KAYSERİ HABER ARŞİVİ
21.07.2014–27.07.2014
Harikalar Diyarında Bengal Kaplanı Ve Vervet
Maymunu Yavruları İlgi Odağı Oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler katıldı. Son
birkaç hafta içerisinde dünyaya gelen Bengal Kaplanı ve Vervet Maymunu yavruları ilgi
odağı oldu.Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği bölümler...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ne yeni üyeler katıldı. Son
birkaç hafta içerisinde dünyaya gelen Bengal Kaplanı ve Vervet Maymunu yavruları ilgi
odağı oldu.
Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alan yırtıcı hayvanlar barınağındaki
Bengal Kaplanı'nın dünyaya gelişi, sayıları giderek azalan türü için de önemli bir gelişme
olarak değerlendirildi.
Dünyada yaklaşık 4 bin 500 civarında olan ve çoğunluğu Hindistan'da yaşayan Bengal
Kaplanları, 95 ile 110 gün arasında süren gebelik dönemlerinden sonra dünyaya geliyor.
Doğduklarında 1-2 kg civarında bulunan bu yırtıcı, yetişkin hale gelince 200 kilonun üzerine
çıkabiliyor.
Daha çok örümcek maymun olarak bilinen Vervet Maymunları ise 5 aylık gebelik süresinden
geçtikten sonra dünyaya geliyor. Yetişkin boyları 40-50 cm, kiloları ise 4,5-5,5 kilo arasında
değişiyor. 20 yıla kadar yaşayabilen bu maymun türleri Afrika'nın güney yarısı ile Batı Hint
adaları gibi kısıtlı alanlarda hayatlarını devam ettirebiliyorlar.
YAVRU TİLKİLERE REHABİLİTASYON
Öte yandan yaklaşık 1 ay önce ihbar üzerine farklı yerlerde yaralı olarak bulunan iki tilki
yavrusu, tedavilerinin ardından hayvanat bahçesindeki yerlerini aldı.
Tedavileri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Veterinerlik
Binası'nda yapılan tilkilerden birisine bacağı kırıldığı için pin takıldı. Tedavileri tamamlanan
tilkiler, tamamen iyileşene kadar Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde misafir edilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7972.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Pınarbaşı Esnafı İftarda Buluştu
Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlığı esnaflarla iftarda bir araya geldi.Pınarbaşı
Öğretmen evi bahçesinde verilen yemeğe ilçe kaymakamı Kamil Aksoy, ilçe Garnizon
komutanı Yüzbaşı Erdoğan Mutlu, İlçe Müftüsü Reşat...
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Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanlığı esnaflarla iftarda bir araya geldi.
Pınarbaşı Öğretmen evi bahçesinde verilen yemeğe ilçe kaymakamı Kamil Aksoy, ilçe
Garnizon komutanı Yüzbaşı Erdoğan Mutlu, İlçe Müftüsü Reşat Üstün, İlçe Emniyet Müdürü
Temel Selman, Ak Parti ilçe Başkanı Tuncay Altıparmak, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar
Birliği başkanı Ahmet Övünç, daire müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı.
Esnafların bir araya gelerek birlik ve beraberlik göstermelerinin ilerde büyük projelere gebe
olacağını belirten İlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, İftar öncesi yatığı konuşmada “Pınarbaşı
Öğretmenevi ilk defa bu kadar kalabalığa şahitlik ediyor. Bunun bir Ramazan ayında ve bir
iftar vaktinde gerçekleşmesi hem sizin adınıza hem de bizim adımıza çok sevindirici bir olay.
Bu iftarımızda bizi yalnız bırakmayan Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar birliği başkanımıza ve
Kayseri'den gelen misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.''dedi.
Böyle bir etkinliğin ilçede ilk defa yapıldığını bundan sonrada devam edeceğini belirten
Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası başkanı Kadir Akbaş “Bu tür etkinliklerin asıl amacı
birlik ve beraberliği sağlamaktır. Katkıda bulunan ve bizi yalnız bırakmayarak onurlandıran
ilçe protokolümüze ve ilçe esnafımıza teşekkür ediyorum’’dedi.
Program ilçe müftüsü Reşat Üstün'ün duası ile son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7973.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Vali Orhan Düzgün Kıbrıs Barış Harekatına
Katılan Kahramanlarla İftarda Buluştu
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’nın Paraşüt
Taburu’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kıbrıs Gazileri onuruna iftar yemeği verdi.Vali
Düzgün ve eşi Gül Düzgün, Kıbrıs Barış Harekatı’nın...
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de konuşlu 1. Komando Tugay Komutanlığı’nın Paraşüt
Taburu’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Kıbrıs Gazileri onuruna iftar yemeği verdi.
Vali Düzgün ve eşi Gül Düzgün, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 40’ncı yıldönümünde düzenlenen
iftar programında harekâta katılan Kıbrıs Gazilerini eş ve çocukları ile birlikte Talas Valilik
Konukevi’nde ağırladı.
Yavru vatan Kıbrıs’a özgürlüğünü kazandıran ve bu uğurda canlarını bile hiçe sayarak
fedakârca harekâta katılan Kıbrıs Gazileri ile yakından ilgilenen Vali Düzgün ve eşi Gül
Düzgün, gazilerin eş ve çocuklarının da katıldığı sohbette gazilerin anılarını dinledi.
Vali Düzgün, iftarın ardından yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 40’ncı
yıldönümünde Kıbrıs Gazileri ve aileleri ile bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet
duyduğunu söyledi.
Bundan 40 yıl önce Kayseri Hava İndirme Tugayı 3’ncü Paraşüt Taburu 2’nci Paraşüt Bölük
Komutanlığı bünyesinde silah altında bulunan kahraman askerlerimizin Kıbrıs Barış
Harekatı’na katılarak adaya barış getirdiğini ve orada yaşanan zulüm ve haksızlıkları sona
erdirdiğini kaydeden Vali Düzgün, yurdun dört bir yanından Kıbrıs Gazileri ile iftar
programında buluşmanın kendisi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek şöyle
konuştu:
“Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan siz değerli gazilerimize şükranlarımı sunuyor hepinize
ailelerinizle sağlıklı ömürler diliyorum, şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün,
Irak’ta Türkmenlerin, Gazze’de Filistinlilerin yaşadığı zulmü, işkenceyi ve katliamı
günümüzden 40 - 45 yıl önce Kıbrıs’taki soydaşlarımız yaşamışlardı. Onlar, evlerinden,
köylerinden ayrılmak zorunda kalmışlar, belki bir kamyonun kasasında kendilerince daha
güvenli bir yere gitmek zorunda kalmışlardı. Ama, Türkiye’den siz Kayseri Komando Tugayı
Paraşüt Taburu’nun da kahramanlıklarıyla Barış Harekatımız çok kısa bir süre içerisinde
sonuçlanarak oradaki soydaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması sağlanmıştı.
İnşallah bundan sonra da Kıbrıs’taki Türk kardeşlerimiz ilelebet, sonsuza kadar huzur ve
güven içerisinde yaşayacaklardır.”
Vali Düzgün, konuşmasının sonunda, barış içerisinde bir dünya temennisinde bulunarak
komşu ülkelerimizde ve Gazze’de yaşanan olayların bir an önce son bularak bayrama huzur
ve güven içerisinde girilmesini diledi.
Emekli Tuğgeneral Muammer Ünal da, 40 yıl sonra Kayseri’de bir araya gelmenin hissinin
tarif edilemez olduğuna işaret ederek, kendileriyle yakından ilgilenen Vali Düzgün’e teşekkür
etti.
Emekli Albay Orhan Ceylan ise, 2 gün boyunca Kayseri’de unutulmaz anlara tanıklık
ettiklerini, harekâta katılan arkadaşlarının eş ve çocukları ile yıllar sonra Kayseri'de bir araya
gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, “Sayın Valimiz başta olmak üzere Türk Silahlı
Kuvvetlerimize ve tüm komutanlarımıza bizi unutmadıkları için şükranlarımızı sunuyorum”
dedi.
Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral Ali Demiral, 1. Komando Tugay Komutanı
Tuğgeneral Aydoğan Aydın, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Mehmet
Cahit Bakır ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Namık Boran ile askeri ve mülki
erkânın eşleri ile birlikte katıldığı iftar programının sonunda Kıbrıs Gazileri adına Kayseri
programına katkılarından dolayı Vali Düzgün, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tümgeneral
Demiral ve 1. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan’a şükran plaketi takdim
edildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7974.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Tespih Hırsızları Yakalandı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı kişiye ait değerli tespih ve kol saatlerini çalan
hırsızları yakaladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:İlimiz
Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 5 ayrı...
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 ayrı kişiye ait değerli tespih ve kol saatlerini çalan
hırsızları yakaladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
İlimiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir iş yerinde 5 ayrı kişiye ait tespih ve kol
saatlerinin çalınması olayı ile ilgili olarak, F.Ö. ve C.K. isimli şahıslar yakalanmıştır.
Şahısların bekar evi olarak kullandıkları bağ evinde 307 adet tespih, 115 adet kol saati, 1 adet
gümüş yüzük, 2 adet güvenlik kamarası, 1 adet güvenlik kamarası kayıt cihazı ve çeşitli suç
eşyaları ele geçirilmiştir. Çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilmiştir.
Olayın şüphelisi F.Ö’ nün değişik tarihlerde Gesi Mahallesinde üç ayrı okulda meydana gelen
hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilmiş, F.Ö hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile
birlikte gönderildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7975.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Erciyes Türk Kurultayı 3 Ağustos'ta Yapılacak
Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, 3 Ağustos Pazar günü
gerçekleşecek olan kurultaya sanatçılar Ozan Arif, İsmail Türüt ile birlikte Mustafa Cemil
Kırımlıoğlu'nun da katılacağını açıkladı.Erciyes Türk...
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Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, 3 Ağustos Pazar günü
gerçekleşecek olan kurultaya sanatçılar Ozan Arif, İsmail Türüt ile birlikte Mustafa Cemil
Kırımlıoğlu'nun da katılacağını açıkladı.

Erciyes Türk Kurultayı Tertip Komitesi Başkanı Necip Dinçer, "Erciyes Türk Kurultayı adı
altında düzenlediğimiz kurultayımızı 2014 yılı 3 Ağustos Pazar günü gerçekleştirme çabası
içerisindeyiz. Kurultaya bu yıl katılım inşallah beklediğimizin üzerinde olacak" dedi.
Dinçer, "Kurultay iptal ettiğinden bu yana epey can çekiştik 300 kişi, 500 kişi bu kurultayı
devam ettirmeye çalıştık. Ama bu sene Türkiye’nin her yerinden kendi imkanları ile gelen
arkadaşlarımız oldu. Geçtiğimiz yıl 5000 bin kadar arkadaş katıldı. Bu yıl beklentimiz daha
yüksek inşallah. Eski şaşaalı günlerine tekrar dönecek inşallah" diye konuştu.
Dinçer, "Kurultayımıza bu yıl kırım Türkleri lideri Mustafa Cemil Kırımlıoğlu Bey katılıyor.
Gazetecilerden Aslan bulut, Yavuz Selim Demirağ, İsrafil Kumbasar, gibi gazeteciler buraya
intikal edecek. Yine bu işin başında baştan beri beraber olduğumuz Ozan Arif, kurultayımıza
katılacak ve eserleriyle gelenleri coşturacak. İsmail Türüt bey yine gelecek ve
ülküdaşlarımızla bir arada olacak" ifadesinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7978.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Yahyalı Belediyesi İftar Sofrası
Yahyalı Belediyesi tarafından mahallelerde düzenlenen iftar yemeğinin bir diğeri Büyükçakır
Mahallesinde verildi.Büyükçakır Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber,...
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Yahyalı Belediyesi tarafından mahallelerde düzenlenen iftar yemeğinin bir diğeri Büyükçakır
Mahallesinde verildi.Büyükçakır Mahallesinde düzenlenen iftar yemeğine Yahyalı Belediye
Başkanı Esat Öztürk, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber, Eski Belediye Başkanı Mustafa
Camcı, eski İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aydoğan ve Adem Demirci, Belediye Meclis
Üyeleri, Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, mahalle
muhtarı ve yaklaşık 750 mahalle sakini katıldı.
Yapılan yemek duasının ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Öztürk mahalle sakinleri ile
iftar yemeğinde bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını, Büyükçakır mahallesinin
sorunları hakkında Belediye meclis üyesi Erol Çakıcı ve muhtarıyla sürekli irtibat halinde
olduklarını söyledi. Öztürk, "Aciliyet arz eden problemleri kısa sürede çözmeye çalışacağız.
Ayrıca belediyemiz imkanları elverdiği sürece önemli hizmetlerde bulunacağız. Önce temiz
bir çevre sloganı ile genel temizlik yapıyoruz. Mahallenin temel ihtiyaçlarından olan çöp
konteynırlarının siparişleri verilmiş olup, kısa sürede teslim alınarak ihtiyaç duyulan yerlere
konularak temiz ve düzenli bir çevre hedefliyoruz. Ayrıca iş makinelerimizle talepler
doğrultusunda bahçe ve tarla yollarınında bakım ve yenileme çalışmaları yapıyoruz" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7979.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Kaleci Hakan Arıkan Sağlık Kontrolünden
Geçti
Kayserispor’un yeni transferi Hakan Arıkan sağlık kontrolünden geçti.Kayserispor'un yeni
transferi olan oyuncunun ilk olarak kan tetkikleri yapıldı. İç hastalıkları, göz, kulak burun
boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki...
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Kayserispor’un yeni transferi Hakan Arıkan sağlık kontrolünden geçti.Kayserispor'un yeni
transferi olan oyuncunun ilk olarak kan tetkikleri yapıldı. İç hastalıkları, göz, kulak burun
boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki muayenelerinin ardından
futbolculara akciğer ve kardiyak testlerinin yapılmasıyla sağlık kontrolleri tamamlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7980.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Kayserispor Yeni Sezon Çalışmalarını
Sürdürüyor
PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon çalışmalarını bugün yaptığı antrenman ile
sürdürdü.Karpuzatan Tesisleri'nde teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde yeni sezon
hazırlıklarını sürdüren Kayserisporlu futbolcular antrenmanın...
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PTT 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon çalışmalarını bugün yaptığı antrenman ile
sürdürdü.Karpuzatan Tesisleri'nde teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde yeni sezon
hazırlıklarını sürdüren Kayserisporlu futbolcular antrenmanın başlangıcında ısınma çalışması
yaptı. Ardından dar alanda paslaşma yapan futbolcuların hırsı dikkat çekti. Dar alanda
paslaşmanın ardından oyuncular taktik antrenmanı gerçekleştirdi. Kayserispor'un yeni kalecisi
Hakan Arıkan da kaleci antrenörü tarafından özel olarak çalıştırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7981.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Yürüyen Merdivenden Düşerek Hayatını
Kaybeden Yaşlı Kadın Defnedildi
Kayseri'de dün meydana gelen olayda yürüyen merdivenle inmek isterken dengesini kaybedip
düştükten sonra tedavi gördüğü hastane yaşamını yitiren yaşlı kadın toprağa verildi.Kayseri'de
dün akşam saatlerinde Hunat Çarşısı'nda meydana...
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Kayseri'de dün meydana gelen olayda yürüyen merdivenle inmek isterken dengesini kaybedip
düştükten sonra tedavi gördüğü hastane yaşamını yitiren yaşlı kadın toprağa verildi.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde Hunat Çarşısı'nda meydana gelen olayda Gülten T. (76),
yürüyen merdivenden inmek isterken dengesini kaybedip yere düşmüştü. Düşmenin etkisi ile
ağır yaralanan Gülten T., ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine
kaldırılarak tedavi altına alınmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Gülten T., bugün öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından
toprağa verildi. Cenazeye, Gülten T.'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7982.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Pınarbaşı'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine
Keneyle Mücadele Anlatıldı
Toplum sağlığı Merkezinde görevli Ebe Hatice Özsoy Pınarbaşı Merkezde bulunan Camilerde
Yaz kur’an Kursu Öğrencilerini, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ve Kene ısırmaları ile
ilgili bilgi verdi.KKK’nın insanlara Keneler vasıtasıyla...
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Toplum sağlığı Merkezinde görevli Ebe Hatice Özsoy Pınarbaşı Merkezde bulunan Camilerde
Yaz kur’an Kursu Öğrencilerini, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ve Kene ısırmaları ile
ilgili bilgi verdi.

KKK’nın insanlara Keneler vasıtasıyla bulaşan bir Hastalık olduğunu belirten Toplum Sağlığı
Merkezinde görevli Ebe Hatice Özsoy, “KKKA ateş, üşüme, titreme, baş ağrısı, kas ağrısı
bulantı, kusma, ishal gibi şikâyetlerle başlayan kanamalarla ölüme kadar giden bir hastalıktır”
dedi.
Hastalığın havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin uyanma zamanı olan yaz aylarında arttığını
ve sonbahar aylarına kadar devam ettiğini belirten Ebe Özsoy, “Vücudun herhangi bir yerine
kene yapışması halinde acilen bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı, kene bulunduğu yerden
çıkartılmamalıdır.” diye konuştu.
Kenelerden korunmak için tarlaya, piknik alanına giderken vücutta açık yer kalmamasına
özen gösterilmesi gerektiğini belirten Özsoy, hastalıkla ilgili öğrencilerden gelen soruları
cevapladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7983.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Başkan Özhaseki Ve Palancıoğlu Kepez'de İftar
Yaptı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, Kepez'de mahalleliyle iftar yaptı. Mahalle meydanında yüzlerce kişinin katıldığı
iftarda konuşan Başkan Özhaseki, "Nerde neye ihtiyaç var hepsini...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, Kepez'de mahalleliyle iftar yaptı. Mahalle meydanında yüzlerce kişinin katıldığı
iftarda konuşan Başkan Özhaseki, "Nerde neye ihtiyaç var hepsini biliyoruz. Kimsenin
endişesi olmasın ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
Başkan Özhaseki ve Başkan Palancıoğlu mahalleli tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Başkan Mustafa Palancıoğlu, Kepez'in sorunlarını tespit edip çalışmalara başladıklarını
belirterek, "Futbol sahası için yer tespiti yaptıktan sonra Büyükşehir Belediyemizle yapımına
başlayacağız. Elektrik ve su ile ilgili sıkıntıların çoğu bayramdan önce çözülecek. Kepez'de de
yoğun yapılaşma var. Kaçak yapının önüne geçip sağlıklı yapılaşma için ilçe genelinde imar
çalışması yapıyoruz. 1-1,5 yıl gibi tamamlanmasını bekliyoruz. İyi niyetle çalışıyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise, konuşmasına İsrail'in Filistin'e yönelik
saldırılarına değinerek başladı. İsrail'in masum Müslümanları katlettiğini ifade eden Başkan
Özhaseki, "Maalesef yaşanan acılar nedeniyle ne iftarımızı ne de sahurumuzu yapabiliyoruz.
Belki daha acısı bütün dünyanın bu soykırımı seyretmesi. Suriye'de de aynı zulüm devam
ediyor. Düşünün Suriye nere Kayseri nere, ama insanlar oradan kalkıp şehrimize geliyor.
İslam coğrafyasında maalesef zulüm var. Çok şükür ülkemizde birlik ve beraberlik var" diye
konuştu.

