KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
06.05.2013–12.05.2013
Kayseri'de Trafik Kazaları: 7 Yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 7
kişi yaralandı.

06 Mayıs 2013 Pazartesi 15:50

Alınan bilgilere göre, T.Ç.'nin kullandığı otomobil, Tahtalıköyü istikametinden Kızılköy
istikametine seyir halindeyken Pınarbaşı ilçesi Kızıldere köyü yakınlarında, araç
tekerleklerinin mıcıra kapılması sonucu, sürücünün kontrolünden çıkarak yolun sol
tarafındaki şarampole girip takla attı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak
bulunan B.T., M.Ç. yaralandı. Yaralılar sevk edildikleri Pınarbaşı Devlet Hastanesinde
yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Bu arada, Kayseri yönünden Kahramanmaraş istikametine seyir halinde bulunan Ş.Ö'nün
kullandığı otomobil, Sarız ilçesi Kıskaçlı köyünde (Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu)
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç sürücüsü Ş.Ö
ile araçta yolcu olarak bulunan mağdurlar E.O, D.A ile R.Ö hafif yaralandı. Ş.Ö’nın Pınarbaşı
Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu, yolcular E.O ,D.A ile
R.Ö'nün ise ileri tetkik için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek
tedavilerine başlandığı öğrenildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-trafik-kazalari-7-yarali-h1943.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Yolcu Treni Otomobile Çarptı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin
sürücüsü, hayatını kaybetti.

06 Mayıs 2013 Pazartesi 15:50

Alınan bilgilere göre, Yeşilhisar'a bağlı Kale köyünde M.H. isimli şahıs, otomobiliyle seyir
halindeyken, Yeşilhisar-Derinkuyu kara yolu üzerinde bulunan kontrolsüz demir yolu
geçidinden geçerken, Y.Ş'nin kullandığı Yeşilhisar-Niğde istikametine seyir halinde olan
yolcu treni ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü M.H. ağır yaralandı. Yaralı, kaldırıldığı
Yeşilhisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yolcu-treni-otomobile-carpti-h1944.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Tomarza'da Kutlu Doğum Coşkusu
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Đstanbul’daki Akdere Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Kayseri
Akdere Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Akdere Muhtarlığının ortaklaşa düzenlediği Kutlu
Doğum Haftası törenlerine katıldı.
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Tomarza Đlçesi Akdere köyünde düzenlenen etkinliğe Vali Şerif Yılmaz, Vali Yardımcısı
Davut Haner, Tomarza Kaymakam V. Sefer Yılmaz, Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Develi
Belediye Başkanı Recep Özkan, Đstanbul Akdere Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı
Đlhan Şen, davetliler ve köy halkı katıldı.Kur'an-ı Kerim Tilaveti'nin ardından, günün anlam
ve önemi Tomarza Müftüsü Harun Kılıç tarafından belirtilerek dualar edildi. Törende Akdere
Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Tac Mahal'den esinlenerek yaptırılan çeşmenin
açılışı Vali Şerif Yılmaz tarafından yapıldı.Düzenlenen tören sonunda Akdere Köyü Kutlu
Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen hadis okuma ve şiir okuma
yarışmalarında dereceye girenlere plaket ve ödülleri Vali Şerif Yılmaz ve törene katılanlar
tarafından verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/tomarzada-kutlu-dogum-coskusu-h1945.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri'de Temizlik Đşçisinin Feci Sonu
Kayseri’de, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir temizlik işçisi geri manevra yapan
çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti.
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Kaza, Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. 32 yaşındaki T.D.’nin
kullandığı 38 SH 132 plakalı çöp kamyonunun geri manevra yapması sonrasında 45 yaşındaki
Z.A.'nın, kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.Vatandaşların ihbarı
sonrasında olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olaya şahit olan Z.A.’nın mesai
arkadaşı, “Ben kendisine kamyonun arkasından atlamamasını söyledim. Kamyon geri
manevra yapınca atladı. Kamyonun altında kalınca kurtarmak istedim ama bırakmak zorunda
kaldım yoksa ben de kamyonun altında kalacaktım” diyerek olayı anlattı.
Z.A.’nın cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ambulansla Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrasında kamyonun şoförü gözaltına
alındı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-temizlik-iscisinin-feci-sonu-h1946.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri'de Đnşaatta Göçük: 4 Yaralı
Kayseri'de 2 katlı inşaatın tahta kalıplarının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 4 kişi
yaralandı.

07 Mayıs 2013 Salı 11:07

Edinilen bilgilere göre, Beyazşehir Mahallesi'nde saat 21.15 sıralarında inşaata beton dökme
çalışması sırasında tahta kalıplar çöktü. Çökme sonucu inşaatta bulunan M.G. (27), G.T. (36),
S.S. (22) ve Y.Y. (41) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri ve
çevredeki vatandaşlar tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne kaldırıldı. Göçüğün meydana gelmesinin ardından olay yerine gelen acil afet

ekipleri, inşaatta yaralı olabileceği ihtimaline karşı aramalarda bulundu. Yapılan arama
sonucunda göçük altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-insaatta-gocuk-4-yarali-h1949.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Baba Oğul Tartışması Tatlı Bitti
Halk Otobüsleri Esnafı Odası Başkanı Ali Arslan ve oğlu Hüseyin Arslan arasında yaşanan
tartışma tatlı şekilde bitti.
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Halk Otobüsleri Esnafı Odası'nda 3 Mayıs Cuma günü yaşanan baba-oğul tartışması, Hüseyin
Arslan'ın babası Ali Arslan'ın elini kameralar karşısında öpmesi ile tatlıya bağlandı. Halk
Otobüsleri Esnafı Odası Başkanı Ali Arslan, olay sonrasında düzenlediği basın toplantısında
olayın ailevi nedenlerden dolayı çıktığını ve olayda silah kullanılmadığını ifade etti.
Başkan Arslan, "Geçtiğimiz günlerde ailevi nedenlerden dolayı, oğlum ile yaşadığımız bir
tartışmanın bazı basın yayın organlarında veriliş tarzı şahsımı çok üzmüştür. Yaşanan
tartışma, bazı yerel gazetelerde çarpıtılarak verilmiştir. Ailevi nedenlerden dolayı yaşanan
küçük bir tartışmanın çeşitli basın yayın organlarında bu denli büyütülmesi ve olmayan
şeylerin olduğu gibi gösterilmesi şahsımı yıpratmaya yönelik bir girişimdir" ifadelerinde
bulundu.
Hüseyin Arslan ise, "Hiçbir silah ve kavga olayının olmadığı bir gün değerli büyüğüm olan
babam Ali Arslan'ı yıpratmak için yanlış ve olmamış bir olayın içine çekmek isteyen ve
Kayseri kamuoyunu bilgilendiren gazete ve onu yönlendiren kişilerin daha dikkatli olmasını
istiyorum" diye konuştu. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/baba-ogul-tartismasi-tatli-bitti-h1951.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

GM'de Pelin Gündeş Bakır Tartışması
Đl Genel Meclisi, Sadettin Aydın başkanlığında gündemindeki maddeleri görüşerek karara
bağlamak için toplantı. Toplantının açılışında, AK Parti Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş
Bakır'ın, ilçe gezilerinde vatandaşların dile getirdiği sorunları ilgili bürokratlara, kamu kurum
ve kuruluşlarına aktarış yöntemi tartışıldı.

