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Ölümle Burun Buruna Yaşıyor
Kayseri'de 51 yaşındaki Şengül Yılmaz babadan kalma harabe evde ölümle burun buruna
yaşıyor.

08 Temmuz 2013 Pazartesi 12:39

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Yaylım Sokak’ta babasından kalan evde
yaşayan Şengül Yılmaz her gün ölüm korkusuyla yaşıyor. Yalnız başına yaşayan, mitral
kapak, talasemi ve epilepsi hastası olan Yılmaz, yetkililerden ve işadamlarından yardım
bekliyor. Ölen babasından SSK’lı olduğunu ve tek gelirinin mağdur aylığı olduğunu ifade
eden Yılmaz, SSK borcu yüzünden çok zor geçen hayatının daha da zorlaştığını söyledi.
SSK borcunun çözüme kavuşturulmasını isteyen Yılmaz, “Ben babamdan dolayı SSK’lıyım.
4 senedir birikmiş muayene borcum yüzünden çok sıkıntı çekiyorum. SSK ve raporum
olmasına rağmen bu birikmiş borcu bir türlü çözemedim. 2 bin 500 TL civarında bir borcum
görünüyor. Birçok yere başvurdum ama hep engellendim. Bunun sebebini de babamdan
dolayı mağdur aylığı almam ve SSK’lı olmama bağladılar. Fakat benim önemli
rahatsızlıklarım var. Ben hem mitral kapak hem de talasemi ve epilepsi hastasıyım. Eski
raporuma göre yüzde 54 özürlüyüm" diyerek büyük sıkıntı çektiğini anlattı.
Yılmaz, "Oturduğum ev babamdan miras kaldı. Kardeşimle aynı bahçede ama farklı evlerde
oturuyoruz. Ancak resmiyette birey olarak görülmediğim için yardım istediğim bazı yerlerden
ret cevabı aldım. Nedeni ise kardeşimle aynı bahçede oturmam olarak gösterildi. Kardeşim
kendi çabalarıyla çalışan ailesi olan biri. Benim aldığım maaş ise ölüm aylığı, mağdur aylığı
olduğu için yetmiyor. Ben çok sık rahatsızlanıyorum. Ben geçen kışı huzurevinde geçirmek
zorunda kaldım. Aidat istendi ve ben de aidatı veremeyeceğimi söyledim. Fakat aidatı
ödemezsem orada kalamayacağım söylendi. Benim imkanım olsa zaten ev tutarım. Şuan
kaldığım ev yazın idare ediyor ama kışın yağmurda, karda çok kötü durumdayım” diye
konuştu.
Kaldığı evin yıkılmak üzere olduğunu ve her gün ölüm korkusuyla iç içe yaşadığını belirten
Yılmaz, SSK borcundan dolayı da ne yapacağını bilemediğini söyledi. Yılmaz, “Babamdan
kalan evimiz yıkılmak üzere. Şimdi de ben SSK müdürlüğünden borcuma çözüm bulunmasını
istedim. Aile doktorum e-reçete yazdı. 7-8 tane reçete çıktı. Şuan da onu sorgulatıyorum ve 5
aydır maaş alamıyorum. Aş evinden ekmek ve yemek alıyorum. Utanıyorum. Beni tanıyanlar
'neden alıyorsun?' diyor ama mecbur olduğum için alıyorum. Yoksa hasta halimle oraya
gitmeyi tabiî ki istemiyorum” dedi.

“YETKĐLĐLERDEN YARDIM ĐSTĐYORUM”
Yetkililerden ve iş adamlarından yardım beklediğini kaydeden Yılmaz, “SSK borcumun
kaymakamlık tarafından çözülmesini istiyorum. Oturabileceğim bir ev ve kendi ayaklarımın
üzerinde durabileceğim bir iş istiyorum. Yüzde 54 özürlüyüm ama aş evine gitmekten
utanıyorum. Beni özürlü olarak bir yere yerleştirirlerse, kendi ayaklarımın üzerinde durmak
istiyorum. Đlaçlarım için mecburiyetten Kimse Yok Mu Derneği’ne başvurmuştum. 1-2 defa
paket aldım ama ondan sonraki başvurumda eve gelmişler ve eve bakmışlar. Kardeşim evde
olmadığımı söylemiş fakat 850-1000 TL arasında aylık aldığım, evin benim olduğu ve bütün
eşyaların yeni olduğu söylenmiş. Onun için oradan yardım alamıyorum. Benim de normal bir
Kayserili gibi yaşamaya hakkım yok mu?” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/olumle-burun-buruna-yasiyor-h2494.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Sarız'a Müjde
AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve Đl Başkanı Ömer Dengiz Sarız'a Sağlık Meslek Lisesi
müjdesini verdi.