Başkan Özhaseki, Kepez'e futbol sahası yapımı için çalıştıklarını anlatırken, "Yer tespitinin
ardından çalışmalar başlayarak yılsonuna kadar tamamlayacağız. Mahallelerimizin bütün
ihtiyaçları için bizler varız. Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadesini kullandı.
Ramazan şerbeti ikramının yapıldığı Kepez'deki iftarın ardından Başkan Özhaseki ve Başkan
Palancıoğlu, Başakpınar Mahallesine geçerek vatandaşlarla sohbet etti. Çayların da
yudumlandığı sohbette Başkan Palancıoğlu, "Malatya yolu kısmına lise yapımı için
gayretimiz sürüyor. Alt yapıyla ilgili büyük işler yapıldı, ulaşımla ilgili Büyükşehir Belediyesi
yeni otobüsler alacak. Futbol sahasını da Büyükşehir Belediyesi ile yapıyoruz. İhtiyaç ne ise
yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.
Başkan Özhaseki de 16 ilçeye hizmet vermeye başladıklarını kaydederek şöyle konuştu:
"Nerde neye ihtiyaç var biliyoruz. Büyük bütçeli işler kolay olmuyor ama hiç kimsenin
endişesi olmasın ne gerekirse yapıyoruz. Başakpınar girişindeki asfaltımız sürecek, lisenin
inşaatına inşallah başlayacağız. Gençlerimiz için mükemmel bir spor tesisi yapılıyor, bu yıl
içinde biter. Birkaç yıl önceki söylenen arıtma tesisi, kanal gibi sorunlar çözüldü. Daha
yaşanabilir Başakpınar için gayret ediyoruz, kimse endişe etmesin"
Dünyadaki İslam alimlerinin ümitlerinin Türkiye olduğunu aktaran Başkan Özhaseki şunları
söyledi: "Bir tek ümidimiz sizsiniz, ne olur güçlü olun diye bize çağrıda bulunuyorlar. Bizim
de etrafımızdaki gibi kendi içimizde ateş hattına düştüğümüzde kendilerine kimsenin
bakamayacağını söylüyorlar. Yani etrafımızdaki coğrafyada insanlar bizden ümitli, bunun için
çalışıyoruz. Onlar Çanakkale'de Filistin'den gelip bizim için çarpıştı, Pakistan'dan
Hindistan'dan bize yardım için geldi. İnşallah biz ne kadar birlik ve beraberlik içinde güçlü
olursak etrafımızdaki ülkeler de barış içinde olur. Biz ABD gibi güçlü olursak ne Suriye'deki
ne de Filistin gibi İslam coğrafyasındaki yangınlar olur. Bu yüzden sorunlarımızı kendi
içimizde birlik ve beraberlik içinde çözmeliyiz. Partiler, seçimler hepsi gelip geçici, önemli
olan birlik içinde çok çalışmamız. Böylelikle ülkemiz ayağa kalkınca etrafını da ışık
saçacaktır. Zulüm altındaki bütün kardeşlerimiz için dua edelim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7984.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

E - Ticaret'te Birincilik Ödülü Kayseri'nin
Türkiye Bilişim Derneği, Bilgi Teknolojileri ve Iletişim Kurumu, T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve
Kadir Has Üniversite’si iş birliği ile düzenlenen Bilişim Yıldızları 2014 yarışmasının
sonuçları belli oldu. 7 Kategori de düzenlenen yarışmada...
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Türkiye Bilişim Derneği, Bilgi Teknolojileri ve Iletişim Kurumu, T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve
Kadir Has Üniversite’si iş birliği ile düzenlenen Bilişim Yıldızları 2014 yarışmasının
sonuçları belli oldu. 7 Kategori de düzenlenen yarışmada E-Ticaret’te birincilik ödülünü
biletall.com aldı.

2006 yılında Ulusal Bilet Dağıtım Sistemi adlı Tubitak projesi ile kurulan Biletall, bugün
geldiği konum itibari ile İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok şehirdeki projelerin önüne
geçerek E- Ticaret’te birincilik ödülünü alması ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Biletal A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Çelik, "Biletal A.Ş. kurulduğu günden bu yana seyahat
biletleri konusunda ihtiyaç duyulan tek nokta olmayı ve bu konuda sürekli yenilikçi
çalışmalar yürütmeyi kendine hedef edinmiştir. Türkiye’de 70’den fazla şehirlerarası otobüs
biletinin satış ve dağıtımını yapan ilk ve tek şirket olmamıza karşın, izlemiş olduğumuz
stratejiler ile B2B ve B2C kanallarda hem kendi satış kanallarımızı hem de rakip satış
kanallarını oluşturmaktayız. Seyahat acentelerine sağlamış olduğumuz acente sistemi B2B’de,
web sitelerine sağlamış olduğumuz iframe, xml ve mobil uygulamalar B2C’de oldukça geniş
bir kullanıci kitlesine ulaşmamızı sağlamıştır. Satış kanallarımızın farklılığı binlerce noktada
kullanıcıya temas etmemizi sağladığı gibi, internetten şehirlerarası otobüs bileti satın alan
kullanıcı kitlesinin de genişlemesine neden olmuştur. Konusunda tek olmamız, izlemiş
olduğumuz farklı stratejiler ve satış kanallarımızı farklılaştırmamız ile dikkat çekmiş
olmalıyız ki bu ödüle Biletal’a ait olan www.biletall.com web sitesi layık görülmüştür." diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7985.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Bu Otobüs'te Yangın Var
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangına müdahale ve güvenlik
eğitim faaliyetlerini eski bir otobüsten dönüştürülen ev maketinde gerçekleştiriyor.Büyükşehir
Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yaptığı ev maketinde...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yangına müdahale ve güvenlik
eğitim faaliyetlerini eski bir otobüsten dönüştürülen ev maketinde gerçekleştiriyor.
Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yaptığı ev maketinde elektrikli ev aletleri,
elektrik panosu, çöp ve ocaktan kaynaklanabilecek yangınlara nasıl müdahale edileceği
uygulamalı olarak gösteriliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim
ve Halkla İlişkiler Amiri Yasin Öz, yangın önleme ve yangına müdahale konusunda sürekli
olarak eğitim ve tatbikat çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Gerek şehir merkezinde gerekse
de Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olmasıyla birlikte ilçelerde yangın tatbikatları
yapıyoruz ve eğitici faaliyetlerde bulunuyoruz. Başta okullar olmak üzere kamu kurum ve
kuruluşlarında gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerde bir yandan yangın önleyici tedbirleri
anlatırken bir yandan da bir yangınla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğini uygulamalı
olarak gösteriyoruz. Bu amaçla da Büyükşehir Belediyemizin kendi atölyesinde ürettiği ve bir
evin içerisinde yangına sebep olabilecek tüm unsurların yer aldığı bir otobüsü kullanıyoruz.
Mutfaktaki ocaktan, çöp kutusundan, televizyondan ve elektrik panosundan çıkan yangınların

gösterildiği bu otobüsle tüm şehri dolaşıyor ve hemşehrilerimize buralarda çıkacak bir
yangına nasıl müdahale edeceklerini uygulamalı olarak anlatıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7986.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Agü'ye Fabed Üstün Başarı Ödülü
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makine Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği
bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Evren Mutlugün, Feyzi Akkaya Bilimsel
Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Makine Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği
bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Evren Mutlugün, Feyzi Akkaya Bilimsel
Etkinlikleri Destekleme Fonu (FABED) Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’nü almaya hak
kazandı.
Yrd. Doç. Dr. Mutlugün, doğa bilimleri alanında fizik bilim dalında, “Kuantum noktacık
temelli ışık üretimi” konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli bilimsel çalışmaları
nedeniyle, 2014 yılı FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü.
Fizik alanında bu yıl 4, diğer alanlarla birlikte toplam 9 akademisyene üstün başarı ödülü
verilecek. Ayrıca araştırma dalında çalışmalarından dolayı 4 genç bilim insanı, 10 bin dolar
ödül alacak.
Bilim kurulu tarafından üstün başarı ödülünü almaya hak kazanan genç bilim insanlarına bir
gümüş plaket, bir berat ve 5 bin dolar para ödülü verilecek.
FABED, Cumhuriyet tarihimizde yetişmiş en saygın mühendislerimizden biri olan Feyzi
Akkaya’nın adını yaşatmak üzere, seçkin bilimsel etkinlikleri desteklemek ve ödüllendirmek
amacı ile Eser Tümen tarafından kuruldu.
Amacı, bilimsel etkinlikleri ile üstün nitelikte oldukları ve bilime evrensel düzeyde katkıda
bulunabilecekleri belirlenen genç bilim insanlarını desteklemek olan FABED ödülleri, iki
yılda bir düzenleniyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7987.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Kocasinan Organik Bahçe Projesi İçin Kolları
Sıvadı
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yerel seçimlerden önce organik bahçe yapmayı
planladıklarını söyleyerek, proje konusunda yer sıkıntısının kalmadığını açıkladı.Kocasinan
Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Organik bahçe yapalım...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yerel seçimlerden önce organik bahçe yapmayı
planladıklarını söyleyerek, proje konusunda yer sıkıntısının kalmadığını açıkladı.
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Organik bahçe yapalım diye seçimlerden önce
uğraşmıştık" diyerek, proje konusunda yer temininde sıkıntı kalmadığını söyledi. Başkan
Çelik, "Yer temini konusunda sıkıntımız kalmadı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız
Mehmet Özhaseki, Harikalar Diyarında bulunan Bilim Müzesinin arkasındaki alanı
kullanabileceğimizi söyledi" dedi.
Başkan Çelik, "Oraya çok güzel organik bahçe projesi hazırlıyoruz. Yine aynı alanın içerisine
okçulukla ilgilide tesis ve poligonlar yapılacak. Burada amatör olarak çocukların, gençlerin ve
büyüklerin profesyonel olarak kullanabilecekleri bir okçulukla ilgili bir proje hazırlatacağız
inşallah. Aynı mekan içerisinde çocuklar için farklı oyun alanları da yapılacak" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7988.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Kayseri'de "israil" Boykotu
Kayseri'de İsrail ürünlerine olan boykot devam ediyor.Kayseri'de Gazze'ye saldıran İsrail
ürünlerine boykot devam ediyor. Belediyelerin sosyal tesislerinde başlattıkları boykotun yanı
sıra, bazı bina görevlileri de asansörlere İsrail ürünlerinin...
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Kayseri'de İsrail ürünlerine olan boykot devam ediyor.
Kayseri'de Gazze'ye saldıran İsrail ürünlerine boykot devam ediyor. Belediyelerin sosyal
tesislerinde başlattıkları boykotun yanı sıra, bazı bina görevlileri de asansörlere İsrail
ürünlerinin bulunduğu "Katil İsrail'i boykot" yazılı broşürler asarak, bina sakinlerini boykota
davet ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7989.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Dünyam Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Zeliha
Göktaş'tan Bayram Uyarısı
Kayseri Özel Dünyam Hastanesi Dahiliye Hastalıkları Uzmanlarından Dr. Zeliha Göktaş, "Bir
aylık oruç döneminden sonra Ramazan Bayramı başlıyor. Uzun süren açlığın ardından
hepimiz şekeri, tatlıyı, hamur işini abartılı yememeye ve...
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Kayseri Özel Dünyam Hastanesi Dahiliye Hastalıkları Uzmanlarından Dr. Zeliha Göktaş, "Bir
aylık oruç döneminden sonra Ramazan Bayramı başlıyor. Uzun süren açlığın ardından
hepimiz şekeri, tatlıyı, hamur işini abartılı yememeye ve ikramlara “hayır” demeye özen
göstermeliyiz. Bayram da ikram edilen yiyeceklere dikkat edilmeli" dedi.
Ramazan ayı boyunca oruç tutulması nedeniyle günlük öğün sayısı azaltıldığına dikkat çeken
Dr. Göktaş , şu bilgileri verdi: “Beslenme alışkanlıklarında değişiklikler meydana geldiği için
bayramda normal yeme düzenine geçişte daha fazla yemek yeme eğilimi olabilir. Bu durumda
sayıca az öğünler ile yüklemeler yapmak yerine az ve sık besin tüketmek daha doğrudur.
Örneğin hafif bir kahvaltı ile güne başlamak çok önemlidir ve sabah geç kalkılsa bile öğlen
yemeği atlanılmamalıdır. Tatlı türü şeylerle öğle yemeğini geçiştirerek akşama kadar yemek
yememek, metabolizma hızımızı azaltarak şişmanlığa zemin hazırlayan oldukça kötü bir
alışkanlıktır.
Ramazan Bayramı boyunca şerbetli tatlılar ve çikolata tüketimi artar. Bu tür besinler şeker,
yağ, un miktarları fazla ve glisemik indeksleri de yüksek olduğundan kan şekerlerini hızla
artırır; kalorileri de çok yüksektir. Ayrıca fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi; mide
yanması, bağırsak sistem bozukluklarına sebep olarak birçok sağlık problemine yol açar. Bu
nedenle, tatlı tüketiminden mümkün olduğu kadar sakınmak gerekir. Eğer tatlı tüketilmek
isteniyorsa yine miktarlarına dikkat edilerek sütlü tatlılar ara öğün olarak tercih edilebilir
Ramazan süresince kişilerde sıvı alımı düşer. Bu yüzden mutlaka bayram süresince ve
sonrasında ayran, komposto gibi sıvı içeriği yüksek gıdalar ile su içilerek günlük sıvı
ihtiyacımız olan 2-2.5 litreye ulaşmak gerekir.”
Dr. Zeliha Göktaş , Ramazan ayının sonunda bayramın gelmesi ile birlikte, özellikle
geleneksel yemeklerimizin ve tatlılarımızın Türk misafirperverliği ile sunulması şeker
hastaları için büyük bir zorluk oluşturduğuna işaret etti. Göktaş , “Hastalar, bu dönemde de

ağır yemeklerden kaçınmalı, özellikle de tatlıları yememelidirler. Tüm gün diyetimizi
yaptığımız halde yenen küçük bir parça tatlı bile tüm gün kan şekeri ayarımızı bozabilir.
Ancak bayramda da doktorlarına danışarak ve kalori hesabına göre diyet değişim listesini
kullanarak, değişik tatları azda olsa tadabilirler. Burada önemli olan, yemeği saatinde ve
uygun miktarda yemektir. Bu da iyi bir diyet programı ile sağlanabilir.”
“Oruç, şeker hastaları için bazı ciddi sorunlar oluşturabilir” diyen Dr. GÖKTAŞ, şeker
hastalarının Ramazan ayı sonrasında nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi verdi;
“Şeker hastalarının en az üç ana, üç ara öğün yemesi, sık sık ve az az beslenmesi gerekir.
Ancak oruç süresince açlık süresi uzayıp, bir öğünde yenen miktar artar. Bu sebepten oruç
tutmak isteyen şeker hastalar kesinlikle doktorlarına danışmalıdır ve doktorlarının önerileri
doğrultusunda oruç ibadetini yapmalıdırlar.
Kalp damar hastalıklarından katarakta, beyin enfarktüsünden seksüel yetersizliğe kadar pek
çok rahatsızlığa neden olan şeker hastalığı kan şekeri kontrolünün sağlanmamasından
kaynaklanır ve ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Türkiye’de yaklaşık 3 milyon
insanın sorunu olan “Şeker” yaşam kalitesini düşürdüğü gibi ölümle sonuçlanabilen ağır
durumlara da neden olabilir. Şeker hastalığını tedavi yöntemleri ve derecesine göre bu şekilde
sınıflandırabiliriz. Yoğun insülin tedavisi alan hastalar. Standart insülin tedavisi alan hastalar.
Oral antidiyabetik alan hastalar (Ağızdan hap şeklinde tedavi.) Diyetle şekerleri düzenlenen
olan hastalar.”
Dr. Zeliha Göktaş , yoğun ve standart insülin tedavisi ile kan şekerleri düzenlenebilen
hastalarda mutlak insülin eksikliği olduğu için bu hastalar insülin almazlarsa kan şekerleri
aşırı yükselip bir takım ağır metabolik olaylar ya da organ hasarları oluşabileceğine dikkat
çekti. Yine bu hastalar eğer insülin iğnelerini yapıp uzun süre aç kalırlarsa, yapılan iğnenin
maksimum etkilerinin gözlendiği ikinci saatle sekizinci saat arasında kan şekeri düşmesine
bağlı hipoglisemi koması gözlendiğini aktardı. Özellikle şeker hastalığına bağlı organ hasarı
gelişmiş hastalarda bu durum daha ağır olacağı, bu gruptaki hastaların, saydığımız
nedenlerden dolayı oruç tutmaları da uygun olmayacağını hatırlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7990.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri İftarda
Buluştu
Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Karaoğlu, Kurul Üyelerine
iftar yemeği verdi.Sekreteryasını Kayseri Ticaret Odası’nın yürüttüğü Kayseri Kadın
Girişimciler Kurulu’nun iftar yemeğine, Kayseri Ticaret Odası...
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Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Sema Karaoğlu, Kurul Üyelerine
iftar yemeği verdi.
Sekreteryasını Kayseri Ticaret Odası’nın yürüttüğü Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu’nun
iftar yemeğine, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ile
Başkan Yardımcısı Ferhat Akmermer ve eşleri de katıldı.
İftar programına, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri de aileleri ile birlikte katılım sağladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7991.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Talas'ın İlk Organik Pazarı Açılıyor
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sağlıklı besinler sağlıklı nesiller için hareket
ettiklerini belirterek, "Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle protokol
imzalayarak ilçemizin ilk organik pazarını...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, sağlıklı besinler sağlıklı nesiller için hareket
ettiklerini belirterek, "Bu nedenle Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzle protokol
imzalayarak ilçemizin ilk organik pazarını 23 Temmuz Çarşamba günü hizmete giriyor" dedi.
Başkan Palancıoğlu, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarının her hafta
çarşamba günleri organik ürünlerin satılacağı pazar olacağını ifade ederek, günümüzde doğal
beslenmenin önemine dikkat çekti. Başkan Palancıoğlu, "Geçtiğimiz ay Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol kapsamında Kayseri'nin ikinci
organik ürünler pazarını Talas'a getiriyoruz. Yenidoğan Mahallemizdeki semt pazarımız doğal
ürünlerin ve köy ürünlerinin satıldığı yer olacak. Her geçen gün sağlıklı doğal ürünlere
vatandaşlarımızın talebi artıyor. Bu kapsamda üreticisi sayısı da artıyor. Pazarlama
imkanlarının da artması gerekiyor. Dolayısıyla Kayseri ve civarında üretilen sağlıklı doğal
besinlerin de vatandaşlarımıza ulaşması için protokol imzaladık. Belirli aralıklarla organik
ürünler pazarımız vatandaşlarımıza hizmet verecek. Ben Talas'a ve Kayseri'ye hayırlı
olmasını diliyorum" diye konuştu.
Başkan Palancıoğlu, ayrıca yarın akşam idrak edilecek Kadir Gecesi'nin ve yaklaşan Ramazan
Bayramı'nın başta şehrimiz ve ülkemiz olmaz üzere tüm İslam alemine hayırlı olmasını
dileyerek, zulüm altındaki bütün Müslümanların biran önce huzura kavuşmaları için dua
çağrısında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7992.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Ailesi İle Birlikte Gazze’ye Yürüyecek
Kayseri İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tokluman, Filistin’de yaşanan insanlık
dramına dikkat çekmek ve bu drama ‘dur’ diyebilmek için eşi ve 3 çocuğu ile beraber
Gazze'ye yürüyerek gideceklerini söyledi.
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Kayseri İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 45 yaşındaki Ali Tokluman Gazeteciler
Cemiyeti'nde ailesi ile beraber düzenlediği basın toplantısında Gazze'de yaşanan katliama
sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. Ali Tokluman, eşi Fatma, çocukları Harun (20),
Talha (19) ve Zeynep (18) ile beraber Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekmek için
Gazze'ye yürüyeceklerini belirtti.
“Sonuç elde etmek için bir karar aldık”
Vatandaşlara da yürüyüşe destek vermeleri çağrısında bulunan Ali Tokluman; “Yaklaşık 2
haftadır Gazze’de katliam devam ediyor. Tıpkı daha önce olduğu gibi de saldırılar yine
mübarek Ramazan ayında oluyor. Bu görüntülere alıştık; birileri çıkacak keyfe keder,
‘seyirlik olsun’ diye insanları öldürecek ve bu öldürdükleri insanlar da tamamen
Müslümanlardan seçecek. Bu görüntüler, benim ve ailem üzerinde stres ve gerilim
oluşturuyor. Bu gerilimi ortadan kaldırmak ve sonuç elde etmek için ailecek bir karar aldık.
Bu almış olduğumuz karar, kendi içimizde yaşayacağımız fırtınaların artık sona ereceğini
işaret ediyor. Dolayısıyla ailem ve çocuklarımla beraber Gazze’ye yürüme kararı aldık. Bu
yürüyüşümüzü inşallah olumlu manada gerçekleştireceğiz" dedi.
Başbakan’ın tavrına destek
Gazze konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrına da dikkat çeken Tokluman,
"Herhangi bir partiye üye ve herhangi bir partinin sempatizanı olmadığım halde Türkiye
Cumhuriyeti’nin Başbakan’ının çığlıklarını görüp cevap alamayışını, üzüntüyle seyrediyorum.
Başbakan’ın çığlıklarını sadece kendisini insan hissettiği için, vicdan sahibi olduğu için bu
kadar şiddetli attığını düşünüyorum. Eğer Başbakanın siyasi gelecek açısından gerçekten çok
kuvvetli hesapları olsaydı herhalde bütün Batı dünyasını düşman edinerek, bu ifadeleri
kullanmazdı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
‘İbret olması için yürüyoruz’
Kayseri İHH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Tokluman, gazetecilerin yürüyüşü
neden gerçekleştirdikleri sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti;
"Kur'an-ı Kerim okuyan ve buna bağlı olarak başımıza gelecek olan kötülüklerden çok
korktuğum için yapıyorum. Çünkü Kur’an-ı Keriğm’de Yüce Rabbimiz ‘Eğer siz,
kadınlarınız, çocuklarınız, kesata (Bozulmasından)uğramasından korktuğunuz ticaretiniz;İ
size Allah’tan ve Resulünden daha sevimli geliyorsa, başınıza gelecek olan musibeti bekleye
durun.’ buyurmaktadır.. Bu ayetin sadece Peygamber Efendimize gelmediğini ve tüm
zamanlara hitap ettiğini, bir Müslüman olarak da bana ve benim şahsımda aileme de dün
akşam itibarı ile bu ayeti kerimenin bize indiğini anlıyorum. Bunu idrak ettiğimizi ve
ticaretimizin, bize Allah ve Resulünden tatlı gelmediğini, kendi içimizde tekrar ettik ve bunu
ibret olması ve başka insanlara da şık tutması açısından gerçekleştiriyoruz."