07 Mayıs 2013 Salı 11:30

Toplantıda konuşan Đl Genel Meclisi MHP Grup Başkanvekili Halit Demir, 1 Mayıs günü
Yahyalı ilçesinde meydana gelen kazada ölen 8 öğretmen ve yakınına başsağlığı,
yaralananlara da acil şifalar diledi. Demir, ''Bu kaza, Yahyalı'da doktor eksikliği olduğunu da
göstermiştir. Buradan bu konuya da dikkat çekmek isterim'' dedi. Demir, geçen hafta AK Parti
Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın bir basın toplantısı düzenleyerek ilçe gezileriyle
ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu ifade ederek, ''Pelin hanımın il gezilerinde bir takım
tespitleri olduğunu düzenlediği basın toplantısında izlemiş bulunmaktayım. Burada benim de
bir takım tespitlerim oldu. Bir milletvekilinin, bazı tespitler için ilçelere çıkıyor olması,
vatandaşları bire bir dinlemesi güzel bir çalışma. Ancak herkesin kendi görevini bilmesi
gerekir diye düşünüyorum. Kayseri'de bir Đl Özel Đdare, bir de Đl Genel Meclisi var. Đl Genel
Meclisi'nin bir takım görevleri var. Đl Genel Meclisi'nin görevlerinin neler olduğunu bir
milletvekilinin bilmesi gerekir. Sayın Milletvekili, Yahyalı ve Akkışla gezileriyle ilgili,
Akkışla'da yol, kilitli parke sıkıntısı var, diyor. Köylülerin ve vatandaşların bir takım
serzenişleri olduğunu söylüyor. Onlarla ilgili anında telefona sarıldığını, Đl Genel Meclis
Başkan Yardımcısı Bayar Özsoy'u arayarak talimat verdiğini ifade ediyor. Bu olmaz
arkadaşlar. Orada bir teşkilat var, Kaymakam var, burada bir Đl Genel Meclisi var. Sayın
vekil, ertesi gün olayı tekrar anlatıyor. Bunları bir Milletvekilinin ağzından duyuyoruz. Bu
Meclis'i gaile alan yok, Meclis yok sayılıyor. Sayın hamınefendinin gündeme getirdiği
konularla ilgili bizlere bir müdahale var. Eğer böyle müdahale edilirse ve biz sessiz kalırsak,
bizi Meclis'e de sokmazlar, arabamızı herhangi bir yere park da ettirmezler. Adeta Meclis bypass ediliyor'' ifadelerini kullandı.
MHP Grup Başkanvekili Demir'in bu sözleri üzerine cevap hakkını kullanan AK Parti Grup
Başkanvekili Hamdi Andaç ise, Milletvekillerinin kürsü, fiziki ve fikri dokunulmazlıkları
bulunduğunu ifade ederek, ''Hiçbirimizin milletvekillerine müdahalemiz olamaz. Yetkilileri
ve ilgilileri aramak isterler, ararlar. Ama son noktada karar alma konumunda değildirler.
Kanunlar da buna müsaade etmez. Netice itibarıyla bu Meclis karar alır, uygulama mercileri
ve bürokratlar da uygular. Bunun aksadığı durumlarda Milletvekilleri müdahale edebilirler
mi? Evet, edebilirler. Đktidar milletvekilleri de, muhalefet milletvekilleri de müdahale
edebilirler. Bunun büyütülecek tarafı yok'' diye konuştu.Đl Genel Meclisi, konuşmaların
ardından gündemindeki konuları görüşerek karara bağladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/igmde-pelin-gundes-bakir-tartismasi-h1952.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Başkan Özhaseki: Kentsel Dönüşümü Bitirdik
Diyebiliriz
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki, belediyeciliğin sadece yol, su ve park
hizmeti yapmak olmadığını gösterdiklerini söyledi.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları
çerçevesinde belediyeciliğin sadece yol, su ve park hizmeti yapmak olmadığını gösterdiklerini
belirterek, "Ben, insanların aradığı her şeyi yapabilirsem görevimi tam anlamıyla yapmış
olurum diye düşünüyorum" dedi.
Bir televizyon programının "Belediyeler Kentsel dönüşümü Konuşuyor" programına katılan
Başkan Özhaseki, "Kentsel dönüşümü bitirdik diyebiliriz. 2000 yılı öncesine ait binalar her
zaman tehlike saçıyor. 4 milyon metrekarelik araziyi gece kondu önleme bölgesi ilan ettim.
Bir sigara paketi fiyatına sattım. Gerçekten ihtiyacı olan kişilere sattık. Đnsanlara tip projeler
vermiştik. Vatandaşlar arsayı aldı ve projeyi uyguladı. Neticesinde gece vakti gelip de kaçak
ev yapma derdi bitti. Gecekondunun istilasından kurtulduk" diye konuştu.
Başkan Özhaseki, "Đkincisi mevcut kaçak yapılar vardı. Burada uzun bir çalışmayla ferdi
tapularını verdik. Đmar ıslah planları yaptık. Bunun neticesinde 40'tan fazla mahalle kendi
evlerini yıkarak, davullu zurnalı evlerini yıktılar. Yerine tertemiz pırıl pırıl binalar yapıldı.
Kayseri'de gecekondu hiç kalmadı. Ama kaçak yapılar da yüzde 3 civarında" diyerek şu
şekilde konuştu:
"Đlk yaptığımız proje dünya bankası tarafından incelendi. Şartları uygun olan şehirlere örnek
olarak gösterildi.
Gelişen şehirlerde artık yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne
müracaat ettim. 10 tane proje istediler. Biz de mevcut stadı yıkarak bu projeleri yaptık.
Buradan ciddi bir finans kaynağı oldu. Elin taşı ve elin kuşu misali oldu. Gençlik Spor'un eski
yerini aldık. Planlama yaptık ve bu planlama ile satışa çıktık. 130 milyon TL'ye sattık. Bu
parayı aldıktan sonra 33 bin kişilik stadyumu yaptım. 11 bin kişilik spor salonu yaptık.
Atletizm pisti ve 10 tesis yaptık.
Đstanbul'da bunu uygulayabilmek çok zor. Toprağı müsait olan şehirlerde bu proje çok rahat
uygulanabilir. Đstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni proje uyguluyor. Benim dediğim
sistem diğer şehirlerde çok rahat uygulanabilecek bir sistem. Bu uygulandığı takdirde
sorunların büyük bir bölümü çözülecektir.
Eski binalar yıkılmak zorunda. Yaptığınız yer 50-100 yıl kalacak. Planlama aşamasında
yanlışlık olursa başınıza bela olur. Daha sonrasında orda o bela başınızda kalır. TOKĐ'de
birçok şehirde uygulanan projeler var. Çok iyi projeler var ve depreme dayanıklı yapılar
yapılıyor. Bu yapılanlar bütün Türkiye'ye örnek teşkil ediliyor.
Bir projeye başladığınızda ilk önce tepkiler geliyor. Bizim mizacımızda ilk önce muhalefet
etmek var. Erciyes Dağı'ndaki projeye karşı çıktılar. Gazeteci arkadaşları aldım Avrupa'ya

