KAYSERİ HABER ARŞİVİ
28.07.2014–31.07.2014
Büyükşehir'de Bayramlaşma
Büyükşehir Belediyesi'nde bayramlaşma her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımla
gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Başkan Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.Büyükşehir Belediyesi'nin...

29 Temmuz 2014 Salı 18:33

Büyükşehir Belediyesi'nde bayramlaşma her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir katılımla
gerçekleştirildi. Bayramlaşmaya Başkan Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.Büyükşehir Belediyesi'nin bayramlaşması
KAYMEK'in İhtisas Merkezinde yapıldı. Bayramlaşmaya ev sahipliği yapan Büyükşehir
Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kayseri Milletvekilleri Pelin Gündeş Bakır ve
İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, meclis
üyeleri, belediyelerde görev yapan yöneticiler, sivil toplum örgütlerinden temsilciler,
muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bayramlaşma töreninde Başkan Mehmet Özhaseki
ile birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, milletvekilleri ve belediye
başkanları katılımcılarla tek tek bayramlaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8051.html
Erişim Tarihi: 01.08.2014

Gazze’ye Dua İçin Erciyes’te Buluştular
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği
tarafından düzenlenen, ‘Erciyes’te bayramlaşalım, Gazze için duada buluşalım’ programında
konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “İnsanlık...
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği
tarafından düzenlenen, ‘Erciyes’te bayramlaşalım, Gazze için duada buluşalım’ programında
konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “İnsanlık önemli bir sınav veriyor”
dedi.
Erciyes Tekir Yaylası’nda düzenlenen programa; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK
Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve
çok sayıda vatandaş katıldı. Ünlü sunucu Uğur Arslan’ın sunumu ile düzenlenen programda
konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Gazze için
susmayacaklarını söyledi. Özhaseki, “Gazze’de devletler savaşıyorsa Kudüs için savaşıyorlar.
Ne zaman orada Müslümanlar hakim oldu, hep barış ve huzur vardır. Ne zaman
Müslümanların elinden çıktı, hep kan ve savaş vardır. Bayramımız burada şenlik havasında
geçsin istedik ama Ramazan’dan beri yüzümüz gülmedi. Yahudi'si ve siyonisti çoluk çocuk
demeden Müslümanları öldürüyorlar. Okulları ve hastaneleri bombalıyorlar. Küçücük
yavrular oynarken bunlar oynuyorlar. Dünya tarihinde en zalim olarak bilinen firavunlar bile
kadınları öldürmezdi ama bunlar kadınları da öldürüyor. Gazze’de su ve ekmek yok. Dünya
bunu seyrediyor çünkü ölenler Müslüman. Ölenler mazlum, garip, fakir. ABD, 'İsrail savunma
hakkını kullandı' diyor. Dünyanın 4 bir tarafından onlara destek çıkılıyor. Bizim Müslüman
ülkelerimizde binanın kaç kat yapılacağı tartışılıyor. Körfez illerinde şımarıklık içerisinde
palmiyeden evler yapıyorlar. Allah’ın verdiği nimetleri israf ediyorlar. Onlar da Gazze’yi
seyrediyor ama Türkiye’den bir ses çıkıyor, Gazze’yi savunuyor” dedi.
Gazze için dua ettiklerini söyleyen Özhaseki, “Bizlerin elinden bir şey gelmiyor ama sadece
dua ediyoruz. Yardım kampanyası varsa yardım ediyoruz. Üzerimizde bulunan can durduğu
süre içerisinde Gazze’yi unutmayacağız. Onları unutmadan, o acıya ortak olarak en az
üzerimize düşen ne varsa onu yapalım” ifadelerini kullandı.
“İNSANLIK ÖNEMLİ BİR SINAV VERİYOR”
Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da insanlığın önemli bir
sınav verdiğini söyledi. Verilen sınavın şimdiye kadar kaybedilmiş olduğunu söyleyen Yıldız,
“İnsanlık önemli bir sınav daha veriyor ama bu sınav şu ana kadar kaybedilmiş durumda.
Orada insanlık kaybetti. Orada insanlık tamamen bütün değerleri ile beraber o sınavı kaybetti.
Her zaman söylüyorum o Discovery gibi kanallar Kanada'da foklarla ilgili yapılan
çalışmalardan bahsediliyor. 'Aman bunun şurası yaralanmış' diye ekipler sevk ediliyor, 'Bunu
nasıl düzeltiriz?' diye milyonlarca lira kaynak ayıyorlar. Peki Filistin'deki insanların fok
balıkları kadar değeri yok mu?” şeklinde konuştu.
"İsrail’de yaşayanlara sesleniyorum" diyen Yıldız, “Ben İsrail'de yaşayanlara da seslenmek
istiyorum. Zeytin Dağı'nda bir mezar yeri için iki üç milyon dolar ödeyenler var. Zeytin Dağı
ile mezarlık arasında kurulacak köprüden cennete gidileceği söyleniyor. Peki o cennete
giderken orada akıtılan Müslüman kanlarının bir manisi yok mu? Orada söylenecek herhangi
bir cümle yok mudur? Eğer cennete gidileceğine inanılıyorsa haksız yere akıtılacak olan
Müslüman kanı için burada bunun bahsedilmesi lazım. Tarihte Kudüs iki kez Müslümanların
eline geçmiş. Acaba hiçbir Musevi'nin kanı akmış mıdır? Osmanlı döneminde de hiç kimse
burada tedirginlik yaşamamıştır. Bırakın yalnızca Müslümanların bulunduğu bölgeyi ister
Kudüs'ün yanında yaşayanlar olsun ister başka bölgelerde yaşayanlar olsun, bulunduğumuz
makam ve kontaklar gelip geçicidir. Bizler emekli olduktan sonra da doğruyu söyleyenlerden
olacağız. Biz bütün bu doğruların ışığı altında bu bayramı geçiriyoruz. Bu arada doğal gaza
temmuz ayı fiyatları ile aynen devam edeceğiz. Ağustos ayında da aynı fiyatla devam
edeceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8052.html
Erişim Tarihi: 01.08.2014

