son iftarda bir konuşma yapan Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği Yönetim Kurulu
üyesi Burhan KARAMUSTAFAOĞLU, Bürüngüz Camii altında hizmet veren derneklerinin
50 yıldan bu yana Kayseri’de yaşayan fakir ve muhtaçlara odun, kömür, giysi, kırtasiye ve
temel gıda maddeleri yardımı olarak hizmet verdiklerini Kayserili hayırseverlerin desteği ile
yardımları gelecekte de devam ettirmeyi düşündüklerini söyleyerek iftara katılanlara teşekkür
etti.
5. ÜMMET İFTARINA ev sahipliği yapmaktan çok memnun kaldıklarını bildiren
KARAMUSTAFAOĞLU, gönüllü kuruluşların çalışmalarını önemsediklerini bildirerek
topluma yaptıkları hizmetler için gönüllü kuruluşların yönetici ve üyelerine teşekkür
ettiklerini söyledi.
Gönüllü kuruluşların Ramazan ayı boyunca devam eden ÜMMET İFTARLARININ 5. sine
Kayseri milletvekili Dr. Kemal TEKDEN de katıldı. Hasır üstündeki yer sofrasında simit,
hurma ve su ile orucunu açan Kemal TEKDEN, kendisini umre ibadetinde zannettiğini
söyleyerek bu tip iftarların birlik ve kardeşliğe büyük katkılarının olduğunu, organize için
gönüllü kültür teşekkülleri yöneticilerine, ev sahipliği için de Fakir ve Muhtaçlara Yardım
Derneğine teşekkür ettiğini bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14270.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Sosyal Mi Oluyoruz?
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Foursquare, Swarm ve diğerleri. Tehlikenin farkında
mısınız bilmem ama birçok psikoloğa göre çağımızın yeni hastalığı “Sosyal medya
bağımlılığı”. Ne onla ne de onsuz yapamıyoruz. Her yerde bizimle beraber. Akıllı telefonlar
ve tabletler vücudumuzun bir organı gibiler.
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Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Foursquare, Swarm ve diğerleri. Tehlikenin farkında
mısınız bilmem ama birçok psikoloğa göre çağımızın yeni hastalığı “Sosyal medya
bağımlılığı”. Ne onla ne de onsuz yapamıyoruz. Her yerde bizimle beraber. Akıllı telefonlar
ve tabletler vücudumuzun bir organı gibiler. Her anımızı fotoğraflayıp İnstagram’da paylaşıp
kaç beğeni almışız diye sürekli bakmak, Facebook’da arkadaş arayıp profillerde gezinmek
duvarlara yazmak, SMS’i terk edip Whatsup’ a bağlanmak, Twitter’da 140 karaktere duygu
ve düşüncelerimiz sığdırmak, haberleri TV’den ya da gazeteden takip etmek yerine Twitter
okuyucusu olmak, Foursquare ve Swarm’dan nerede olduğumuz cümle aleme duyurmak,
nerde kaldı mahremiyet duygusunu tatmak. Belki fenomen olurum diye Youtuba’a videolara
yüklemek, Vine’da 6 saniyede şöhret olmayı ummak. Yaptığımız paylaşımlarla beğenmek ve
beğenilmek arzusunu yaşamak. Üzüntümüzü, sevincimizi, başarımızı, başarısızlığımızı,
öfkemizi, mutluğumuzu ya da başka bir ifade ile varımızı yoğumuzu sosyal medyada
paylaşmadan duramıyoruz. Farkında olmadan yeni bir benlik yaratıyoruz aslında. “Senin kaç
takipçin var? Benim şu kadar takipçim var. Bak ben şu kadar like almışım ya sen” Durmadan
bu soruları soruyoruz birbirimize. Bambaşka kişiler olabiliyoruz sosyal medyada. Kendimize
de yabancılaşıyoruz farkına varmadan. Facebook’da binlerce arkadaşımız, Twitter’da binlerce
takipçimiz olmasına rağmen yalnızlaşıyoruz. Yüzyüze iletişim kurmak yerine, sanal iletişimin
kolay yönünü seçiyoruz. Telefon açmak bile zor geliyor artık. Adında “sosyal” kelimesi var
ama gitgide a sosyal bir kişiliğe dönüşüyoruz. Sabah kalkar kalkmaz sevdiklerimize ve
yakınlarımıza bir günaydın demeden önce akıllı telefonlarımıza sarılıp, sosyal arkadaşlarımıza
“Günaaaydınnn” demeyi tercih ediyoruz. Hatta uykulu halimizi fotoğraflayıp ekliyoruz birde.
Telefonlarımız gittikçe akıllı oluyorken, insanlar ne oluyor acaba? SELDA AVCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14271.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

**Merhaba Değerli Okurlarımız;
**Bugün ‘’Tuzlu Kahve’’ Söyleşi köşemizin konuğu Müsiad Başkanı Sayın Nedim
Olgunharputlu kendisine bizi misafir ettiği için teşekkür edelim ve ilk sorumuzu hemen
zaman kaybetmeden kendisine yönelterek söyleşimizi başlatalım. Biz teşekkür ederiz hoş
geldiniz, şeref verdiniz, ayağınıza sağlık Selda Hanım. **Teşekkür ederim hoş bulduk
Başkanım. Öncelikle yeni göreviniz hayırlı, uğurlu olsun.
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**Bugün ‘’Tuzlu Kahve’’ Söyleşi köşemizin konuğu Müsiad Başkanı Sayın Nedim
Olgunharputlu kendisine bizi misafir ettiği için teşekkür edelim ve ilk sorumuzu hemen
zaman kaybetmeden kendisine yönelterek söyleşimizi başlatalım. Biz teşekkür ederiz hoş
geldiniz, şeref verdiniz, ayağınıza sağlık Selda Hanım. **Teşekkür ederim hoş bulduk
Başkanım. Öncelikle yeni göreviniz hayırlı, uğurlu olsun. **Çok teşekkür ederim, Başkanım
ilk olarak sizi şöyle kısaca bir tanıyalım? Müsiad’lı bir ailenin ferdi olarak, bu davaya hizmet
eden bir ailenin ferdi olarak, buralarda olmak bizim için gurur verici. Ailemizin Müsiad
hikâyesinden bahsedecek olur isek, babam rahmetli 1991 yılında Müsiad’ın ilk taşra
teşkilatını Kayseri’de arkadaşları ile beraber kuruyor. İşte o zaman kurucu başkan Erol Yarar,
Ali Bayramoğlu Kayseri’ye geliyorlar bir ekip, bu ekip Kayseri’de birkaç iş adamı ile sohbet
ediyorlar. Böyle bir organizasyon olduğunu söylüyorlar. Bizimkilerde iyi, güzel bizde aynı
davanın insanlarıyız beraber olalım ve böylelikle ilk temsilcilik Kayseri’de açılıyor. Babam
rahmetlinin ömrü şubeleşmeye vefa etmiyor, 1992 yılında bir trafik kazasında vefat ediyor. O
zaman şubeleşme kriteri 100 üye Anadolu’da 100 sanayiciyi bulmak hele o dönemde şimdi ki
gibide değil şartlar zor, rüzgâr arkamızdan değil, karşımızdan esiyor. O rüzgârda bir yer
bulmak 2-3 yıl zaman alıyor. Bu dönemde şubeleşme babam vefat ettikten sonra Mustafa
Tekelli ve ekip arkadaşları ile beraber devam ediyor. Bizde Müsiad da bir ilki ben ve
arkadaşlarım gerçekleştirdik. 2002 yılında Genç Müsiad’ın ilk taşra şubesini yine biz
oluşturduk. 2002 yılından 2006 yılına kadar ‘’Genç Müsiad Başkanlığı’’ yaptım. Sonrasında
Genç Müsiadı arkadaşlar devam ettirdiler, biz üye olarak devam ettik. 2009 yılında Müsiada
üye oldum, ailemizde babamdan sonra amcam devam etmesine rağmen bende Müsiada, Genç
Müsiad’dan ilk şube transferi olarak Anadolu’da ben oldum ve aşağı, yukarı o dönemden beri
de yönetimlerde yedek, asil başkan yardımcılığı, teşkilatlanma gibi görevler yaptım. Bu
dönemde arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde benim başkan olmam gerekliliğine vurgu
yaptılar bizde teveccühlerini kabul ettik, teşekkür ettik genel kurulda da arkadaşlar bizi
seçtiler ve göreve başladık. **Babadan oğula geçen bir başkanlık sistemi olmuş. Babadan
oğla geçme lafı belki biraz itici olabiliyor ama buradaki mevzu dava şuuru ile bakınca olay
farklı Cumhurbaşkanı Kayseri’ye geldiğinde şöyle bir yorum yapmıştık. Bu iş aile kronolojisi
olarak anlatmıyoruz bunu babam rahmetli şubenin kurucusu idi. Bende şuan başkan olarak
buradayım, oğlumu da vakti gelince Genç Müsiada kayıt edeceğiz. Bunu şunun için
söylüyoruz bu iş artık nesillere tabi oldu yani Müsiad bir gelenek haline dönüştü, bir aile
işletmesi gibi değil ama bir dava bu dava üç nesil bizim ailemizde devam edecek inşallah.
Devamı da gelir inşallah. ** Başkanım biraz da Müsiadın çalışmalarından bahsedecek olur

isek ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Müsiad kuruluşundan bu güne bakar isek Müsiad
İstanbul taahkümüne karşı kurulmuş, İstanbul’daki bir gurup azınlığın taahkümüne karşı
kurulmuş bir yapı. Anadolu’yu hiçe sayan Anadolu’yu önemsemeyen sadece Anadolu’yu
değil, Anadolu fikrine sahip olan insanları önemsemeyen bir yapıya karşı işte bu yapıda
zikretmekte bir sakınca yok Tüsiad zihniyetine karşı kurulmuş bir yapı olarak kurulmuş ve
bizde bu Ülke’nin asli unsuruyuz, tali unsuru değiliz. Biz hizmetkâr değiliz, hizmet edilecek
noktayız ha kitle olarak söylüyoruz Müsiad olarak biz hizmete talibiz. Bu kitleye hizmete
talibiz diye kurulmuş bir organizasyon. Bu güne kadar da Anadolu da yaptığı organizasyonlar,
genel merkez kanalı ile de yaptığı organizasyonlar öncelikle üyelerini bilinçlendirme bu gerek
kurumsallaşma, gerek uzmanlaşma, gerek arge, gerek eğitim noktalarında üyelerini
bilinçlendirerek kendilerinin bir güç olduğunu üyelerine anlatmış, hatırlatmıştır ve eskiden
sadece İstanbul’daki bir grup azınlık tarafından Anadolu üretim kapasitesi belirlenir, üretim
fiyatları belirlenir onlar alır onlar istediği yere istediği fiyata satar geri Anadolu’ya satar çok
daha karlı satar veya bir makine alınacak olursa İstanbul’dan alınır yurtdışından alınmaz niye
çünkü İstanbul dan alınır. Kayseri Müsiad ilk Karlsruhe bir yurtdışı seyahati düzenlemişler
herhalde Kayseri’den yurtdışına yapılan ilk seyahatti çok ciddi bir katılım vardı çok olumlu
etkileri oldu. Bu etkilerle Anadolu insanı, Anadolu sanayicisi yurtdışı ile yurtdışından alım ve
satım yapılabileceğini aracısız yapılabileceğini kendi gücü ile yapılabileceğini öğrenmiş oldu.
Çok ciddi şuanda ihracat yapan, ithalat yapan, aracısız yapan üyelerimiz mevcut. Müsiad bu
noktalarda üyelerine destek olur. **Peki, Müsiadın şuan kaç üyesi bulunmaktadır? Müsiad
Kayseri şubemizin şuan itibari ile 132 üyesi bulunmaktadır. Aktif olarak tabi şuanda çalışan
yani başka dernekler gibi ismini yazıp ta aidat almadığımız yeter ki sayımız kalabalık
görünsün gibi bir durumumuz yok bizde aktif üyeliğin bilincinde olan yani arkasından
gıyaben üye yapılmış üye yok herkes bilinçli üye ve ilk hedef olarak ta arkadaşlarla 200 üyeyi
hedef koyduk inşallah bu yıl sonunda 200 üyeye ulaşacağız. **Başkanlığa geldikten sonra
yapmayı planladığınız projeler neler? Bizim başkanlığa geldikten sonra öncelikle kendi iç
dinamizmimizde bir hareketlendirme yapmak istiyoruz. Yani önce Müsiadı biraz daha
hareketlendirmek istiyoruz. Bunun içinde önceki yönetimlerle alakalı değil yorumumuz ama
bir mekânsal asalet oluştu bu mekân ilk Müsiad buraya taşındığında çok gözde bir mekândı.
Ama zaman geçtikten sonra artık demode bir noktaya geldi ve üyelerin teveccühüne de biraz
yakışmıyor yerimizi değiştirip daha mekânla birlikte hizmet kalitemizi artırmayı
düşünüyoruz. İlk projemiz bu bunun içinde üye sayımızı da kısır döngü ile beraber yani
mekânla beraber üye sayısı artacak, üye sayısı artınca bu mekân zaten yetmez olacak ve yeni
mekâna geçme ihtiyacımız olacak. Yeni mekânda daha iyi hizmetler yapacağımızı
düşünüyoruz. Bu mekânda şuanda aklımızda birkaç nokta var ama netleşmedi. Netleşince size
de duyurusunu yaparız temel attık, başladık, inşaatını bitirdik gibi bilgileri de paylaşırız. Bu
sadece mekân değişimi üye sayısı ile değil bizimde hizmet kalitemizi artırma ile bu kalite yine
yurtdışı gezileri, eğitimler, Ülke’nin ve şehrin potansiyeli ile alakalı projeler mesela ilk geldik
yaptığımız proje Kayseri’nin Lojistik Master planını çizdik Üniversite’den hocalarla,
‘’Organize Sanayi’deki Sanayicilerle’’ beraber bu organizasyonu yaptık. Şuanda hali hazırda
yapılmakta olan Lojistik köyün çok verimli bir proje olmadığını belirttik bunu ilin amirlerine
de belirttik kendileri de notlarını aldılar bakalım değerlendirecekler. Bu noktada üyelerimizin
gerek iç ticaretlerini, gerek dış ticaretlerini, gerek kurumsallıklarını artırıcı çalışmalarımız,
eğitimlerimiz, yurtdışı gezilerimiz programlarımız oluyor ve devam ediyor. ** Peki, diğer
illerde bulunan Müsiad Başkanları ile bir araya gelme imkânınız oluyor mu? Tabi. 2 ayda bir
başkanlar toplantılarımız var. Sonunu Çanakkale’de yaptık. 3 ayda bir genel idare kurulu
toplantılarımız olur. Başkanlar toplantısına sadece başkanlar katılır genel idare kurullarına
başkanlar, sektör kurulu başkanları, teşkilatlanma komisyonu başkanları ve yönetim kurulu
üyeleri katılır o çok daha geniş kapsamlı organizasyonlardır bunlar 3 ayda bir olur. Farklı
farklı şehirlerde o şehre de bir dinamizm katar Müsiad burada yurt çapında toplanıyor önemli