götürdüm. Kayak merkezlerinin bol olduğu bölgeler. Kayseri sanayi bölgesi ama 400 milyon
dolar kazanıyor. Đnsanlar 3.5 milyon dolar para kazanıyorlar kış sezonunda. Kayseri'de kayak
merkezi projesinin de yüzde 80'i tamamlandı.
Toplamda 200 kilometreye uzayacak pistler olacak. Türkiye'nin en önemli kayak merkezi
olacak. Ekonomiye de dehşet bir katkısı olacak. Elimizdeki ürün tam hazır olmadığı için tam
olarak reklama girmedik. Çok düşük profilli bir tanıtıma girdik. Kayak severler bunu çok
yakından takip ediyorlar. Đşlerimiz bittiği zaman müşteri sıkıntımız olmayacak. Erciyes
Dağı'na son 4 ay içinde inip çıkan insan sayısı bir milyondan fazla şu anda.
Kayseri şu anda Erciyes Dağı ile daha çok anılacak. Hazırladığımız projede 3'lü proje
hazırladık. Birincisi kayak merkezi, ikincisi Kapadokya bölgesi, üçüncüsü ise 6 bin yıllık
geçmişi olan şehirde 5 medeniyete ait eserler var.
Çok hızlı bir değişim çağındayız. Belediyeler de bu değişime ayak uydurmalıdır. Raylı sistem
sene sonunda 35 kilometrelik bir hatta ulaşacak.
Eskiden bisiklet fakirlik arabasıydı, artık insanlar kullanmaya başladı. Bunu görünce de benim
hoşuma gidiyor. Son dönemde Kayseri'yi geleceğe nasıl taşırız şimdi her bir alanda bununla
uğraşıyoruz. Eğitim alanında da çalışmalarımız sürüyor. 4 üniversitemiz var ve bütün binaları
hayırseverlerimiz yapıyor.
Bu değişim çağında belediyeciliğin yol, su ve park olmadığını göstermiş olduk. Eğer belediye
başkanı olarak ben bırakıp giderken insanların aradığı her şeyi bırakıp gidebilmişsem ben
görevimi yapmış olduğumu düşüneceğim."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/baskan-ozhaseki-kentsel-donusumu-bitirdik-diyebiliriz-h1953.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri'de Suçu Aydınlatma Oranı Yüzde 87
Emniyet Müdürlüğü, 'Polis, Muhtar ve Halk Ekseni Çözüm Projesi' kapsamında muhtarlarla
bir araya geldi.
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Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın Polis Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı
konuşmasında, "Polis, muhtar ve halk ekseni çözüm projesi kapsamı içinde daha önce de
emniyet müdürlüğümüzde toplantı yapılmıştı. Bu gün ikinci defa toplanıyoruz. Bu huzur
toplantısının başlangıcından sonuna kadar şehrimizin daha güvenli il olması için enerjilerimizi
sarf ettiğimiz, sonuç itibari ile şehrimiz için gerçekten güzel şeyler yaptık diyebilelim"
ifadesinde bulundu.
Aydın, geldiği ilk günden bu yana yaptığı çalışmalarda Kayseri'yi analiz ettiğinin altını
çizerek, "Kayseri gerçekten güvenli bir şehir. Kayseri bir dünya şehri. Takdir edersiniz ki bu
polisiye marifetle, polisiye enerji ile başarılması mümkün değildir. Bu sinerjik faaliyettir.
Enerjilerimizi birleştirerek ortaya koyacağımız güç ile olacak bir iştir. Bu nedenle
Kayseri'deki kurum ve kuruluşlarla, odalarla iş birliğine hız verdik" dedi.

Aydın, "2012 yılında 31 bin 468 asayiş olayı meydana gelmiş. Bu suçlardan 26 bin 990'ı
aydınlatılmış" diyerek şu şekilde konuştu:
"Bu suçlarla ilgili olarak 2 bin 877 adet suç malzemesi ele geçirildi. 2013 yılının ilk 4 ayında
ise 10 bin 106 asayiş suçu meydana gelmiş ve 8 bin 639'u aydınlatılmış. Aydınlatma oranımız
yüzde 87'ler civarında. Bu suçlarla ilgili olarak 5 bin 207 adet uç malzemesine el konulmuş.
Bunlar kesinlikle insan hayatını tehdit eden tabancalar, bıçaklar ve diğer delici aletlerdir."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-sucu-aydinlatma-orani-yuzde-87-h1954.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri'de Trafik Kazaları: 1 Ölü, 5 Yaralı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarında, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
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Alınan bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Köyü yakınlarında Ankara-Kayseri kara
yolu üzerinde Kayseri'den Ankara istikametine seyir halinde bulunan A.D'nin kullandığı
otomobil, yolun sağ tarafındaki trafik işaretine çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü A.D.
olay yerinde hayatını kaybetti.
Sarız ilçesine bağlı Kıskaçlı Köyü yakınlarında Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda seyir
halinde bulunan M.K'nın kullandığı aracın, önünde seyreden O.K. yönetimindeki araca
arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçların sürücüleri ile araçlardan birinde
yolcu olarak bulunan L.M. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Pınarbaşı Devlet Hastanesinde
yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.
Öte yandan, Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi'nde Kayseri-Sivas kara yolunda S.E.
yönetimindeki araç, Tüv-Türk Araç Muayene Đstasyonuna dönmek üzere yavaşladığı esnada,
aynı yönden gelen A.G'nin kullandığı araç ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan araç sürücüleri,
sevk edildikleri sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındılar.Kazalarla ilgili başlatılan
soruşturma sürüyor. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-trafik-kazalari-1-olu-5-yarali-h1955.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

AGÜ Rektörü Đddialı Konuştu
Dört ay önce rektörlük görevine başlayan Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu, AGÜ'de yapılan
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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Sabuncuoğlu, yeni akademik yılda “6 tane bölümümüze toplam 110 öğrenci alarak da eğitim
ve öğretim hayatına başlayacağız” dedi. Vakıf destekli bir devlet üniversitesi olduklarının
altını çizen Rektör Sabuncuoğlu, “ Arkamızda güçlü bir vakıf var. Biz bu güçle birlikte Dünya
çapında bir marka üniversite olmayı hedefliyoruz. Biz Kayseri'den dünya standartlarında
üstün kalitede eğitim ve araştırma hizmeti sunan bir üniversite çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu
yalnızca üniversitemizin akademik ve idari personeli ile değil Kayseri'nin sanayisi, iş dünyası,
siz medya mensupları ve diğer kuruluşlar ile birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Marka olmanın bir hayal olmadığını söyleyen Sabuncuoğlu, “Bunlar hedefler. Sakın yanlış
anlama olmasın. 'Bunların ayakları havada, hayal görüyorlar. Burunları havada. Yapabilirler
mi?' diye düşünmeyin. Ben Kayserili değilim ama Anadolu şehrinde doğdum ve büyüdüm.
Burada göreve başlamanın üç sebebi var. Bir üniversitenin dünya standartlarında
şekillenmesinde oluşturulmasında bir katkım olacaksa, bu bir insanın kariyeri boyunca ender
fırsatlardan birisidir. Ben Đhsan Sabuncuoğlu ya da Ahmet Mehmet olarak Türkiye'nin en
şanslı insanıyım. Çünkü böyle bir hedefi olan üniversitede görev alma adına önemlidir.
Ortaya çıkmasında katkım olacağı için de kendim için önemli gördüm. Bir insanın akademik
yöneticinin önüne gelebilecek önemli bir fırsattır."
Sadece Đstanbul, Đzmir, Antalya ve Ankara'ya yatırım yaparak 2023 hedeflerine
ulaşılamayacağını söyleyen Rektör Sabuncuoğlu, “Büyük ülkelere bakın. Amerika'ya bakın,
kalkınma ülke genelinde hep dengelidir. Doğusu batısında, futbolu, basketbolu, üniversiteleri,
her şeyinde dengeli gider. O nedenle büyük bir devlet olmuştur. Bizimde bunu yapmamız
lazım. Ankara'nın doğusuna yatırım yapmamız gerekiyor. Sadece sanayi ve iş hayatında değil
eğitim sektöründe de, araştırmada, üniversite sektöründe yatırım olmalıdır."
Abdullah Gül Üniversitesinin iki kampusu olacağını belirten Sabuncuoğlu, "Sümer kampusu
şehrin en güzel yerinde, tarihi bir mekanda kurulacak. Tarihi dokuya zarar vermeden
Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en iyi mimarlarına hazırlatılmış bir proje ile yakın bir zaman
içerisinde kampusun şekillendiğini ve işlevsel hale geldiğini göreceksiniz. Bu Sümer kampusu
kesinlikle Abdullah Üniversitesinin ana kampus diye adlandırılan Mimar Sinan kampusuna
geçmeden önce geçici kullanacağımız bir kampus olmayacak. Burası kalıcı bir kampus
olacak. Hazırlık okulumuz burada olacak. Üniversite sanayi işbirliği merkezleri, teknoloji
transfer ofisleri,girişimcilik merkezleri, kariyer merkezleri, sosyal yaşam alanları, sanat ve
kültürel etkinliklerin bulunacağı mekanlar olacağı bir kampus inşa edeceğiz. Sümer kampusu
şehir ile bütünleşecek bir mekan olacak."
Prof. Dr. Đhsan Sabuncuoğlu, Cumhurbaşkanı Gül’ün 17 Mayıs tarihindeki Kayseri
ziyaretinde diğer üniversite rektörleri ile birlikte Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceklerini
ifade ederek, bu toplantıda üniversite rektörlerinin çalışmalar hakkında bilgiler vereceğini
söyledi.