Elektriğe Ve Doğal Gaza Zam Yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “İçinde bulunduğumuz ay itibarı ile
yaptığımız hesaplamalarda herhangi bir zam yapmayı düşünmüyoruz” dedi.Kayseri
Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği...
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “İçinde bulunduğumuz ay itibarı ile
yaptığımız hesaplamalarda herhangi bir zam yapmayı düşünmüyoruz” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Kayserililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği
tarafından düzenlenen, "Erciyes’te bayramlaşalım, Gazze için duada buluşalım" programında
konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektriğe ve doğal gaza zam
olmadığını söyledi. Yıldız, “Temmuz ayında doğal gaza ve elektriğe zam söylentilerinden
vazgeçelim. Özellikle bayram gününde vatandaşımızın bu manada alakalı kafasını
karıştırmamamız lazımdır. Bizim doğal gaz ile ilgili yaptığımız hesaplamalara göre, özellikle
maliyetlerimizin artmış olmasına rağmen içinde bulunduğumuz ay itibarı ile yaptığımız
hesaplamalara göre herhangi bir zam yapmayı düşünmüyoruz. Aynı durum doğal gazda da
yok. Aynı şekilde ağustos ayında da devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8053.html
Erişim Tarihi: 01.08.2014

"rte" Plakalı Araç 40 Bin Tl'ye Alıcısını
Bekliyor
Kayseri'de avukat katibi olan Gökhan Polat, 06 RTE 47 plakalı otomobilini satılığa çıkardı.
Polat, RTE plakalı aracına 40 bin TL istiyor.Bir avukatın yanında katip olarak çalışan Gökhan
Polat, 06 RTE 47 plakalı otomobili satılığa çıkardı....
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Kayseri'de avukat katibi olan Gökhan Polat, 06 RTE 47 plakalı otomobilini satılığa çıkardı.
Polat, RTE plakalı aracına 40 bin TL istiyor.
Bir avukatın yanında katip olarak çalışan Gökhan Polat, 06 RTE 47 plakalı otomobili satılığa
çıkardı. Aracının alıcısını bekleyen Polat, "Türkiye'de 117 tane RTE plakalı araç bulunuyor,
bir tanesi de bizdedir. Aracı biz İzmir’den getirdik. Burada satmayı planlıyoruz. 40 bin TL
gibi bir fiyat istiyoruz. Talep sosyal medyada epey yüksek. Birçok olumlu ve olumsuz mesaj
alıyoruz. Sosyal medyada genelde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranları çok
mesaj atıyor" dedi.
Aracın özelliğine değinen Polat, "Plakadaki harfler sayın Başbakanın isminin baş harflerinden
oluşmaktadır. Bu açıdan çok değerlidir. Bu aracı plakası için satın aldım, plakası için de
satmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8054.html
Erişim Tarihi: 01.08.2014