bir organizasyonu var diye şehirde hareketlenir. Bu sene biride Kayseri’de olacak bu genel
idare kurullarından. Peki, Başkanım tarih bellimi? Henüz netleşmedi ama 9. ay gibi olması
muhtemel. **Bunlar haricinde Kayseri’de bulunan üyelerinizi kaynaştırma, tanıştırma vs. gibi
organizasyonlarda oluyor mu? Tabi ki her ayın son Salısı yönetim kurulu toplantılarımız olur
her ayın son Salısını Hasbıhal toplantıları olarak ayırdık. Son salılarda gerek ilden, gerek şehir
dışından böyle tecrübe paylaşımı yapabileceğimiz ve üyeler arası kaynaşmayı
artırabileceğimiz Hasbıhal toplantılarımız olur. Artı ailelerle beraber kahvaltılarımız, tatil
programlarımız olur. Sonuncusunu Mayıs ayının sonuna doğru yaptık. Antalya’da ailelerle
beraber genel katılımlı bir seyahat programımız oldu. Ramazanda iftarlarımız olur ailelere
özel yaptığımız protokol iftarlarının dışında e tabi ailelerin kaynaşmasına özel programlarımız
oluyor. **Hazır Ramazan ve iftarlardan bahsetmişken birazda Ramazan sohbeti yapalım
malumunuz Ramazan ayına sayılı günler kaldı biliyorsunuz bu ayda maneviyat açısından çok
önemli bir ay ben sizi biraz çocukluğunuza götürmek istiyorum eski Ramazanlara karşı bir
özlem duyuyor musunuz? Eski Ramazanlardan çocukluğumdan aklımda kalan benim
‘’Teravih Namazları’’ Teravih namazlarına eskisi kadar çocuklar gelmiyor dikkat çeken nokta
o bizim için bir panayır gibi idi Teravih namazı yani o büyüklerin ruhani atmosferinden çok
etkilenirdik. Arada yaramazlıklar yapardık ama o yaramazlıklar yapıla yapıla çocuklar
Camilere ve bu ruhaniyete alışıyorlar alışabiliyorlar. Şuanda çocuklar namaza bizimkisi kadar
yoğun katılmıyor. Hem aileler belki müsaade etmiyor çıkarsın kaybolursun gibi bir çekince ile
hem de çocukların daha elektronik merakları ve farklı eğlenceleri var. Bilgisayar, televizyon,
tabletlerle oynayarak zamanlarını öyle geçiriyorlar. Biraz daha çocuklarımızı bu noktada
bilinçlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Şuuru alacağı noktalardan bir tanesini kaçırmasına
müsaade etmemeliyiz. **Peki, çocukluğunuzun iftarlarından biraz bahsede bilir misiniz? Çok
daha fazla toplu iftarlar yapılırdı bu toplu iftarlardan kasıt çadırlarda falan değil ama aile
bireyleri, komşu, eş, dost, ahbaplar ile birlikte yapılırdı nadiren yalnız iftarlar olurdu. Şimdi
biraz daha herkes kendi ailesi ile kendi evinde yapmaya başladı Ramazanın bereketine çok
uygun olduğunu düşünmüyorum daha fazla birliktelik olması gerekliliği kanaatindeyim yani
çocukluğumuzdan beri aldığımız eğitim, görgü budur ve aldığım keyifte budur. Evde yalnız
başıma iftar yaptığımda bir bereketsizlik, bir keyifsizlik, bir lezzetsizlik hissiyatı oluşuyor
ama gerek büyüklerle, gerek komşularla, gerek arkadaşlarla, gerek iftar çadırlarında yapılan o
curcuna, o heyecan, o mutluluk herkesin mutluluğu, herkese yansıyor yani bir mutluluk 11,
111,1111’ e çıkıyor artı bir kişilerle. **Ramazan sizde de bir coşku ve sevinç hissiyatı
uyandırıyor mu? Muhakkak yani bu o ruhani günleri yaşamak hep şöyle de bir soru işareti
yaşanıyor yahu sıcak günlere geliyor, uzun günlere geliyor, yorucu günlere geliyor ama
girdikten sonra bunların hiç biri etkilemez oluyor ve bittiğinde Allah Allah ya çok çabuk bitti
o burukluğu hissettiriyor. Belki evvelindeki çekinceler Ramazan girdikten sonra boş bir
çekince olduğu anlaşılıyor hissediliyor. **Sanki Ramazan ayında hafiften bir rüzgâr esiyor da
ortalık serinlemiş gibi oluyor. Kesinlikle. Geçen sene Ramazandan önce inanılmaz bir sıcak
vardı Ramazan girdi sıcaklar kesilmişti bu senede aynısı olur inşallah. ** Ramazanda
özellikle istediğiniz hani akşama şu olsa da yesek dediğiniz bir menünüz var mı? 2004 yılında
Ramazanı Romanya’da karşılamak zorunda kaldık orada bir işimiz vardı. 2 Hafta
Romanya’da kaldık bir haftası Ramazandan önce, bir haftası Ramazanın içinde iftarda elim
ekmeğe gidiyor hani pide arıyor tamam pide önemli değil bir şekilde çözülebilir ama ekmeği
bölüp şöyle bir sucuk içi arıyoruz sofrada yanlış tabaklara banıyoruz sucuk içi bulacağız diye
eşim İstanbul da idi beni bekliyordu işte geleceğim gün telefon açtım geliyorum diye akşama
bir şey ister misin yemek yapalım mı deyince dedim sucuk içi İstanbul’da nereden bulalım
vallahi kıyma alın, baharat bulun bir şey yapın yapın yani. Ramazanın bence olmazsa olmazı
sucuk içi bal ve kaymak ikinci sıraya gelir. Bir numara sucuk içidir. Ramazanı hayırlısı ile eda
ettikten sonra önümüzde Allah nasip ederse Bayram var peki, Bayramlar nasıl geçerdi sizde?
Bayramlar bizde Bayram gibi geçerdi. Bayramlar babam rahmetliden aldığım vasiyetlerden

biri diyebiliriz Bayram’ı tatil değil eş, dost ziyareti için verilen izindir olarak değerlendirirdi
yani gidip te dinlenin yâda gidipte uzaklaşın kafanızı dinleyin falan gibi değil bilakis eşinizle,
dostunuzla hemhal olarak stresinizi atın onlardan uzak olmanın verdiği burukluğu, onlarla
birleşerek giderin ve bunu memleketiniz de yapın. Bayramlarda şehir dışına, yurtdışına yâda
tanıdığımız insanların olamadığı mekânlara gitmek çok büyük yanlış olarak değerlendirdik.
Günümüzde ne yazık ki Bayramların bir eksikliği vatandaşlarımız, insanlarımız, dindaşlarımız
tarafından tatil olarak algılanması üzücü. Ben inşallah bunu yapmamaya çalışıyorum. Toplu
bir organizasyon olabilir bu değerlendirilebilir beraber yapılan ama tatil olarak
değerlendirilmesi üzücü. Bayramın tatil olmadığı, Bayram olduğu bilinci İnşallah bu bilinç
yayılır. Bayramlar nasıl geçerdi? Harçlıklar alır mıydınız? Eskiden baba, anne dışında konu,
komşu da harçlık verirdi şimdi bu gelenek te fazla kalmadı çocuklar sadece yakın
çevrelerinden harçlık alıyorlar. Anne, baba, dedeler, babaanneler ve anneanneler gibi eskiden
bize balonlar, mendiller ve çoraplar hediye olarak verilirdi. Şimdi ne yazık ki bunun özlemini
yaşıyoruz. Ama ben illaki benim çocuklarım Bayram coşkusunu yaşasın diye ufakta olsa bir
Bayram alışverişi mutlaka yapmaya gayret ediyorum. Çocuklarıma o manevi hazzı yaşatmak
adına herkese de tavsiye ediyorum. Eski Bayramlara duyulan özlemleri daha aza indirmek
adına geleneklerimize sahip çıkıp onları yaşatmaya gayret edelim inşallah. Bayramlıklar
bizim hayatımızda çok önemli idi şimdi alım gücü arttığı için pek değeri kalmadı gibi sanki
günümüzde. **Başkanım bu hoş sohbetiniz için ve bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür
ediyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak gündeme değinmeye lüzum var
mı bilmiyorum ama siyasete malum seçimler oldu. Seçimin galibi Ak Parti % 40’ın üzerinde
oy aldı 250’nin üzerinde Milletvekili çıkardı ama diğer partiler çok daha az oy almalarına
rağmen iktidarı devirme heyecanı ve mutluluğu ile yorumlar yapıyorlar Ak Parti’de neden bu
kadar geriledik sorgusunu kendi içinde inşallah sorar ve memleketi kaosa sürüklemeden nasıl
bir çözüm olursa bu erken seçim mi olur, koalisyon mu olur, azınlık hükümetine dışarıdan
destekle mi olur inşallah Ramazanı keyifli geçirip Bayramı da Bayram gibi yapmamıza
müsaade ederler siyasiler. **Tuzlu Kahve söyleşimizde bu hafta Müsiad Başkanı Sayın
Nedim Olgunharputlu’yu konuk ettik haftaya faklı konu ve konuklarla yeniden buluşmak
dileği ile hoşça kalın. Tuzlu Kahve Söyleşi: Selda AVCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14272.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı’nın Mutfağı… Ali Nazik Tarifi
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Ali Nazik Tarifi'nin Malzemeleri: 600 g patlıcan(3-4 adet orta boy) 1 su bardağı süzme yoğurt
2 diş sarımsak Tuz Karabiber 250 g orta yağlı kıyma 1 Adet soğan 1 Adet domates 1 Adet
yeşilbiber 3-4 kaşık sıvı yağ 1 tatlı kaşığı biber salçası Yapılışı: Kıymayı ve yağınızı
kavuracağınız tavanıza alın soğanları ekleyerek hafifçe kavurun. Doğranmış yeşilbiber ve
doğranmış domateslerinizi ekleyin. Biraz kavurduktan sonra salçanızı, tuzu ve karabiberi

ekleyip kavurun. Patlıcanlarınızı 150 derece fırında boş tepsinize koyup buruş buruş olana
kadar közleyin tuzlu suya koyun bekletin acısı çıksın biraz soğuttuktan sonra kabuklarını
soyup küçük küçük doğrayın Karıştırdığınız kıvamlı hale getirdiğiniz yoğurda
sarımsaklarınızı ekleyin. Bir tavada patlıcanları hafif kavurun. Altını kapattığınız patlıcanlarla
sarımsaklı yoğurdu karıştırın. Daha sonra servis için yoğurtlu patlıcanı tabağa alın, üzerine
hazırladığımız kıymalı harcı bi kaç kaşık dökün, isteğe göre baharat ilave edin ( ben kıymanın
içinde var diye eklemedim ) Kolay gelsin, Afiyet olsun…
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14273.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı'nın Mutfağı... Bisküvili Puflar
Merhabalar efendim, bugün yine harika bir lezzeti sizlerle buluşturacağız. Hemen
malzemelerimizi ve yapılışımızı paylaşalım, hadi bakalım kolay gelsin.