GÜZERGAHI
Ali Tokluman, bugün(22 Temmuz 2014 Salı) Cumhuriyet meydanından sabah namazından
sonra ailesi ile beraber başlayacak olan yürüyüşünün, Kayseri, İncesu, Yeşilhisar ve Niğde
güzergahından devam ederek Hatay’a kadar süreceğini söyledi
Haber/Fotoğraf: Erkinbeğ Uygurtürk/Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7993.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

İş Çok Para Yok
Kayseri’de inşaat sektöründe çalışan işçiler emeklerinin karşılığını alamıyor. Taşeronla
Müteahhitler arasında sıkışıp kalan inşaat işçisi ücret noktasında mağdur ediliyor.
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Kayseri’de son yıllarda kentsel dönüşümünde rüzgârı ile hızlı bir atılım gerçekleştiren inşaat
sektöründe iş çok para yok. İnşaat sektöründe çalışan yüzlerce kişi ücretlerini alamıyor.
Özellikle küçük ölçekli firmalarla çalışan ya da taşeron işçilik yapan vatandaş kan ağlıyor.
Sığınmacı Suriyelilerin sayısının da artmasıyla birlikte ucuz iş gücüne yönelen firma ve
taşeronlar sektörde çalışan yerli işçiyi ekmek yiyemez hale getirdiler.
Sorunun temelinin genel olarak Müteahhit ve taşeronlara dayandığını belirten Taner Ateş,’’
Taşeronlar anlaşma yaparken elinde sermayesi olmamasına rağmen firma ve Müteahhitlerden
daire karşılığı iş alıyor. Sermayesiz yapılan bu işin faturasında işçi ödüyor. Şuan piyasada
ücretini alamayan yüzlerce işçi var. Birçok Müteahhitte zarar ettiğini söyleyerek bedeli işçiye
ödetiyor. Ne yazık ki bizim şehrimizde inşaat sektöründe para işçinin sırtından kazanılıyor.
Devlet yetkililerinin yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına bir denetim mekanizması
kurması gerek’’ dedi.
Sektörde yerli işçi günlük 90 lira gibi bir yevmiyeye çalışırken, ülkelerindeki iç savaştan
kaçarak şehrimize sığınan Suriyeli sığınmacılar bu ücretin yarısına ve hiçbir sosyal güvencesi
olmadan çalıştırılabiliyor. İşçi üzerinden para kazanan uyanık Kayserili işverenlerinde ilk
tercihi Suriyeli işçiler oluyor.
Yaşanan olumsuzluklar karşısında çaresiz kalan inşaat işçisinin umudu ise yurt dışında
çalışabilmek. Başta Rusya olmak üzere Arap ülkeleri ve Türki Cumhuriyetlerde faaliyet
gösteren firma ve şirketlerde işçi olabilmek için sıraya giren sektör çalışanları, iş buldukları
takdirde mesai ücreti hariç 2 bin Dolar’ı geçen ücretler alabiliyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7995.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Gülcam Ailesi İftarda Buluştu
Şehrimizin önde gelen firmalarından olan Gülcam A.Ş ailesi geleneksel iftar yemeğinde bir
araya geldi

Gülcam A.Ş, Yönetim kurulu, çalışanları ve bayi temsilcileri ve iş dünyasından birçok kişinin
katıldığı geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar yemeğinde
konuşan Gülcam Yönetim Kurulu Başkanı Rasim GÜL,’’ Firmamız bünyesinde bizimle
birlikte yol alan çalışma arkadaşlarımız ve bayi temsilcilerimizle her yıl olduğu gibi yine bu
mübarek ramazan ayı içerisinde buluştuk. ’’ dedi.
Gülcam A.Ş hakkında davetlilere kısa bir bilgi veren Rasim GÜL,’’ Gülcam A.Ş 4700 m²
kapalı alanda, iki üretim hattı, Robot PVC işleme merkezi, Robot PVC kesim merkezi, tam
otomatik cam kesim makinesi ve otomatik cam yükleme makinesi ve yeni otomasyon sistemi
ile günlük 250 adet pencere, 700 adet ısıcam üretim kapasitesi ile çalışmaktadır. Almanya’dan
ithal ettiği, Salamander profilini 18 yıllık tecrübesi ile birleştirerek PVC pencere ve kapı
üretimi yapmaktadır. Aynı zamanda Isıcam, Panjur, Cam Balkon Üretimi yapan Gülcam A.Ş
Türkiye Kayseri şehrinde lider bir firmadır. ISO 9001 -2000 Kalite Yönetim Sistemi, TSE ve
Sanayi Bakanlığı onaylı garanti belgeleriyle müşteriye hizmet odaklı çalışan Gülcam, şu anda
Salamander PVC ve kapı profillerinin İç Anadolu Bölge Distribütörlüğü ve görüntü satıcısı
olarak çalışmalarını sürdürüyor. Gülcam aynı zamanda Salamander markalı PVC pencere ve
kapı üretimine de devam ediyor. Gülcam A.Ş’nin daha kaliteli profil arayışı Salamander
marka profili ile tanışması ile son buldu. Almanya seyahatimizde Salamander fabrikasını
gezerken gözlemlediğimiz üretim kalitesini müşterilerimizle buluşturmayı başardık” diye
konuştu.
İftar yemeğine katılanlar daha sonra hatıra fotoğrafları çektirdiler.
Haber: Cengiz Taştan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7996.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Gazze'ye selam direnişe devam
Kayseri Gazze için tek yürek oldu. Yüzlerce Kayserili vatandaş, Kayseri Kardeşlik ve İyilik
Platformu (KAYKİP) ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde katil Siyonist İsrail’e
lanet yağdırdı. Vatandaşlar, ‘Katil İsrail’ sloganları eşliğinde tekbir getirerek İsrail’i protesto
etti.
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Günlerdir Gazze üzerine ölüm yağdıran, çoğunluğu kadın ve çocuk 260 Müslüman
kardeşimizi şehit eden, bin 770 kardeşimizi de yaralayan katil İsrail, Kayseri’de yüzlerce
vatandaşın katılımı ile Cuma protesto edildi. KAYKİP öncülüğünde Cumhuriyet meydanında
toplanan kadın erkek yüzlerce vatandaş ellerinde Filistin bayrakları ve ‘’Kahrolsun
İsrail’’ yazılı dövizlerle katiller üzerine lanet yağdırdı.
KAYKİP adına konuşan Celalletin Sipahioğlu, Filistin, Suriye ve Mısır başta olmak üzere
İslam coğrafyasında mübarek Ramazan ayında kanların aktığını, çoluk çocuk demeden
Müslümanların şehit edildiğini söyledi. Sipahioğlu, akan kanın, yapılan zulümlerin ve şehit
edilen Müslümanların tek sorumlusunun korkaklığına yenik düşen Müslüman ülkelerin
olduğunu ileri sürdü.
‘’Acınması gereken biziz’’
Celalletin Sipahioğlu sözlerini şöyle sürdürdü; ‘’ Zulüm her tarafımızdan bizi kuşatmıştır.
Bugün zulmün bu kadar artmasının tek nedeni bizim, korkaklığımız. Biz korkuyoruz. Allah
yolunda ölümden korkuyoruz. Biz Filistin'deki, dünyanın her bir tarafındaki şehit olan
Müslümanlar için acıyoruz. Aslında acınması gereken biziz. Onlar inandıkları değerin
bedelini ödüyor. Oturup kendi halimize ağlamalıyız. Bugün dünya insanlığını kaybetti.
Sadece acıyarak değil öfkemiz kabardığında değil slogan atarak insanlığı kurtaracağımızı
zannediyoruz. İnsanlık Allah'a kulluktur. Orada ölen kardeşlerimizin tek yaptıkları Allah'a kul
olmaktı. Kendimizi bir kez daha gözden geçirelim’’ dedi
ZALİMLER ELBET YIKILACAK
Müslüman kanı döken zalimlerin elbet bir gün yok olacağına inandıklarını vurgulayan
Sipahioğlu, ‘Zalimler, er geç bir gün yıkılacak. Zalimler bir gün İslam birliğinden korkacak.
Yüreklerinizdeki ve beyninizdeki putları, ayaklar altına alın. Bu nedenle her türlü
tutuculuktan uzak durmalıyız. Bunun yanında sizin seçtiğiniz yöneticiler hani nerede? Onlar
lüks iftar sofralarında boy gösteriyorlar. Onlar masa başı mücahitliği yapıyorlar. Neden
burada, bu meydanlarda bizimle kardeşleri için omuz omuza değiller. Nerede iş adamlarımız,
nerede ticaret erbapları? Korkarak masa başı mücahitliği yaparak akan kanı ve gözyaşlarını
durduramayız’’ diye konuştu.
‘’Zafer inananlarındır ve zafer yakındır’’
Anadolu Gençlik Derneği (AGD )Kayseri Şubesi de Cuma namazı sonrası bir basın
açıklaması yaparak yapılan, Gazze’deki katliamları kınadı. Hunat camii bahçesinde toplanan
grup ‘’ Dişe diş kana kan intikam intikam ‘’ Katil İsrail’ sloganları, ellerindeki Filistin
bayrakları ile Meydana kadar yürüdü. Bu arada KAYKİP tarafından düzenlenen protestoya
katılanlar da AGD’ye destek verdi.
AGD Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip ‘’ Siyonist terör örgütü İsrail, gece yarısı 8 bin kişilik
caniler sürüsüyle karadan, denizden ve havadan olmak üzere Gazze’ye saldırarak yeni bir
katliam başlattı. İsrail’in caniler sürüsü, önce havadan bombardımanla, ardında çok sayıda
zırhlı aracın ve tankın kara harekâtıyla, yerle bir edilen sivil yerleşim bölgelerinde ilerlemeye
çalışıyor. Uçaklarının, tanklarının, zırhlı araçlarının ve sekiz bin kişilik caniler sürüsünün
başarısından endişe eden Siyonist terör örgütü İsrail, ayrıca on sekiz bin yedek caniyi de
göreve yani katliama ortak olmaya çağırmış’’ şeklinde konuştu.
Katil İsrail, ülkemizi terk etsin
Katillere karşı daha sert ve caydırıcı tedbirler alınması gerektiğine vurgu yapan Başkanı Vacit
Kip sözlerini şöyle sürdürdü;
‘’Derhal Siyonist terör örgütü İsrail’in tüm birimleriyle, tüm yetkilileriyle pılını pırtını
toplayıp Türkiye topraklarını terk etmesini istiyoruz. Kürecik’teki füze kalkanı üssünün,
Adana, Maraş ve Antep’teki patriot rampalarının sökülüp atılmasını istiyoruz. Kuzey Irak’tan
çıkarılan ve Türkiye üzerinden her gün 1 milyon varil petrolün İsrail’e taşınılmasına son
verilmesini istiyoruz. Terör örgütü İsrail ile yapılan tüm ticari anlaşmaların ebediyen
tekrarlanmamak üzere yırtılıp atılmasını istiyoruz. Terör örgütü İsrail Ankara’dan

kovulmadan Filistin’deki işgale son vermeyecektir. Terör örgütü İsrail İstanbul’dan
kovulmadan Filistin’deki işgale son vermeyecektir. Uluslararası siyaset nutuklarla değil
yasalarla, anlaşmalarla, yaptırımlarla işler. İşte Venezüella, işte Şili Müslüman olmadıkları
halde İsrail elçilerini sınır dışı ettiler’’.
Gurup Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdükten sonra Gazze şehitleri için dua ettikten sonra
olaysız şekilde dağıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7997.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Muhabbet Kuşuna, "tayyip Başbakan" Demeyi
Öğretti
Kayseri'de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olan 66 yaşındaki Cuma Tosun,
beslediği muhabbet kuşuna, "Tayyip Başbakan" demeyi öğretti.Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan'ın hayranı olan Cuma Tosun, 1 yıl önce aldığı muhabbet kuşuna,...
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Kayseri'de, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olan 66 yaşındaki Cuma Tosun,
beslediği muhabbet kuşuna, "Tayyip Başbakan" demeyi öğretti.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hayranı olan Cuma Tosun, 1 yıl önce aldığı muhabbet
kuşuna, "Tayyip Başbakan" sözünü öğretti. Cuma Tosun, “Bu kuşu 6 günlükken aldım.
Başbakanı da çok sevdiğim için 1 senedir üzerine düşerek bu sözleri öğrettim. Muhabbet
kuşum, ‘Tayyip Başbakan, Tayyip Başbakan’ diyor. Başka da, ‘Çok şükür’ der" diye konuştu.
Cuma Tosun, muhabbet kuşuna eve gelen misafirlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek,
"Bundan sonra 'cumhurbaşkanı', 'Gazze' sözlerini öğreteceğim" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7998.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Pınarbaşı İlçesinde Şap Hastalığına Önlem
Alındı
Pınarbaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü yetkilileri ilçe de bazı bölgelerde şap
hastalığının tespit edilmesi üzerine idari ve fenni tedbirler aldı.İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık müdürü Mehmet Demirbaş Konu ile...
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Pınarbaşı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğü yetkilileri ilçe de bazı bölgelerde şap
hastalığının tespit edilmesi üzerine idari ve fenni tedbirler aldı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürü Mehmet Demirbaş Konu ile ilgili olarak Yaptığı
açıklamada ''İlçemizde bu yıl içerisinde iki bölgede şap hastalığı tespit ettik.
Tespit edilen hasta hayvandan numune alınarak Şap Enstitüsü Müdürlüğüne analiz için
gönderildi. Analiz sonuç raporunda A tipi şap virüsü tespit edildi.”dedi.
Hastalık olan bölgeleri düzenli olarak ziyaret ederek hastalık hakkında yetiştiricileri
bilgilendirdiklerini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Demirbaş, "Hastalık
çıkışının olduğu bölgede 3 kilometre çapında gözetim bölgesi, 7 kilometre çapında koruma
bölgesi tespit edilerek; hayvan giriş ve çıkışlarına kısıtlama kondu.
Bütün bu sıkı denetimler sonucunda bugüne kadar 3 hayvanda şap hastalığı tespit edildi ve
hastalık sebebiyle bir hayvan öldü. Usulüne uygun gömdürülmek suretiyle imha edildi” dedi.
İlçede bulunan Belediye mezbahasında kesilen hayvanların resmi Veteriner hekimler
tarafından sürekli denetim yapıldığını, Aynı şekilde kasaplarda da yapılan rutin gıda
denetimleri sonucunda herhangi bir uygunsuz duruma rastlanmadığını belirten Müdür
Mehmet Demirbaş, “Bu konuda çok titiz davranıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile
İlçemizde bulunan kasaplardan et alıp tüketebilirler.''diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h7999.html
Erişim Tarihi: 23.07.2014

Kaymakam Aksoy Yaz Kur'an Kursu
Öğrencilerini Ziyaret Etti
Pınarbaşı İlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, yaz aylarında İlçe Müftülüğü tarafından Camilerde
açılan yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti.Kaymakam Kamil Aksoy, İlçe Müftüsü Reşat Üstün
ile birlikte İlçede bulunan Mehmet Ali Paşa Camii,...
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Pınarbaşı İlçe Kaymakamı Kamil Aksoy, yaz aylarında İlçe Müftülüğü tarafından Camilerde
açılan yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti.Kaymakam Kamil Aksoy, İlçe Müftüsü Reşat Üstün
ile birlikte İlçede bulunan Mehmet Ali Paşa Camii, Toki Hüma Hatun Camilerini Ziyaret
ederek Cami İmamı Ve Kurs hocalarından bilgi aldı.Ziyarette Kaymakam Aksoy’a, Yaz
Kur’an Kursu hakkında bilgi veren Mehmet Ali Paşa Camii İmam Hatip’i Tufan Orhan
“Camilere gelen çocuk ve gençlere Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra temel dini bilgiler de
öğretiyoruz. Hz. Peygamber (s.av.)’in örnek hayatı, inanç esasları, ibadetler, abdest, namaz,
zekât, hac, oruç gibi bilgilerde öğretiyoruz.”dedi.Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam
Aksoy, Dini eğitim almak isteyen çocuklar için böyle bir fırsatın oluşturulmasının güzel
olduğunu belirterek, Kurs Öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8000.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Şehit Ve Gaziler İçin Mevlit Okutuldu
Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği kadir gecesi dolayısıyla şehitler için mevlit okuttuKadir
gecesi münasebeti ile açıklamada bulunan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz
“Öncelikle dün Şanlı Urfa Ceylanpınar’da yaşanan terör örgütü...
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Kayseri Şehit ve Gaziler Derneği kadir gecesi dolayısıyla şehitler için mevlit okuttu
Kadir gecesi münasebeti ile açıklamada bulunan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz
“Öncelikle dün Şanlı Urfa Ceylanpınar’da yaşanan terör örgütü PKK ile yaşanan çatışmada 3

askerimiz şehit oldu. Bir askerimizde yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Kederli ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” dedi.Kadir gecesinin önemine vurgu
yapan Yavuz “ Bugün çok mübarek bir gece kadir gecesi. Bu kadir gecesinin ’de önemini
bildiğimiz için şehitlerimize dua etmek, mevlit okutmak için bugün burada toplanmış
bulunuyoruz. Bugün yapılan bütün dualar kabul olur diye bir hüküm var yüce Allah'ımız
tarafından. Burada yapılan dualardan bütün Müslümanlardan şu duayı bekliyoruz. Ülkemizin
birlik ve beraberliği için terör belasının bitmesi için, ülkemizin huzura kavuşması için, bütün
Müslümanların birlik ve beraberlik içinde yaşaması için dua bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Yavuz “ Müslüman tüm kardeşlerimizin Filistin’in, Suriye'nin yanında olduklarını
göstermeleri lazım. Bu da birlik ve beraberlikten geçmektedir. Bizde bu kadir gecesi dua edip
bütün Müslüman din kardeşlerimiz için birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırıyoruz. Dua
edelim” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8001.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Başkanlara Kuruköprü'den Sevgi Seli
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, Kuruköprü'de mahalleliyle iftar yaptı. İftarda konuşan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Kuruköprü için her türlü...
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Talas Belediye Başkanı Mustafa
Palancıoğlu, Kuruköprü'de mahalleliyle iftar yaptı. İftarda konuşan Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Kuruköprü için her türlü fedakarlığı yapacağım. Sizlere
vefa borcum var" dedi.Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meydanda verilen iftarda mahalle sakinlerinin sevgi
gösterileri ve çiçeklerle karşılandı. İftardan önce yaptığı konuşmada Talas Belediye Başkanı
Mustafa Palancıoğlu, Kuruköprü mahallesini çok sevdiklerini belirterek, "Bizlere çok sıcak
davranıyorsunuz. Allah razı olsun. İnşallah önümüzdeki 5 yılda elimizden gelen her türlü
desteği vereceğiz" diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ise,
konuşmasına Kadir Gecesi'nin ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın mübarek olmasını dileyerek
başladı. Başkan Özhaseki, Kuruköprü'nün kendisinde ayrı bir yeri olduğuna dikkat çekerek,
"Kuruköprü'ye her geldiğimde bağrınızı açıyorsunuz, güler yüzle karşılayıp dualar
ediyorsunuz. Seçimlerde de en yüksek oranda oy verdiniz, Allah razı olsun. Benim sizlere
vefa borcum var. Burada yapılması gereken neyse, Mustafa kardeşim benden sizin için ne
istiyorsa vermeye hazırım. Sizin için her türlü fedakarlığı yapacağım, endişeniz olmasın"
ifadelerini kullandı.
Başkan Özhaseki, huzur içinde Ramazan'ı geçirdiklerini kaydederek, İslam coğrafyasındaki
zulüm ve akan kanlara değindi. 'İçinde bulunduğumuz coğrafyaya bakıldığında etrafımız kan
gölü" diyen Özhaseki, "Oralarda sıkıntı, gözyaşı var. Bir taraftan zalim İsrail hala Filistin'deki