Abdullah Gül Üniversitesine kalıcı olarak geldiğini söyleyen Sabuncuoğlu, "Ben buraya
arkadaşlarım ile beraber uzun süre çok iyi hizmetler vermek için geldim. Pes etmem, kimse
ile kavgada etmem. Son derece uzlaşıcı bir kişiliğim vardır. Genellikle bardağa dolu
tarafından bakmasını severim.
Haber: Erkinbeğ Uygurtürk
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/egitim/agu-rektoru-iddiali-konustu-h1956.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri Şeker, Kırşehir ve Yozgat'a Talip
Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın tüketicinin ucuz şeker tüketmesi konusunda yaptığı açıklamanın isabetli olduğunu
belirterek, “Türkiye’deki şeker fabrikaları satılamıyorsa kiraya verilmeli ve kotaları da diğer
şeker fabrikalarına paylaştırılmalı. Bu şekilde sıkıntı kendiliğinden çözülecektir” dedi.
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“Sayın Başbakanımızın değerlendirmesi oldukça isabetli. Türkiye’de tüketici şekeri pahalı
yiyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor” ifadesinde bulunan Akay, “Türkiye’de 33 şeker
fabrikası var ve bunların 25 tanesi devlete ait fabrikalar. Devlete ait fabrikaların maliyet
bedeli üzerinden bir satış fiyatı var bunu Türk Şeker belirliyor. Diğer özel fabrikalarda bu
bedel üzerinden satış gerçekleştiriyor. Türkşeker’in maliyetleri yüksek. 25 fabrika
Türkiye’nin her tarafına dağılmış durumda. Hepsi verimli çalıştırılmıyor. Çalıştırılmaları 10
veya 12 günlük çalışıyor. Bunlar yıl bazında çalışıyor. Bu kadar kısa sürede üretim yapan
fabrikaların üretim maliyetlerinin düşük olmasını beklemek mümkün değil” dedi.
Hüseyin Akay, “Dolayısıyla bütün fabrikaların ortak maliyeti ile Türkşeker’in genel maliyeti
ortaya çıkıyor ve satış bedeli belirleniyor. Türkşeker buna rağmen zarar eden bir kuruluş. Đki
yıldır zarar ediyor. 2011 yılı sonu itibari ile 130 milyon seviyesinde bir zarar açıkladılar. Hem
şekeri tüketici Türkşeker’in maliyetinin yüksek olması nedeniyle pahalı tüketiyor, hem de bu
kuruluş zarar ediyor. Dolayısıyla bu kuruluş verimli bir şekilde çalıştırılamıyor. Bu kuruluşun
verimli bir şekilde çalıştırılması gerekir. Devlet Özelleştirme Đdaresine şeker fabrikalarını
devretti ve bu fabrikalar gruplar halinde ihaleye çıkıyor. B ve C grubu toplamda 10 fabrika,
iki kere ihale yapılmasına rağmen satılamadı. Çeşitli sebepler var ihalelerin iptal edilmesinde.
Demek ki ihale yöntemini farklılaştırmak gerekiyor. Biz bu çerçevede bir öneride
bulunmuştuk. Demek ki ihaleler iptal ediliyor, varlık satışı problem teşkil ediyor. O zaman
kiralama yöntemine geçilmesi gerekiyor.Bu fabrikalar devletin elinde devam ettiği sürece
tüketici yüksek fiyattan şeker tüketimine devam edecektir. Bunun önüne geçmekte bu
fabrikaların verimli şekilde çalışmasından geçiyor. Madem satış olmuyor o zaman kiralama
olması gerekiyor.
Bu da özelleştirme stratejik belgesinin değiştirilmesini gerekiyor. Bu çalışmanın başladığını
duyuyoruz. Biz bu işe katkı sağlamak açısından çevremizdeki iki fabrikaya teklif verdik.
Kırşehir ve Yozgat Sorgun’daki fabrikalarını bize kiraya vermelerini istedik. Biz bunların

ettiği zararın iki katı kadar devlete kira bedeli önerdik. Devlet zarardan kurtulsun ve gelir
sağlasın diye. Biz en az 15-20 yıl süre ile kiraya verilmesi ve kotasının da bize kiraya
verilmesi. Çalışanları ile bize kiraya verilmesini talep ettik. Oldukça makul bir teklif
olduğunu düşündük.Böylece Orta Anadolu çiftçisi adına önemli bir adım olacaktı. Türkiye’de
şeker pancarı üretimi özellikle Orta Anadolu başı çekiyor. Bu bölgeler dışında şeker pancarı
üretimi çok fazla değil. Özellikle kuzey doğu bölgesinde pek fazla şeker pancarı tarımı
olmuyor.
Türkiye’nin her bir tarafında faaliyet gösteren şeker fabrikalarının kapatılması ve kotalarının
orta Anadolu’ndaki çiftçilere paylaştırılması gerekir. Şeker pancarının stratejik bir ürün olarak
değerlendirilmesi lazım. Bu şekilde olursa hem Türkiye, hem tüketici hem üretici kazanır.
Sayın Başbakan’ın ifade etmiş olduğu tüketicinin yüksek bedelde şeker kullanması konusu
kendiliğinden hallolur. Bizim şeker faaliyetlerimiz ile Türkşeker’in şeker faaliyetleri arasında
yüzde 20 fark var. Devletin yanlıştan bir an önce dönmesi gerekir. Bu konuda biz Kayseri
Şeker Fabrikası olarak 2 yıldır gücümüzü varlığımızı ortaya koyduk ve başarılı bir çalışma
sergiledik. Çiftçimiz para kazanır hale geldi. Kendi bölgemizde bulunan şeker fabrikaları bize
kiraya verilecek olursa önemli bir katkı sağlayacağımızı ve tüketiciye ucuz şeker satabiliriz
diye düşünüyoruz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseri-seker-kirsehir-ve-yozgata-talip-h1957.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Güneş Işınları Cilt Kanseri Riskini Arttırıyor
Dermatoloji uzmanı Dr. Đnci Sak, ''Yaz aylarında bronz bir cilde sahip olmak estetik açıdan
hoş bir görünüm sağlasa da güneşin ultraviyole ışınlarına uzun süreli maruz kalmak; güneş
yanıkları, deri (cilt) kanseri, derinin çabuk yaşlanması, katarakta bağlı körlük gibi önemli
sağlık sorunlarına neden olmaktadır'' dedi.
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Uz. Dr. Đnci Sak, güneş ışınlarının ciltteki etkileri hakkında bildi verdi. Güneş ışınlarının,
ultraviyole, görünür ışınlar ve kırmızı ötesi (infrared) ışınlardan oluştuğunu ifade eden Dr.
Sak, ultraviyole ışınların, uzun dalga boyu (UVA), orta dalga boylu (UVB) ve kısa dalga boyu
(UVC) olarak üçe ayrıldığını, bu ışınların, cilde önemli ölçüde zarar verdiğini bildirdi.
Deri (cilt) kanserinin en önemli nedeninin genellikle güneşten gelen ultraviole ışınlar
olduğunu kaydeden Dr. Sak, ''Mor ötesi ışın veren elektrik lambaları ve bronzlaştırıcı suni ışık
kaynakları da deri kanserlerini büyük oranda tetiklemektedir. Ultraviyole ışınlarına karşı
dünyayı koruyan ozon tabakasının incelmesinin de deri kanserlerinde ciddi bir artışa neden
olduğu bilinmektedir. Benler, yoğun pigmentli cilt hücrelerinin kümeleşmesinden
oluşmaktadır. Bazen ciltten kabarık şekilde, bazen ciltle aynı seviyededir. Bazı benler ise