25 Temmuz 2015 Cumartesi 10:05

Malzemeler: 1 paket yuvarlak burçak bisküvi 1 yemek kaşığı margarin 1 paket vanilya 2 su
bardağı süt 2 kaşık un 2 kaşık nişasta 2 kaşık şeker Üzeri İçin: Hindistan cevizi (Sprinkles)
Pasta süsü Yapılışı: Süt, şeker, un, nişasta ve margarini tencereye alalım. Ocağın en küçük
gözünde yavaş yavaş koyulaşana kadar pişirelim. Koyulaşan muhallebiyi ocaktan alıp
vanilyayı ekleyelim ve sık sık soğuyana kadar karıştıralım. (Üstünün kabuk bağlamamasını,
çırparak önleyelim) Muhallebi soğuyunca bisküvilerin üzerine iki tatlı kaşığı muhallebi
koyalım, kaşığın iç kısmı ile düzelterek kubbe görüntüsü verelim. Muhallebili kısmı pasta
süsüne ve Hindistan cevizine bulayıp servis yapalım. Afiyet olsun. Bu farklı lezzeti
denemenizi tavsiye ediyorum, Hoş çakalın. Hazırlayan: Selda AVCI
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14274.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı'nın Mutfağı... Çilek Reçeli
Bugün tamda mevsimi ve zamanı olan Çilek reçelinin nasıl yapıldığını öğrenmeye ne dersiniz
hadi o zaman kolay gelsin.
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Malzemeler: 2 kg çilek 1 kg şeker 1 çay kaşığı limon tuzu Yapılışı: İlk önce çileklerimizi
yıkayıp saplarını koparıyoruz ve tencereye koyuyoruz, daha sonra üzerine şekeri döküp
tencerenin ağzını kapatıyoruz, bu şekilde 2 saat ( daha fazlada olabilir ben bazen çilekleri
akşamdan şekere yatırıyorum sabahta kaynatıyorum yani yapacağınız çileğin kilosuna bağlı )
şeker de kaldıktan sonra tenceredeki çileği kaynatıyoruz ve çilekleri bir taşım kaynattıktan
sonra bir süzgece alıyoruz çileğin tencerede kalan suyunu karıştırarak kaynatıyoruz. Not :
Süzgeçte olan çileğin suyu süzgeç kabından süzülecektir süzülen suyunu kaynayan çileğin
içine döküyoruz. Daha sonra çilek suyunda köpük oluştukça köpüğünü alıyoruz kıvamı jöle
kıvamında olacak bunu öğrenmek için kaynayan çilek suyundan bir kaşık alıp çay tabağına
koyup soğuduktan sonra kıvamı anlayabiliriz, kıvama gelince limon tuzunu da katıp ocağın
altını kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz, biraz o şekilde kaynayacak ve içine süzülen
çilekleri katıp birazda o şekilde altını açıp kaynatıyoruz, hazır olan çilek reçelimizi sıcak sıcak
kavanozlara koyup ağzını kapatıp ters çeviriyoruz. Afiyet olsun Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14275.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı'nın Mutfağı... Krema Dolgulu Pasta
Merhaba Değerli Okurlarımız; Bu gün Hatay’dan denenmiş tarifi bizlerle buluşturan Sera
Kavas hanımın enfes tarifi ile sizlerle birlikteyiz. Hadi bakalım kolay gelsin.
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Malzemeler: 125gr.tereyağı 1 çay bardağı pudra şekeri 1 çay bardağı sıvıyağ 1 çay bardağı
yoğurt 1 paket kabartmatozu ve vanilya 1 yumurta Aldığı kadar un Kreması İçin: 1,5 su
bardağı süt 1 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı nişasta 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi 1 tatlı
kaşığı tereyağı 1 paket vanilya Kremanın Yapılışı: Sütü, unu, nişastayı ve Hindistan cevizini

pişiriyoruz. Piştikten sonra tereyağı ve vanilya ekleyip karıştırıyoruz ılıtıyoruz. Yapılışı:
Öncelikle kremayı pişirelim ve ılımaya bırakalım daha sonra hamurumuzu yoğuralım tüm
malzemeleri iyice birbirine yedirip unu yavaş yavaş ekleyelim. Hamurdan ceviz
büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlayalım içine kremadan bir kaşık koyup kapatalım
iyice kapatalım ki pişerken kabaracağı için çatlayıp krema akabilir dikkatli kapatalım 180
derecede üzeri kızaran dek pişirelim ikram edileceği zaman üzerini pudra şekeri ile
süsleyelim. Afiyet olsun. Sizden gelenler Selda’nın Mutfağı köşemizde bu hafta gelen
tarifimiz yine denenmiş bir lezzet Sera Kavas hanımefendiden kendisine bu enfes tarifini
bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi Hataylı bundan sonra Hatay mutfağının
enfes lezzet paylaşımlarını da bekliyoruz kendisinin Hatay’a selamlar. Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14276.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı ile Bir Soru Sorduk...
Hayal kurmayı sever misiniz? Hayallerle mi yaşarsınız? En büyük hayaliniz neydi? Dedik
Tuzlu Kahve sosyal paylaşım sitesi grubumuzda ve bakın ne gibi cevaplar aldık birlikte
görelim.
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Sizin Hayaliniz Ne? Hayal kurmayı sever misiniz? Hayallerle mi yaşarsınız? En büyük
hayaliniz neydi? Dedik Tuzlu Kahve sosyal paylaşım sitesi grubumuzda ve bakın ne gibi
cevaplar aldık birlikte görelim. 1-) Talip Özer: Ya hayallerde biterse... İşte o zaman biter
insan! 2-) Necdet Çemrek: Hayal kurarım... Ama hayalle yaşamam! 3-) Gül Yıldırım:
Kalabalıktan uzakta sesiz sakin bir yerde insanların az olduğu bir yerde bir evim olsun her ay
düzenli gelirle insanlardan kaçmaktır en büyük hayalim. 4-) Adnan Yücel: Hayalsiz kişi
yapraksız ağaç gibidir. 5-) İbrahim Demir: İnsanların yapmak isteyip te yapamadıklarına
hayal diyoruz, Benim hayalim de orman ve denizin akarsuların bol olduğu kendi çapımda
doğal ürünler yetiştirmek doğa ile iç içe sakin bir hayat yaşamak. 6-)Mehmet Göksel Keser:
Hayali olmayan kişi boş demektir. Doğal sebze yetiştirmek 7-)Hakan Özmen: Tabi ki insan
hep hayal kurar benimde en büyük hayalim bir çiftlik yapıp köy hayatı gibi yaşamak yani köy
hayatı derken yanlış anlaşılmasın ama ben hep o şekil hayal ederim. 8-)İzzet Oğuz: Hayal
kurmak güzeldir. Hiç uçuk hayaller kurmadım. Mütevazı oldu hep hayallerim. Hayaldi gerçek
oldu dediğim çok şey yaşadım. Müslüman olmamın farkı olsa gerek hayal kurup dua eder
rabbimden isterim. Şuan için tek hayalim mutlu bir yuva kurmak. 9-)Mawi Mawi: Sabır ve
tevekkülün doruklarına ulaşmak ve yüce yaratıcımızın dost edindiği kullar arasında
olabilmek. 10-)Öznur Şenbay Ömrümün sonunu hiçbir dünyevi sorumluluğum olmadan
sadece ibadet kulluk ve arınma ile uğraşarak, Beytullah'ta veya Ravza-i Mutahhara'da
geçirmek ve hayatımın en güzel en ihlâslı ibadetini yaparken son nefesimi vermek. 11-)Ayşe

Çetinkaya denize karşı bir bardak çay yâda bir fincan kahve içmek istiyorum tabi yanında iyi
bir dost da olacak. 12-)Zeki Temizoğlu: Ben her zaman bütün insanlığın inkârcıların ve
lanetlenmiş olanlar hariç kurtuluşunu gerçekleştirebilmeyi hayal ederim dua ile. 13-)Fatma
Fatih Çabaş Hayatın kendisi, uyanıkken görülen rüyadır. Benim Hayalim belki klasik olacak
ama hayırlı bir evlat olurdu. 14-)Hanife Yıldırım Töme: Benim hayalim peygamber efendimiz
zamanında onunla beraber onun çektiği acıları beraber çekmek onun karşısına geçip hüngür
hüngür ağlamak olurdu. 15-)Pakize Başhoruz: Artik hayellerle yaşar olduk. Keske söyle olsa
keşke böyle olsa ama tabiî ki insan hayalsizde yasayamaz. Bende annem ve babamın hacca
gitmesini hayal ediyorum çok istiyorlar onların hayali ama bende onlarla gitmek istiyorum
ailecek ne güzel olurdu. Peygamberimizin gezdiği topraklarda gezmeyi o anları yasamak.
Birde savaşsız bir dünya hayal ediyorum oda imkansız galiba. 16-)Güneş Okur: Benim tek
hayalim Hz. Muhammed’e onun üslubuna uygun evlat yetiştirmek inşallah. 17-)Sera Kavas:
Hayaller olmadan yaşanmaz ki. Tek hayalim çocuklarımın iyi bir hayat yaşamaları kimsenin
hakkını yemeden yedirmeden. 18-)Ayla Günbay: Benim hayalim çocuklarıma iyi bir gelecek
verebilmek onların iyi bir iş iyidir eşle İslama uygun sağlık ve sıhhatle yasamaları. İşte
hayaller bu kilde yorumlar aldık. Peki, sizin hayaliniz ne? Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14277.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı ile Bir Soru Sorduk...
Merhaba Değerli Okurlarımız; Bir Soru Sorduk köşemizde bu haftaki sorumuz ‘’İFTİRA’’
yani çamur at izi kalsın gerisini çamuru attığım kişi düşünsün. Bana göre Allah’tan korkan bir
insan değil İftira atmak, İftira atanı dahi günah olduğunu belirterek uyarması gerekir. Ama
günümüzde ne yazık ki iftiraya maruz kalmaz çok kolay, kalpleri taşlaşmış, kötüleşmiş
insanlar kolayca bu iftirayı atabiliyorlar ne diyelim Allah ıslah eylesin. Gelelim Tuzlu Kahve
sosyal paylaşım sitemizden sorduğumuz ‘’İFTİRA’’ sorumuza sizden gelen cevaplarımıza…