mazlum insanları vurmaya devam ediyor. Modern, medeni dediğimiz ülkeler ise bunu
seyrediyor. Diğer yandan da Suriye'de zulüm, Irak'ta iç çatışma var. Müslümanlar Ramazan'ı
huzurla geçiremiyor. Tarihi, dini ve kardeşlik bağımızın olduğu ülkelerde ne yazık ki şuan
zulüm var. İnşallah bu sıkıntılar biran önce biter. Öte yandan da ülkemizin güçlü ve huzurlu
olması gerek ki oralara da yardım elimizi uzatalım. Çok şükür ülkemizde ve şehrimizde işler
iyiye gidiyor. Giderek de daha güçlü olacağız inşallah. Biz ne kadar güçlü olursak onlara da
yardım elimizi uzatıp, huzur bulmalarını sağlarız. Kayseri'ye gelen şuan ki mülteci sayısı 20
bini buldu. Kolay değil, insanlar savaştan, zalim Esed'in zulmünden kaçıyorlar. Şükür ki aç ve
açıkta değiller. Onların iaşelerini veriyoruz, elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Biz
güçlü olursak yardım edebiliriz, güçlü olamazsak onlar da zorda kalır" diye konuştu
Konuşmalar ve edilen duaların ardından Başkan Özhaseki ve Başkan Palancıoğlu mahalleliyle
çay içerek sohbet etti, isteklerini dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8002.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Bünyan Belediyesi İftarda Bir Araya Geldi
Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Belediye sosyal tesislerinde belediye
personeline iftar yemeği verdi.Bünyan Belediye personeli ve işçilerin katıldığı iftar yemeğine,
Bünyan Belediyesi daire müdürleri, belediye personeli...
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Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Belediye sosyal tesislerinde belediye
personeline iftar yemeği verdi.Bünyan Belediye personeli ve işçilerin katıldığı iftar yemeğine,
Bünyan Belediyesi daire müdürleri, belediye personeli ve işçilerin yanı sıra iftar yemeğinde,
Bünyan Ak Parti İlçe Başkanı Savaş Gökçe Ak Parti Bünyan İlçe teşkilatı Kadın kolları ve
gençlik kolları üyeleri, Bünyan Belediye Meclis üyeleri, Ak Parti mahalle temsilcileri,
belediye çalışanları ile birlikte oruçlarını açtı.Çok sayıda davetlinin katıldığı iftar yemeğinde
konuşan Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu İslam coğrafyasındaki son olayları
üzüntü ile karşıladığını vurguladı.Bünyan Belediyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Bünyan
Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan için hazırlanan proje çalışmalarında son aşamaya
gelindiğini önümüzdeki günlerde bu projelerin ihalesine başlanacağı bilgisini verdi.
Gülcüoğlu, “ İnşallah Bünyan’da el değmedik hiçbir mahalle kalmayacak bu farkı tüm
halkımız görecek. Şeklinde vurgulama yaparak, Bütün bu çalışmalarda emeği geçen Başta Ak
Pati Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe ve ilçe yönetimine tüm Belediye çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8003.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Bayramda Şeker Tüketimine Dikkat!
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başdiyetisyeni Sunay Kütük, bol bol tatlı ve
çikolata ikramının yapıldığı Ramazan Bayramının kilo almaya en elverişli dönemlerden biri
olduğuna dikkat çekerek, bayramda aşırı şeker tüketiminden...
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başdiyetisyeni Sunay Kütük, bol bol tatlı ve
çikolata ikramının yapıldığı Ramazan Bayramının kilo almaya en elverişli dönemlerden biri
olduğuna dikkat çekerek, bayramda aşırı şeker tüketiminden kaçınmak gerektiğini kaydetti.
Başdiyetisyen Kütük, yaptığı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:“Ramazan ayı boyunda
beslenme düzeninde meydana gelen değişikler nedeniyle, bayramda daha fazla yemek istegi
ile karşı karşıya kalırız. Ramazan bayramının aşırı yeme isteği ile geleneksel olarak ikarm
edilen şeker, lokum, şekerleme, çikolata, şerbet, tatlı ve tuzlu hamur işleri (börek, baklava
vb). sıklıkla tüketilir. Bu gıdalar kan şekerini hızla yükselten, enerji içeriği yüksek gıdalardır.
Bu gıdaları bayramda birdenbire sık tüketmek sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra kan
şekerinin hızlı yükselmesine de neden olarak çeşitli rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle;
şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile kronik hastaların, sürdürdükleri diyete bayram
süresince de özen göstermeleri önemlidir. Ayrıca, 0-12 yaş grubu bebek ve çocukların,
büyüme ve gelişime katkısı olmayan, boş enerji kaynağı olan şeker ve şekerli besinlerden
uzak tutulmaları, büyüme gelişmeleri hem de ağız diş sağlığı için önemlidir. Ramazan ayı
süresince oruç tutma nedeniyle yaşanan kabızlık gibi bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarının
önlenmesi açısından bayram süresince ikram edilen şekerli tatlılar yerine mevsim meyveleri ,
hurma, erik kompostosu ikram edebilirsiniz. Ramazan bayramı boyunca şeker, şekerli gıdalar
(tatlılar, çikolata vb) tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme
eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Eğer tatlı tüketimi çok isteniyorsa
hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. İkramda bulunurken
misafirlerinize hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar,dondurma , meyve ; şerbetler yerine taze
sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata, ayran vb. içecekler sunabilirsiniz.”Suyun
metabolizmanızın sağlığı ve arınması için çok önemli olduğu kadar, kişiler üzerindeki
rahatlatıcı etkisiye sahip olduğunu kaydeden Başdiyetisyen Kütük, bayram boyunca günde en
az 10 bardak su içmenin alışkanlık haline getirilmesi, sık sık ikram edilen çay, kahve, asitligazlı içeceklerin sınırlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8004.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'a 7 dereden su getirdiklerini ve su
sıkıntısının olmadığını belirterek, "Gazeteciler Alibeyköy Barajını çekiyor. Bu baraj aktarma
barajıydı. Artık suyu 42 kilometre uzunluğunda ve 2.5...
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul'a 7 dereden su getirdiklerini ve su
sıkıntısının olmadığını belirterek, "Gazeteciler Alibeyköy Barajını çekiyor. Bu baraj aktarma
barajıydı. Artık suyu 42 kilometre uzunluğunda ve 2.5 metre yüksekliğindeki boru hattı ile
taşıyoruz. Bu nedenle orada su yok. Çekilen görüntüler ve fotoğraflar doğru değil" dedi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 262 milyon TL'lik 14 tesisin temel atma ve açılış
töreni için geldiği Kayseri'de ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Eroğlu, burada Kayseri'ye
385 milyon TL'lik müjde ile geldiğini belirterek, tamamlanan projelerle birlikte Kayseri'de
197 bin 840 dekar arazinin suya kavuşacağını söyledi. Bakan Eroğlu, İstanbul'da yaşanan
sıkıntılar konusunda sorulan sorulara ise şu şekilde cevap verdi:
"İstanbul'un içme suyu arıtma tesisleri, dünyanın en iyi arıtma tesisleridir. Şu anda İstanbul'a
2 milyon 700 bin metreküp su veriliyor. Arıtma kapasitesi geçmişte verilen suyun 3'te birini
bile karşılamıyordu. Ben İSKİ'deyken Kağıthane arıtma tesisinde 1.5 metre sazlık vardı.
Ömerli'de muhteşem bir arıtma tesisi kurduk. Cumhuriyet Arıtma Tesisi kurduk. Bir çok
arıtma tesisi yaptık. Avrupa yakasında İkitelli'de arıtma tesisi var. İstanbul'da günde 350
noktadan su numuneleri alınıyor. İSKİ'nin sitesinde bütün bu parametreler yayınlanıyor.
İstanbul'da bir kısım insanlar, su üzerinden hem bakanlığımıza hem de hükümetimize vurmak
istiyor. Kuraklığa gelince Ekim, Ocak ve Aralık ayında yüzde 27 civarında yağışlarda azalma
oldu. Ama Temmuz ayında bile yağış yaşandı. Bu da açığı biraz olsun kapattı. Biz herhangi
bir sıkıntı olmasın diye Melen çayını İstanbul'a bağladık. İlk defa boğazın altından Asya'dan
Avrupa'ya taşındı. Biz bunları yaptık. Barajlarda doluluk oranı düştü ama İstanbul'a 7 dereden
su getiriyoruz. Alibeyköy barajında su yok. Gazeteciler hep orayı çekiyor. Alibeyköy barajı
bekleme barajıydı. Sular daha önce orada bekletilir ve daha sonra basılırdı. Biz şimdi su
kaybolmasın diye 42 kilometre uzunluğunda ve 2.5 metre yüksekliğinde bir boru hattı
döşedik. O nedenle Alibeyköy barajında su azalıyor. Gazetecilerde sürekli burayı gösteriyor.
Oradaki fotoğraflar ve görüntüler doğruyu yansıtmıyor. İstanbul'a yer altından iki nehir akıyor
adeta. Asya yakasında, Ömerli barajında su seviyesi azaldı. Bu da yosuna ve koku problemine
neden oldu. Aktif karbon kullanıyoruz. İstanbul'da da koku problemi yok. Melensuyu,
Yeşilçay ve Sakarya'dan su basılıyor. Vatandaş müsterih olsun, sağlığa zararlı bir şey yok.
DSİ, İSKİ, Bakanlığa bağlı enstitü ve Hıfzısıhha kurumu tarafından ölçümler yapılıyor.
Herhangi bir sıkıntı yok. Su kesintisi olsa memnun olacaklar ama onları memnun
etmeyeceğiz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8005.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

"Türkiye'nin En Çalışkan Belediye Başkanı"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin Türkiye'nin en çalışkan belediye başkanı olduğunu söyledi.Develi'de
gerçekleştirilecek toplu temel atma ve açılış töreni için Kayseri'ye...
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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki'nin Türkiye'nin en çalışkan belediye başkanı olduğunu söyledi.
Develi'de gerçekleştirilecek toplu temel atma ve açılış töreni için Kayseri'ye gelen ve Kayseri
Valisi Orhan Düzgün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve bazı bürokratlarla
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu,
burada yaptığı açıklamada Başkan Özhaseki'nin örnek çalışmalarına vurgu yaparak, "Sayın
Başkan Türkiye'nin en çalışkan, en becerikli ve vizyon sahibi Büyükşehir Belediye Başkanı.
Altyapı, su, ulaşım vs. birçok alanda büyük hizmetleri oldu ve Kayseri'ye çok büyük değer
kattı. Kayseri için bir şans" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de Bakan Eroğlu'nu Kayseri'de görmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Bakan, gerek İSKİ Genel Müdürlüğü döneminde
gerekse de bakan olarak şehrimize çok büyük katkıları oldu. Kendisine bundan dolayı
teşekkür ediyorum. Özellikle Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımı esnasında görüşlerinden ve
fikirlerinden çok yararlandık. 200 milyon marka malolacak tesisi 47 milyon marka bitirdik.
Kendisinin bakanlığı döneminde de uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Teşekkürlerimi
sunuyorum" diye konuştu.
Ziyarette daha sonra günün anısına karşılıklı hediyeler verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8006.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ:
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Basında Sansürün Kaldırılışının 106.
yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Her yıl 24 Temmuz’da kutlanan Gazeteciler ve
Basın Bayramı ile birlikte bu yıl “Basından...
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Basında Sansürün Kaldırılışının 106.
yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamasında, "Her yıl 24 Temmuz’da kutlanan Gazeteciler ve
Basın Bayramı ile birlikte bu yıl “Basından Sansürün Kaldırılışının” 106. Yıldönümünü
kutluyoruz" dedi.
Kösedağ, "24 Temmuz 1908‘de II. Meşrutiyetin ilan edilmesi ve Kanun-i Esasi’nin yeniden
yürürlüğe girmesinin ardından 1876’da çıkarılmış olan “Sansür Kararnamesi” kaldırılmıştı.
Bu karar ile 24 Temmuz gününden itibaren gazeteler sansür memurları tarafından
incelenmeden çıkarılabilecekti. Gazetecilerin ve basının özgürlüğünü ilan eden ve Ahmet
Cevdet ile Mihran Efendiler’in “Gazeteler hürdür; Basın özgürdür” sözleriyle önem
atfettikleri bu gün 1946’da Gazeteciler Cemiyeti kurulduğunda Falih Rıfkı Atay’ın önerisi ile
“Türk Basınından Sansürün Kaldırılması ve Basın Bayramı” olarak ilan edilmişti. 24 Temmuz
1946’dan günümüze ise 24 Temmuz geleneksel “Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır"
ifadesinde bulundu.
Kösedağ, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
"Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna
tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine,
kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı ‘İletişim özgürlüğü’ şeffaf yönetim anlayışının da
temel yapı taşlarındandır.
Basın, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmamızı
sağlamaktadır. Yurttaşla devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi
önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir.
Öte yandan, basın özgürlüğü demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok
önemli olgudur. Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu
oluşturulmasında etkin rol oynayan meslektaşlarımızın, görevlerini yerine getirirken; meslek
ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir.
Her türlü şartta zorlu bir görev üstlenen ve her zaman büyük bir özveri ve toplumsal duyarlılık
içinde görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın “Basın Bayramı”nı kutluyor,
sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8007.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Emniyet Müdürlüğü’nden Uyuşturucu Madde
Operasyonu
Kayseri Valiliği 17 kilo 370 gram esrar maddesi ele geçirildiğini açıkladı.Valilikten yapılan
yazılı açıklamada, " İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda...
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Kayseri Valiliği 17 kilo 370 gram esrar maddesi ele geçirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, " İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 17 kilo 370 gram
esrar ele geçirildiği belirtildi.
Ekipler sürücülüğünü F.A. isimli şahsın yaptığı 01 Plaka sayılı aracın yakıt deposuna
zulalanmış 17 kilo 370 gram esrar maddesine el koyarken olayla ilgili yakalanan F.A. sevk
edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadesinde bulunuldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8008.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Tokluman Ailesi, Yeşilhisar’da
35 dereceye ulaşan sıcaklıkta Gazze’ye yürüyen 4 kişilik Tokluman ailesi, Yeşilhisar ilçesine
ulaştı
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İsrail’in Filistin-Gazze’de sürdürdüğü hava ve kara harekâtı sonucu yüzlerce sivilin ölmesine
ve operasyonu yürüten İsrail’e tepki göstermek amacıyla Kayseri’den yola çıkan 4 kişilik
Tokluman ailesi, Yeşilhisar ilçesine ulaştı. Aile, ilçe girişinde Yeşilhisar Belediye Başkanı
Abdulkadir Akdeniz ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.
Tokluman ailesinin yürüyüşü Türkiye’de bir başlangıç noktası oldu. Değişik kentlerden
birçok aile de yürüyüş başlatmak için çalışma başlattığı öğrenildi. Bazı aileler de yürüyüşe
katılmak için Tokluman aile ile görüşmek istediğini sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.
Nevşehir’den de bazı aileleler Tokluman ailesine katıldı.
Kayseri’den yola çıkıp 35 dereceye ulaşan sıcaklıkta, yaklaşık 67 kilometrelik yolu yürüyerek
tamamlayan Tokluman ailesi, Yeşilhisar’a vardı. Eşi Fatma, çocukları Harun, Talha ve
Zeynep ile birlikte yürüyen İHH Yönetim KurulU Başkan yardımcısı, Mavi Marmara gazisi
Ali Tokluman, 67 kilometrelik yolun ardından geldiği ilçede Belediye Başkanı Abdulkadir
Akdeniz ile kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Belediye Başkanı ile bir süre sohbet eden
Tokluman ailesi, ardından Niğde’ye doğru yola çıktı.
AİLEYE DESTEK
Gazze’ye yürüyen aileye facebook ve twitter üzerinden de destek yağıyor. Birçok vatandaş
destek için yola çıkarken bazıları da birlikte yürümek için aile ile telefonla görüşme isteğinde
bulundu. Bazı vatandaşların da yürüyüşe katılmak için çalışma başlattığı öğrenildi. Tokluman
ailesi, durumlarına facebook üzerindeki ‘gazze’ye yrüyoruz’ hesabından paylaşıyor.
Gazze'ye Yürüyoruz Yolculuğunun yürüyerek olduğu için nigde Adana son olarak hatay
gazze (ortalama günde 35 km Yürüyoruz)
DESTEK MESAJLARI
Fatma Avcı Allah Gazze'ye ulaştırsın inşallah