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AK Parti Kayseri Đl Başkanı Ömer Dengiz ve milletvekillerinin Sarız'a Sağlık Meslek Lisesi
yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonuç verdi.
Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Sarız Đlçe Başkanı Cesur Abdullah Kınık; Milli
Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan istişareler
sonucunda hemşirelik alanında öğrenci almak üzere, Sarız Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nin
2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacağını belirterek şunları söyledi:
" Toplam 3 şubede 72 öğrenci alacak şekilde (yatılı olarak) hizmet verecek lise, gelecek
yıldan itibaren eğitim alanlarını artırarak hizmet verecek. Sağlık Meslek Lisesi'nin
açılmasında emeği geçen başta Đl Başkanı Ömer Dengiz başta olmak üzere, tüm AK Parti
Kayseri milletvekillerine, AK Parti teşkilatına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"
dedi.1946 yılında ilçe olan Sarız'ın makus talihinin AK Parti hükümeti ile değiştiğini belirten
Đlçe Başkanı Kınık, "Sarız ilçesinin aldığı hizmetlere bakacak olursak, ilçe tarihi boyunca hiç
almadığı hizmetleri AK Parti iktidarı döneminde aldı. Diğer partilerin hayal bile edemediği
hizmetleri
Sarız'a getirerek,
AK Parti
Sarız
da tarih
yazıyor." dedi.
Sarız da yapılan diğer hizmetlerle ilgili olarak da açıklama yapan Kınık, "Çörekdere ve
Fettahdere köylerine yapılacak gölet için girişimlerimiz sürüyor. Sarız'ın hemen hemen tüm
köylerinin kilitli parkesi yapıldı. Eksik kalan yerleri de bu yıl tamamlanacak. Sulama amaçlı
Sarız sulama kanalları, ayrıca köylerde kapalı devre sulama kanalları tamamlandı. Bütün köy
yolları asfaltlandı. Sarız-Afşin arasında bulunan yolun Sarız sınırları içerisinde bulunan

bölümde asfalt çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Sarız ilkokulu içerisine anaokulu yapılması
konusunda da tüm altyapı işleri tamamlanarak ihale aşamasına geldi." şeklinde konuştu.
Kaynak: http://kayserigundem.com/aktuel/sariza-mujde-h2495.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Başsavcı Kayseri'nin Yeni Adliyesini Tanıttı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Bingöl, 1 Temmuz’da açılan Adalet Sarayı ile ilgili
basın mensuplarına brifing verdi.
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Yeni açılan Adalet Sarayında basın mensuplarına brifing veren Kayseri Cumhuriyet
Başsavcısı Bülent Bingöl, gazetecilere konferans salonu, mahkeme salonları, güvenlik kamera
salonu, yemekhane ve kafeteryaları gezdirdi. Yapılan gezi sonrası açıklamalarda bulunan
Bingöl, “Nisan ayında temeli atılan Adalet Sarayımız hizmete girdi. Kayseri’ye yakışır bir
Adalet Sarayı oldu. Herkese hayırlı olmasını diliyorum. Đnşallah böyle güzel bir yerde güzel
kararlar çıkar. Burada 57 bin metrekare kapalı alanımız, var. Đçerisinde 45 mahkeme salonu,
65 savcı odası, 132 güvenlik kamerası, 650 personel, kalemler, yemek salonlarımız,
kafeteryalarımız, kapalı ve açık otoparkımız bulunuyor. Tabi eksiklikler çıkıyor. Yeni bina
olduğu için eksikleri yavaş yavaş düzeltmeye çalışacağız. Buraya ayrıca 6 tane yeni mahkeme
kuruldu. Adalet Sarayımızda danışma hizmetimizde bulunmaktadır” diye konuştu.