25 Temmuz 2015 Cumartesi 10:20

Bir Soru Sorduk İftira 1-) Pakize Başhoruz: Allah cc ne iftira eden, nede iftiraya maruz kalan
kullarından eylemesin inşallah. Çok kötü bir şey adı üstünde yalan. 2-)Didem Erdem:
Düşünüyorum "iftira" diye ama iftiranın arkasına yazılacak bir yorum bir cümle bulamadım
iftira kelimesi o kadar derin ve o kadar çok şey barındırıyor ki içinde insanın içi ürperiyor
sinek pisliği mide bulandırırken iftira deyince sonuna sadece üç nokta koymak geliyor
içimden İFTIRA... 3-)Halime Sevde: İftira içine çeşitli zehirler katılmış yemek gibi yalan
koğuculuk gıybet hepsi içinde yiyen iflah olmaz ya tövbe edip kusacaksın o zehri yada
manevi olarak öleceksin iftira atmaktan da iftiraya uğramaktan da Allah cümlemizi korusun
Amin… 4-)Cemile Naciatasoy: Allah her türlü iftiradan korusun. 5-)Şerife T. Elbaşı: Evet
iftira kadar kötü bir şey yoktur Allah’ım bizleri bu zihniyetli kötü kişilerden korusun. 6-)Sera
Kavas: İnsanın ahını almada bir numaradır iftira Allah bizi hepimizi kuru iftiradan korusun

inşallah. 7-)Meral İçme Ünsal: İftira Allah korusun 8-)Kadriye Suat Başdemir: İftira son
derece kötü ve tahrip edici bir hadisedir. Hem iftirayı yapan ve hem de kendisine iftira edilen
kimse için oldukça rahatsız edici bir tutumdur. İftira sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve
dostluk bağları zayıflar; dayanışma gücü ortadan kalkar. insanlar birbirine güven duymaz
olurlar. Bu güvensizlik, bir toplumun sosyal hayatını tamamen felce uğratan yıkıcı bir etki
yapar. İftira, toplumdaki güzellikleri yakıp bitiren bir ateş gibidir. 9-)Hakan Özmen: İftira
bence kıskançlık çekememektir. 10-)Rahşan Bostancı: Yüreğinde nefret olunca dilinde iftira
olması. 11-)Göksel Keser: Çekmediği kişinin üzerine atılan suç 12-)Mustafa Ragıp Adıgüzel:
İftira edenler, yalnızca olmayan bir şeyi başkasına yaftalamak değildir, bir hadise içinde
kendini temiz göstermek de diğerlerine iftiradır. 13-)İsmail Herdem: Kor gibidir yakmasa da
Karalar. 14-)Hüseyin Çağlıöz: "Kim Müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa,
Allah onu, Kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından
temizlenip) çıkıncaya kadar hapseder." (Ebû Dâvud, Edeb 41, hadis no: 4883, 4/270) 15)Çiğdem Mutier: İftira, birilerini yapmadığı kötü şeylerle suçlamaktır. O kadar kötü sonuçlar
doğurur ki; insanı ölümden acı sonlara götürebilir... Rabbim, iftiradan ve iftira edenlerden
korusun bizleri. 16-)Sultan Gül: Allah'tan korkmamaktır iftira 17-)Fatih Dilmen: Namuslu bir
kişiye, yapmadığı bir şeyi isnat etmek iftiradır. Yalancı şahitlikle eş değerdir. Büyük
günahlardandır. Evet, işte sizden gelen yorumlar bu şekilde haftaya farklı bir sorumuz ile
yeniden buluşmak dileği ile hoşça kalın… Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14278.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı ile Bir Soru Sorduk...
**Efendim Merhabalar; Bu gün yine ‘’Bir Soru Sorduk’’ köşemizin üçüncüsü ile sizlerle
birlikteyiz. Biliyorsunuz her hafta Tuzlu Kahve sosyal paylaşım sitesindeki üyelerimize bir
soru sorup cevabını sizlerle paylaşıyoruz. İşte bu gün ki sorumuz. Neleri kaybetmekten
korkarsınız dedik bakalım nasıl cevaplar aldık. Bu arada yoruma katılan ve değerli fikirlerini
bizimle paylaşan değerli okurlarımıza da çok teşekkür ediyoruz.
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1-) Kadriye Suat Başdemir: Sevdiklerimi kaybetmekten 2-) Murat Gökçek: Umudunu
kaybetmekten 3-) İsmail Duman: En büyük sermayem olan imanımı kaybetmekten 4-) Ali
Seramet: Yalnızlık 5-) Metin Aykut: Umutlarım ve hayallerim 6-)Mehmet Çakar: Aklımı,
Aklı kaybetmedikçe hiç bir şey kaybolmaz. Her şeyi elinde tutarsın. 7-) Sera Kavas:
Çocuklarımızın geleceği ne olur endişesi var. 8-) Tuğba Demirel: Aklımı kaybetmekten akıl
giderse imanda gider evlatta gider. 9-) Cahit Aluç: En büyük nimettir sağlık, sağlığımı
kaybetmeye korkarım birde insanlığımı kaybetmeye 10-)TC Ali Kılınç: Ben en basta
sağlığımı ve ailemi kaybetmekten korkarım ve tabii ki de sevdiklerimizi 11-) Talip Özer:
İtibarimi kaybetmekten korkarım 12-) Mehmet Göksel Keser: Aklımı 13-) Çiğdem Mutier:
Dermansız dertten, şifasız hastalıktan, vicdansız insandan bir de Allah korkusu olmayandan

korkarım ben... 14-) Dost Cemali: Allah’ın gazabından 15-) Rahşan Bostancı: İmansız
ölmekten **Hepimizin büyük, küçük korkularımız var. İşte bizim sorumuza verilen
cevaplarımız bu şekilde ya siz nelerden korkarsınız? Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14279.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı ile Bir Soru Sorduk...
Merhaba Değerli Okurlarımız; Bu gün yine ‘’Bir Soru Sorduk’’ köşemizle sizlerle birlikteyiz.
Birçok insanda hastalık haline gelen ve kurtulmak için mücadele gösterilen bir illet ola Kibir
Tuzlu Kahve sosyal paylaşım sitesindeki üyelerimize yönelttiğimiz sorumuz ve bakalım hangi
cevapları aldık.
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KİBİR Kibir ve şımarıklığın şifası kaybetmektir. - Neyi? - İnsanı ne şımartmışsa, onu…
Kibir, başkalarından üstün olmadığı halde kendisini üstün görme ve üstün tutma hastalığıdır.
Kibir haramdır ve kullardan sâdır olan büyük bir rezalettir. Günlük kolayca yapılabilen işleri
aşağı görüp yapmamak (Çöp atmak, çarşıdan, pazardan öteberi alıp eve taşımak, yere düşen
ekmek kırıntılarını toplayıp yemek, yoksullarla oturmak, amele, usta işlerini yapmak vs.) ve
bu gibi işlerden kaçınmak veya sıkılmak kibirdir ve zalimlerin ahlâkı cümlesindendir. Fakat
insanların çoğu bu gerçekleri bilmezler. Kibir bazen sahibine de, gizli kalır. Hatta o
kendisinin kibirden uzak olduğuna inanır. 1-) Abdurrahman Karaköse: Suratını ekşitmektir.!
2-) Mesut Yıldız: Cehaletin ve kişide inanç zayıfsa kibir devreye girer kişi her yaptığını ve her
neye sahip olduysa Allah’tandır derse kibir olmaz zaten. 3-)Gül Yıldırım: Kendini
beğenmişlik… 4-)Talip Özer: Zerresi bile cehenneme yetiyor...! 5-)Mehmet Göksel Keser:
Böbürlenmek 6-)Kadriye Suat Basdemir: Başkalarından üstün olmadığı halde kendini üstün
tutmak hâlbuki hiç kimse kimseden üstün değildir tek üstün Hz. Allah'tır hiç şüphesiz. 7)Mawi Mawi: İlk aklıma geleni yazıyorum kibir= nefis+ şeytan 8-)Tuğba Demirel: Kibir
nefsine esir olmak 9-)Yakup Bulut: Kibir kendini fark etmeden küçük düşürmek 10-)Öznur
Şenbay: Şeytanın vasfı, kıyamete kadar cennetten kovulmasına sebep olan günah. 11)Mustafa Soner Çıkrıkçıoğlu: Kibir; İnsanın aciz bir varlık olduğunu unutması ve bu duruma
nankörlüğünün eşlik ettiği kötü bir haslettir... 12-)Rahşan Bostancı: Mümin de olmaması
gereken şeydir… 13-)Mehtap Erol: Kibir bele bağlanmış taş gibidir, onunla ne yüzülür nede
uçulur. 14-)Hanim İlbay: Kendini bir şey sanıp şeytanlaşmaktır. 15-)Hakan Özmen: Kendini
herkesten üstün görmek kimseyi beğenmeyip kendini beğenmek. Sözün özü Kibir bir
hastalıktır bir an önce kurtulmak gerekir. Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14280.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı ile Bir Soru Sorduk...
Merhaba Değerli Okuyucularımız: Yine Tuzlu Kahve Grubumuzun Sosyal Paylaşım Sitesi
üzerinden Kayseri Gündem Gazetemiz için Bir Soru Sorduk köşemizde yayınlanmak üzere
soru yönelttik ve Vefa nedir? Hadi bakalım görelim cevapları dedik ve bakın hangi cevapları
aldık. Bir Soru Sorduk köşemize katkıda bulunan tüm okurlarımıza teşekkürler.
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Sahi sizce VEFA nedir? 1-) Mehtap Erol: Vefa dost' tur yani senin gibidir Seldacığım. 2)Çiğdem Mutier: VEFA; minicik bile olsa, size yapılan bir iyiliği, bir güzelliği hiçbir zaman
unutmamaktır. 3-) Mehmet Göksel Keser: Vefa dostluk demektir. 4-) İsmail Herdem: Vefa
nedir bilir misin? Bir tebessüme bin gözyaşı feda etmektir. 5-) Orhan Aksu: Unutulmamak. 6) TC Gülhan Abut: Ahir zamanda vefa da önemi yitirdi bence insanlar arasında menfaat o
kadar on planda ki maalesef vefa İstanbul’da bir semt dost ise Bim de yoğurt markası oldu.
Rabbim sonumuzu Hayır eylesin inşallah tüm notumu okuyanlara sevgi ve saygılarımı
sunuyorum. Kimse kızmasın bana. 7-) Gül Yıldırım: Vazgeçmemek dönmemektir sözünden
ucunda ölüm olsa da. 8-) İremsu Deniz: Vefa dosttur candır iyi değilim dediğinde neyin var
değil de nerdesin demektir vefa karşılıksız beklentisiz sevgi saygıdır. 9-) Melahat İhtiyar
Sözüer: İstanbul’da semt adı. 10-) Kınalı Kekliğim: Vefa nedir bilir misin? Bir tebessüme bin
gözyaşı feda etmektir vefa Dostu posta değişmemek Dostun hakkına ilişmemektir vefa. Önce
ben demekten kurtarıp benliğini Dünyadan temizlenip Başka bir dünya aşkına bu dünyayı
unutmaktır vefa. Gün gelip, bir lokma dahi olsa Ekmeğini yediği adamı satmaz vefa Bilir ki;
bu gün adam satan yarın vatan satar. Satmakla unutmakla olmaz Her hatırasına sahip çıkar
vefa. Sevgidir, Şartsız, hesapsız sonu olmayan bir sevgidir vefa Sevdiğinin hatasına dahi sahip
çıkmaktır. Sahipsiz doğrular, Sahipli hatalardan daha fazla acı çekerler Sahipsiz kapanmayan
bir yaradır vefa. 11-) TC Ufuk Şahin: Vefa ağırlığını ve acılarını yüksünmeden yüklenecek
dostlarının olmasıdır. 12-) Talip Özer: Bir şey yaparken karşılıksız yapmak ve nankörlük
etmemektir. 13-) İbrahim Demir: Vefa; kişiye yapılan iyiliği, verilen değeri o kişinin anlayıp
suiistimal etmemesidir. Bu da benim görüşüm. Yani 14-) Mehmet Çakar: Yapılanı
unutmamak ve zamanı gelince aynısın ve fazlasını yapmaktır. 15-) Hakan Özmen: Vefa,
sevgide devamlılık demektir. Vefa demek, ihtiyaç hâlinde ona yardım etmektir. 16-)Mustafa
Ragıp Adıgüzel: Uğruna cefa çekip, ah yandım yerine oh hallettik demek. 17-) Sera Kava:
Karşılıksız değer vermek. Bende son olarak Hz. Ali (R.a) biz sözü ile Bir Soru Sorduk
köşemizi kapatmak istiyorum. Hiç kimseden VEFA görmesem de, VEFA göstermeye devam
edeceğim. Hoş çakalın Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14282.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı ile Bir Soru Sorduk...
Merhaba Değerli Okurlarımız; Kayseri Gündem Gazetemizde bu haftaki ‘’Bir Soru Sorduk’’
köşemizde ‘’Yalan’’ dedik bakalım ne gibi cevaplar aldık. Buyurun birlikte bakalım.
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Bir Soru Sorduk ‘’Yalan’’ 1-)Soner Bakkal: Hayat... 2-)Sultan Gül: Yalan İnsanın kendini
kandırmasıdır. 3-)İsmail Herdem: Ölüm haricinde her şey 4-)İsmail Duman: Münafıklık
alametidir. 5-)Talip Özer: Yalan dünya... 6-)Hakan Özmen: Dünya 7-)Mehtap Erol: Ölümden
başka her şey yalan. 8-)Mahmut Karahan: Kötülüklerin Anası... 9-)Çiğdem Mutier: " Ben, hiç
yalan söylemem" diyen birisi, kesinlikle yalan söylüyordur. Bazen bir mutluluğa sebep olmak
için, bazen kötü bir durumdan kurtulmak için, bazen öylesine, bazen böylesine yani hepimiz
bir şekilde yalan söylüyoruz. Önemli olan, söylediğimiz yalanlarla kimseyi üzmemek,
kimseye zarar vermemek ve günah olduğunu hatırlayıp, yalan söylemekten kaçınmak... 10)Yasemin Güller Özkan: Yara söyleneni acıtır. 11-)Yahya Zuyli: Bence şu: ''SENİ
SEVİYORUM'' 12-) Emre Şahin: Hayat 13-)Mehmet Göksel Keser: Ömür 14-)Öznur Şenbay:
Mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz buyuruyor Peygamber Efendimiz.
İçinde hem Allah hakkı hem kul hakkı barındıran büyük günahtır. 15-)Mehmet Eriş: Yalan
olan şeyin, Gerçek gibi anlatılması 16-)Gül Yıldırım: Gerçeğin zıttı (AHIRET–DUNYA) 17)Hatice Kapdan: Yalan dünyanın kötü. Şeydir. 18-)Mustafa Soner Çikrikçioğlu: Huy
edinilirse eğer yalan, insani duyguları eder talan... 19-)Zehra Yeşil: Fark edilmediği
düşünülen en köklü hastalıklardan birisi... 20-)TC Ahmet Erol: Zehir 21-)Oğuzhan Nazlı: Adı
üstünde zaten yalan başka Söze ne gerek… 22-)Burcu Saraçoğlu: Sevmek 23-)Gülşen Barsal:
Gören Dünya. 24-)Fatma Zaman: Dünya ve Sevgi 25-)Hülya Yaman Özendi: Bir yalana denk
gelmeye kalmasın insan. Sonra binlerce doğruyu sorgulamak zorunda kalıyor. 26-)Hanife
Yıldırım Töme: Yalan. Ah yalan etrafım hep yılan… 27-)Masum Kadersiz: Rabbim kimseyi
dost görünen yalancılarla karşılaştırmasın. Kayseri’den selamlar olsun size de Selda Hanım.
28-)Çiğdem Koca: Yalandan uzak durmak dünyanın en güzel şeyi 29-)Sera Kavas: Yalan
insanın karakterini gösterir bence biri söyleyen ikinciyi rahatlıkla söyler. 30-)Filiz Ünal: Hiç
sevmediğim bir şey ama en sevdiklerin bile sana beyaz yalanlar sunuyor. 31-)Cemile
Naciatasoy: Büyük günah. 32-)Esra Dalcı: Bence yalan = acizlik...! İşte yalan hakkında sizden
gelen yorumlar. Haftaya görüşmek dileği ile hoşça kalın… Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14283.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı ile Hikaye Arşivi...
Merhaba Değerli Okurlarımız; Bugün yine farklı bir köşemizle sizlerle birlikteyiz. Bu günden
itibaren her hafta ‘’Hikâye Arşivi’’ köşemizle yaşanmış hikâyeleri sizlerle buluşturmaya
gayret edeceğiz…
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Bilal’in Yüreği "Birkaç yıl önce, bağlı bulunduğumuz Genel Müdürlük, dört arkadaşımla
birlikte, beni bir ilimizde, memur statüsünde işçi almak üzere görevlendirmişti. Sözünü
ettiğim ilde on personel alacaktık ve bunlar il müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecekti. Biz
beş arkadaş birleşerek, sözünü ettiğim ile gittik. Önceden ayrılan bir misafirhaneye indik. İle
gelişimizi kimsenin duymasını istemiyorduk. Beşimizin de kanaati oydu ki, hak edeni
kazandıralım, siyasi ve diğer baskılara boyun eğmeyelim. Biliyorduk ki, katılım yoğun olacak
ve herkes bir referansla bizi rahatsız edecekti, çünkü Türkiye'nin gerçeği buydu. Bunun için
çok dikkatli davranıyorduk. İle ikindi vakti gittik. İkindi namazını kılmak için tarihi bir cami
olup olmadığını sorduk. Biliyorduk ki bu ilimiz cami bakımından biraz fakirdi. Tarihi bir
cami olduğunu söylediler. Beş arkadaş, arabamıza atlayarak oraya gittik. Kimse bizi
tanımıyor, zaten cami de şehrin biraz dışında. İkindi namazı kılınmış, caminin avlusu boş.
Beşimiz de şadırvana oturarak abdest almaya başladık. Ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı da
sıyırmaya başlamıştım ki, ayaklarımın önüne bir takunya kondu. Bu takunyaları önüme kim
bıraktı diye başımı kaldırınca, yüzüme tebessümle bakan, yirmi beş yaşlarında bir gençle
karşılaştım: "Ben buraları bilirim, siz yabancıya benziyorsunuz; namaz kılana hizmet, Allah'ın
rızasını kazandırır. Allah kabul etsin!" dedi. Gencin tebessümü, davranışı bizi çok etkiledi.
Sordum: "Sen kimsin? Adın nedir?" "Adım Bilâl. Bu mahallede oturuyorum." Bir an abdest
almayı bırakarak, gençle ilgilenmeye başladım. "Ne işle meşgulsün Bilâl? "Şimdilik işim yok.
Ama inşallah yakında işe gireceğim." "Nasıl olacak o?" dedim. Yüzüne huzurun ve
mutluluğun tebessümünü kuşanarak: "Üç gün sonra bir devlet dairesinin müdürlüğünde
sınavla adam alınacak. Rabbim, oraya girmeyi nasip edecek inşallah" dedi. Arkadaşlarım da
abdest alırlarken, Bilâl'le aramızda geçen bu diyaloğa kulak vermişlerdi. "Peki, Bilâl, bu
zamanda işe girmek zor, senin torpilin var mı? Referansın kim? İşe nasıl gireceksin?" Bilâl'in
o mütevekkil halini hiç unutamıyorum! Hepimizin üzerinde bomba tesiri oluşturacak sözü
söyleyiverdi: "Benim referansım Allah (cc)'tır; ne güzel vekildir O. Dün gece O'na dilekçemi
sundum. Hiç yetimin duasını geri çevirir mi O?" Yâ Rabbi! Ne işe tutulmuştuk! Ağlamamak
için kendimi zor tutuyordum. Gözlerimin buğulandığını ona göstermemeliydim. "Bilâl, baban
yok mu?" "Yok, ben üç yaşındayken ölmüş. Anneciğim büyüttü beni." Temiz bir saflık
üzerindeydi. Bütün söylediklerini gönülden söylüyordu. Bu, o kadar meydanda idi ki, kalbi
adeta yüzüne vurmuştu. "Askerliğini yaptın mı?" "Yaptım ya, hem de çavuş olarak." "Evli
misin Bilâl?" Bir anda gözleri yere düştü. Yine o mütevekkil hâli bütün yüzünü kaplamıştı.
"He ya, evli değil de sözlüyüm. İnşallah, işe girer girmez hemen düğünümü yapacağım!"
"Ama Bilâl, üç gün sonraki sınav için o kadar kesin konuşuyorsun ki, sanki kazanmış gibisin!
Gözlerini ufka dikti, daldı, sustu ve biraz sonra: "Ben Rabbimi seviyorum, inanıyorum ki O
da beni seviyor. Seven sevene yardım etmez mi?" Ona söyleyecek lâf bulamıyordum. Allah,