doğuştan var olan yapılardır. Birçoğunun tehlikesi olmamasına rağmen, doğuştan geniş ve
kıllı dev benler ile değişik renklerde ve sınırları net olarak seçilemeyen benler Malign
Melanoma'ya dönüşme riski taşır. Bu nedenle özellikle toprak işleriyle ilgilenen ve açık
havada çalışma zorunluluğu bulunan kişilerin kendilerini güneşin zararlı ışınlarından
koruması ve bunun için gerekli önlemleri alması önemlidir'' ifadelerini kullandı.
Dermatoloji uzmanı Dr. Đnci Sak, sağlıklı cildin yolunun, güneşten korunmak olduğunu
vurgulayarak, şunları kaydetti:
''Güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 15.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalıdır. Cildin
yanı sıra gözler de güneşin zararlı ışınlarından korunmalıdır. Göz sağlığı için özellikle güneşli
havalarda güneş gözlüğü kullanılması önemlidir. Güneş koruyucu kremlerin de cilt sağlığı
açısından son derece önem taşımaktadır. Kremlerin güneşe çıkmadan en az 20 dakika önce
sürülmesi ve bunun 3-4 saatte bir tekrarlanması gerekir. Havuz ya da deniz ile duş sonrası da
tekrarlanmalıdır. Özellikle çocukluk çağında geçirilmiş güneş yanıkları, ileri yaşlarda deri
kanseri oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle bebek ve çocuklar güneşten
korunmalı, yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır.''
Bulutlu havalarda da güneş koruyucu kullanmak gerektiğini bildiren Dr. Sak, ''Solar
kızarıklığa en çok orta dalga boylu yani güneşin UVB ışınları neden olur. UVB, uzun dalga
boyu olan UVA ışınlarından 600 ile 1000 kat daha fazla kızarıklık yapmaktadır. Güneş
ışınları; yüksek bölgelerde, ılıman ve tropikal iklimlerde daha fazla hissedilmektedir. Ancak
bulutlu havalarda da güneşten korunmak çok önemlidir. Bulutlar görünür ışığı büyük ölçüde
bloke etmesine rağmen ultraviyoleyi çok az miktarda absorbe edebilir. Bu nedenle bulutlu
havalarda da güneş koruyucu kullanılmalıdır. Günün erken ve geç saatlerinde güneş ışınları
daha fazla UVA içerir'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/gunes-isinlari-cilt-kanseri-riskini-arttiyor-h1958.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Büyükşehir'den Örnek Sosyal Sorumluluk Projesi
Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Kayseri Büyükşehir
Belediyesi, bünyesindeki spor tesislerinin kapısını engelliler, yaşlılar ve gaziler için açtı.
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Bu kapsamda Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon ve Đstihdam Derneği üyeleri (ZERĐD),
Kayseri Görme Engelliler ve Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Sevgi
Evleri'nde kalan çocuklar başta olmak üzere Geriatri Merkezi'nden yaşlılar ve Muharip
Gaziler Derneği üyeleri, haftanın belirli günleri Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinde
ücretsiz olarak spor yapıyor.Zihinsel engelli öğrencilere Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri

kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler eşliğinde, belediyeye ait spor
tesislerinde futbol ve basketbol oynatıyor. Bu öğrencilerin spor tesisine ulaşım imkanı da
Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanıyor.Öte yandan Erciyes Görme Engelliler Spor
Kulübü sporcuları, Perşembe ve Cumartesi günleri Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ücretsiz
olarak fitness yapıyor. Kayseri Görme Engellileri Spor Kulübü sporcuları da Pazar günleri
Yeşil Mahalle halı sahada futbol antrenmanı yapma şansı buluyor.Sevgi Evleri'nde kalan
çocuklar da yine Büyükşehir Belediyesi'nin spor merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor.
Kimsesiz çocuklar, Talas TOKĐ Spor Tesisleri'nde eğitmenler eşliğinde yüzme
öğreniyor.Bunların yanı sıra, Geriatri Merkezi'nden yaşlılar ile Muharip Gaziler Derneği
üyeleri de çeşitli zamanlarda Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinden ücretsiz olarak
yararlanıyor.Konuyla ilgili açıklamalar yapan Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel
Koordinatörü Ali Üstünel, vatandaşların sportif aktivitelere katılımını arttırmak amacıyla çok
sayıda etkinlik düzenlediklerini belirterek "Şu an Büyükşehir Belediyemize ait olan spor
merkezlerimizde 3 bin 550 kayıtsız üyemiz bulunuyor. Yaz Spor Okullarını, Spor Okulu
olarak bütün yıla yaydık ve 23 branşta kurslarımız devam ediyor. 01 Nisan tarihi itibariyle de
24 ayrı semt parkımızda sabah sporu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında ZERĐD, Sevgi Evleri, görme engelliler, Geriatri Merkezi ve
Muharip Gaziler gibi dernek ve kuruluşlara Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinden
ücretsiz olarak yararlandırıyoruz. Spor eğitmenleri nezaretinde devam eden bu etkinliğimiz
büyük ilgi görüyor ve takdir topluyor" dedi.Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı
Çağtay Aksöz, Büyükşehir Belediyesi'nin her fırsatta kendilerine destek verdiğini belirterek
görme engelli sporcuların Kadir Has Stadyumu'nda bulunan fitness salonunda spor yoluyla
sosyalleştiğini kaydetti.ZERĐD Başkanı Hasan Aykülteli ise Büyükşehir Belediyesi'nin
kendilere sağladığı imkanlardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mehmet Özhaseki, diğer her alanlarda hizmet verdiği gibi sporda da engellileri
unutmadı, bize spor tesislerinin kapılarını açtı. Desteklerinden dolayı başkanımıza çok
teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Büyükşehir Belediyesi'nin spor tesislerinden ücretsiz
olarak yararlanan engelli vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden çok
memnun olduklarını ifade ederek Başkan Özhaseki'ye teşekkür ettiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/buyuksehirden-ornek-sosyal-sorumluluk-projesi-h1959.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Maskot Belli Oldu Sıra Đsimde
Kayseri'de sosyal kültürel hayata renk katacak Anadolu Harikalar Diyarı'nın maskotu
belirlendi.
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Özellikle Kayseri'de oldukça sık görülen ve halk arasında "geleni" veya "gelengi" olarak
adlandırılan yer sincabının karikatürize edilmiş halinden ortaya çıkan sevimli hayvan,
Anadolu Harikalar Diyarının maskotu oldu. Đçerisinde 10 ayrı etkinliği barındıran ve
Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip tematik parkı Anadolu Harikalar Diyarı'nın
maskotu, sevimli yer sincabı oldu. Gençlerin ve çocukların sevgilisi olacak maskotun ismini
belirleme heyecanı ise Kayseri halkına bırakıldı. Maskotun ismini belirlemek için anket
başlatan Büyükşehir Belediyesi, herkesi www.kayseri.bel.tr adresinde yayınlanan ankete
katılmaya ve maskotun ismini belirlemeye davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/maskot-belli-oldu-sira-isimde-h1960.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri'de 4 Ayda Ne Kadar Esrar Yakalandı?
Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yapılan operasyonlarda 4 ay içinde bir tona yakın
esrar ele geçirildiğini açıkladı.
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Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin şehrin giriş ve çıkışlarında operasyonlarına aralıksız olarak devam
ettiğini söyledi. Aydın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin önceki gün yaptığı operasyonda 26.5 kilo esrar ele geçirildiğini bildirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları
çerçevesinde 2013 yılının ilk 4 ayında bir tona yakın esrar ele geçirildiğini bildiren Aydın,
“Huzurumuzu bozan parazitlere karşı vatandaşlarımız ile beraber hareket edeceğiz. Gerek
kaçakçılık, gerek trafik konusunda olusun vatandaşlarımızı bilinçlendirme konusunda tüm
gayretimizle çalışıyoruz. Bu bilgilendirmeler çerçevesinde Kayseri genelinde on binlerce
çocuğa ulaştık” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-4-ayda-ne-kadar-esrar-yakalandi-h1961.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Talasemi ve Lösemililer Derneği Başkanından
Ağlatan Konuşma
8 Mayıs Dünya Talasemililer Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda, talasemiye yakalanan
kızı nedeniyle dernek kurup hastalıkla mücadeleye başladığını anlatan Talasemililer ve
Lösemililer Derneği Genel Başkanı Faruk Başdemir'in konuşması salondakileri
duygulandırdı.
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Đl Özel Đdaresi tiyatro salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan
Talasemililer ve Lösemililer Derneği Genel Başkanı Faruk Başdemir, hayatının kızı Bahar'ın
dünyaya gelmesiyledeğiştiğini söyleyerek, "Doktorlar bana kızımın 6 yaşına kadar
yaşayabileceğini söyledi. Ben de kızımın başında bu hastalıkla mücadele etmek ve tanıtmak
için yemin ettim" diye konuştu. Başdemir, kızının hastalığının düzelmesi için ilik nakli
gerektiğini ve birçok zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "O zamanlar Kayseri'de kan
bankası yoktu. Ankara'ya gittim ve doktorlardan yardım istedim. Bir doktorla görüştüm ve
bana, 'Yabancıya kan yok' dedi. Ben de Kayseri'den geldiğimi, yabancı olmadığımı
söylememe rağmen, 'Ankara dışından gelenlere kan vermiyoruz' deyince dünya başıma
yıkıldı. Ağlamak için bir banka oturmak istedim. Görevli, 'Kalk orada oturamazsın' dedi. Bu
nasıl bir vicdandır anlayamadım" diyerek başından geçenleri anlattı. Talasemi hastalığı
nedeniyle kızının 3 haftada bir kan vermesi gerektiğini, hastalık nedeniyle damar yollarının
çok zor bulunduğunu anlatan Başdemir, "Biz kızımın kanının değişmesini onun halsizliğinden
ve mutsuzluğundan anlıyorduk. Ne zaman morali bozuk olursa, 'Benzin takviyesi gerekiyor'
derdik. Hani arabalar benzin olmadığı için çalışmaz ya, benim kızım da 3 haftada bir kanı
değişmezse hayatını kaybedecekti. Çok uğraştım ve şu anda kızım 24 yaşında; kendisi gibi
Akdeniz anemisi yani talasemi hastası olan biriyle evlendi" diye konuştu. Faruk Başdemir'in
bu konuşması, salonda bulunan öğrenciler ve katılımcıları duygulandırdı. Katılımcıların
bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Faruk Başdemir, kurduğu derneğin faaliyetlerine kendini
adadığını ve bu nedenle karaciğerinden rahatsızlandığını belirterek, talasemi ile mücadele
konusunda vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi. Programın sonunda dernek
faaliyetlerine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgesi verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/talasemi-ve-losemililer-dernegi-baskanindan-aglatan-konusmah1962.html

Erişim Tarihi: 05.07.2013

KAYMEK'ten Santral Görevlisi Kursu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (KAYMEK), engellilerin
istihdamına yönelik yeni bir kurs başlattı.

09 Mayıs 2013 Perşembe 14:03

Büyükşehirlerde özel kurslarla ücretli olarak verilen Santral Görevlisi Kursu'nu, Kayseri'de
ilk defa açan KAYMEK, kursiyerlere ücretsiz olarak bu hizmeti veriyor. Pazartesi, Çarşamba,
Cuma günleri KAYMEK Đhtisas Merkezi Tesisleri'nde verilen eğitimler sonucunda
kursiyerler santralciliği pratik yaparak öğreniyor. Kursiyerlerin kurs sonunda Santral
Görevliliğini tüm detaylarıyla öğreneceklerini belirten Santral Görevlisi Kursu Eğitmeni Ümit
Ünal, "Bu kursumuz KAYMEK tarafından tamamen engellilere yönelik olarak Kayseri'de ilk
defa açıldı. Santral elemanı yetiştirmek amacıyla açtığımız bu kursumuzda engelli
kursiyerlere haftalık 15 saat eğitim veriyoruz" dedi.Santral Görevlisi Kursu kapsamında
kursiyerlere Đngilizce, Telefon Hizmetleri, Kişisel Bakım gibi eğitimlerin de verildiğini
söyleyen eğitmen Ünal, başarılı olan kursiyerlerin iş bulmalarına yardımcı olduklarını da
sözlerine ekledi.Kursiyerler ise, bu kurstan çok memnun kaldıklarını söyleyerek, "Bu kurs
sayesinde hem boş zamanlarımızı daha verimli değerlendiriyoruz hem de bir meslek sahibi
oluyoruz. Kursların yapıldığı bina da biz engelliler için çok uygun. Binada hiç bir mimari
engel bulunmuyor ve çok kolay hareket edebiliyoruz. Kayseri'de bu tür bir kursun ilk defa
açılmış olması da bizleri memnun etti. Bu kursu açtıkları için Büyükşehir Belediye
Başkanımız Mehmet Özhaseki'ye ve KAYMEK yetkililerine teşekkür ediyoruz" şeklinde
konuştu.
Kurs eğitimlerini tamamlayan engelli kursiyerler KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi
aracılığıyla doğrudan istihdama yönlendirilecek.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kaymekten-santral-gorevlisi-kursu-h1965.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Ayhan Baynal Adaylığını Açıkladı
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 18-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak
olan seçiminde Ayhan Baynal aday olacağını açıkladı.