Başsavcı Bülent Bingöl, Kayseri Barosu'nun yaptığı tadilatlar ile ilgili sorulan sorulara ise,
“Biz belirttiğimiz şekilde her şeyi yaptık. Sistemlerini de çalıştırdık ve kendilerine teslim
ettik. Kendi tercihleridir. Onu Baro Başkanına sorun, benim işim değil ama yazık. Devlet
bütçesinden gidiyor. Keşke baştan söyleselerdi biz o şekilde yapsaydık. Tadilatı baştan
yapsalardı da devlette böyle bir harcama yapmasaydı” şeklinde konuştu.
ARAÇ VE BĐSĐKLET OTOPARKI SORUNU YAŞANIYOR
Hizmete giren Adalet Sarayında vatandaşların araç ve bisiklet otoparkında zorluk yaşadığı
gözlemlendi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/bassavci-kayserinin-yeni-adliyesini-tanitti-h2496.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Piknik Yaparken Kafatası Buldular
Kayseri’de piknik yapan bir ailenin insana ait kafatası bulması üzerine jandarma ekipleri ve
bir arkeolog olay yerinde inceleme yaptı.
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Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Akin Mahallesi Göğdere mevkiinde piknik
yapan bir aile, toprak yüzeyinde bir insana ait kafatası buldu. Ailenin yaptığı ihbar sonrasında
Göğdere mevkiinde Jandarma Olay Yeri Đnceleme ekipleri ile birlikte kayseri Müze
Müdürlüğü tarafından bir arkeolog görevlendirildi. Arkeolog tarafından eski tarihe ait olduğu
ileri sürülen insan kemikleri üzerinde yapılan çalışmalarda mezarın tarihi bir özelliğinin
bulunmadığı belirlenirken, alanın da SĐT alanı olmadığı tespit edildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/piknik-yaparken-kafatasi-buldular-h2504.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Develi Led Işıklarla Aydınlatıldı
Kayseri’nin Develi ilçesi, kullanılan 71 adet değişik led ışıklarla aydınlatıldı.
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Develi Belediyesi olarak gece aydınlatmasına önem verdiklerini söyleyen Başkan Recep
Özkan, Cumhuriyet meydanı ve Elbiz Caddesi’nde 71 adet led ışıklandırma kullandıklarını
söyledi.Başkan Özkan, 26 adet dünya, 45 adet ise ağaç motifli led ışıklandırma kullanıldığını
açıkladı.
Kaynak: http://kayserigundem.com/aktuel/develi-led-isiklarla-aydinlatildi-h2506.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

SP'li Bayanlardan Mısır Darbesine Tepki
Saadet Partisi (SP) Đl Kadın Kolları Başkanı Güzin Yiğitin, düzenlenen toplantıda Mısır’da
yapılan askeri darbeyi kınadıklarını ifade etti.