Ramazan Özcelik Yolunuz açık olsun. Rabbim muhafaza buyursun.
Merve Mutlu Rabbim Yardimciniz olsunnn. Bu sicakta size öyle bir serinlik versin ki
gittiğiniz yollar sizi yormasin. Dualarim sizlerle! Kadir gecemiz mübarek olsun.
Soner Akdemir allah'ım kardeşlerime güç kuvvet ver ve onları gazze'ye ulaştır
Ramzo Harun Can Hey maşallah..Allah ım size kuvvet versin
Özgül Terzi Tapış Babam genç yaşında bu gayret bizi utandırıyorsun
Hüsniye Şengöz Rabbim yolunuzu daim açık etsin inşallah dualarimiz sizlerle
Serpil Çelik Dualarımız ve desteğimiz sizinle,tüm Gazze'li kardeşlerimizle..
Ahmet Bağsız yolunuz açık olsun
Fatma Saglam Kayseri sizinle gurur duyuyor.
Zeki Selvican gözlerım yaşardı ve kendımden utandım..mevlam yolunuzu bahtınızı açık etsın
yigit insanlar..dualarımız sizinle
Safa Bal Karyağdi keşke herşeyi arkamda bırakıp bende gelsem sizinle...ya bir yaraya
merhem olsam...yada bir kurşunla kafiri sinesinden vurup öldürsem ve bende ardından
şehadet şerbetini içsem..mahşerde bütün şehit gazzelilerle birlikte haşrolsam ve rasulün
yüzüne bakabilsem..ne çok prangalarım var ne çok....ve kahrolası koca bir nefis..yolunuz
açık..yolda karşılaştıklarınız hayırlı olsun..
Mehmet Belada bu yolun sonunda şehadet var..belli ki herşeyi göze almışsınız...oraya
varırsanız eğer,bizden gazzeye selam söyleyin. yolunuz acik olsun. Nur olsun. Yarenleriniz
erenler evliyalar melekler olsun . Dualarimiz sizinl
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8009.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Dualar Ümmetin Fertleri İçin
Günlerdir Katil, kan emici Siyonist İsrail’in hain saldırılarına maruz kalan Gazzeli
kardeşlerimiz için Kayseri Kardeşlik ve İyilik Platformu (KAYKİP) 5 gün sürecek kunut
nöbeti başlattı.
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Kayseri Gazze için kunut nöbetlerine başladı. KAYKİP’in düzenlediği Mimarsinan Parkı
içerisinde, 5 gün boyunca sürecek olan kunut nöbetleri başladı. Yoğun katılımlar ile
gerçekleştirilen kunut nöbetlerinde Yatsı ve teravih namazı sonrası, özelde Gazzeli
kardeşlerimiz için genelde ise Müslüman coğrafyasında zulüm altında olan İslam ümmeti için
dua edildi.
Kunut nöbetine duyarlı vatandaşların yoğun katımı gözlenirken KAYKİP Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Doğu ümmet için herkese birlik çağrısında bulundu. Doğu,’’ 5 gün sürecek
olan kunut nöbetlerimiz başladı. Burada iftardan sonra toplanarak yatsı, teravih namazlarını
kılarak, özelde Siyonist İsrail tarafından zulme maruz bırakılan Gazzeli kardeşlerimiz için dua
edeceğiz. Genelde ise Ümmetin bütün fertleri için, Mısırda Suriye’de ırakta Doğu
Türkistan’da, Filistin’de dünyanın çeşitli bölgelerinde zalimlerin zulmü altında olan mümin
kardeşlerimiz için ellerimizi semaya açıp dua edeceğiz. İsteyen herkes çoluk çocuk genç yaşlı
erkek kadın demeden kardeşleri için buraya gelebilirler’’ diye konuştu.
Daha sonra emekli eski müftü Mehmet Göktaş kana susamış İsrail’in yapmış olduğu
katliamlaralar bayramı karşılamaya hazırlanan mazlum Gazelli kardeşlerimiz için dua

yaptırdı. İslam dünyasında zulüm altında olan kardeşlerimiz için âmin sesleri semaya
yükselirken zalimlere ise lanetler yağdırıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8011.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Vurgun Büyüyor
Bankaların kredi kartı çılgınlığı yeni bir boyut kazandı. Kapı kapı dolaşan banka görevlileri
insanları kredi kartı batağına sürüklemek için çalışıyor.
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Kapı kapı gezen banka görevlileri masum görünümlü sahte maskesiyle, kerdi kartı canavarını
vatandaşlara satmak için uğraşıyor.
Birçok insanın bilinçli kullanırım düşüncesiyle aldığı kredi kartları, bilinçsiz kullanım
nedeniyle sahiplerini kart borcuna boğuyor. Ödemelerin cazip görünmesinden dolayı
alışverişte sınırları aştırtan kredi kartı vatandaşları zor durumda bırakıyor. Uyarılara rağmen
bir türlü kontrol edilemeyen kredi kartı kullanımı birçok ailenin yıkılmasına sebep oldu.
Şimdilerde ise bankalar görevlendirdiği yetkilileri kapı kapı, dükkan dükkan gezerek kredi
kartı kullanıcı yapıyorlar.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8012.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu:
Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Kayseri’de düzenlediği basın toplantısında
kendisine yönelik karalama kampanyası başlatıldığını söyleyerek, sorulan bir soru üzerine,
“Polisin polise kelepçe çakması Türk adalet tarihine...
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Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Kayseri’de düzenlediği basın toplantısında
kendisine yönelik karalama kampanyası başlatıldığını söyleyerek, sorulan bir soru üzerine,
“Polisin polise kelepçe çakması Türk adalet tarihine kara bir leke olarak geçecektir” dedi.
Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Kayseri’de düzenlenen basın toplantısında,
“Seçim kampanyası içinde Kayseri’ye yaptığımız ziyaretin çok önemi var. Kayseri’nin
tarihimizdeki yerinde yaptığı büyük katkılar var. Biz bu şerefli yola bir mecliste iki önemli
partinin CHP ve MHP’nin uzlaşarak bir anayasa çerçevesi içinde bir anayasal hakkın

kullanılmasıyla başladık. Gün geçtikçe Türkiye’deki bütün siyasi partiler bildiklerimiz ve bazı
bilmediklerimiz dahi en sağdan en sola kadar bütün siyasi renklerdeki partilerin hepsi, bu iki
parti arasında başlayan uzlaşının etrafında kümeleştiler. Bu sevindirici bir şey. Bu Türkiye’nin
muhtaç olduğu bir şeydir. Türkiye’de çatışmadan bahsederken böyle bir şey başlıyor ve
muazzam bir şekilde sürüyor. 14 gün içinde katettiğimiz mesafe büyük bir mesafe. Dev
adımların herkesi sevindirmesi lazım gelir. Bu başkasının hakkını gasp etmek değil, bu
ülkemizin önünü açmak için yapılan bir yarış. En yüce makama olan bir yarış. Bunun da
medenice yapılması lazım gelir. O makama da layık bir şekilde davranmak lazım. Bir taraftan
siyasi rekabet iftira kampanyalarına dönüşecekse Türkiye’nin önü açılmaz. Trabzon’da cuma
namazını kıldık ve camiden çıktık. Genç bir arkadaş gelmek istedi. Bizim arkadaşlar
çekindiler. ‘Siz Çankaya’ya çıktığınızda Kur’an’ı yasaklayacaksınız’ dedi. Ondan sonra furya
ve iftira kampanyası başlatıldı. Bugün yeni bir kampanya başlattılar. İhsanoğlu Çankaya’ya
seçilirse Kur’an okutmayacak. Böyle bir kara propaganda ve yalan, iftira olur mu? Ben ilk
sorulduğunda başörtüsü konusunda iki düşüncemi paylaştım. 28 Şubat’ta başörtülü bir
kızımızı derse aldığımı ve, ‘Başörtüsü haktır, dini bakımdan dini vecibedir, gelenektir”
dediğimi söyledim. Bunları atıp diyorlar ki, ‘İhsanoğlu, başörtüsü gelenektir’ dedi. Bunun
hala tekrarlanması, nefret söylemi oluşturulması çok tuhaftır. Benim söylemediklerimi bana
söyletiyorlar. Konuşmalarımın hepsinin kaydı vardır. Ben İsrail’in tecavüzlerini kınadım.
Devlet terörizmi yaptığını ifade ettim. Buna rağmen benim İsrail karşıtı olmadığımı iddia
ediyorlar. Filistin ve Gazze ile ilgili olarak yapılan tüm görüşmelerde ben fikrimi açık açık
ifade ettim. İsrail’in bu vahşice saldırısını çok kınadım. Söylemediğim laflar söyleniyor ve
sanki düşmanmışım gibi gösteriliyor. Bu kara iftiradır. Eğer Allah’a inanıyorlarsa Hucurat
Suresi'ni okusunlar. Bilmiyorlarsa onu bilahare hatırlatacağım” ifadelerini kullandı.
Bir gazetecinin, “Partiler üstü olduğunuzu söyleyip partililerle aynı hizada olmanız doğru mu?
Kadir Gecesi’nde vatandaşların cebine mesaj gelmiş” sorusu üzerine ise İhsanoğlu,
“Kandillerini tebrik ettiğimiz için mi tepki göstermişler? Ben siyaset yapmadım. Bana oy
verin, demedim. İki partimizin milletvekilleri var. Gittiğimiz her yerde 10 partinin yetkilileri
var. Partilerin il başkanlarının hepsi bulunuyor. Burada bütün partililer var” şeklinde konuştu.
İhsanoğlu, “Seçimlerde beklediğiniz oy oranı var mı?” sorusunu ise, "Yüzde 60 oranında oy
oranı bekliyorum. İki partinin toplam yekunu ve 11 partinin küçümsenmeyecek potansiyeli ve
bu seçimlerde farklı bir şey olacak. O çok mühim. İçinden geçtiğimiz dönem siyasi ve
sosyolojik haritada değişim süreci. Cumhuriyeti kuran CHP, Türk Milliyetçiliğinin temsilcisi
MHP, bu iki parti çok farklı programları ve dünya görüşleri, felsefeleri olduğu halde bu gün
2014 Türkiyesinde toplumsal bir uzlaşmanın varlığını hissedip bu mutabakatı yapmışlardır.
BU mutabakat iki liderin düşüncesi olabilir ama onun altında sosyolojik bir olay var. Bizim
hedefimiz, bu değişimi ile birlikte istikrarı devam ettirmek, huzuru devam ettirmek ve
Türkiye’nin itibarını geri getirmektir. Bu dönüşüm, çok köklü bir dönüşümdür. Bu rakam bir
rüya değil, bütün bu verilerin rakama dönüştürülmüş bir halidir. 10 Ağustos’ta bunu
göreceğiz” şeklinde yanıtladı.
İsrail’e jet yakıtı satıldığı yönündeki iddialar konusunda ise İhsanoğlu, “İddialar konusunda
diyeceğim yok. Delil yok çünkü. Her iddianın sahibi delilini ortaya koymalıdır. Onlara bir şey
demeyeceğim. Türkiye’nin İsrail’e ticareti çok artmıştır. Bütün Orta Doğu’ya giden yollar
kapanmıştır. Onun için yapabildiğimiz ticaret İsrail yolu ile giriyor” ifadelerini kullandı.
“SP Genel Başkanının, 'Hiçbir adaya destek vermeyeceğiz' açıklamasını nasıl
değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine İhsanoğlu, “İlk ifadesini, ikinci ifadesini de
hatırlıyoruz. İlk ifadesinde benim adım söylendiğinde takdirle karşılamıştır. Bu milli görüşün
zaferi, gibi bir ifade kullanmıştır. Anlıyoruz, Türkiye’de açıktan fikir beyan etmek eskisi gibi
kolay değil. Türkiye’de birtakım gerginlikler var. Yolda gelirken yanımda eşim oturuyordu.
Eşim kalktı, o arada birkaç kişi yanıma geldi. ‘Biz sizi takip ediyoruz oyumuz size’ diyorlar.
Bunlar yolcu. Böyle bir korku var milletin içinde" diye konuştu.

“Başbakanın, 'One minute’ çıkışından sonra Filistin’de ne değişti?" sorusuna İhsanoğlu,
“2007’nin sonunda ve 2008’in başında bugünkü senaryo aynen uygulandı. O günden bu güne
o senaryoyu yaşıyoruz. Önümüzde iki tane yol var, birisi kapalı, diğerini ben icat ettim.
Onunla ilerleyebiliyoruz. Bunun üçüncüsü uluslararası mahkemedir. Hamas’ın iktidara
geldiği günden itibaren başlayan ambargo, 2014 yılına kadar devam ediyor ve delme imkanı
olmadı. Bütün nutuklara rağmen delinemedi. Biraz enerjimizi bu yolda harcasak ambargoyu
kaldırmanın yolu vardır” cevabını verdi.
İhsanoğlu, çözüm süreci ve paralel operasyonu ile ilgili soruyu ise şu şekilde yanıtladı:
“Türkiye’de büyük meseleler büyük mutabakatla olur. Bu husustaki fikirlerimi net olarak
söylüyorum. Polislerin polisleri kelepçelemesi, savcıların savcıları hapse atması meselesi
Türk adalet tarihine bir kara leke olarak girecektir. Yargının ve kolluk kuvvetlerinin
siyasileştirilmesi korkunç bir hadisedir. Biz kolluk güçlerine veya hakimlere, savcılara
güvenimizi kaybedersek bu ülke çöker. Milletin, devletin temeli çürürse o millet çöker. Bu
hadiseler şaşırtıcıdır. Daha önce tutulanların bir kısmı serbest bırakıldı. Allah’tan kanunu
uygulayan hakimler var.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8013.html
Erişim Tarihi: 25.07.2014

Başkan Palancıoğlu Gazeteciler Cemiyetinde
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.Cemiyette gerçekleşen
ziyarette Başkan Palancıoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'a...
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Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.
Cemiyette gerçekleşen ziyarette Başkan Palancıoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin
Kösedağ'a çiçek vererek basında sansürün kaldırılışının 106. yılı olan basın bayramlarını
tebrik etti. Basının önemine dikkat çeken Başkan Palancıoğlu, dünyada İslam coğrafyasındaki
zulüm nedeniyle bayramın buruk geçtiğini belirterek, "Ramazan ayına ve Kadir Gecesi'nin
ardına denk gelen basın bayramı buruk geçiyor. Filistin'deki kardeşlerimize yapılan soykırım
nedeniyle Ramazan şenliklerimizi iptal etmiştik. Hem bu olayları anmak ve hem de yeni
yönetiminize hayırlı olsun demek için sizleri ziyaret ettik. Hem bayramınız hem de göreviniz
hayırlı olsun" dedi.
Basının çok önemli bir işlevi olduğunun altını çizen Başkan Palancıoğlu, "Basın isterse
ülkenin ilerlemesine, isterse gerilemesine yol açabiliyor. Filistin'de dış basının yaptığını
görüyoruz. Bizler de basınla iç içe ilçemizin, şehrimizin, bölgemizin kalkınması için daha
yakından çalışmak istiyoruz. Sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Önemli olan
ülkemizin huzuru ve refahı için birlik ve beraberlik içinde hareket etmek" diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
ederek, "Maalesef bizler basın bayramı diyemiyoruz. 106 yıl önce sansür kaldırıldı ama
günümüzde hala devam ediyor. Şahsi fikrim bir gazetecinin vicdani sansürü olmalı. Örnek
verdiğiniz gibi Filistin'deki yaşananların dış basın tarafından verilmeyişi vicdani sansürdür.
Örneğin Brezilya'daki dünya kupası finalinde sahaya giren bir taraftarın görüntülere
verilmeyişi ülkenin itibari açısından vicdani sansürdür, gereklidir. Ülkemiz içerisinde ve
dışarıda yaşananlardan dolayı bugünü bayram olarak kutlayamıyoruz." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8014.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Tomarza'da Kaçak Su Kullanan 7 Kişi
Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaçak su kullandıkları belirlenen 7 kişi gözaltına
alındı.Edinilen bilgiye göre Tomarza Avşarobası Mahallesinde KASKİ ekipleri tarafından
yapılan çalışmalarda 7 kişinin kaçak su kullandığının belirlendiği...
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaçak su kullandıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Tomarza Avşarobası Mahallesinde KASKİ ekipleri tarafından yapılan
çalışmalarda 7 kişinin kaçak su kullandığının belirlendiği öğrenildi. KASKİ yetkilileri
tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu, 7 kişinin ifadelerinin
alınmasından sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8015.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Bünyan Müftülüğü Yaz Kur-an Kursu İftarları
Devam Ediyor
Bünyan Müftülüğü'nün camilerde devam eden yaz dönemi Kur'an kursları çocuklarına verdiği
iftar yemekleri devam ediyor.Bünyan’da Bayramlı mahallesi Camii Yardımlaşma Derneği ve
Cami İmamı İbrahim Görez tarafından kurs öğrencilerine...
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Bünyan Müftülüğü'nün camilerde devam eden yaz dönemi Kur'an kursları çocuklarına verdiği
iftar yemekleri devam ediyor.
Bünyan’da Bayramlı mahallesi Camii Yardımlaşma Derneği ve Cami İmamı İbrahim Görez
tarafından kurs öğrencilerine iftar yemeği verildi.
Bünyan Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleşen iftar yemeğine Bünyan Kaymakamı Engin
Aksakal, Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, Bünyan Askerlik Şubesi Başkanı
İbrahim Dağlı Bünyan İlçe Emniyet Müdürü Zeki Karslı Bünyan Müftüsü Lokman Arslan ve
Bayramlı Camii yardımlaşma derneği Üyelerinin yanı sıra Bünyan’da tüm camilerde öğrenim
gören kurs öğrencileri ve davetliler katıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8016.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Bünyan Devlet Hastanesi 8 Branşta Hizmet
Verecek
Bünyan İlçe Devlet Hastanesi'nin 8 önemli branşta hizmet vereceği belirtildi.AK Parti Bünyan
İlçe Başkanı Savaş Gökçe, ilçe için çok önemli olan, Bünyan Devlet Hastanesi'nde 1
Ağustos'tan itibaren, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Dahiliye,...
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Bünyan İlçe Devlet Hastanesi'nin 8 önemli branşta hizmet vereceği belirtildi.
AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe, ilçe için çok önemli olan, Bünyan Devlet
Hastanesi'nde 1 Ağustos'tan itibaren, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Dahiliye, Çocuk, Kadın
Doğum, Genel Cerrahi ve Anestezi bölümlerinde hizmete başlayacağı müjdesini verdi.
Gökçe, ayrıca yoğun bakım ve ameliyathane bölümlerinin de hizmete açıldığını söyledi.
Bünyan ilçesi başta olmak üzere, Sarıoğlan, Akkışla, Pınarbaşı ilçeleri ile, Palas, Çiftlik,
Gömeç ve Sarımsaklı mahallelerine de hizmet vereceğini belirten Gökçe, "Devlet Hastanesi
Başhekimi Nuri Çakır başta olmak üzere, İl Başkanımız Hüseyin Cahit Özden,
milletvekillerimiz ve Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas ile yaptığımız girişimler
sonucunda ilçe devlet hastanemizin 8 branşta hizmet vermesini sağladık. Bünyan halkına
hayırlı olsun. İl başkanımıza ve milletvekillerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Bünyan halkı her türlü hizmetin en iyisine layık." dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8017.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kto Başkanı Hiçyılmaz'dan Ramazan Bayramı
Mesajı
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yaptığı açıklama ile Oda
üyelerinin ve Kayserililerin Ramazan Bayramı kutladı.Üyelerle, hemşerilerle bir araya gelme
fırsatı buldukları bir Ramazan ayının ardından, Bayrama...
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, yaptığı açıklama ile Oda
üyelerinin ve Kayserililerin Ramazan Bayramı kutladı.
Üyelerle, hemşerilerle bir araya gelme fırsatı buldukları bir Ramazan ayının ardından,
Bayrama ulaşmanın mutluluk ve sevinci içinde olduklarını belirten Başkan Hiçyılmaz, “Yüce
dinimizin mübarek günlerinden olan, küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği,
rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramı çok özel ve
önemlidir” dedi.
Açıklamasında İsrail’in Gazze’ye olan saldırısını kınayan Hiçyılmaz “ Ramazan ayı çok
buruk geçti bizim için, işte İsraillin Gazze’ye olan menfur saldırısı, bizleri üzdü. O konuda
tabi söylenenler söyleniyor. Bizde gerekenleri söylüyoruz, kınıyoruz, lanetliyoruz. Başka da
bir şey elimizden gelmiyor. Dua da ediyoruz ”diye konuştu.
Hiçyılmaz “ Bu bizi çok üzdü gerçekten özellikle manevi atmosferin yoğun olduğu bir
dönemde ramazanı huzur içerisinde ve dolu dolu yaşama imkanımız varken bir terörist
devletin ortaya çıkıp karnında çocuğu olan bir hanımefendiyi bir kurşunla öldürdüm kişini
birden öldürdüm diye sevinecek kadar insanlık dışına çıkmış olan bir zihniyetin temsil
edildiği bir ülkenin yapmış olduğu bu saldırı gerçekten bizleri çok üzdü. Ümit ediyorum ki
ramazan bayramına girerken bu olayların bitmiş olması ve Gazze’de yaşayan Müslüman
kardeşlerimizin savunmasız, çocukların kadınların, yaşlıların daha fazla zarar görmemelerini
ve ramazan bayramına hiç olmazsa huzur ve sukün içerisinde girmemizi temenni ediyorum
”şeklinde konuştu.
Hiçyılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı örf ve âdetlerimizle süsleyip, geçmişten devraldığımız
mirası zenginleştirerek geleceğe taşıdığımız, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en
güzel örneklerinin sergilendiği yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve
kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan sevgi günleridir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam
Aleminin ve hemşerilerimizin, Ramazan Bayramını kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu
bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8018.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