Hayırsever Dr. Sait Molu, Hayatını Kaybetti
Kayserili hayırsever iş adamı Dr. Sait Molu, hayatını kaybetti.Kayserili hayırsever iş adamı
Dr. Sait Molu, 88 yaşında hayatını kaybetti. Karsı Tekstil onursal başkanı olan Molu, bir
süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede...
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Kayserili hayırsever iş adamı Dr. Sait Molu, hayatını kaybetti.
Kayserili hayırsever iş adamı Dr. Sait Molu, 88 yaşında hayatını kaybetti. Karsı Tekstil
onursal başkanı olan Molu, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede
yaşamını yitirdiği öğrenildi. 1996 yılında açılış gerçekleştirilen ERÜ Tıp Fakültesi Acil
Servisi'nin de mimarı olan Molu'nun cenazesi, Perşembe günü Cami Kebir'de öğle namazına
müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Mezarlık'ta toprağa verilecek.
"SAİT MOLU KİMDİR?
1926 yılında Kayseri’de doğdu. 1948 Yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirmiş, 1954 yılında
Almanya-Götingen Hukuk Fakültesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Dünyaca bilinen denim
üreticisi Orta Anadolu Mensucat Fabrikasının kurucalarından olan Dr.Sait Molu, 1958-1962
yılları arasında bu şirketin Genel Müdürlüğü’nü yapmıştır. KARSU’nun kuruluşundan 2012
yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürmüştür.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8055.html
Erişim Tarihi: 01.08.2014

Genç Girişimciler Derneği Genel Sekreteri
Yusuf Hoca:
Kayseri Genç Girişimciler Derneği Genel Sekreteri Yusuf Hoca, "Sertifikalı eğitimler
vermeye devam ediyoruz" dedi.Dernek çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri Genç
Girişimciler Derneği Genel Sekreteri Yusuf Hoca, "Kayseri de hali hazırda...
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Kayseri Genç Girişimciler Derneği Genel Sekreteri Yusuf Hoca, "Sertifikalı eğitimler
vermeye devam ediyoruz" dedi.
Dernek çalışmaları hakkında bilgiler veren Kayseri Genç Girişimciler Derneği Genel
Sekreteri Yusuf Hoca, "Kayseri de hali hazırda var olan sivil toplum kuruluşları içerisinde
kısa sürede en etkin çaba ile piyasa döngüsü olma gayretini ortaya koyan bir örgütsel yapı.
Kayseri genç girişimciler derneği 2 yıl içerisinde yapmış olduğu çabaları ile gerek yerel
basında gerek ulusal basında gerek diğer sivil toplum örgütleri ile önemli hamleleri hayata
geçirdiğini düşünüyoruz" dedi.
Hoca ayrıca, "Uzun vadede yapmış olduğumuz işlerin kısa zamanda olumlu olarak bize
yansıması bizler açısından sevindirici. Yakın geçmişte Türk Konfed bünyesinde oluşturulmuş
olan orta Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneğinin kurucu olması kayseri genç
girişimciler derneği açısından önemli bir vizyonu ifade edecektir. Derneğimiz Kayseri de
özellikle öğrenci odaklı genç girişimci adaylarına olabildiğince iyi eğitim verme çabası
içerisinde. 2 yıl içerisinde 12’ye yakın eğitim konferansı eğitim programı düzenleme fırsatı
bulduk. Dış ticaret eğitiminden, girişimcilik eğitimine kadar gerek Erciyes Üniversitesi, gerek
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi hatta Nevşehir Üniversitesinden davet geldi. Etkili, toplantılar
yaptık bu çerçeve de insanların sertifikaları ile birlikte onlarda bulunan hazır bilginin iş
piyasasında önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8056.html
Erişim Tarihi: 01.08.2014

El Dokuması Halılar Teknolojiye Direniyor
Kayseri'de yaklaşık 40 yıldır halı ve kilim dokuyan Kiraz Yıldız, el dokuması halıların
unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi."Halı ve kilimleri dokuyarak ailemin bütçesine katkı
sağlıyorum" diyen Kiraz Yıldız, “40 yıldır halı ve kilim...
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Kayseri'de yaklaşık 40 yıldır halı ve kilim dokuyan Kiraz Yıldız, el dokuması halıların
unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi."Halı ve kilimleri dokuyarak ailemin bütçesine katkı
sağlıyorum" diyen Kiraz Yıldız, “40 yıldır halı ve kilim dokuyorum aile bütçesine katkıda
bulunmak için. Okula gidemedik bunun yüzünden halı ve kilim dokumayı öğrendi" dedi.
Daha önceleri herkesin geçimini halı ve kilim dokuyarak sağladığını söyleyen Kiraz Yıldız,
"Şimdi emeğimizin karşılığını bile alamıyoruz" diye konuştu.El dokuması halıların zamanla
unutulduğunu söyleyen Yıldız, "Bu meslek geleceğinin olmaması nedeniyle unutuluyor" dedi.
Kendisinin ipek halı dokumacılığı yaptığını söyleyen Yıldız, "İpek halıyı yatırım için
alıyorlar. Ortalama fiyatı metrekare olarak 2 bin dolar. Düğümler sıklaştıkça fiyat artıyor.
Bunun santimetresinde 49 düğüm var, 100 düğüm, 200 düğüm 280 düğüm olanları var.
Onların fiyatları 12-13 bin dolara kadar gidiyor. Küçük küçük ve yarım metresini süs için
alanlar oluyor. Yünler toz yapıyor zararlı ama bunlar sağlık açısından iyi o kadar yormuyor.
Beyni yorsa da bedeni yormuyor. Dokumak isteyen herkes bunu dokuyabilir” ifadelerini
kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8057.html
Erişim Tarihi: 01.08.2014