bizi kocaman kocaman (!) müdürleri, Bilâl kuluna hizmet etmek için oraya göndermişti,
adeta. Kim müdür, kim garibandı? Bilâl dilekçesini büyük makama verince, melekler harekete
geçtiler, daireler, müdürler harekete geçtiler ve hep birlikte ona koşmaya başladılar; çünkü
emir büyük makamdandı. Allah'a malik olan insanın mahrumiyeti söz konusu olabilir miydi?
Sormaya devam ettim: "Bari Bilâl, evlenecek kız bulabildin mi? Bu zamanda hem yetim, hem
de işsize kim kız verir ki?" Başını salladı ve "doğru" diyerek ekledi: "Zor nişanlandım ya.
Allah razı olsun, kayınpederim olacak olan insan, "Sözde Müslüman" değil, hakiki mü'min.
"Bu zamanda namazında-niyazında damat nerde bulunur, hem rızkı veren Allah'tır" dedi ve
kızını bana verdi. Rabbim rızkımızı verecek inşallah." Bilâl lise mezunuydu. Üçyüz kişinin
katıldığı yazılı sınavı başarıyla geçti. Ve bizler, önümüze sunulan -Bakanlık dahil- tüm
referansları bir kenara koyarak, Bilâl'in referansını en öne koyduk. Mülakât gününe kadar bizi
göremedi. Mülâkata girdiğinde karşısında bizi görünce birden şaşırdı, yüzü kızardı ve gözleri
yere düştü. Sessizliği bozdum: "Bilâl, bizi tanıdın mı?" "Evet!" "Peki ne diyeceksin şimdi?"
Ağlamaya başladı. Çocuk gibi ağlıyordu. İster istemez bizler de ona uyduk. Hıçkırıklar
boğazımızda düğümlenmişti. Bilâl, ellerini kaldırdı ve dua etmeye başladı: "Ey Rabbim, ben
niyazımı sana sunmuştum. Hâlimi sana açmıştım. Şimdi buradaki müdürlerime karşı
mahcubum. Ey Allah'ım, ben senden başkasından istememeyi istedim, yine de öyleyim.
Sessizlik odayı doldurmuştu. "Ne olur bana izin verin çıkayım" dedi. "Peki, Bilal" dedik,
"Güle güle, Allah işini, aşını, eşini mübarek kılsın!" Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14284.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı ile Aktarım Diyor ki...
Merhaba Değerli Okurlarımız; Aktarım Diyor ki köşemizde bu hafta tanıyacağımız şifalı
bitkimiz Biberiye, hemen bir hatırlatma yapalım ciddi rahatsızlığı olan okurlarımız,
doktorunuza danışmadan kullanmamanızı tavsiye ediyoruz.
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Biberiye Çayının Faydaları Yaprak dökmeyen küçük bir ağaca benzeyen biberiye bitkisi çam
kokusuna benzer kokusuyla başta balık ve et yemekleri olmak üzere mutfaklarda pek çok
yemeğe lezzet vermek amacıyla baharat olarak tüketilmekte. Yıl boyu bulunabilen taze
biberiye nanenin de dâhil olduğu “Labiatae” ailesindendir. Yaprak dökmeyen çalı şeklinde bir
görünüme sahip olan bitki çam ağacı benzeri yapraklara sahiptir. Biberiye bitkisi en çok
hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarında ve hafızayı güçlendirmek için
tavsiye edilmektedir. Hafızayı güçlendirir Konsantrasyonu arttırır Hazımsızlığı giderir
Kabızlığı giderir Toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kan dolaşımını arttırır Beyin ve kalp gibi hayati organlara daha fazla oksijen taşınmasını
sağlar Baş ağrısı ve migren ağrılarını hafifletir Stresi azaltmaya yardımcı olur. Biberiye Çayı
Nasıl Hazırlanır? Biberiyeyi pek çok farklı yöntemlerle tüketmek mümkün ve bunların