09 Mayıs 2013 Perşembe 14:04

Bir restoranda düzenlenen programda, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Başkanlığına aday olacağını söyleyen Ayhan Baynal, “18 - 19 Mayıs tarihlerinde yapılacak
olan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının seçimlerine ‘Kayseri Meslekte
Güç Birliği Grubu’ olarak gireceğiz. ‘Kayseri Meslekte Güç birliği Grubu’ yeni dönemde
tecrübeli ve dinamik bir kadro ile her meslektaşımıza eşit, tutarlı, eleştirilebilir, etkin,
yenilikçi ve katılımcı bir anlayışla, yepyeni bir heyecan ve değişim ruhu ile
meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmak adına Kayseri Serbest Muhasebeci Müşavirler
Odasının yönetiminde meslektaşlarımıza hizmet vermeye talibiz” diye konuştu.Đyi yolda
olduklarını belirten Baynal, “Geçmişe saygı, geleceğe hizmet düsturu ile geçmişte yapılan
güzel uygulamaları devam ettirmek, gelecek adına da güzel projeler ile yeni şeyler yapmak
için yola çıktık. Göreve geldiğimiz takdirde, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek,
bütün meslektaşlarımızı kucaklayan bir anlayışla görev yapmayı taahhüt ediyoruz. ‘Kayseri
Meslekte Güç Birliği Grubu’ olarak hazırladığımız projelerle, meslektaşlarımıza yeni ufuklar
açacağımıza inanıyoruz. Meslektaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Bunların çözümü için
elimizden geleni yapacağız. Hazırladığımız projelerimiz ve taleplerimizle mesleğimizin
sorunları birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/ayhan-baynal-adayligini-acikladi-h1966.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kınalı Kuzular Kışla Yolunda
Vatani görevlerini yapma sırası gelen gençler, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden
davul zurna eşliğinde oynayarak ve dualar edilerek birliklerine gönderildiler.

09 Mayıs 2013 Perşembe 14:06

''93/2'' tertip olarak silah altına alınan gençleri terminalden uğurlayan aileleri, hükumetin,
terörün bitirilmesi için uygulamaya koyduğu ''Çözüm Süreci''ne çok olumlu baktıklarını ve
ülkede akan kanın durması noktasında bu sürecin çok önemli olduğunu bildirdiler. Oğlu
Mehmet Memik'i askerlik görevi için Manisa'ya gönderen Ali Memik, ''Benim ikiz oğullarım
var. Oğullarımdan Salih'i geçen sene askere göndermiştik ve çok tedirgindik. Çünkü terör
olayları o dönemde sıkça yaşanıyordu. Salih'in 15 aylık askerlik süresini yüreğimiz ağzımızda
geçirdik. Salih inşallah 1 hafta sonra tezkeresini alıp evimize dönecek. Şimdi ise diğer oğlum
Mehmet'imi askere gönderiyorum ama hiçbir tedirginlik hissetmiyorum. Çünkü birkaç aydır
ülkemizde terör olayları yaşanmıyor. Đnşallah bundan sonra da yaşanmayacak. Ülkemizde bu
huzur, barış ve kardeşlik havasının sürekli hakim olmasını istiyorum'' diye konuştu. Asker
gönderme törenlerinin vazgeçilmezi olarak 'Kına Gecesi' düzenlenen gençler, ellerine yakılan
kınalar kurumadan Birliklerine gönderildiler. Konvoylar eşliğinde otobüs terminaline gelen
asker adayları, burada davul zurna eşliğinde oynadılar. 'En büyük asker bizim asker' sloganları
eşliğinde havaya atılan asker adayı gençler, omuzlarda taşınarak otobüslere bindirildi.
Terminale gelen anneler, gözyaşları arasında dualarla evlatlarını askere gönderdiler.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kinali-kuzular-kisla-yolunda-h1967.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri'de Korkutan Kaza
Kayseri’de, halk otobüsüyle midibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

09 Mayıs 2013 Perşembe 14:07

Edinilen bilgiye göre Kazım Karabekir Mahallesi, Varinlioğlu Caddesi'nde seyir halinde
bulunan S.A. idaresindeki 38 BE 894 plakalı midibüsle D.V. hakimiyetindeki halk otobüsü
çarpıştı. Kaza sonrası araç sürücüleri S.A., D.V. ile yolcular B.D., G.Ş., M.B., S.Y. ve ismi
henüz belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına
alındı.
Meydana gelen kaza bisiklet tamircisinin dükkanında bulunan güvenlik kamerası tarafından
saniye saniye görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-korkutan-kaza-h1968.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Minik Neslihan'ın Yaşam Savaşı
Kayseri’de doğuştan böbrek yetmezliği ile mücadele eden 2 yaşındaki Neslihan Bozdoğan’a,
Antalya’da beyin ölümü gerçekleşen 11 aylık Demir Özdemir’in böbreği nakledilecek.

09 Mayıs 2013 Perşembe 14:35

Kayseri’de demir doğrama işi ile uğraşan Oğuzhan Bozdoğan ve ev hanımı Nimet
Bozdoğan’ın ikinci çocukları Neslihan Bozdoğan, doğuştan konjenital nefrotik sendrom
(böbreklerin protein kaçırması), diğer adıyla Fin tipi böbrek hastalığıyla dünyaya geldi.
‘Doktorların yaşamaz’ dediği küçük Neslihan, bugün 2 yaşına girdi. Her iki böbreğini de
zaman içerisinde kaybeden minik Neslihan, kısa süre önce periton diyalizine girmeye başladı.
Acil böbrek nakli olması gereken minik Neslihan’a mutlu haber bugün öğle saatlerinde
Antalya’dan ulaştı. Erciyes Üniversitesi Organ Nakli Bölümü’nde tedavisine devam edilen
Neslihan, annesinin kucağında hava ambulansına binerek Antalya’ya doğru yola çıktı. Hava
ambulansı Konya’daki aktarmanın ardından saat 19.00’da Antalya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Aırport alanına iniş yaptı. Daha sonra küçük Neslihan ve annesi Nimet Bozdoğan,
ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nden Çocuk Acil Servisi’ne alındı.
Sedyede annesinin kucağında ağzında emziğiyle görüntülenen minik Neslihan’ın bir hayli
bitkin olduğu görüldü. Minik Neslihan’a gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından aynı
hastanede hidrosefali (beyinde su toplaması) hastalığı sonucu beyin ölümü gerçekleşen 11
aylık Demir Özdemir’in bağışlanan böbreğinin nakledilmesi bekleniyor. (ĐHA)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/minik-neslihanin-yasam-savasi-h1970.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Mübarek Üç Aylar Başlıyor
Kayseri Müftü Vekili Atıf Akşit, “11 Mayıs 2013 Cumartesi günü Recep ayının birinci günü
ve Üç Ayların başlangıcıdır” dedi.