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SP il binasında düzenlenen toplantıda konuşan SP Đl Kadın Kolları Başkanı Güzin Yiğitin,
Mısır’da El Sisi tarafından Muhammed Mursi yönetimine yapılan askeri darbeyi üzüntüyle
karşıladıklarını söyledi. Askeri darbenin Mısır halkının sandıkta belirlediği kararına ihanet
olduğunu belirtti.Yiğitin, “Önce karış karış işgal edilen sonra sınırları cetvelle çizilerek
bölünen Đslam coğrafyasına bir sonraki aşamada sözde bağımsızlıklar verilmiştir. Bu süreçte
işbirlikçi diktatörlükler veya aile monarşileriyle sömürülmeye devam edilen Đslam dünyası
bugün de işbirlikçi, sözde demokrasi yönetimiyle kontrol, baskı ve sömürü altında tutulmaya
çalışılıyor” ifadelerinde bulundu.Türkiye ve Đran’ın bölgenin önemli güçlerinden olduklarını
ancak Mısır’da yaşanan darbeye karşı bir tavır almadıklarını dile getiren Yiğitin, “Đki ülke
yöneticileri de askerin Mısır’da ipleri ele almasının ardından hedefsiz, etkisiz ve silik mesajlar
vererek ‘bekle gör politikası’nı izlemeyi tercih etmişlerdir. Daha da kötüsü darbeyi ayakta
alkışlayanlar da olmuştur” diye konuştu.Yiğitin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Askeri
darbe üzerine Mısır’ın üyeliğini askıya alan Afrika Birliği darbecilere tavır korken, Đslam
Đşbirliği Teşkilatı sessiz kalarak, Arap ligi de tebrik ederek darbe yönetimine meşruiyet
kazandırmıştır. Đslam dünyasının bu başsız, dağınık ve çaresiz haline bakınca Milli Görüş
Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Türkiye’nin liderliğinde 16 yıl önce kurduğu D-8’in
önemi bir kez daha kendisini göstermektedir. Son olarak ve tereddütsüzce söyleyebiliriz ki,
siyasi ihtiraslarına askeri darbelerle ulaşmak isteyenler yarın itibarlarının ne kadar düştüğünü
görecektir.”
Kaynak: http://kayserigundem.com/siyaset/spli-bayanlardan-misir-darbesine-tepki-h2508.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Talas'ta Kavga: 6 Yaralı
Kayseri’de meydana gelen kavgada bir kişi bıçak ile yaralanırken, 5 kişi de kavga sırasında
darp edildi.

09 Temmuz 2013 Salı 14:24

Talas ilçesi Anayurt semtinde meydana gelen olayda aralarında alacak-verecek davası olduğu
öne sürülen iki taraf arasında kavga çıktı. Anayurt Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir
dükkanda yaşanan olayda dükkan sahibi Ç.K. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından
bıçaklandı. Ç.K.’nin yanında çalışan diğer 5 kişi de kavga sırasında vücutlarının çeşitli
yerlerinden yaralandı.Olay yerine gelen polis ekipleri, işyeri çalışanlarını sakinleştirmeye
çalıştı. Sinirli oldukları görülen çalışanlar, kendilerini darp edenlerin bir an önce
yakalanmasını istedi. Kavga sonrasında bıçaklanan Ç.K. ve kavgada yaralanan 5 kişi,
ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis
olayla ilgili olarak inceleme başlattı. (iha)
Kaynak: http://kayserigundem.com/aktuel/talasta-kavga-6-yarali-h2509.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Kayseri Sıcaktan Kavruluyor
Kayseri’de, Ramazan ayının başlamasıyla sıcaklardan bunalan vatandaşlar park ve camilere
giderek serinledi.
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Ramazan ayının başlamasının ardından aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için
park ve camilere akın etti. Kayseri'de 40 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarına
dayanamayan vatandaşların bir çoğu parklardaki ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih
ederken, bazı vatandaşlarda klimalı ve serin camilerde serinlemeyi ve uyumayı tercih etti.
Parklarda ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih eden vatandaşlar, “Havaların çok sıcak olması
nedeniyle arkadaşlarımızla parka geldik. Burada serinliyoruz. Oruç tutmakta zorlanmıyoruz
ama sıcaklar bunaltıyor” dedi.
Kaynak: http://kayserigundem.com/aktuel/kayseri-sicaktan-kavruluyor-h2513.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Hırsızlara Karşı Bu Önlemleri Mutlaka Alın
Đl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayında yaşanabilecek
hırsızlıklarla ilgili olarak alınabilecek önlemlere dikkat çekilerek, vatandaşlar uyarıldı.
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Yapılan açıklamada, “Gereken her türlü asayiş ve trafik tedbirleri alınarak uygulamaya
konulmakla birlikte, vatandaşlarımızın özellikle hırsızlık olaylarına karşı, basit birkaç tedbirle
kendi mal güvenliklerini sağlamada güvenlik güçlerimize yardımcı olabilecekleri
bilinmektedir. Özellikle içinde bulunduğumuz Ramazan Ayı, niteliği açısından
vatandaşlarımızın rutin işlemlerinin dışına çıktıkları bir süreç olduğundan bu küçük kişisel
önlemleri
yeniden
hatırlatmakta
yarar
görmekteyiz”
ifadesinde
bulunuldu.
Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara önlemleri almaları tavsiyesinde bulunuldu:
“Hiçbir hırsızlık şüphelisi, zaman alacak, zorlanacağı ve dikkat çekecek işleme girmek
istemez. Dolayısıyla bu kişiler açılması kolay ev, iş yeri ve otoları tercih etmektedir.
Evlerin birinci ve ikinci katlarındaki balkon kapısı ve pencerelerinin sağlam demir
parmaklıklı olmasına dikkat ediniz.
Kapılarda çift kilit bulundurulmasına ve geceleri kapı arkalarına emniyet zincirinin takılı
olmasına dikkat ediniz.Evinizi geceleri kısa süreli terk edeceğiniz zaman bir lambayı açık
bırakınız.Apartman giriş kapıları dışarıdan aydınlatılmalıdır.Apartman sakinleri, yönetici ve
özellikle kapıcının apartmana giren çıkan yabancılara karşı duyarlı olmaları
gerekir.Đşyerlerinin kapılarına kilit takılması ve camlarının kepenk ve demir parmaklık ile
muhafaza altına alınmasına dikkat edilmelidir.Đşyeri sahipleri işe alacakları şahıslar hakkında
bilgi
toplamalı
ve
kişiyi
mahalli
polis
birimine
bildirmelidir.
Tatile gittiğinizde veya evinizden uzun süreli ayrıldığınızda posta kutusunun anahtarını
komşunuza bırakmayı unutmayınız. Hırsızlar öncelikle posta kutusu dolu olan (elektrik
faturası, su faturası vb.) daireleri seçerler.Eğer siz komşularınızın evine sahip çıkarsanız
onların da sizin evinize sahip çıkacaklarını unutmayınız. Evde çok zaman geçiriyorsanız
çevrenizi gözlemlemeniz semtinizin güvenliği için yararlı olacaktır.Yeni bir eve
taşındığınızda evle ilişkisi olan bazı kişilerde hâlâ evin anahtarlarının olması ihtimaline karşın
mutlaka kilitleri değiştiriniz.Toplu yerleşim yerlerinden uzak meskenler hırsızların tercihidir.
Bu tür evlerin kapıları güçlü menteşe ve sürgülerle donatılmalıdır. Bunlar kapınızın bir
manivela veya levyeyle zorlanarak açılabilmesini engelleyecektir. Bunun yanı sıra çelik kapı
kullanmanız veya kapı çerçevelerinin çelik destekli olmasında fayda vardır.Eğer binanızda
kendi evinizle apartman giriş kapısı arasında bir diafon sistemi ve otomatik kapı açma
düğmesi mevcut ise ( mevcut değil ise taktırın ) zilinizi çalıp makul olmayan bir sebeple içeri
girmek isteyen yabancılara kapıyı açmayınız. Aynı şekilde sizin zilinize yanlışlıkla
bastıklarını söyleyen yabancılar içinde kapınızı açmayınız.Cüzdan, çanta, kredi kartı, cep
telefonu gibi değerli eşyalarınızı ya da değerli olmasalar bile değerli görüntüsü veren paket
veya poşetleri oto içerisinde bırakmayınız. Eğer değerli eşyanızı yanınıza alamayacaksınız,
arka koltuğa atma yerine görünmeyecek bir yere ya da bagaja kilitleyin.Eğer şahsınıza ya da
oturduğunuz toplu konut veya apartmana ait bir otopark varsa, size uzak bile olsa, otonuzu
mutlaka oraya park ediniz. Tek başına gözlerden uzak tenha yerlere park etmeyiniz.