İl Müftüsü Ali Maraşlıgil:
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil “Bayramlar akraba ziyaretlerini yok sayan tatil
programlarına dönüştürülmemelidi" dedi.Ramazan bayramının gerçek adının fitr bayramı
olduğunu belirten Maraşlıgil “Biliyorsunuz Pazartesi günü 28...
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Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil “Bayramlar akraba ziyaretlerini yok sayan tatil
programlarına dönüştürülmemelidi" dedi.
Ramazan bayramının gerçek adının fitr bayramı olduğunu belirten Maraşlıgil “Biliyorsunuz
Pazartesi günü 28 Temmuz tarihi ile Ramazan bayramını idrak etmiş olacağız. Halkımız
arasında bu bayram Ramazan bayramı olarak şöhret bulmuştur. Esas itibariyle bu bayramın
adı fitr bayramıdır. Ama toplumumuz Ramazan bayramı demeyi tercih etmiştir “ dedi.
Maraşlıgil “Sevdiğimiz, sevindirdiğimiz, fakirleri ve yoksulları gözetlediğimiz bir anlam
vardır fitr bayramının. Ramazan bayramı denildiğinde de yine aynı şeyler anlaşılıyor.
Ramazan bayramı denilince fakir fukaranın dulların yetimlerin gözetildiği zekatların sadaka-i
fitrların, bu aya kast edilerek verildiği bir bayramdır. Bayram namazı fitr sadakası vermek
Müslümanlara vacip oluyor. Biliyorsunuz her milletin bir bayramı vardır. Bu bayramların
milli olanları vardır. Dini olanları vardır. Bu devlet ve milletler bu bayramları kutluyor.” diye
konuştu.
Bayramın temelinde sevgi vardır diyen Maraşlıgil “ Peygamber efendimizin ihdas ettiği
bayramların temelinde insanların af olmasını, sevinmeleri, bu af olunmasını öbür dünya da
insanların dualarla kurtuluşu için bir bağlantısının olduğunu görmekteyiz. Bayramlar akraba
ziyaretlerini yok sayan tatil programlarına dönüştürülmemelidir. Akrabalar ziyaret
edilmelidir, büyükler ziyaret edilmelidir. Dargınlar barışmalıdır. Küskünler barışmalıdır.
Bunlar bizim dinimizin gereğidir. Biz tatil programı yaptığımız zaman sıla-i rahim
kayboluyor. Halbuki sıla-i rahim Peygamberimiz (s.a.v) kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa
sıla-i rahim yapsın. Akrabaları, fakirleri, dulları yetimleri gözetsin. Bu mübarek Ramazan
bayramında memleketimize ülkemize İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan
niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8019.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

“Kayseri Tarihinin En Büyük Projeleri
Yapılıyor“
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi üst düzey
yöneticileri ile iftarda bir araya geldi. İftar programına eşi Neşe Özhaseki ile birlikte katılan
Başkan Özhaseki, Kayseri'ye yapılan belediye hizmetlerini...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi üst düzey
yöneticileri ile iftarda bir araya geldi. İftar programına eşi Neşe Özhaseki ile birlikte katılan
Başkan Özhaseki, Kayseri'ye yapılan belediye hizmetlerini değerlendirdi ve tarihin en büyük
projelerin bu dönemde yapıldığını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, mesai arkadaşları ile birlikte yaptığı iftarın
ardından öncelikle Türkiye ve dünya gündemine ilişkin görüşlerini dile getirdi. Ülkemizde bir
huzur ortamının bulunduğunu; ancak yaşadığımız coğrafya için aynı durumun söz konusu
olmadığını ifade eden Başkan Özhaseki, "İsrail bir taraftan Gazze'de vahşete, çocukları
öldürmeye devam ediyor. Çocukların ölürken şehadet getirdiklerine tanık oluyoruz. Bir
taraftan Suriye'de zalim bir adam zulmetmeye devam ediyor. 5 milyondan fazla insan evini
yurdunu terk etmiş Suriye dışında yaşıyor. Kayseri'de bile şu anda sayıları 20 bini buldu.
Allah kimseyi vatansız etmesin. Tüm bunları görerek kaygısız bir şekilde evimizde
oturamayız. Çünkü bizler Müslümanız. Ne geliyorsa elimizden yapmalıyız. Rabbim bugünler
hürmetine bizlere birlik, huzur versin ve bu vahşet son bulsun" dedi.
"HERKESİN KATKISI VAR"
Konuşmasında, Kayseri'de yapılan belediye yatırımlarıyla ilgili değerlendirmeler de yapan
Başkan Mehmet Özhaseki, geçmişte Kayseri ile ilgili düşündükleri projeleri
gerçekleştiremediklerini; ancak AK Parti iktidarı ile bu durumun değiştiğini söyledi. Özhaseki
şöyle devam etti: "Geçmişte raylı sisteme, Yamula Barajı'na, stadyuma, doğalgazın
dağıtılmasına ve daha pek çok projeye izin verilmiyordu. Allah'a hamdolsun AK Parti iktidarı
ile birlikte hangi projeye elimizi attıysak izin aldık ve yaptık. Şu oturduğumuz Harikalar
Diyarı'nda bile 750 dönüm hazine arsası var ve eskiden olsa bize vermezlerdir burayı.
Dolayısıyla şu güzelliği yaşatmazlardı. Erciyes'te Kayseri'nin geleceği olan bir proje var. 26
milyon m² araziyi bize verdiler. Eskiden olsa bize onay verilmezdi. Bizler birlikte iyi işler
yapıyoruz. Şunu bilinki, birlikte yaptığımız bu işleri gelecekte çocuklarınıza, torunlarınıza
anlatacaksınız. Tarih bunu yazacak. 2000'li yılların başından itibaren Kayseri tarihinin en
büyük projeleri gerçekleşiyor. Bu şehir marka şehir oldu. Bu şehirde neler oluyor diye birçok
insan buralara geliyor. Allah'a şükürler olsun övünebileceğimiz bir şehrimiz var."
Başkan Mehmet Özhaseki sözlerinin sonunda da tüm mesai arkadaşlarının yaklaşan Ramazan
Bayramı'nı kutladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8020.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Özhaseki Gönüllü Gençlerle Sahurda Buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, sahurunu Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde
her akşam kurulan iftar sofrasında gönüllü olarak çalışan gençlerle yaptı.Fuar Kültür Park'ta
gerçekleşen sahur programına Kayseri Valisi Orhan Düzgün...
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, sahurunu Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde
her akşam kurulan iftar sofrasında gönüllü olarak çalışan gençlerle yaptı.
Fuar Kültür Park'ta gerçekleşen sahur programına Kayseri Valisi Orhan Düzgün ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanısıra Ramazan ayı başından bu yana Seyyid
Burhaneddin Türbesi'nde kurulan iftar sofrasında çalışan görevliler katıldı.
Farklı ve güzel bir gece yaşadıklarını ifade eden Başkan Özhaseki, "Bu gençler Ramazan
ayının başından bu yana sürekli olarak halka, dolayısıyla da Hakk'a hizmet ediyorlar.
Ellerinden geldiği kadarıyla oraya gelen insanları ağırlayıp gönüllerini alıyorlar. Biz de bu
gece onları ağırlayalım istedik. Aralarında Balkanlar'dan, Türkî Cumhuriyetler'den ve Afrika
ülkelerinden gelen kardeşlerimiz de var. Çok güzel ve farklı bir ortam oluştu. Bu da Ramazan
ayının güzelliği olsa gerek" dedi.
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sahur programı Kur'an-ı Kerim okunması ve dua ile
son buldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8021.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kayseri Şekerspor Yeni Sezonun Startını Verdi
3. Lig ekiplerinden Kayseri Şekerspor yeni sezonun açılışını yaptıKayseri Şekerpor
tesislerinde düzenlenen sezon açılışına, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay,
Kayseri Şekerspor Kulübü Başkanı Levent Benli, Kayseri Şekerspor...
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3. Lig ekiplerinden Kayseri Şekerspor yeni sezonun açılışını yaptı
Kayseri Şekerpor tesislerinde düzenlenen sezon açılışına, Pancar Ekicileri Kooperatifi
Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şekerspor Kulübü Başkanı Levent Benli, Kayseri Şekerspor

Teknik direktörü Şener Akay ve futbolcular katıldı.Sezon açılışında konuşan Kayseri
Şekerspor Kulübü Başkanı Levent Benli “Kayseri Şeker fabrikası bölgesinde ve ülkemizde
önemli bir yere sahip, önemli bir ekonomik güç ve çevresine önemli değer katan ve sosyal
sorumlulukları olan bir kurumdur” dedi.Benli ayrıca, “Bu manada futbolun yanında güreş,
satranç gibi diğer spor dallarında da bölgemizi ve çiftçimizi temsil etmeye çalışıyoruz.
Bildiğiniz gibi bu sezon güreşte ve satrançta süper liglere çıkmış durumdayız. Yani
yaptığımız işi tam anlamıyla tam manasıyla yapıyoruz. Benim futbolcularımıza ve teknik
heyetimize söyleyeceğim sözler var. Biz iddialı bir takımız. Yaptığımız zaman tam yaparız.
Çünkü bu kurum iddialı bir kurum. Bunun için biz sizden başarı bekliyoruz. Bunu yaparken
de tabii ki centilmen olarak oynayarak başarılı olmanızı istiyoruz. Biz büyük bir kurumun
mensuplarıyız. Sizlerde artık kurumumuzun bir mensubusunuz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8022.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Melikgazi Belediyesi'nden "adres Değişikliği"
Uyarısı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Emlak ve Gelir Müdürlüğünde emlak,
reklam ve çevre temizlik vergi mükelleflerinin beyanlarında güncelleme yaptıklarını
söyledi.Mükelleflerin verdikleri beyanlarda yeni düzenlemeleri belirtmedikleri...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Emlak ve Gelir Müdürlüğünde emlak,
reklam ve çevre temizlik vergi mükelleflerinin beyanlarında güncelleme yaptıklarını söyledi.
Mükelleflerin verdikleri beyanlarda yeni düzenlemeleri belirtmedikleri ve bilgi vermediklerini
bunun sonucu olarak bir takım sıkıntıya girdiklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç
“Melikgazi Belediyesi Emlak ve Gelir Müdürlüğümüz mükelleflerde güncelleme çalışması
yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda birçok mükellefin adres değişikliklerini bildirmedikleri
tespit edilmiştir. Belediye açısından büyük sorun olmamakla birlikte okul kaydı, araçlarda
plaka alımı ve benzer birçok işlem de adres değişikliği ortaya çıkınca, mükellefler para cezası
ödemektedirler. Bunun için adres değişikliklerinizi mutlaka hem belediyelere hem de nüfus
müdürlüğüne bildiriniz” dedi.
Süresi içerisinde beyanda bulunmamak veya gerçeğe aykırı adres beyanında bulunmanın suç
olduğunu ifade BaşkanDr. Memduh Büyükkılıç, aynı binada ayrı bir daireye taşınılmasında
dahi adres değişikliği olduğunu kaydetti. Memduh Büyükkılıç ayrıca, adres değişikliğinin 20
gün içerisinde yapılması gerektiğini ve adres değişikliği yapmayanların idari para cezası
ödeme zorunluluğunda olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8023.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kılıçaslan’ın Başarılı İkizleri Üniversitede De
Ayrılmadı
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilginç hikayeler de ortaya
çıkmaya başladı. Kayseri Özel Kılıçaslan Liseleri’nde eğitim gören ikizlerden Türkiye
birincisi Hasan Öztürk ve Türkiye 482’ncisi Hüseyin...
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Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ilginç hikayeler de ortaya
çıkmaya başladı. Kayseri Özel Kılıçaslan Liseleri’nde eğitim gören ikizlerden Türkiye
birincisi Hasan Öztürk ve Türkiye 482’ncisi Hüseyin Öztürk ortak kararla ilk tercihleri olan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşti.
İlkokuldan beri sıra arkadaşı olan ikizler, lise eğitimi için memleketleri Çankırı’dan ve
ailelerinden ayrılarak Kayseri’ye gelmişlerdi. Kılıçaslan Liseleri’ndeki dört yıllık başarılı bir
eğitimin ardından Hasan LYS’de Türkiye birinciliği elde ederken, ikizi Hüseyin de
482’nciliğe imza attı. Bu derecelerin ardından üniversite eğitimleri için de ortak karar alan
başarılı ikizlerin tercihi ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu. İkizler, Türkiye
sıralamasında İlk 1000 içerisinden öğrenci alan Hacettepe’de de birlikte oturacaklarını dile
getirdi.
İkizlerden Hasan Öztürk, "Ben dört yıl önce girdiğim ve bu gün TEOG diye bilinen sınavda
19 bininci sıradaydım, ikizim Hüseyin ise sıralamada benden çok daha iyi durumdaydı. Dört
yıllık süreç içerisinde başarıyı birlikte yakalamak için çaba gösterirken YGS’de Türkiye
41’inciliğine LYS’de de Türkiye birinciliğine imza attım. İkizim Hüseyin de 482’nci oldu.
Bizleri bu günlere getiren Çankırı Sevgi Koleji’ne ve Kayseri Kılıçaslan Liseleri’ne çok
teşekkür ediyorum. Artık kardeşimle aramızdaki tatlı rekabet üniversite birinciliği için devam
edecek. Öğretmenlerimin ve Devlet Demir Yollarında görevli babamın da onayını alarak
ortak bir üniversite belirledik ve Hacettepe Tıp Fakültesine karar verdik” dedi.
Kılıçaslan Liseleri Müdürü Salih Öngül ise, "Hasan ve Hüseyin’le birlikte toplam 31
öğrencimiz bu yıl tıp fakültesine yerleşti. Hacettepe Tıp’ta ise dört öğrencimiz eğitim
görecek, geleceğin doktorlarını şimdiden kutluyor, başarılarının üniversite hayatında da
devamını diliyorum” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8024.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kadir Gecesi'nde En Güzel Hediye
Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin manevi mimarlarından olan Seyyid Burhanedin
Hazretleri'ni anlatan bir kitap yayınladı. Büyükşehir Belediyesi'nin 125'inci kültür yayını olan
eser, Kadir Gecesi'ni Seyyid Burhaneddin Hz.'nin türbesinde...
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Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin manevi mimarlarından olan Seyyid Burhanedin
Hazretleri'ni anlatan bir kitap yayınladı. Büyükşehir Belediyesi'nin 125'inci kültür yayını olan
eser, Kadir Gecesi'ni Seyyid Burhaneddin Hz.'nin türbesinde geçiren binlerce vatandaşa
dağıtıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları arasına dahil olan son eser Yaşar Kağıtçı
tarafından hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi'nce bastırılan "Hz. Mevlana'nın Hocası Seyyid
Burhaneddin" adlı eser oldu. Kayseri'nin manevi mimarlarından Seyyid Burhaneddin
Hazretleri'ni anlatan kitap, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin de katılımıyla
Kadir Gecesi'ni Seyyid Burhaneddin Hz.'nin türbesinde geçirmek isteyen vatandaşlara
dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin böylesine anlamlı bir eseri, anlamlı bir günde dağıtması
büyük takdir toplarken kitabı alan vatandaşlar da Başkan Özhaseki'ye teşekkür etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, "Hz. Mevlana'nın Hocası Seyyid
Burhaneddin" adlı eserin takdim yazısında, Seyyid Burhaneddin'le ilgili bilgi sahibi olmak
isteyenlerin kaynak yetersizliği yaşadıklarına dikkat çekti. Eserin, önemli bir eksikliği
gidereceğini dile getiren Başkan Özhaseki, "Seyyid Burhaneddin Hazretleri hakkında daha
fazla araştırma yaptırmak ve bunları yayımlamak bizim hedefimiz olacaktır" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8025.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kocasinan Bayrama Hazır
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, günlük rutin hizmetleri aksatmadan huzur içinde
bir bayram yaşamak için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.Başkan Mustafa Çelik, belediye
bünyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Park Bahçeler,...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, günlük rutin hizmetleri aksatmadan huzur içinde
bir bayram yaşamak için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.Başkan Mustafa Çelik, belediye
bünyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Park Bahçeler, Zabıta ve Veteriner
Müdürlüğü'nden bayram takımı (Ekibi) oluşturduklarını belirterek, "Huzur içinde bir bayram
yaşayabilmek için gerekli tedbirleri aldık. 222 camide bayram temizliği yaptık. 14 yeni
süpürge aracıyla cadde ve sokaklarımızı temizledik. Bölgemizdeki 55 mezarlıkta temizlik ve
çevre düzenlemeleri yaparak ziyarete hazır hale getirdik" dedi.Başkan Mustafa Çelik, Bayram
Takımı'nın aldığı tedbirleri şöyle açıkladı, “Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Park
Bahçeler, Zabıta ve Veteriner Müdürlüğü bayramda da görev yapacak. Temizlik ekipleri çöp
toplama ve süpürme işlemlerini ara vermeden sürdürecek. Parkların bakım ve temizliği
kesintisiz yapılacak. Veteriner Müdürlüğü hijyen ve haşere ilaçlamasına, Zabıta Müdürlüğü
de her gün saat 23’e kadar denetimlerine devam edecek. Valilik, Emniyet Müdürlüğü,
Büyükşehir ve diğer belediyelerle de koordineli olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam
edeceğiz” şeklinde bilgiler verdi.Başkan Çelik, “Kocasinan Belediyesi sınırları içinde
belediyeyi ilgilendiren her konuda vatandaşlarımız istek ve şikayetleri için 222 70 00
numaralı telefonu arayabilir, www.kocasinan.bel.tr e posta adresinden de bize ulaşabilir” diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8026.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Özel Okullar İstişare Toplantısı
Kayseri Ticaret Odası (KTO), özel eğitim kurumları yönetici ve müdürlerinin katıldığı istişare
toplantısına ev sahipliği yaptı.KTO VIP Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, KTO Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz, Başkan Yardımcısı Celal...
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Kayseri Ticaret Odası (KTO), özel eğitim kurumları yönetici ve müdürlerinin katıldığı istişare
toplantısına ev sahipliği yaptı.
KTO VIP Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Başkan
Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe ve özel okulların
temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Hiçyılmaz, farklı birçok sektör için
düzenledikleri istişare toplantılarına bir yenisini eklediklerini belirterek, “Kayseri Ticaret
Odası olarak üyelerimizin sorunlarına çözüm yolları aramak ve taleplerini ilgili mercilere
ulaştırmak adına bu tür toplantıları düzenliyoruz. Daha önce farklı alanlarda birçok kez
gerçekleştirdiğimiz istişare toplantımızı bu kez de özel eğitim kurumlarımızın temsilcilerini
dinlemek için yaptık” dedi.
Başkan Hiçyılmaz’ın konuşmasının ardından özel eğitim kurumları temsilcileri tek tek söz
alarak taleplerini ve yaşadıkları sorunları dile getirdi. Temsilciler, gündeme gelen konulara
ilişkin neler yapılabileceği noktasında da görüşlerini açıkladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8027.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kayserili Sahurda Buluştu
Mahalle İftarları kapsamında Melikgazililer ile buluşmaya devam eden Melikgazi Belediye
Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’de ilk’i daha gerçekleştirerek Kayserilileri
Sahurda bir araya getirdiklerini söyledi.Mahallemde İftar Var,...
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Mahalle İftarları kapsamında Melikgazililer ile buluşmaya devam eden Melikgazi Belediye
Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Melikgazi’de ilk’i daha gerçekleştirerek Kayserilileri
Sahurda bir araya getirdiklerini söyledi.
Mahallemde İftar Var, sosyal belediye etkinlikleri ile mahallelileri bir araya getirdiklerini
ancak Kadir gecesi bir ilk’i daha gerçekleştirerek bu sefer Kayserilileri sahurda
buluşturduklarını ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç,Kadir Gecesinin anlam ve
sevabına Seyyidburhaneddin Mezarlığı yanındaki alanda 23 bin Kayserili ile Sahurda bir
araya geldikleri kaydetti. Ramazan ayının özünde birlik, beraberlik ile paylaşma ve
yardımlaşma gibi ulvi değerlerin olduğunu bu amaç ile mahalleliyi bir araya getirdiklerini
hatırlatan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik anlayışı ile ulvi duyguları
pekiştirmek amacı ile aynı değer ve inançlara sahip hemşerilerimizi Kadir Gecesinde
'Kayserili Sahura Davetlisiniz' programı düzenlediklerini bildirdi. Kayseri Valisi Orhan
Düzgün ile Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Özhaseki, AK Parti il Başkanı Hüseyin
Cahit Özden, Melikgazi İlçe Başkanı Timur Barlas, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının
da iştirak ettiği sahurda Vali ve belediye başkanları vatandaşlar ile sohbet ettiler.
Seyyidburhaneddin Mezarlığı yanındaki alanda Sahur sofrasında Kayserililer ile birlikte olan
Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Sahur alanında hemşerilerinceyoğun ilgi ile karşılandı. Sahur