10 Mayıs 2013 Cuma 12:22

Akşit yaptığı açıklamasında, “Üç aylar, Recep, Şaban, Ramazan ayı içerisinde olan feyizli ve
bereketli bir maneviyat mevsimidir. Bu aylar dini duygularımızın yoğunluk kazandığı,
merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerimizin doruk noktaya ulaştığı, bir
zamandır. Ayrıca; hatalarımızdan ve günahlarımızdan temizlenmek, hayırlı ve yararlı işleri
daha da fazlalaştırmak için bir fırsat dilimidir” diye konuştu. “Kandiller geçidi olarak
adlandırılan, içinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecesi gibi geceleri bulunduran üç aylar;
kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, bir insan olarak ilahi kudret karşısında
acziyetimizin bilincinde olarak, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha
geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir” ifadesinde
bulunan Akşit, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:“16 Mayıs 2013 Perşembe gününü 17 Mayıs
2013 Cuma gününe bağlayan gece ( Recep ayının ilk cuma gecesi Regaib Kandili’dir.)
Regaib, elde edilmesi arzu edilen değerler demektir. Bu mübarek gece, Yüce Allah kullarına
bol bol rahmet ve mağfirette bulunduğu için bu adı almıştır. Milletimizin “ kandil” olarak
adlandırdığı bu geceler, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Tarihimizde Osmanlı padişahı
II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak
kutlandığı için bu gecelere kandil denilmiştir. Regaib'in diğer kandillerden farklı oluşu, hem
Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi olmasındandır. Regaip kandili hakkında
Peygamberimizden bazı tavsiyeler söz konusudur. Şöyle ki : ‘Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)
Recep ayı girdiği zaman “ Allah'ım, Recep ve Şabanı bize mübarek eyle, ve bizi Ramazana
kavuştur ve onu da bize mübarek eyle’ diye dua etmiştir. Sevgili Peygamberimizin bu aylara
girildiğinde yaptığı gibi bizlerde Rabbimize dua etmeli ve bu manevi iklimden mahrum
kalmamalıyız. Üç ayların ve Regaib Kandilinin devletimize, milletimize, şehrimize, ülkemize,
Đslam âlemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/mubarek-uc-aylar-basliyor-h1973.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Vali Yılmaz, Vatandaşlarla Vedalaştı
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Hunat Camisi'nde kıldığı Cuma Namazı sonrasında vatandaşlarla
sohbet ederek vedalaştı.

10 Mayıs 2013 Cuma 18:10

Vali Yılmaz, Valiler Kararnamesi ile Kütahya'ya atanmasının ardından, Hunat Camisi'nde
Cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, kısa süre içinde
Kayseri'den ayrılacağı için de vatandaşlarla vedalaştı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/vali-yilmaz-vatandaslarla-vedalasti-h1974.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Pancar Đşçilerini Taşıyan Minibüs Devrildi
Kayseri'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün
devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

10 Mayıs 2013 Cuma 18:14

Edinilen bilgiye göre Adana'dan pancar tarlalarında çalışmak üzere Yozgat'ın Boğazlıyan
ilçesine giden tarım işçilerini taşıyan 01 D 4206 plakalı minibüs, Elmalı köyü yakınlarında sol
arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16
kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri ve Boğazlıyan'dan olay yerine gelen ambulanslarla
hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan bir kişi, Kayseri'den kaza yerine ulaşan helikopter
ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ambulansla Kayseri

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Edibe Naz ve 6 aylık oğlu Umutcan, burada tedavi
altına alındı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan anne Edibe Naz, ''Oğlumu görmek istiyorum''
diye feryat etti. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/pancar-iscilerini-tasiyan-minibus-devrildi-h1977.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri'de Engelliler Haftası Kutlamaları
Kayseri’de, Engelliler Haftası olması nedeniyle Cumhuriyet Meydanında etkinlik
düzenlenirken, engelli öğrencilerde düzenlenen etkinlikte çeşitli gösteriler yaptı.

10 Mayıs 2013 Cuma 18:20

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Anadolu
Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılıç, ve çok sayıda engelli katıldı. Etkinlikte
konuşan Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Osman Kılıç, “Her yıl 10 - 16 Mayıs
tarihleri arasında kutlanan ‘Dünyada yaklaşık 500 milyon engelli birey bulunmakta ve bu sayı
her geçen gün artmaktadır. Akraba evliliği, gebelik öncesi tedbirsizlik, aşıların zamanında
yapılmaması ve trafik kazaları engelli kalmanın en önemli sebepleridir. Türkiye Özürlüler
araştırma sonuçlarına göre, mevcut nüfusumuzun yüzde 12,29 yani 8,5 milyonu engellidir.
Buda ailesi ile birlikte yaklaşık 25 milyon insanımızı ilgilendiren toplumsal bir sorundur.
Sosyal devlet çağdaş nitelikleriyle tüm halkının her kesiminin ihtiyaçlarını gidermek, kişiye
ve toplumu güvende yarınlarda ne olacağım korkusu olmadan yaşatma görevini üstelenen bir
teşkilattır. Đnsan onuruna yaraşır ve halkla kaynaşan hayat tarzı, engellilerin en tabi hakkı ve
devletin de öncelikli vazifesidir” diye konuştu. Düzenlenen programda görme engelli
öğrenciler sema gösterisi yaparken, işitme engelli öğrencilerde öğretmenlerinin yardımı ile
folklor gösterisi yaptı. Sema gösterisi yapan görme engelli öğrenciler, yaptıkları sema
gösterisi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Öğrenciler ayrıca sema gösterisini
öğrenmekte zorlanmadıklarını belirtti. Folklor gösterisi yapan işitme engelli öğrencilerin
öğretmeni Hatun Özmen ise, “Đşitme engelli öğrencilerimize folklor gösterisini öğrettik.
Öğrencilerimizde güzel bir oyun sergiledi. Bu oyunu öğrenmeleri yaklaşık 2 ay sürdü” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-engelliler-haftasi-kutlamalari-h1981.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

KTO Seçimleri Yapıldı Hiçyılmaz Kazandı
Kayseri’de uzun zamandır gündemi meşgul eden seçimler yapıldı. Ticaret Odasında Mahmut
Hiçyılmaz kazandı.

11 Mayıs 2013 Cumartesi 20:34

Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilen Ticaret Odası seçimlerinde binlerce üye 40 meslek
komitesini seçmek için oy kullandı. 4 adayın yarıştığı KTO seçimlerinde Mahmut
Hiçyılmaz’ın mavi listesi 27 meslek komitesinde birinci çıkarak seçimin galibi oldu. Diğer
adaylardan Ömer Gülsoy 8, Nuh Mehmet Delikan 3 ve Hüseyin Tekin 1 meslek komitesinde
kazanırken, bağımsız olarak giren Bilgisayarcılar Meslek Komitesi’de kendi gurubunda
kazandı.
Seçim sonunda açıklama yapan Hiçyılmaz, uzun zamandır çalıştıklarını ve böyle bir sonuç
çıkacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, “ Odamıza ve Kayserimize hayırlı olsun. Artık
KTO’da yeni bir dönemi başlatıyoruz. Yapacağımız çalışmaları seçim döneminde anlattık.
Đnşallah bunları tek tek hayata geçireceğiz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kto-secimleri-yapildi-hicyilmaz-kazandi-h1983.html
Erişim Tarihi: 05.07.2013

Kayseri Ticaret Borsası Seçimleri Yapıldı
Kayseri Ticaret Borsası meslek komitesi seçimleri de Flamingo Düğün salonunda yapıldı.

11 Mayıs 2013 Cumartesi 20:36

Mevcut Başkan Şaban Ünlü ile birlikte Hamdi Bakan, Mahmut Ökçe ve Yunus Karaca’nın
yarıştığı Ticaret Borsasında kazanan taraf Şaban Ünlü oldu. Şaban Ünlü’de seçim sonunda
yaptığı açıklamada, meslek komitelerinde başarı elde ettiklerini belirterek, bu hafta içerisinde
meclisin toplanarak, yönetim kurulu, disiplin kurulu, delege ve meclis başkanlığı seçimlerini
gerçekleştireceğini kaydetti. Ünlü, “ Yapılan seçimlerimiz hem üyelerimize hem de
Kayseri’ye hayırlı olsun. Biz bundan sonrada Borsa’da en iyi şekilde hizmet etmeye devam
edeceğiz” diye konuştu.
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