Unutmayınız, 155 Polis Đmdat Hattı her an hizmetinizde ve çağrılarınıza, talep, şikayet ve
önerilerinize açıktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/hirsizlara-karsi-bu-onlemleri-mutlaka-alin-h2516.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Dilencilere Kanmayın
Özellikle camilerin çevresini mekân tutan dilencilere karşı tüm tedbirlerin alındığını belirten
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşları duygu sömürüsüne karşı
dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunarak, istismarın kötü bir davranış biçimi olduğunu
ve bu nedenle art niyetli hiçbir davranışa izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
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Başkan Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı nedeni ile zabıta teşkilatında izinlerin
kaldırıldığını hatırlatarak, ''Duygu sömürüsüne ve insanların iyi niyet, acıma ve özellikle
yardım etme hislerinin istismar edilmesine izin vermeyelim. Halkımız yardım severdir ve iyi
niyet ile yapılan tüm istekleri yerine getirir. Özellikle Ramazan ayında yardımlaşmanın hat
safhaya vardığı dönemde cami avlusunda ve köşe başlarında dilenmek pek inandırıcı
olmamaktadır. Bu sebeple gerçek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmelidir'' dedi.
Đyi niyetli, yardımsever ve yardım isteyeni karşılıksız bırakmama ahlakı ile yetişmiş
insanların, art niyetli kişilerle gerçekten muhtaç kişileri ayırt edemediğini, sonuç itibarıyla
zabıtanın görevlerinin zorlaştığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, dilencilik
yapmanın zaten 5326 Sayılı Kabahatler Kanununca de yasak olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/dilencilere-kanmayin-h2517.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Đftara Yetişmek Đsterken Kaza Yaptılar
Kayseri’de dün iftar öncesi 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgiye göre dün akşam Sivas Caddesi’nden gelen 53 yaşındaki R.C.’nin kullandığı
07 HBZ 74 plakalı otomobil ile Tuna Caddesi’nden gelen Ş.K. (22) yönetimindeki BL.KK 38
plakalı otomobil çarpıştı.Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yaralanan Ş.K.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü R.C. ise ayakta tedavi
edildi. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/iftara-yetismek-isterken-kaza-yaptilar-h2519.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

DÜĞÜNLERE RAMAZAN MOLASI
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı nedeni ile nikah
memurluğunda nikah işlemlerinde büyük bir azalma olduğunu ve bir bakıma mola verildiğini
söyledi.

10 Temmuz 2013 Çarşamba 13:46

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı nedeni ile nikah
memurluğunda nikah işlemlerinde büyük bir azalma olduğunu ve bir bakıma mola verildiğini
söyledi.
Ramazan ayı öncesi özellikle okulların kapanması ile Temmuz ayının ilk haftasına kadar
günde ortama 40-45 nikâh işleminin yapıldığını ve yoğun düğün günlerin yaşandığını belirten
Başkan Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının başlaması ile nikah işlemlerin gündüz hiç
yapılmadığını ancak iftar sonrası birkaç nikah işleminin yerine getirileceğini kaydetti.
Ramazan ayı içerisinde şu ana kadar 35 nikah işlemi için gün alındığını bunlarında sade nikâh
törenleri olduğunu yani düğün salonlarında değil, belediye nikah salonunda yapılacağını ifade
eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ''Ramazan ayı bolluk ve bereket ayıdır. Ancak evlenme ve
sünnet düğünlerinde mola ayı olmaktadır. Belediye olarak bu hızlı düşüşün bir de bayram
sonrası hızlı bir artışı olacağını biliyoruz. Çünkü Bayram sonrası okulların açılmasına kadar
yine hızlı ve yoğun bir şekilde düğün törenleri yapılacaktır. Özellikle Eylül ayının ilk 3
haftasında yine ortalama günde 35-40 nikâh töreni için rezervasyon işlemi yapılmış. Yeni
evlenenler
ile
Bayram
sonrası
evleneceklere
mutluluklar
diliyoruz''
dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye olarak ikisi merkez olmak üzere bölgesel alanlarda
yani hizmeti ayağa götürme anlayışı içerisinde Hisarcık, Kıranardı, Mimarsinan, Gesi, Turan,
gibi yerleşim bölgelerinde ve mahallerimizde toplam 12 ayrı nikah salonların bulunduğunu ve
5 nikah memuru ile bu hizmeti yerine getirdiklerini de kaydetti.