arasında hazırlanışı en kolay olanlardan biride biberiye çayı. Biberiye içinde bulunan
antioksidanlar ve vitaminlerden faydalanmak için 1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağını
bir fincan suya atıp kaynatmanız yeterli. Daha iyi demlenmesi için 10 dakika kadar
kaynattıktan sonra ateşin üzerinden alın ve demliğin kapağı kapalı halde 10 dakika kadar
bekletin. Tatlandırmak için organik bal kullanabilirsiniz. Günde 2 bardak biberiye çayı
hazımsızlık veya kabızlığa kısa sürede çözüm olacaktır. Biberiyenin Sağlığa Faydaları:
Tazelik ve canlılık veren mükemmel kokusuyla biberiye daha çok güzel yemeklerle birlikte
anılsa da pek çok farklı kültürde binlerce yıldır sağlığa olan faydaları nedeniyle de
kullanılmakta. Biberiyenin faydaları arasında ilk sırada bağışıklık sistemini güçlendirmesi,
kan dolaşımını hızlandırması, iltihap önlemesi ve astım belirtilerini hafifletmesi gösteriliyor.
Kan dolaşımını hızlandırmasının yanı sıra beyne ve kalbe giden kanı arttırarak başta hafıza ve
damar tıkanıklığı sorunları olmak üzere bu iki organa ait rahatsızlıkların engellenmesinde
kullanılıyor. Biberiyenin Tarihi: Anavatanı Akdeniz olan biberiye sağlığa faydaları geniş çaplı
olarak öğrenildikten sonra Avrupa’nın büyük bölümünde ve Amerika kıtasında yetiştirilmeye
başlandı. Bu popülerliği kazanmasının başlıca nedeni hafızayı geliştirmeye yönelik olarak
kullanılması. Hala en çok ve geleneksel olarak hafızayı güçlendirmek için kullanılmakta.
Antik Yunan’da öğrenciler sınavlarda daha başarılı olabilmek için biberiye çayından
faydalanmış. Eskiden Büyük Britanya’da ise biberiye bitkisi sadakatin bir sembolü olarak
düğünlerde, dekorasyonda ve hediyelik eşyalarda kullanılmış. Biberiye yağı ilk olarak 14.
yy’da Macaristan’da zamanın kraliçesi için parfüm hazırlanmak için üretilmiş. Bitki 16. ve
17. yüzyıllarda sindirim sistemi sorunlarının tedavisinde kullanılmaya başlanmış ve
popülerliğini bu yüzyıllarda arttırmış. Modern zamanlarda ise biberiye geleneksel olarak
kullanılan şifalı bir bitki olma özelliğinin yanı sıra bunları destekleyecek bilimsel
araştırmalarında konusu olmaya devam ediyor. Biberiye Nasıl Seçilir Ve Saklanır? Biberiye
satın alırken tavsiyemiz her zaman kurutulmuş olan yerine verdiği tat ve kokusu daha güçlü
olan taze biberiye almanız. Taze biberiye adaçayı yeşiline benzer bir renkte olmalı ve
üzerinde sarı veya beyaz noktacıklar bulunmamalı. Biberiyeyi marketlerde çeşitli markalarda
paketlenmiş olarak bulabilirsiniz. Ancak size yakın bir aktardan ya da pazardan almanız daha
iyi olabilir. Çünkü aktar veya pazarlarda organik olarak yetiştirilmiş ve kurutulmuş biberiye
bulma ihtimaliniz daha yüksek. Organik biberiye yetiştirilirken sağlığa zararlı kimyasal haşere
öldürücüler kullanılmaz. Taze biberiye buzdolabında, paketli ya da hafif nemli bir havluya
sarılı halde saklanabilir. Daha uzun süre dayanmasını isterseniz (6-8 ay kadar) saplarıyla
birlikte sığacağı büyüklükte bir kaba koyup üzerine su ekleyerek buzluğa atabilirsiniz.
Kurutulmuş biberiye ise loş, serin ve kuru bir ortamda 6 aya kadar tazeliğini korur.
Kurutulmuş biberiyeyi ağzı kapalı bir kapta muhafaza edin. Biberiye Çayının Yan Etkileri:
Biberiye alerjiye neden olan bitkiler arasında yer almamaktadır ancak gebelik ve emzirme
gibi hassas dönemlerde kullanılmadan önce bir doktora başvurulması gerekir. Kolit, mide
ülseri gibi kanamalı hastalıkları bulunanların ve yüksek tansiyonu olanların biberiye çayı
içmemesi gerekir. Faydaları, zararları ile Biberiye bitkisini tanıdık ve tanıttık bir başka
Aktarım Diyor ki köşemizden buluşmak dileği ile hoşça kalın. Dikkat: Doktorunuza
danışmadan kullanmayınız... Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14285.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı ile Hikaye Arşivi...
Merhabalar Efendim; Bugün dillere destan bir yaşanmış hikâye ile ‘’Hikâye Arşivi’’
köşemizde sizleri buluşturacağız. Meşhur Tuzlu Kahve hikâyesi buyurun birlikte okumaya
başlayalım…
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Tuzlu Kahve Kıza bir partide rastlamıştı.. Harika bir şeydi. O gün peşinde o kadar delikanlı
vardı ki.. Partinin sonunda kızı kahve içmeye davet etti. Kız parti boyu dikkatini çekmeyen
oğlanın davetine şaşırdı, ama tam bir kibarlık gösterisi yaparak kabul etti. Hemen köşedeki
şirin kafeye oturdular. Delikanlı öyle heyecanlıydı ki, kalbinin çarpmasından konuşamıyordu.
Onun bu hali kızın da huzurunu kaçırdı. "Ben artık gideyim" demeye hazırlanırken, delikanlı
birden garsonu çağırdı.. "Bana biraz tuz getirir misiniz" dedi.. "Kahveme koymak için.." Yan
masalardan bile şaşkın yüzler delikanlıya baktı.. Kahveye tuz!.. Delikanlı kıpkırmızı oldu
utançtan, ama tuzu kahvesine döktü ve içmeye başladı. Kız, merakla "Garip bir ağız tadınız
var" dedi.. Delikanlı anlattı: "Çocukken deniz kenarında yaşardık. Hep deniz kenarında ve
denizde oynardım. Denizin tuzlu suyunun tadı ağzımdan hiç eksilmedi. Bu tatla büyüdüm
ben.. Bu tadı çok sevdim. Kahveme tuz koymam bundan. Ne zaman o tuzlu tadı dilimde
hissetsem, çocukluğumu, deniz kenarındaki evimizi ve mutlu ailemi hatırlıyorum. Annemle
babam hala o deniz kenarında oturuyorlar.. Onları ve evimi öyle özlüyorum ki.." Bunları
söylerken gözleri nemlenmişti delikanlının.. Kız dinlediklerinden çok duygulanmıştı. İçini bu
kadar samimi döken, evini, ailesini bu kadar özleyen bir adam, evi, aileyi seven biri olmalıydı.
Evini düşünen, evini arayan, evini sakınan biri.. Ev duyusu olan biri.. Kız da konuşmaya
başladı.. Onun da evi uzaklardaydı.. Çocukluğu gibi.. O da ailesini anlattı. Çok şirin bir sohbet
olmuştu.. Tatlı ve sıcak.. ..Ve de bu sohbet öykümüzün harikulade güzel başlangıcı olmuştu
tabii.. Buluşmaya devam ettiler ve her güzel öyküde olduğu gibi, prenses, prensle evlendi. Ve
de sonuna kadar çok mutlu yaşadılar. Prenses ne zaman kahve yapsa prensine içine bir kaşık
tuz koydu, hayat boyu.. Onun böyle sevdiğini biliyordu çünkü.. 40 yıl sonra, adam dünyaya
veda etti. "Ölümümden sonra aç" diye bir mektup bırakmıştı sevgili karısına.. Şöyle diyordu,
satırlarında.. "Sevgilim, bir tanem.. Lütfen beni affet. Bütün hayatımızı bir yalan üzerine
kurduğum için beni affet. Sana hayatımda bir tek kere yalan söyledim.. Tuzlu kahvede.. İlk
buluştuğumuz günü hatırlıyor musun? Öyle heyecanlı ve gergindim ki, şeker diyecekken 'Tuz'
çıktı ağzımdan.. Sen ve herkes bana bakarken, değiştirmeye o kadar utandım ki, yalanla
devam ettim. Bu yalanın bizim ilişkimizin temeli olacağı hiç aklıma gelmemişti. Sana gerçeği
anlatmayı defalarca düşündüm. Ama her defasında korkudan vazgeçtim. Şimdi ölüyorum ve
artık korkmam için hiçbir sebep yok.. İşte gerçek.. Ben tuzlu kahve sevmem. O garip ve rezil
bir tat.. Ama seni tanıdığım andan itibaren bu rezil kahveyi içtim. Hem de zerre pişmanlık
duymadan. Seninle olmak hayatımın en büyük mutluluğu idi ve ben bu mutluluğu tuzlu
kahveye borçluydum. Dünyaya bir daha gelsem, her şeyi yeniden yaşamak, seni yeniden

tanımak ve bütün hayatımı yeniden seninle geçirmek isterim, ikinci bir hayat boyu daha tuzlu
kahve içmek zorunda kalsam da.." Yaşlı kadının gözyaşları mektubu sırılsıklam ıslattı. Lafı
açıldığında birgün biri, kadına "Tuzlu kahve nasıl bir şey" diye soracak oldu.. Gözleri
nemlendi kadının.. "Çok tatlı!.." dedi.. Hazırlayan: Selda Avcı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14286.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı Söyleşileri, Köşe Yazıları Ve Özel
Haberleri İle Kayseri Gündem’de
Selda Avcı Kayseri Gündem'de...
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Selda Avcı Tuzlu Kahve Söyleşileri, Özel Haberleri ve Köşe Yazıları ile artık Gazeteniz
Kayseri Gündem'de... Selda Avcı'yı her gün gazeteniz Kayseri Gündem'den takip
edebilirsiniz...
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14287.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Selda Avcı'nın Mutfağı... Meyveli Tart Kek
Hatay'dan gelen denenmiş bir tarif... Sera Kavas hanıma teşekkür ederiz. ..

25 Temmuz 2015 Cumartesi 11:37

Meyveli Tart Kek Malzemeler: 2 yumurta 1 çay bardağı şeker 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı
sıvıyağ 1 kabartma tozu 1 vanilya Kreması: 2su bardağı süt, 1kaşık un, 1kaşık nişasta, 3kaşık
şeker, 1 vanilya bütün malzemeleri karıştırıp pisiriyoruz. Üzerine şeftali, muz, kiraz
diziyoruz.