Garantili Zayıflama Çayına İlgi Büyük
Zayıflamak isteyenlerin başvurduğu şifalı bitki satıcısı Adil Gezgin, “Zayıflama çayı
vücuttaki şişlik, reflü, gastrit, yağ sıkışmasına iyi geliyor” dedi.Şifalı bitkiler satan Adil
Gezgin, zayıflama çayına vatandaşların büyük...
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Zayıflamak isteyenlerin başvurduğu şifalı bitki satıcısı Adil Gezgin, “Zayıflama çayı
vücuttaki şişlik, reflü, gastrit, yağ sıkışmasına iyi geliyor” dedi.
Şifalı bitkiler satan Adil Gezgin, zayıflama çayına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini
söyleyerek “Çayımız 5 çeşitten oluşmaktadır. Bu çay vücuttaki yağ bezelerini, bölgesel
yağları, intihapları, ödemi idrar yoluyla dışarı atan bir çaydır. Bu çay en kötü şartlarda 5 ile 7
kilo kadarıyla garantilidir” dedi.
Çayın sağlık açısından faydalı olduğunu söyleyen Gezgin “Bu çayın özelliği vücuttaki şişlik,
reflü, gastrit, gaz sıkışması gibi oluşmuş etkenleri yok etmektedir. Bu çayı karışım olarak
bizden başka yapan yok. Bu çayın özellikleri oldukça farklı olduğundan bütün aktarlar
bilemez” diye konuştu.
Çayın tamamen doğal olduğunu belirten Gezgin, “Bu çayın 1 aylık terkibi 20 liradır. Kilo
bazında değil, aylık bazında, kür bazında satılıyor. Çaya ilgi baya yoğun çayımızı verdiğimiz
insanlar bizlere akrabalarını gönderiyor. Eşini, dostunu bizlere yönlendiriyor. Çay tamamen
doğal olduğundan her hangi bir yan etkisi yok. Bünyeden bünyeye fark ettiğinden dolayı
bünyeden bünyeye çayı değiştirebiliyoruz. Bu çayın şeker hastalığını ve tansiyonu düzenleme
gibi bir etkisi de var. 18-35 yaş arasındaki insanlar daha çok ilgi gösteriyor. Bu çayın herhangi
bir zararı yok, bizim tavsiye ettiğimiz gibi kullanırlarsa bir sıkıntı olmaz. Günde 2 defa olmak
üzere sabah akşam aç karnına 1 su bardağı sıcak içilmesini Tavsiye ediyoruz. Tamamen doğal
herhangi bir yan etkisi olmaz. Ama içeriğinden dolayı onun dışına çıkılmasını tavsiye
etmiyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8058.html
Erişim Tarihi: 01.08.2014

Mahalle Sakinlerinden Suriye Eylemi
Kayseri Danışment Gazi Mahallesi sakinleri, taşkınlık çıkaran Suriyelilerin saldırısına
uğradıkları iddiasıyla eylem yaptı.İddiaya göre Danışment Gazi Mahallesi'nde taşkınlık
çıkaran Suriyeliler, mahalleli gençlere saldırdı. Olayı...
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Kayseri Danışment Gazi Mahallesi sakinleri, taşkınlık çıkaran Suriyelilerin saldırısına
uğradıkları iddiasıyla eylem yaptı.
İddiaya göre Danışment Gazi Mahallesi'nde taşkınlık çıkaran Suriyeliler, mahalleli gençlere
saldırdı. Olayı duyan mahalleli bir araya gelerek eylem yaptı. Yaklaşık 400 kişilik kalabalık
bir grup toplanırken, vatandaşlar mahallelerinde Suriyeli istemediklerini söyledi.
Kalabalık grubu dağıtmak için anons yapan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli amirler, "Mala,
cana zarar verecek hareketlere girmeyin. Biz sizinle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Lütfen
evlerinize dağılın. Görevimizin gereğini yapalım" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h8059.html
Erişim Tarihi: 01.08.2014