sofrasında misafirler ile tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili
şunları söyledi:
"Ramazan ayı bereket ayıdır. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilenir.
Komşular pişirilen bir kap çorbayı paylaşıyor. Teravide birlikte olur. Özellikle toplu iftarlarda
bir araya gelerek sohbet eder, tanışır ve dostluklar kurar. İftar sofraları dostlukların,
arkadaşlıkların vesiledir. Bu açıdan bundan sonra mahalle iftarlarını sürekli hale getirdik.
Şimdi de Kayseri de Sahur Var etkinliği düzenledik. Amacımız birlikte olmak ulvi değerleri
gönülden paylaşmaktadır.Melikgazi Belediyesince düzenlenen ve hiçbir kargaşaya,
karışıklığa, izdihama izin verilmeden herkesin masasının üstünde hazır bulunan 23 bin kişilik
sahur ikramını paylaştılar.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8028.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kayseri Şeker Kapatılan Kantarlara Güneş
Enerji Santrali Çalışmasına Kocasinansüksün’de Başladı
Maus uygulamasının başlaması sonucunda son yıllarda ihtiyaç duyulmayan bölgelerde
kaldırılmaya başlanan kantar arazileri enerji üretim üssü olarak çok önemli bir faaliyete ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Kayseri Şeker Fabrikası kapatılan...
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Maus uygulamasının başlaması sonucunda son yıllarda ihtiyaç duyulmayan bölgelerde
kaldırılmaya başlanan kantar arazileri enerji üretim üssü olarak çok önemli bir faaliyete ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Kayseri Şeker Fabrikası kapatılan kantar arazileri üzerine, tarımda ve özellikle sulamada
ihtiyaç olan enerjiyi karşılamak için 500 KW Güneş Enerji Santrali yapımı hızlandı.
Güneş enerji Panellerinden elde edilen gelirin çiftçiye ek gelir olarak aktarılacağı İlk santral
Kocasinan İlçesi Süksün kantar bölgesine kurulmaya başlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8029.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kayseri Şeker, Ramazan Bayramı Öncesi
Pancar Çiftçisinin Yüzünü Sulama Avansı İle
Güldürdü
Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 2014 pancar ekim sezonu için Ramazan Bayramı
öncesinde pancar ekicilerinin hesabına ton başı 13 liradan sulama avansı bedellerini
dağıttı.Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri...
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Kayseri Şeker Fabrikası tarafından 2014 pancar ekim sezonu için Ramazan Bayramı
öncesinde pancar ekicilerinin hesabına ton başı 13 liradan sulama avansı bedellerini dağıttı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Pancar Ekicileri
Kooperatifimize bağlı olarak şeker pancarı ekimi yapan Kayseri, Yozgat, Sivas, Kırşehir ve
Nevşehir İllerimizdeki 12 bölgede bulunan pancar çiftçilerimizin pancar sulamalarına destek
sağlamak amacıyla mazot, gübre ve çapa avanslarından sonra 24 Temmuz günü sulama avansı
dağıtımı yapılmış olup çiftçilere toplamda 29 Milyon TL sulama avansı ödendi" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8030.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Talas'ta Asfalt Ve Yol Çizgisi Çalışması
Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi'nde asfalt yenileme ve yol
genişletme çalışması yaparken, ilçe genelinde ise yol çizgilerini yenilemeye
başladı.Çalışmalar hakkında bilgiler veren Talas Belediye Başkanı...
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Talas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi'nde asfalt yenileme ve yol
genişletme çalışması yaparken, ilçe genelinde ise yol çizgilerini yenilemeye
başladı.Çalışmalar hakkında bilgiler veren Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,
yolların gelişmişlik ve medeniyetin göstergesi olduğunu belirterek, Bahçelievler
Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan Kanuni Caddesi'nde yol genişletme ve asfalt yenileme
çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Palancıoğlu, yapılan çalışmayla 600 metre

uzunluğundaki yolun altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından genişliğinin 10
metreye çıkarıldığını kaydederek, bordür ve kaldırımın da bitirilmesinden sonra modern
görünüme kavuşacağını ifade etti. Başkan Palancıoğlu, "İlçemizde ihtiyaç duyulan yerleri
tespit edip yol genişletme ve asfalt yenileme yapıyoruz. İlçemizin her yerine aynı kalitede
hizmet veriyoruz" dedi.Başkan Palancıoğlu öte yandan ilçe genelinde yol çizgilerinin de
yenilenmeye başladığını anlatarak, "Zamanla çeşitli etkenlerle aşınarak silinen yol çizgilerini
yeniletip sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın yol güvenliğini sağlıyoruz. Yılda belirli
periyotlarla yapılan yol çizgilerinin yenilenmesiyle tarihi Talas aynı zamanda modern
hizmetlerle de adına yakışır hizmeti alıyor" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8031.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kapıcı Dairesinde Tavana Bağladığı Çarşafla
Kendini Astı
Kayseri'de, bir kadın kapıcı dairesinde tavana bağladığı çarşafa kendini asarak intihar
etti.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Keykubat Mahallesi Güllüce
Caddesi'nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki H.Y.'nin girdiği...
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Kayseri'de, bir kadın kapıcı dairesinde tavana bağladığı çarşafa kendini asarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Keykubat Mahallesi Güllüce
Caddesi'nde meydana gelen olayda, 27 yaşındaki H.Y.'nin girdiği bunalım sonucunda kapıcı
dairesinde tavana bağladığı çarşaf ile kendini astığı öğrenildi.Yakınlarının fark etmesi üzerine
olay yerine çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.Y.,
yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın
başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8032.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kazım Karabekir Mahallesine 10 Bin Ton Asfalt
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan
Girne Şehitler Caddesi ile bu caddeye bağlantı yollarında yol düzenleme ve genişletme
çalışması gerçekleştirdiklerini yoğun bir asfaltlama çalışmasının...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan
Girne Şehitler Caddesi ile bu caddeye bağlantı yollarında yol düzenleme ve genişletme
çalışması gerçekleştirdiklerini yoğun bir asfaltlama çalışmasının tamamlandığını bildirdi.
Melikgazili olmanın farklılığı..
Yol genişletme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışmada 6 sokak ile bunlara
bağlantılı tüm yollarda asfalt çalışması ile güvenli ulaşımın sağlandığını hatırlatan Başkan
Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan cadde ve sokaklarda 10.000 ton
asfalt kullanıldığını belirtti.Kazım Karabekir Kentsel dönüşümün devam eteği imara açık bir
Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söylediAlt yapısı tamamlanmış, imar planları ile
parselleri hazır semt“Kazım Karabekir şehrin batı bölümünde yer alan daha çok tek ve iki
katlı binaların yer aldığı bir semttir. Ancak tüm alt yapısı ve imarlı parselleri ile modern ve
çok katlı yapılaşmaya uygun olup şu anda kentsel dönüşüm hızla devam etmektedir. Girne
Şehitler Caddesi bu semtin alternatif yollarından birisidir. Önemli ve semt için stratejik bir yol
olup bu yolda bakım, onarım, alt yapı ve genişletme çalışması sonrası asfaltlanarak semt
halkının hizmetine sunulmuştur. Yapılan yatırım ile hizmetler ile Melikgazili olmanın
farklılığını yaşayan bölge halkı bunu her fırsatta belirtmektedirler. Yol düzenleme çalışması
yapılırken Kayserigaz hat döşedi, Kaski ise içme su hattını yeniledi, Mobese sistemi alt yapısı
oluşturuldu. Yani yolun alt yapı çalışmasında bütünlük sağlandı. Gerçekleştirilen çalışmalar
ile Girne Şehitler Caddesi bayrama hazırlanmış oldu”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8033.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Eşinin Burnunu Kıran Koca Gözaltına Alındı
Kayseri'de, ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışmada eşinin burnunu yumruk atarak kıran
koca jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesi
Büyükcanlı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, D.E.'nin...
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Kayseri'de, ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışmada eşinin burnunu yumruk atarak kıran
koca jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Tomarza ilçesi
Büyükcanlı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, D.E.'nin ailevi geçimsizlik nedeniyle
eşi H.E. ile tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında D.E.'nin attığı
yumrukla eşi H.E.'nin burnunu kırdığı bildirildi.Yetkililer, H.E.'nin yapılan tedavisinin
ardından ailesine teslim edildiğini, D.E. hakkında ise 2 ay süreyle tedbir kararı verildiğini
kaybetti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8034.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Ramazan Bayramında 13 Altın Öneri
Özel Dünyam Hastanesi Diyetisyeni Dyt.Esma Birkol Ramazan Bayramında beslenmeye
dikkat çekerek vatandaşlara 13 altın öneride bulundu.Diyetisyen Esma Birkol, "Sağlığın
korunması ve geliştirilmesinde hayatımızın her döneminde yeterli ve dengeli...
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Özel Dünyam Hastanesi Diyetisyeni Dyt.Esma Birkol Ramazan Bayramında beslenmeye
dikkat çekerek vatandaşlara 13 altın öneride bulundu.
Diyetisyen Esma Birkol, "Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hayatımızın her döneminde
yeterli ve dengeli beslenme en önemli faktörlerden biridir. Ancak, Ramazan ayı boyunca oruç
tutan kişiler, günlük öğün sayısını azaltmaları ve beslenme düzeninde meydana gelen
değişiklikler nedeniyle, bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinde psikolojik olarak daha
fazla yemek yeme eğilimine girmektedirler.
Ramazan Bayramı’nda sağlık açısından ölçülü beslenmek büyük önem taşır. Bayram da aşırı
besin tüketmek; hem sağlıklı bireyler için, hem de kronik hastalığı olan bireylerde çok büyük
risktir . Bunların en önemlisi hazımsızlık ve mide problemleridir. Bayramda birdenbire aşırı
yemek yeme, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları aşırı tüketmek, başta sindirim
sistemi olmak üzere, tansiyon düzensizlikleri, kalp rahatsızlıkları ve şeker yükselmesi gibi
çeşitli rahatsızlıklara yol açacaktır" diyerek şu bilgileri verdi:
"Ayrıca bir aylık oruç sonrasında yavaşlayan metabolizmayı hızlandırmak için, beslenme
alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler yapılması gerekir.
Ramazanda 3-4öğüne indirdiğimiz öğün sayısı,bayramla birlikte değişmelidir. Gün
içerisindeki beslenme şeklimiz; 3ana ve 3 ara öğün olmalıdır. Dört besin grubunda bulunan
çeşitli besinlerin her öğünde yeterli miktarlarda tüketilmesi önerilmektedir. (Süt grubunda yer
alan süt, yoğurt, et grubunda yer alan et, tavuk, yumurta, peynir, kuru baklagiller, sebze ve
meyve grubu ve tahıl grubuna giren ekmek, bulgur, makarna, pirinç vb)
Hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalıdır.Unutulmamalıdır ki
atlanılan öğünler ve ara öğünler sizin tatlıya olan düşkünlüğünüzü artıracaktır.
Besinler iyi çiğnenmeli, yavaş yavaş, azar azar ve sık yenilmelidir.
Ramazan bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmeli, çevrenin ısrarcı
tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır. Eğer tatlı
tüketmek çok isteniyorsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar ve meyveli tatlılar tercih
edilmelidir.
Bayram süresince ve bayramdan sonra da sıvı alımı arttırılmalı, günde yaklaşık 2- 2.5 litre su
içilmeli, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, komposto gibi sıvı gıdalar
eklenmelidir.
Ramazan ayı süresince oruç tutma nedeniyle yaşanan kabızlık gibi bazı sindirim sistemi
rahatsızlıklarının önlenmesi açısından mevsiminde bol sebze ve meyve tüketimi önemlidir.
Yetişkin bireylerin günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeleri önerilmektedir.
Şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile kronik hastaların, sürdürdükleri diyete bayram
süresince de özen göstermeleri önemlidir.

0-12 yaş grubu bebek ve çocukların, büyüme ve gelişime katkısı olmayan, boş kalori kaynağı
şeker ve şekerli besinlerden uzak tutulmaları, bu tür besinlerin tüketiminden sonra diş
temizliğine özen gösterilmesi gerekmektedir.
Özellikle yaşlılar ve tansiyon hastalarının gün boyu kahve ve çay tüketimlerine dikkat
etmeleri, bitki çaylarını tercih etmeleri, günde 2 fincandan fazla kahve tüketmekten
kaçınmaları önerilmektedir.
Ramazan boyunca önerilen sahur yemekleri ramazan sonrası gece yemek seklinde
sürdürülmemeli, yatmadan 2 saat önce ara öğün olarak , meyve , yoğurt gibi besinlerin
tüketimi tercih edilmelidir.
Bayram şekeri ve şekerli ürünleri satın alırken Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan izinli
olmasına, son kullanma tarihi geçmemiş ve ambalajı bozulmamış olmasına dikkat edilmelidir.
Özellikle bayram ziyaretlerine veya gezmeye giderken aç gitmemeliyiz. Çünkü yapılan
ikramları geri çevirmek veya ölçüsünü ayarlamak daha zor olabilecektir.
Ziyarete gelen konuklara kesinlikle ısrarcı davranmamalı, yiyecekleri kadar konulup zorlama
yapmamalıyız. Sevdiğimiz için iyilik diye yaptığımız ısrarlar, farkına varmadan sevdiğimiz
kişilerin sağlığını zarara uğratabilir.
Her gün düzenli yapılan fiziksel aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı olumlu yönde
etkilemekte, oruç tutma nedeniyle azalan metabolizma hızının artmasına imkan
sağlamaktadır. Bu nedenle, "yaşam stili aktiviteleri" olarak adlandırılan yürüyüş, bahçe işi ile
uğraşma, araba yıkama, bisiklete binme, merdiven kullanma vb. gibi aktivitelerle aktif bir
yaşama başlamaya karar verilerek düzenli aktivite yaşamın bir parçası haline getirilmelidir.
Haftada en az 3 - 4 gün 45’er dakika yürüyüş yapılmalı. Fiziksel aktivitenin, bağırsak
hareketlerini artırmaya, kan şekeri ve kolesterolünü azaltmaya, kilo kaybetmeye yardımcı
olduğunu unutulmamalıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8035.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Başkan Çelik, Çat Kapı İftar Yaptı, Asker
Uğurladı
Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çat Kapı İftar Programı kapsamında Yemliha
Mahallesi’nde iftar yaptı.Ramazan ayı boyunca çeşitli mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelerle
birlikte çat kapı iftar yapma geleneğini sürdüren Başkan...
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Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çat Kapı İftar Programı kapsamında Yemliha
Mahallesi’nde iftar yaptı.
Ramazan ayı boyunca çeşitli mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelerle birlikte çat kapı iftar yapma
geleneğini sürdüren Başkan Mustafa Çelik’in son durağı Yemliha Mahallesi oldu. Bir ailenin
kapısını çalan ve iftarını burada açan Başkan Çelik, daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya

geldi.Vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olmaya hazırlanan gençler
için düzenlenen askere uğurlama törenine de katılan Başkan Çelik, kendisine sevgi
gösterilerinde bulunan kalabalık gruba hitabetti.Başkan Mustafa Çelik, Yemliha için
yapılması düşünülen yatırımlardan bahsederek eski belediye binasının da Kadın Gelişim
Merkezi olarak planlandığını müjdeledi. Başkan Çelik, “Hanım kardeşlerimiz için eski
belediye binası ve yanındaki binayı kurs merkezi olarak planladık. Hanım kardeşlerimiz
burada günlük hem kurs eğitimlerini alacak hem de hoşça vakit geçirebilecek” diye konuştu.
Başkan Çelik, askere gidecek gençlerin sağ-salim gidip, aslanlar gibi vatani görevini yapıp,
hayırlısıyla tezkere alarak yine sağ-salim ailelerine kavuşmaları dileklerinde bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8036.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Yeşilay, Gazze İçin '1 Paket Sigara Parası'
Topluyor
Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Gazze'ye
yardım için vatandaşlardan 1 günlük sigara parası toplanıyor.Yeşilay, kent meydanına açılan
stantta, 'Bir paket sigara paranı Gazze'ye bağışla'...
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Yeşilay Kayseri Şube Başkanlığı tarafından başlatılan kampanya kapsamında, Gazze'ye
yardım için vatandaşlardan 1 günlük sigara parası toplanıyor.
Yeşilay, kent meydanına açılan stantta, 'Bir paket sigara paranı Gazze'ye bağışla' sloganı ile
vatandaşlardan yardım toplanıyor. Başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgi veren
Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, "Coğrafyamızda mübarek günlere rağmen
insanların yaşama hakları ellerinden alınıyor, saldırı ve zulümler hız kesmeden devam ediyor.
Doğu Türkistan’dan Suriye’ye, Orta Asya’dan Filistin’e kadar her gün yüzlerce insan katliam
ve iş çatışmalarda hayatlarını kaybediyor. İsrail’in 18 gündür devam eden bombardımanı
sonucu çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu 746 Filistinli hayatını kaybetti.
Yaralı sayısı 5 bin kişiyi aştı. İsraillilerin hedef gözetmeksizin neden olduğu insanlık dışı
dram halen devam ediyor. Gazze’de ilaç ve gıda stokları tükenme noktasına geldi. Yeşilay
Kayseri Şubesi olarak masum insanların yanındayız" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlara seslenen Adıgüzel, "Vatandaşlarımızdan zulüm dolu bugünlerde sigaraya para
vermek yerine Gazzeli kardeşlerimize ilaç ve gıda yardımı yapmak maksatıyla destek talep
ediyoruz. Sigara alışkanlığından vazgeçerek günlük bir paket sigaraya verilen paranın
coğrafyamızdaki yaraların sarılması için bağışlanmasını istiyoruz" dedi.
Başlatılan yardım kampanyasının 6 gün boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8037.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Agü, Taş Restorasyonu Eğitimini
Canlandıracak
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HAYMER), “Mimar Sinan'ın İzinde: Restorasyon ve Taş İşçiliği Eğitimini Geliştirme” adlı
proje ile Kayseri’de taş eğitimini canlandıracak.Avrupa Birliği...
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HAYMER), “Mimar Sinan'ın İzinde: Restorasyon ve Taş İşçiliği Eğitimini Geliştirme” adlı
proje ile Kayseri’de taş eğitimini canlandıracak.
Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen projenin imza töreni, AGÜ ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı arasında Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nda yapıldı.
Proje ile Kayseri’de taş restorasyonunda uygulanan eğitimin farklılaştırılması amaçlanıyor.
Proje, “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı”
çerçevesinde, binin üzerindeki başvuru arasından seçilen 77 projeden biri olarak, Avrupa
Birliği fonları ile yüzde 90 oranında hibe desteğine hak kazandı. Proje imza töreninde
konuşan AGÜ HAYMER Müdürü Doç. Dr. Mustafa Öz, Kayseri’nin Mimar Sinan gibi bir
dahiyi yetiştirdiğini belirterek “Eski taş eserlerin restorasyonunda yetişmiş eleman temininde
çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Bu durum restorasyon işlemlerinin uzamasının yanı sıra, ehil
olmayan ellerde kültür mirasımızın zarar görmesi gibi çok olumsuz sonuçlara da yol
açabilmektedir” diye konuştu.
3. Nesil bir devlet üniversitesi olan AGÜ için üniversitenin 3. boyutu olan toplumsal faydanın
önemli olduğuna da dikkat çeken Öz, “Projemizin hem Kayseri’deki eski taş eserlerin
restorasyonundaki zorlukların giderilmesi, hem de dünya kültür mirasına sahip çıkılması
açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8038.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Karı Koca Aynı Gün Bel Fıtığı Ve Bel Kayması
Ameliyatı Oldu
Dünyam Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet ve Safiye Salvan çifti, bel fıtığı ve bel kayması
rahatsızlığı nedeniyle aynı gün ameliyat oldu.Dünyam Hastanesi'nde, Beyin-Omurilik ve Sinir
Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgen Aydıncak’a muayene...
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Dünyam Hastanesi'nde tedavi gören Mehmet ve Safiye Salvan çifti, bel fıtığı ve bel kayması
rahatsızlığı nedeniyle aynı gün ameliyat oldu.Dünyam Hastanesi'nde, Beyin-Omurilik ve Sinir
Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgen Aydıncak’a muayene olan Mehmet Salvan’a (75) bel fıtığı
teşhisi koyarken, eşi Safiye Salvan’a da (81) bel kayması teşhisi koydu. Aynı gün ameliyata
alınan Mehmet ve Safiye çifti sağlıklarına kavuştu.Ameliyat sonrası konuşan Beyin-Omurilik
ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özgen Aydıncak, “Safiye Hanım ve Mehmet Bey bel fıtığı
ve bel kayması şikayetiyle hastanemize başvurdu. Kendileriyle konuştuk. Mehmet amcanın
işlemi biraz daha basitti. Yaklaşık 20-25 dakika süren ameliyatını gerçekleştirdik. Dün
yürüttük. Normal şartlarda bugün Mehmet amcayı taburcu edecektik ama eşi de ameliyat
olduğu için ona refakatçilik edecek. Safiye Hanım'ın da da bel kayması şikayeti vardı;
ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bel kaymasını ortadan kaldırdık. Safiye
Hanım'ın sağlık durumu gayet iyi. Kendisini yarın taburcu edeceğiz. 10 gün sonra normal
yaşantılarına dönmüş olacaklar” ifadelerini kullandı.
Sağlıklarına kavuşan Mehmet ve Safiye çifti de, kendilerini iyi hissettiklerini belirterek
hastane personeline teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8039.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Ramazan Ayının Son Cuma Namazı Kılındı
Kayseri'de Ramazan ayının son Cuma namazı kılındı.Kayseri'de Ramazan ayının son Cuma
namazında camiler doldu taştı. Hunat Camii'nde kılınan cuma namazında 'Bayram' anlatıldı.
Ramazan muhasebesinin yapıldığı cuma namazında, cemaar...
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Kayseri'de Ramazan ayının son Cuma namazı kılındı.
Kayseri'de Ramazan ayının son Cuma namazında camiler doldu taştı. Hunat Camii'nde kılınan
cuma namazında 'Bayram' anlatıldı. Ramazan muhasebesinin yapıldığı cuma namazında,
cemaar hutbeyi ilgi ile dinledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8040.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Gülsoy Camii Açıldı
Kayseri’de, Gülsoy ailesi tarafından yaptırılan Gülsoy Camii'nin açılışı düzenlenen törenle
yapıldı.Anbar’da yaptırılan Gülsoy Caminin açılışına Vali Orhan Düzgün, Bağımsız
Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Melikgazi Kaymakamı...
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Kayseri’de, Gülsoy ailesi tarafından yaptırılan Gülsoy Camii'nin açılışı düzenlenen törenle
yapıldı.
Anbar’da yaptırılan Gülsoy Caminin açılışına Vali Orhan Düzgün, Bağımsız Milletvekili
Ahmet Öksüzkaya, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Müftüsü Ali Maraşlıgil, Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke,
Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, Gülsoy ailesi ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Cami açılışında Gülsoy ailesi adına konuşan Ahmet Gülsoy, “Camimiz 6 bin 858
metrekare alan üzerine 900 metrekare kapalı yer, bin 500 kişilik çift şerefeli, çift minareli 20
ayda tamamlanan kubbe yüksekliği 22 metre ve kubbesi İhlas Suresi, kubbe altı kuşakta
Esma-ül Hüsna dört köşesinde Rabbena ve Rabbena firli yazılı, mihrabta ilk mescit haremi
şerif yazısı, cümle kapısında tevbe suresi 18. ayet yazılıdır” diye konuştu.
Gülsoy ayrıca, “Camilerimiz geleceğimizin teminatıdır. Rabim bizleri camisiz bırakmasın.
Ezanımız susmasın, cemaatimiz bol olsun. Camimizin yapımında emeği olan tüm
kardeşlerimden Allah razı olsun” dedi.
İl Müftüsü Ali Maraşlıgil de, caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8041.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Forum Kayseri'de Canlı Heykeller Etkinliği
Gelenkesel Ramazan etkinlikleri kapsamında Forum Kayseri ‘’Canlı Heykeller Sergisi’’ ile
çekici bir etkinliğe imza atıyor.Forum Kayseri, Ramazan ayı boyunca devam eden
etkinliklerinin son günlerinde ‘’Canlı Heykellerle’’ tarihi bir...
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Gelenkesel Ramazan etkinlikleri kapsamında Forum Kayseri ‘’Canlı Heykeller Sergisi’’ ile
çekici bir etkinliğe imza atıyor.Forum Kayseri, Ramazan ayı boyunca devam eden
etkinliklerinin son günlerinde ‘’Canlı Heykellerle’’ tarihi bir an yaşatmaya
hazırlanıyor.Osmanlı Sarayı ve Sokağı’nda tarihimizin tanıdık simalarını yüzyıllar sonra canlı
heykeller olarak ete kemiğe dönüştürecek sergi, 26 Temmuz Cumartesi günü Forum
Kayseri’de olacak. Karakterler arasında Osmanlı sultanlarının yanı sıra niyetçi, bozacı gibi
eski Ramazan geleneklerini hatırlatacak canlı heykeller de yer alacak. Osmanlı Sarayı ve
Sokağı Canlı Heykel Sergisi, genelde tekil olarak sergilenen canlı heykel performanslarından
farklı olarak, bir konsept çerçevesinde ve 12 kişilik geniş bir sanatçı ekibiyle
gerçekleştirilerek Kayseri’de bir ilk olacak.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8042.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Yahyalı Belediyesi'nden "gazze Özel Programı"
Yahyalı Belediyesi 24 Temmuz Perşembe günü Yahyalı Cumhuriyet Meydanında tasavvuf
musiki sanatçısı Dr. Mustafa Demirici' nin katılımlarıyla "Mustafa Demirci ile Gazze Özel
Programı " isimli bir program düzenledi.Yahyalı Belediye Başkanı...
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Yahyalı Belediyesi 24 Temmuz Perşembe günü Yahyalı Cumhuriyet Meydanında tasavvuf
musiki sanatçısı Dr. Mustafa Demirici' nin katılımlarıyla "Mustafa Demirci ile Gazze Özel
Programı " isimli bir program düzenledi.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk , Yahyalı'nın bağrından çıkan, ocağından yetişmiş,
tasavvuf musikisinin önemli seslerinden Dr. Mustafa Demirci'yi Yahyalı'da ilk kez

ağırlamaktan oldukça mutlu olduklarını belirtti. Öztürk, proğrama yoğun ilgi gösteren Yahyalı
halkına teşekkür etti.Sosyal belediyecilik ve proje çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan
Esat Öztürk, ramazan ayını dolu bir şekilde geçirdiklerini, yeni bağlanan mahallelerde 20'ye
yakın iftar yemeği verdiklerini, iftar yemekleri sayesinde halkla kucaklaşarak ramazan aynın
manevi havası birlikte soluduklarını söyledi.Teravih namazının ardından başlayan "Mustafa
Demirci ile Gazze Özel Programı'n da sahne alan Mustafa Demirci seslendirdiği tasavvuf
musikisi eserleriyle meydandaki izleyicilere güzel anlar yaşattı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8043.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kazım Karabekir Mahallesi'ne 10 Bin Ton
Asfalt Döküldü
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan
Girne Şehitler Caddesi ile bu caddeye bağlantı yollarında yol düzenleme ve genişletme
çalışması gerçekleştirdiklerini yoğun bir asfaltlama çalışmasının...
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan
Girne Şehitler Caddesi ile bu caddeye bağlantı yollarında yol düzenleme ve genişletme
çalışması gerçekleştirdiklerini yoğun bir asfaltlama çalışmasının tamamlandığını bildirdi.Yol
genişletme ve düzenleme çalışması yaptıklarını ve bu çalışmada 6 sokak ile bunlara bağlantılı
tüm yollarda asfalt çalışması ile güvenli ulaşımın sağlandığını hatırlatan Başkan Memduh
Büyükkılıç, Kazım Karabekir Mahallesinde yer alan cadde ve sokaklarda 10. bin ton asfalt
kullanıldığını belirtti. Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulunan
Başkan Memduh Büyükkılıç, "Kazım Karabekir şehrin batı bölümünde yer alan daha çok tek
ve iki katlı binaların yer aldığı bir semttir. Ancak tüm alt yapısı ve imarlı parselleri ile modern
ve çok katlı yapılaşmaya uygun olup şu anda kentsel dönüşüm hızla devam etmektedir. Girne
Şehitler Caddesi bu semtin alternatif yollarından birisidir. Önemli ve semt için stratejik bir yol
olup bu yolda bakım, onarım, alt yapı ve genişletme çalışması sonrası asfaltlanarak semt
halkının hizmetine sunulmuştur" ifadelerini kullandı.Büyükkılıç ayrıca, "Yapılan yatırım ile
hizmetler ile Melikgazili olmanın farklılığını yaşayan bölge halkı bunu her fırsatta
belirtmektedirler. Yol düzenleme çalışması yapılırken Kayserigaz hat döşedi, Kaski ise içme
su hattını yeniledi, Mobese sistemi alt yapısı oluşturuldu. Yani yolun alt yapı çalışmasında
bütünlük sağlandı. Gerçekleştirilen çalışmalar ile Girne Şehitler Caddesi bayrama hazırlanmış
oldu” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8044.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Başkan Büyükkılıç, Esnaflar İle Sohbet Etti
Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Anbar mahallesinde yer alan bugün
açılışı yapılan Gülsoy Cami açılışı ile Cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet ederek esnaf
ziyaretinde bulundu.Anbar Mahallesi'nde bulunan esnafları...
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Melikgazi Belediye Başkanı Dr.Memduh Büyükkılıç, Anbar mahallesinde yer alan bugün
açılışı yapılan Gülsoy Cami açılışı ile Cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet ederek esnaf
ziyaretinde bulundu.Anbar Mahallesi'nde bulunan esnafları gezerek belediye çalışmaları
hakkında sohbet eden, ziyaret edilen dükkanlarda üretim alanlarını inceleyen belediye
başkanları, bölge esnafların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Anbar Mahallesinde gezerken çevre
esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak
şunları söyledi:"Her hafta bir mahalleyi gezerek yapılan çalışmalar ile yapılması gerekenleri
tespit etmek için ekip olarak geziyoruz. Bu mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır.
Semtlerde hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ve esnaflar ile
sohbet etme imkânı buluyoruz. Bugün iş ve küçük atölyelerin yer aldığı Anbar Mahallesini
gezerek esnaf ile sohbet ettik. Burası adeta küçük sanayi bölgesi mobilya, araba parçası, kapı,
pencere, elektrik malzemesi üretim alanları mevcut ayrıca bu bölgeye hitap eden bakkal, fırın
ve lokantaları gezdik. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Bu bizi mutlu ediyor, çünkü
yapılan yatırım ve hizmetlerin memnuniyetini göstermektedir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8045.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Vali Düzgün, Kan Bağışında Bulunanları
Ödüllendirdi
Vali Orhan Düzgün, Türk Kızılayı’na gönüllü kan bağışında bulunanlar için düzenlenen
programa katılarak, kan bağışında bulunanları ödüllendirdi.Vali Düzgün, özel bir restoranda
düzenlenen ödül töreninde, kan bağışının...
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Vali Orhan Düzgün, Türk Kızılayı’na gönüllü kan bağışında bulunanlar için düzenlenen
programa katılarak, kan bağışında bulunanları ödüllendirdi.
Vali Düzgün, özel bir restoranda düzenlenen ödül töreninde, kan bağışının önemine
değinerek, kan vermenin mukaddes bir görev olduğunu söyledi. Vali Düzgün, "Bizler için
basit bir işlem gibi görünen kan verme, başka insanlar için hayati öneme sahip olabiliyor.
Yakınını hastanede tek başına bırakıp kan bulmak için insanların kapı kapı dolaştığı günleri
biliyoruz. Bu kötü günlerden şükür bugünlere geldik. Türk Kızılayı'nın çalışmalarıyla hasta
yakınları artık bu konuda sıkıntı çekmiyor" diye konuştu. Sadece afetlerde ya da kötü
günlerde değil düzenli olarak kan verilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Düzgün, kan
vermenin alışkanlık haline getirilmesinin önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bir insana hayat vermek, ona can vermek çok önemli. Belki sizin için basit bir işlem ama
buna ihtiyacı olanlar için hayati derece de önemli olan bir ihtiyaç. Onun için sadece belli bir
olaya yönelik değil, felaket anlarında değil, bunu bir alışkanlık haline getirerek düzenli kan
vermek son derece önemli. Kendi sağlığımızın korunması açısında da bunu düzenli hale
getirerek kan vermeye devam etmek çok faydalı. Belki siz kendi sağlığınızdan öte bunun
ihtiyaç sahibi olanların ihtiyacını karşılanmasını amaçlıyorsunuz ki bu da çok güzel bir duygu,
inşallah sizin gibilerin sayısı artarak devam eder. Ülkemizin dört bir tarafında bu ihtiyacın
karşılanmasında sıkıntı çekilmez."
Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Özet de, İç Anadolu Bölge Kan
Merkezine yapılan kan bağış miktarının Kayseri'nin hayırseverliğini gösterdiğini söyledi.
Merkezin ilk 6 ayda hedefini fazlası ile gerçekleştirdiğini belirten Özet, "Bölge illerimizle
birlikte 111 hastanenin 110'unda hizmet veriyoruz. Bunların hepsinin kan ihtiyacını
karşılıyoruz. Kan vermeyi düzenli olarak yapmalıyız. Erkekler 3 ayda bir, kadınlar da 4 ayda
bir kan vermeli" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Düzgün ve törene katılan Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel
Müdürü Nurettin Hafızoğlu, Tefriş Kurulu Başkanı Özkan Kalemci, Türk Kızılayı Şube
Başkanı Ayhan Uzandaç ile diğer protokol üyeleri tarafından kan bağışında bulunan 255
kişiye altın, gümüş ve bronz madalyaları verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8046.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Muhtarlardan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret
Melikgazi İlçesinde görev yapan bir grup mahalle muhtarı Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’ı makamında nezaket ziyaretinde bulunarak sohbet ettiler ve çalışmalar
hakkında bilgi alışverişinde bulundu.Melikgazi İlçesinde görevli...
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Melikgazi İlçesinde görev yapan bir grup mahalle muhtarı Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç’ı makamında nezaket ziyaretinde bulunarak sohbet ettiler ve çalışmalar
hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Melikgazi İlçesinde görevli olup Mahalle de iftar var etkinliklerin yapıldığı mahalle ve semt
muhtarları Melikgazi Belediyesine nezaket ziyaretinde bulunarak Ramazan ayı boyunca
Mahallelerindeki parkların adeta iftar tercih yerleri haline getirilmesinden, camilerin gül suyu
ile yıkanmasından ve genel temizliğinden, Mahalle iftar yemeklerinden dolayı teşekkür etmek
istediklerini kaydetti.
Ramazan ayının sosyal yönünün çok önemli olduğunu çünkü toplumun dinamiklerini bir
arada tutan sevgi, hoşgörü, paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneğinin sergilenmesine
imkan tanıdığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak sosyal
belediyecilik çalışmasına büyük önem verdiklerini çünkü insan odaklı hizmet anlayışında
toplumun değer yargılarının önemli olduğunu söyledi.
Mahalleler arasında hizmetlerin birbirini tamamladığını çünkü birçok mahalleyi bir cadde
veya sokağın ayırdığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, nezaket ziyaretinde
şunları söyledi:
"Amaç Kayseri, hizmet odağı Kayserililer olunca belediyeler arasında dayanışma ve ortak
çalışmalar yapılmaktadır. Bu birlikteliği ve dayanışması Mahalle muhtarlarına da
yansımaktadır. Ziyarette bulunan muhtarlarımızın komşu muhtarlıklar ile ziyaret ederek
hizmette adeta bütünlüğü göstermişlerdir. Çünkü Mahallemde iftar var ektiği aslında birkaç
mahalleyi kapsıyordu. Hal böyle olunca biz 10 mahalle de değil gerçeğinde 30-40 mahalleye
dönük bir etkinlik düzenlemiş olduk. Mahalleler arasında hizmette bütünlük önemlidir.
Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sivil toplum kuruluşları, mesleki oda ve dernekler ile
en önemlisi muhtarlarımız ile uyum içerisinde birlikte projeler üreterek çalışıyoruz. Çünkü
amaç bir olunca projelerin uygulanmasın da başarı sağlanıyor.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8047.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Pınarbaşı Kaymakamından Şehit Ailelerine Ve
Suriyelilere İftar
Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy, şehit aileleri ve Suriyeli mültecilerle iftarda bir araya
geldi.Öğretmen Evi'nde verilen iftar yemeğine, Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy, İlçe
Emniyet Müdürü Temel Selman, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı...
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Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy, şehit aileleri ve Suriyeli mültecilerle iftarda bir araya
geldi.
Öğretmen Evi'nde verilen iftar yemeğine, Pınarbaşı Kaymakamı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet
Müdürü Temel Selman, İlçe Garnizon Komutanı Yüzbaşı Erdoğan Mutlu, İlçe Müftüsü Reşat
Üstün ve Daire Amirleri katıldı. Şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Kaymakam Aksoy, şehit
ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Aksoy, "Vatan ve millet uğruna
canlarından vazgeçen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugünleri huzur içerisinde

yaşıyorsak bunu şehitlerimize borçluyuz. Davetimize katıldığınız için hepinize teşekkür
ediyorum” dedi.
İftar, okunan duanın ardından sona erdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8048.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Kayseri Şeker, Kapatılan Kantarlara Güneş
Enerji Santrali Çalışmasına Süksün’de Başladı
Maus uygulamasının başlaması sonucunda son yıllarda ihtiyaç duyulmayan bölgelerde
kaldırılmaya başlanan kantar arazileri enerji üretim üssü olarak çok önemli bir faaliyete ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Kayseri Şeker Fabrikası kapatılan...

25 Temmuz 2014 Cuma 17:07

Maus uygulamasının başlaması sonucunda son yıllarda ihtiyaç duyulmayan bölgelerde
kaldırılmaya başlanan kantar arazileri enerji üretim üssü olarak çok önemli bir faaliyete ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Kayseri Şeker Fabrikası kapatılan kantar arazileri üzerine, tarımda ve özellikle sulamada
ihtiyaç olan enerjiyi karşılamak için 500 KW Güneş Enerji Santrali yapımı hızlandı. Güneş
enerji Panellerinden elde edilen gelirin çiftçiye ek gelir olarak aktarılacağı ilk santral Süksün
kantar bölgesine kurulmaya başlandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8049.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

Cumhurbaşkanı Adayı Erdoğan'ın
Kampanyasına Bağış
AK Parti Kayseri il, ilçe ve gençlik kolları başkanlıkları, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası için açılan hesap numarasına bağışta
bulundu.Ziraat Bankası Kocasinan Şubesi önünde bir araya gelen...
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AK Parti Kayseri il, ilçe ve gençlik kolları başkanlıkları, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası için açılan hesap numarasına bağışta bulundu.
Ziraat Bankası Kocasinan Şubesi önünde bir araya gelen teşkilat üyeleri Cumhurbaşkanı adayı
ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyası için açılan hesap numaralarına
bağışta bulundu. Yapılan bağış sonrası açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit
Özden, İl, ilçe ve gençlik kolları teşkilatları olarak, bu kampanyaya destek vermeye kara
verdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye tarihi bir seçimin dönemecinde tarihi günler yaşıyor. Bu seçim süreci normal
seçimlerden farklı ilerliyor. Bağışlar, kampanyalar bu şekilde yürüyor. Bugün bizlerlerde il,
ilçe ve gençlik kolları ile birlikte bağışta bulunmak için Ziraat Bankası'na geldik. Diğer
ilçelerimizde kendi ilçelerindeki Ziraat Bankası şubelerine gerekli bağışı yaptılar.
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile alakalı olarak bağışta bulunduk. İnşallah seçimin sonucu da
Türkiye Cumhuriyeti için arzu ettiğimiz en güzel şekilde gerçekleşir. Bizim şundan hiçbir
şüphemiz yok ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu olmayacak, birinci turda
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan büyük bir oy oranıyla ipi göğüsleyecek."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8050.html
Erişim Tarihi: 31.07.2014