En son minik tart jölesi tarife göre pişirip ılıtıyoruz kaşık yardımıyla meyvelerin üzerine
döküyoruz afiyet olsun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14288.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Kocasinan Belediyesi başarılı öğrencileri
Avrupa'ya uçurdu
Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Yurtdışı Bilim Müzesi Gezisine' katılmaya hak
kazanan öğrenciler Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte Avrupa’ya uçtu.
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Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Kocasinan ilçesinde okullarında
derece yapan öğrenciler yurtdışı bilim müzesi gezisi için Erkilet Havalimanı'nda hazır
bulundu. Havalimanında konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet
Çolakbayrakdar, “Öncelikle bugünkü çıkacağımız yolculuğun hayırlı olmasını diliyorum.
Öğrencilerimizle burada sohbet ederken bekledikleri bölümleri kazandıklarını öğrendim. Bu
da beni çok mutlu etti. İnşallah mutluluk içerisinde okuyacakları, kendilerine, ailelerine
vatana millete faydalı hizmetler verecek bölümleri kazanmışlardır ve iyi bir eğitim
alacaklardır. Kardeşlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün burada Kocasinan
Belediyesi olarak organizasyonunu yapmış olduğumuz yurtdışı bilim müzeleri gezisi başarılı
öğrenci kardeşlerimizle birlikte bu programda bir aradayız. Çalışmayı, üretmeyi disiplin
haline getiren bu çalışmanın neticesinde de başarı elde etmeyi bilmiş olan bu değerli
öğrencilerimizle
birlikte
yurtdışı
gezisine
çıkacağız”
diye
konuştu.
Çolakbayrakdar, “Bizim Kocasinan Belediyesi olarak buradaki amacımız bu başarı ve
çalışmayı ödüllendirmek. İnşallah gelecek sene için arkadaşlarımızla bu organizasyon içinde
yer almak için tatlı bir rekabet oluşur diye düşünüyorum. Diğer yandan gençlerimiz yurtdışına
gittikleri zaman farklı kültürleri, farklı tarihleri orada tanıyor hale gelecekler. Bu
arkadaşlarımız biliyoruz ki gelecekte Türkiye’nin yöneticileri, mühendisleri, doktorları bu
arkadaşlarımızın arasından çıkacak. Kocasinan Belediyesi olarak insanı hedef alan bir
belediyecilik anlayışımız var. Buradaki yapılan çalışmalarda hedefini insan alan çalışmaların
içerisinde tabi ki gençlerimize yapılan yatırım geleceğin mimarları sizler olduğunuza göre
sizlere yapılan yatırım şüphesiz ki karşılıksız değil. Bu vesile ile yolculuğunuzun hayırlı
olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet doğan ise, “Başarılı arkadaşları burada görmek çok
hoşuma gitti. Hepinizi tebrik ediyorum. Burada Kocasinan Belediyemizi de tebrik etmek
istiyorum. Bu şekilde öğrencileri teşvik etmesi gayet güzel. Özellikle yurtdışına gidiyor
olmanız size özgüveninizin artması açısından iyi olacaktır. Bu açıdan sizlere hayırlı
yolculuklar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14289.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Kocasinan Kaymakamı Candan’dan en anlamlı
öğle yemeği
Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, ‘Yaşlılarımız Baştacımızdır’ projesi kapsamında Ayşe ve
Duran Han çiftini ziyaret ederek, kendileri ile birlikte öğle yemeği yedi.
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Ayşe (67) ve Duran Han (77) çiftini ziyaret eden Kocasinan Kaymakamı Ali Candan,
kendileri ile öğle yemeği yedi. Candan ayrıca çifte ihtiyaçları ile ilgili sorular sordu. Ziyaret
sonrası konuşan Candan, “Bugün mütevelli heyetimizle birlikte Ayşe teyzemizi ve Duran
amcamızı ziyaret ettik. Beraber öğle yemeği yedik. Geçen yıldan buyana devam ettirdiğimiz
‘Yaşlılar Baştacımızdır’ projesi çerçevesinde bugün buraya geldik. Zaten kimsesi olmayan
yaşlılarımıza personellerimiz aracılığıyla evdeki bakım ve temizliklerini yaptırıyoruz.
Ramazan ayında da iftarlarını getirtmiştik. Böyle fırsat buldukça da mütevelli heyeti
üyelerimizle birlikte ziyaret ediyoruz. Burada yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz”
diye konuştu.
67 yaşındaki Ayşe Han ise yapılan ziyaretten çok mutlu olduğunu belirterek, Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan’a teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14290.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Sıcaktan bunalanlar kendilerini süs havuzuna
attı
Kayseri’de hava sıcaklarının artmasından dolayı bunalan vatandaşlar, kendilerini süs
havuzlarına atarak serinlemeye çalıştı.
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Kayseri’de etkili olan aşırı sıcaklar vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. Sıcaklardan
bunalan vatandaşlar, serinlemek için değişik yöntemler uyguluyor. Özellikle öğle saatlerinde
sıcaklığın iyice artmasıyla çocuklar, serinlemek için süs havuzlarına giriyor.
Kentteki aşırı sıcakların bir süre daha etkisini göstereceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14291.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Zabıtadan seyyar satıcı operasyonu
Kayseri’de Melikgazi ve Kocasinan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, yol üzerinde kavun
satan aracı durdurarak ürünlere el koydu.
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Kocasinan ve Melikgazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa
Caddesi üzerinde kavun satılan aracı durdurdu. Aracın ve satıcının incelenmesinin ardından
araçta bulunan kavunlara belediyeye ait kamyonete yüklenerek el konuldu.
Zabıta ekipleri tarafından seyyar satıcıya işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14292.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Türk yıldızlarından nefes kesen gösteri
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Kayseri’de yaptığı gösteri
nefesleri kesti.
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Kayseri’de gösteri yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları
nefesleri kesti. Akrobasi timi yaptığı çeşitli gösteriler ile vatandaşların beğenisini topladı.
Düzenlenen programa ise Anadolu Ajansı ve TRT dışında basın mensupları alınmadı. Saat
14.00’te başlayacağı duyurulan gösteri saat 17.15’te başladı. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı
akrobasi timi Türk Yıldızları çeşitli gösteriler yaptı. Zor hareketler yapan akrobasi timini
vatandaşlar hayranlıkla izledi. Vatandaşlar gösteri sonrası "Gerçekten çok güzel. İlk kez böyle
bir şeye şahit oluyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14293.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Yeni müftüden 'Güven' veren mesajları
Kayseri İl Müftülüğü tarafından ilk kez düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan yeni
müftü Doç. Dr. Şahin Güven: “Geleceğin Kayseri’sinin, geleceğin Kayserililerinin, geleceğin
Kayserili gençlerinin ailelerinin daha huzurlu daha mutlu daha dindar daha mütedeyyin bir
hayat yaşamalarını sağlamak, öncelikle bizim çalışmalarımıza bağlıdır. Bu sebeple sadece
memuriyet görevini değil bir dava bilinci içerisinde derdi olan insanlar olarak çalışma yapma
gayreti içerisinde olmamızı sizden bekliyorum” dedi.
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Ali Maraşlıgil'in emekliye ayrılması ve Kayseri İl Müftülüğü'ne Doç. Dr. Şahin Güven'in
atanması sonrasında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde devir-teslim töreni
gerçekleştirildi. Kayseri İl Müftülüğü tarafından organize edilen devir-teslim töreni ilk olma
özelliğini taşıyor.
Eski İl Müftüsü Ali Maraşlıgil'in Nisan ayında emekli olması ile Müftü Vekili olarak Galip
Koçer görev yaptı. 4 ay sonra ise Kayseri İl Müftülüğü'ne Doç. Dr. Şahin Güven atandı. İl
Müftülüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde din görevlileri ve

müftülük personelinin katılımıyla devir-teslim töreni düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri eski
Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, Kayseri Din Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr.
Abdulkadir Kabdan, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Lütfullah
Cebeci, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Altunkaya, emekli il müftüleri, ilçe
müftüleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Eski müftü Ali Maraşlıgil'in konuşmasından sonra yeni Müftü Doç.Dr. Şahin Güven bir
konuşma gerçekleştirdi.
“Daha aşkla çalışacağız”
Konuşmasına 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlayarak başlayan İl Müftüsü
Doç. Dr. Şahin Güven: “Her yeni başlangıç gibi ben bunu da yeni bir başlangıç olarak kabul
ediyorum. Bundan sonra yaptığınız her türlü görevinizde sizlere yardımcı olacağımı ve
bundan sonra daha aşk ve şevkle din hizmetlerini yerine getireceğimi, bunun için çalışmamız
gerektiğini ve müftülüğümüz olarak hizmetinizde olduğumu bildirmek istiyorum.
Halkımıza daha iyi bir din hizmeti vermenin hedefi içerisinde olmalıyız. Eğer meslektaşlarım
arasında bu kuruma aidiyet duygusunda yıpranmalar varsa bir an önce bunları gidermek için
elimizden gelen gayreti göstereceğimize şimdiden söz veriyorum” dedi.
“Ehli ile istişare edeceğiz”
Güven 3 ilkeden bahsedeceğini belirterek, bu ilkelere göre karşılıklı diyaloglarını ve
ilişkilerini kuracağını şimdiden taahhüt ettiğini kaydetti. Güven, birinci ilkesinin ehli ile
istişare etmek olduğunu söyleyerek: “Eğer yapmak istediğimiz bir iş varsa ya da bir
sorunumuz varsa öncelikle o sorunu çözebileceğimiz kişilerle istişare yapacağız.
Arada hiçbir aracı ve engel olmadan yapacağımız işlerde birbirimize ulaşacağız. Ülkemizin
her tarafında olduğu gibi muhafazakar bir kent olmasına rağmen Kayserimizde dini hizmetler
konusunda ne kadar çaba gösterirsek gösterelim daha fazla ihtiyacı olduğunu ve gençliğimizin
elden gitmekte olduğunu, annesi babası namaz kılan gençlerimizin kötü alışkanlıklar
kazandığını görüyoruz. Bunlar bizim için bir sorumluluktur. Bu sorumlulukları yerine
getirmek zorundayız.
“Haksız bir taleple kimse gelmemeli”
İkinci ilkesinin aracısız bir şekilde diyalog halinde olacağını belirten Güven, sözlerine şöyle
devam etti: “Amir ve memur ilişkisine yerine aynı hedefe kilitlenmiş meslektaşız. Herhangi
bir engel olmaksızın gerekirse hepinizin ayağına gideceğim. Sizin de benim makamıma gelip
konuşmanızda hiçbir engel olmayacak. Ancak haksız bir taleple kimse gelmemeli.
“Daha dindar bir nesil bizim çalışmalarımıza bağlı”
Üçüncü ilkelerinin herkes inişini en iyi şekilde yapmak olduğunu vurgulayan Güven: “Herkes
içerisinde bulunduğu ortamı üstlenmiş olduğu görevi en iyi şekilde yapacak. Bunu yaparken
bir meslektaşımızın eksiklikler olabilir. Eksiklikleri ile yaşamamalı o eksikliklerini gidermesi
için önce kendisi gayret göstermeli sonra bizden destek istemeli.
Geleceğin Kayseri’sinin, geleceğin Kayserililerinin, geleceğin Kayserili gençlerinin
ailelerinin daha huzurlu daha mutlu daha dindar daha mütedeyyin bir hayat yaşamalarını
sağlamak, öncelikle bizim çalışmalarımıza bağlıdır. Bu sebeple sadece memuriyet görevini
değil bir dava bilinci içerisinde derdi olan insanlar olarak çalışma yapma gayreti içerisinde
olmamızı sizden bekliyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.
Güven’in konuşmasını ardından devir teslim töreni, gerçekleştirildi. Devir-teslim töreninin
akabinde Diyanet İşleri eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan dua etti. Duanın
ardından tanışma programı düzenlendi.
Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14298.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Akkışla'da hizmetler devam ediyor
Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, "Akkışla'mıza en güzel ve en kaliteli hizmetleri getirip
sunacağız" dedi.
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Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül, bası mensupları ile bir araya geldi. Burada Akkışla'da
yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Ergül, "Akkışla’nın geride kalmışlığı ve hizmetlerin
bizim dönemimizden önce gelmemesi basına biraz uzak kalmasından kaynaklandığının
kanaatindeyiz. İnşallah bundan sonra gazeteci kardeşlerimiz ile iç içe omuz omuza olacağız.
Akkışla’mıza en güzel ve en kaliteli hizmetleri getirip hizmete sunacağız. Büyükşehir
Belediyemiz ile görüşerek problemlerimizi dile getirdik. Şuanda hayatta olan projelerimiz var
ve yapımı tamamlanan projelerimiz oldu. 15-16 aylık bir belediye başkanlığı sürecim var ve
inşallah 2.5 yıl içerisinde bizler Akkışla’yı görmeyen insanlar için ‘hakikaten güzel ve şirin
bir ilçeymiş’ dedirteceğiz. Zaman zaman vatandaşlarımızın sızlanması oluyor ama bir hizmet
gelirken bunun bir külfeti olmalıdır. Bugün bir kanalizasyon yapılıyorsa, içme suyu
yapılıyorsa elbette burada vatandaşlarımız geçici sıkıntı çekecekler. Bu konuda da
vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. İnşallah Akkışla’mız en azından AK Partili
belediye başkanlığı döneminde bana göre hizmetin doruğuna çıkacak ve vatandaşlarımız
gerçekten layık olduğu hizmeti alacaklar" dedi.
Yapımı devam eden projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Ergül, "Şuanda devam eden
içme suyu projemiz var. yaklaşık olarak Akkışla’da 40 yıldan beri aspesli borular mevcut ve
40 yıldır vatandaşım buradan su içiyor. Allah’ın izniyle biz burayı 53 kilometre
tamamlayacağız. Gömürgen’de 36 kilometre olan kanalizasyon çalışmamız devam ediyor.
Bunlar büyük projelerdir. Kilitli parke çalışmalarımız her mahallemizde devam ediyor. 46
kilometre yolumuuz şuanda ikinci kaplama asfalt yapılıyor. Akkışla’ya birşeyler yapmaya
çalışıyoruz. Projemiz ve hizmetimiz çok. Projelerin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14299.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Çerkes Kültürünü tasarladığı kıyafetlerde
yaşatıyor
Kayseri'de yaşayan Dicle Yavuz, Çerkes kültürünün unutulmaması için Çerkes kıyafetleri
tasarlıyor. Yavuz, tasarladığı kıyafetleri yurtdışına da ihraç ediyor.
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Kayseri'de yaşayan Dicle Yavuz, Çerkes kültürünün unutulmaması için kolları sıvadı. Kendi
imalathanesinde Çerkes kıyafetleri tasarlayan Yavuz, tasarladığı kıyafetleri yurtdışına ihraç
ediyor. Çerkes kültürünü yaşatmak için bu işe başladığını söyleyen Yavuz, "Yaklaşık 10 sene
oldu. Önce hobi olarak başladım. Hobi dememin sebebi kültürel bir eksiklik his ettiğim için
kendi çapımda bir şeyler yapmaya başladım. Kültürel bebeklerle başladım bu işe. İlk
yaptığımda saat üçtü ve sabaha kadar seyretmiştim. Çok hüzünlenmiştim. Daha sonra sünnet
kıyafetleri, gelinlik, ve damatlıkla devam etti" dedi.
Yavuz, "Bu talebi oluşturmak için baya uğraştık tüm Türkiye’yi dolaştık. Festivallerde bu
kıyafetlerimizle tanıtım yaptık ve bu talebi oluşturduk. Bu işte başarılı olduğumu
düşünüyorum çünkü bu işi yapmak isteyen bir sürü insan bana geldi. İnşallah nefesim yettiği
sürece devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14300.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Cumhurbaşkanı'nın hediyesini 7 iaşe
karşılığında verdi
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına düzenlediği iftar yemeğinde hediye aldığı ve
üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yazılı
olan kalemi, sosyal medya üzerinden ihtiyaç sahipleri için 7 iaşe paketi karşılığında verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sivil toplum kuruluşları temsilcileri adına verdiği
iftar yemeğine katılan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ilginç bir
uygulamaya imza attı. İftar yemeğinin ardından kendisine hediye edilen kalemi, sosyal medya
üzerinden takipçileri ile paylaşan Şahin, hediye aldığı kalemi 3 iaşe karşılığında açık oturuma
soktu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açık oturumda 7 iaşe karşılığında kalemi arkadaşına
veren Mahmut Şahin, belirlediği ihtiyaç sahiplerine iaşeleri teslim etti. Şahin,
"Cumhurbaşkanımız 14 Temmuz’da Ramazan’ın son haftası, sivil toplum kuruluşlarını iftara
davet etti. Bizde davete katıldık ve iftarımızı yaptık. Kendisi ile tanıştık ayaküstü bir
sohbetten sonra, katılanlara birer dolma kalem hediye etti. Kalem de kaliteli güzel bir kalem
ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazıyor. Ramazan ayında bu hediye
anlamlı ve sonuçta bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın kalemi. Fakat bu kalemin benim
yazmamdan ziyade 'birilerine faydası olur mu?' diye bir fikir aklıma geldi. İftar dönüşü de
kalemin fotoğrafını çekip sosyal medya da paylaşıp 'bu kalemin paketini açmadan 3 tane iaşe
paketi verene vereceğim' yazılı bir fotoğraf paylaştı. Ramazan da bu yardım duygusu daha bir
artıyor. Yokluk anlaşılıyor, Ramazan duygusundaki açlık o duyguları artırıyor.'Türkiye de ilk
defa fakir sofrasına oturan Cumhurbaşkanı’nın kalemi de o fakirlerin evlerinde bir faydaya
neden olabilir mi?' diye düşündüm. Hakikaten güzel de tepki aldık. 7 iaşe paketine kalemi
verdik" ifadelerini kullandı. 7 iaşe karşılığında kalemi alan Kemal Oral da, aldığı kalemi
üniversite öğrencisine hediye edeceğini söyledi. Oral, "Bunu temelinde sosyal projeye imza
atmak, Ramazan gününde güzel bir iş yaparak buna vesile olduk. Arkadaşım böyle bir teklif
sundu ve bizde vesile olduk. Biz bunu güzel bir şekilde yapalım, güzel iaşe paketleri verelim,
bu kalem de çok güzel ve anlamlı bir hediye. Ben bu kalemi kendime de almıyorum. Kalemi 7
aileyi sevindirirken, mutfaklarına katkı sağlarken bu kalemi alıp ben mutlu olmayacağım.
Bende bir üniversite öğrencisine hediye etmek istiyorum. Bunda ki amacım da üniversite
öğrencisi gençlerimiz, bu kalemi güzel işlerde kullansın diye bu kalemi hediye edeceğim"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14301.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Tekden STK ziyaretlerine devam ediyor
Milletvekili seçildiği günden beri çalışmalarına aralıksız devam eden Ak Parti Kayseri
Milletvekili Kemal Tekden sivil toplum örgüt ziyaretlerine devam ediyor.
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Bu kapsamda Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneğini ziyaret eden Tekden, dernek başkan
ve yöneticileri tarafından sıcak ilgi ile karşılandı. Kayseri İmam Hatip mezunları derneği
başkanı Ali Şahan, milletvekilimiz Kemal Tekden’ in ziyaretleri bizleri oldukça memnun etti
dedi. Dernek hakkında bilgiler veren Şahan, derneklerine bağlı yurt ve öğrencilere yapılan
yardımları ve sorunları aktardı.

Kayseri İmam hatip mezunları dernek ziyaretinde konuşan Tekden, "Bu gün buraya ziyarete
geldik. Kayserimizde yüzlerce sivil toplum kuruluşu var. Hepside gönüllülük esasına göre
çalışıyorlar. Bu da kolay değil. Allah hepsinden razı olsun. Bizlere düşen görev sivil toplum
örgütlerini elimizden geldiğince desteklemek" dedi.
Tekden, "28 Şubat ta çok sıkıntılar çeken İmam hatipler, artık bu tür sıkıntıların içerisinde
değiller. İmam hatiplerden mezun olanlardan kimseye zarar gelmemiştir. Bu tür okulların
arttırılması gerekmektedir. Kendi değerlerine sahip insanların yetiştirilmesi için çaba sarf
etmemiz bizim borcumuz. Yaptığınız faaliyetler taktire şayan. Bu tür sivil toplum örgütlerinin
faaliyetlerine desteklemek gerekir. Allah sizlerden binlerce razı olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14302.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Anız yangını itfaiyeyi hareket geçirdi
Kayseri'de Danışmentgazi mahallesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile
söndürüldü.
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Edinilen bilgiye göre, Danışmentgazi mahallesinde bulunan boş bir arazide anız yangını çıktı.
İhbar üzerine kısa süre içerisinde yangının çıktığı araziye giden itfaiye ekipleri, kısa sürede
yangını söndürdü. Yanan arazinin bir fabrikanın yakınında bulunması paniğe yol açarken,
yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14303.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Melikgazi hizmetleri ile her yerde
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2015 yılı içinde Fen İşleri
Müdürlüğünce yapılan 116 ihalenin şu anda ilçenin 145 ayrı noktasında çalışmaların devam
ettiğini, yol, asfalt ve yapım şefliklerince yapılan bu çalışmalar ile ilçenin şantiye alanına
döndüğünü bildirdi.
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Mimarsinan, Anbar, Battalgazi, Karacaoğlu, Osmanlı, Kâzımkarabekir, Gesi ve Yeniköy
Mahallesi’nde daire olmak üzere 412 dairenin Kentsel Dönüşüm Projesikapsamında devam
ettiğini hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Gesi, Tınaztepe, Yeniköy ile Bel-sin ve
Mimsin semtlerinde Sosyal ve Spor Tesisleri yapıldığını, 2 ayrı mahallede Kapalı Semt Pazar
yeri inşa edildiğini ve 2 okul inşaatının yine yapım aşamasında olduğunu, 2 okula kapalı spor
salonu, 4 mahallede dış cephe yenilenmesi gibi çalışmaların devam ettiğini belirtti.
2015 yılında bütçenin 225 milyon lira olduğunu ve sadece alt yapı, yol açılması ve bina ve
tesis yapımı için 112 milyon lira ödenek ayrıldığını ancak bunun yanında kamulaştırma, asfalt
ve mıcır alımı gibi giderlerin olmadığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile
ilgili olarak şunları söyledi:
"Melikgazi Belediyesi olarak planlı gelişime ve semtler arasında denge unsuruna önem
veriyoruz. Şehrin merkez semtlerinde hangi hizmet var ise en köşedeki semtte de aynı hizmet
ve yatırım vardır. Kentleşme politikamızda çok merkezli şehir planlıyoruz. Yani Bel-Sin,
İldem, Beyazşehir, Gesi, Hisarcık gibi bölgelerde sosyal tesisleri, spor alanları ve en önemlisi
çarşı merkezleri oluşturuyoruz. Belediyenin birçok hizmetini semtlere ulaştırarak şehir
merkezinde yükü azaltıyoruz. Meslek edindirme, nikâh işlemleri, denetim gibi hizmetler
semtlere dağılmış durumdadır. Dolayısıyla bu tür kentleşme çalışmalarımız ‘Kayseri Modeli’
olarak bilinmektedir. Birçok uygulamada başarılı olan projelerimiz örnek alınmaktadır"
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 2015 yılında 104 ihalenin yapıldığını ve 12 ihalenin ise
önümüzdeki günlerde yapılacağını ve yılın ilk 7 ayında 116 ihalenin yapılmış olacağını
sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14304.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

52 yaşındaki dağcı kadın Erciyes'te hayatını
kaybetti
Kayseri'de Erciyes dağına tırmanırken dengesini kaybettikten sonra düşerek başını kayaya
çarpan kadın dağcı, hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, bir grupla Erciyes Dağı Sütdonduran Mevkii'ne tırmanan A.E. (52),
tırmanış sırasında dengesini kaybederek yere düştü. Başını kayaya çarpan A.E., hava
ambulansı ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan A.E., yapılan tüm
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14305.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

Türkiye'yi imam-hatipliler değiştirdi
İmam-Hatip camiası Kayseri’de buluştu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Kayseri İmamHatip Lisesi Mezunları hasret giderdi. Tanınmış hocaların, yazarların ve bürokratların
katıldığı programda yapılan konuşmalarda imam-hatiplerin Türkiye için önemi vurgulandı.
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Kayseri İmam Hatip Mezunları Derneği (KİMDER) tarafından geleneksel olarak düzenlenen
İmam Hatip Ailesi Pikniği'nin 10'uncusu Fuar piknik alanında gerçekleştirildi. Pikniğe katılan
AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Türkiye'nin gidişatını imam hatipliler
değiştirdi" dedi.
Fuar alanında düzenlenen pikniğe, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki, Ahmet
Doğan, Kemal Tekden, Havva Talay Çalış, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik,
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KİMDER yönetim kurulu üyeleri ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Yapılan konuşmalarda AK Parti hükümetinin bu okulların önünü
açtığı vurgulanarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği
geçenlere teşekkür edildi.
“Bu ülkede bir çığır açtılar”

Kur'an-Kerim tilaveti ile başlayan piknikte katılan milletvekilleri adına bir konuşma yapan
AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "İmam hatipliler bu ülkede bir çığır
açmıştır. Sadece belediyeler de, yereldeki hizmetlerde başarılı hizmetler yapmanın yanı sıra
Türkiye çapında da ülkenin kaderini değiştirecek en önemli olaylara imam-hatipliler imza
atmıştır. Bundan 13 yıl önce bitmiş bir ekonomi, sarsılmış bir ortam, patlamak üzere olan bir
sosyal dokuya bir imam hatipli gelmiştir ve neşter vurmuştur. Her iş de o günden bu tarafa iyi
gitmiştir" dedi.
Programda konuşmalar ve plaketlerin takdiminin ardından vatandaşlara geleneksel bulgur
pilavı, ayran ve lokma tatlısı ikram edildi. Kazanın başına geçen Mehmet Özhaseki, Ahmet
Doğan, Kemal Tekden, Havva Talay Çalış, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç vatandaşlara pilav dağıttı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14306.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

MHP Kayseri Milletvekili Kilci dert dinledi
Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci hafta sonunu il binasında
partililer ve vatandaşlarla buluşarak geçirdi.
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MHP İl Başkanlığı’nda vatandaşların dertlerini dinleyen Kilci, merak edilen sorulara da cevap
verdi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin tek başına iktidarına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden
Kilci, bununla birlikte ülkenin içinde bulunduğu durumdan biran önce kurtulmak için
Milliyetçi kadroların görevi gelmesi gerektiğini ifade etti.
Kilci, “Vatandaşlarımız ve partililerimiz ile sürekli bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu sebeple
bu hafta sonu nöbetçi vekil olarak Kayseri İl Teşkilatımıza vatandaşlarımızı dinledik.
Öncelikle ekonomik ve sosyal sıkıntıların çok olduğunu görüyoruz. İşsizlikte bunun yanında
büyük bir sorun olarak görünüyor. İnsanlarımızın sorunlarına çözüm olabilmek için elimizden
geleni yapıyoruz. Özellikle hükümet arayışlarının devam ettiği bir süreçte MHP’nin tek
başına iktidarına ne kadar çok ihtiyaç olduğunu bir kez daha anlamış bulunmaktayız. İnşallah
bu sorunlar kısa sürede çözülür" dedi.
Kilci ayrıca, "Son günlerde PKK eylemlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Bugüne kadar
şımartılan bu bölücü örgüt ile böyle mücadele edilemeyeceği herkesin malumu. Bu sebeple
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hükümet kurma da çözüm süreci ile alakalı olan
maddenin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha görmüş durumdayız. İnşallah bu günler kısa
sürede geçer ve devletimiz bu bölücü hainlere hak ettiği dersi verir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h14307.html
Erişim Tarihi: 27.07.2015