Kaynak: http://kayserigundem.com/gundem/dugunlere-ramazan-molasi-h2520.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Güneş Enerjisi sektörünün Oscar’ı Ezinç’in oldu
Güneş Enerjisi sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen INTERSOLAR INNOVATION
AWARD 2013 ödülünü “Solar Thermal Technologies” klasmanında Ezinç kazandı. Kayserili
Ezinç, bu ödülü alan ilk Türk firması oldu.
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Güneş Enerjisi sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen INTERSOLAR INNOVATION
AWARD 2013 ödülünü “Solar Thermal Technologies” klasmanında Ezinç kazandı.
Kayserili Ezinç, bu ödülü alan ilk Türk firması oldu.
Güneş Enerjisi sektörünün nabzını tutan INTERSOLAR EUROPE konferans ve fuarı; Alman
Güneş Enerjisi Endüstrisi Kurumu (BSW Solar) ile işbirliği yaparak yenilikçi tasarım ve
teknolojileri yakından takip ediyor. Küresel rekabeti artırıp pazara ivme kazandırmak
amacıyla 6 yıldır ‘Intersolar Award’ adı altında Dünya çapında yüzlerce firmanın katıldığı bir
sektörel inovasyon ödülü organize etmektedir.Dünyanın en büyük Güneş Enerjisi konferans
ve ticaret fuarı olan INTERSOLAR EUROPE kapsamında düzenlenen Innovation Awards
töreni Münih’te düzenlendi. 101 aday arasından seçilen 7 finalist aday, 15’er dakikalık
sunumlarda jüriye ve izleyicilere ürünlerinin özelliklerini anlattılar. Günün sonunda
Avrupa’nın tanınmış güneş enerjisi otorite isimlerinden oluşan jüri değerlendirmelerinin
ardından ödül sahibini açıkladı. Kayserili Ezinç, kuruluşunun 30. yılını kutladığı 2013 yılında
inovasyon ödülünü NANOSOL adlı ürünü ile aldı. Nanosol, son kullanıcının kolayca kurup
çalıştırabileceği, pratik, ekonomik ve portatif güneş enerjili su ısıtma sistemidir.
Ezinç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ezinç, bu ödülü alan ilk Türk firması olduklarını
belirterek: Biz uzun vadeli büyümemizi teknolojiye ve AR-GE’ye yaptığımız yatırımlara
dayandırarak “sürekli yenilikçilik” vizyonu ile ulusal ve uluslararası piyasalardaki pazar
payımızı artırmayı hedeflemekteyiz. Aldığımız Dünya çapındaki bu ödül bize doğru yolda
emin adımlarla ilerlemekte olduğumuzu göstermektedir.” Đfadelerinde bulundu.
Ezinç, Kuruluşundan günümüze hep ilklerin firması oldu
30 yıldır sürekli yükselen başarı grafiği ve dünya standartlarındaki üretim kalite ve
kapasitesiyle sektörün söz sahibi firmalarından olan Ezinç’in 30 yıllık başarı serüveni 1977
yıkında başladı. Yıl 1978 Nurullah EZĐNÇ, Kayseri'de Güneş Enerjisi Sistemleri üretimine
başladı. Üretime başladıktan 7 yıl sonra bir ilk,Türkiye’de ilk alüminyum kanatlı boru
üretimini Ezinç yaptı. 1988’e gelindiğinde EZĐNÇ A.Ş. oldu. 1996 da Ezinç Türkiye'de ilk
defa Güneş Kolektörü için TÜV belgesi alan firma oldu. Bu belgenin üzerinden henüz bir yıl
geçmişti ki, Ezinç bu kez de Türkiye'de ISO9000 Kalite Belgesi alan ilk Güneş Kolektörü
üreticisi oldu. Kuruluşundan günümüze nerdeyse her yıl yeni bir başarıya ve ilke imza atan
Ezinç 2004 yılında Avrupa’nın 2. Büyük Güneş Kollektörü üreticisi oldu. Ürünleri 80 den
fazla Ülkede kullanılan şirket 2011 yılında ilk güneş arabası yapımını gerçekleştirdi. Araç,
Boğaziçi Köprüsünü geçti.Haber: (stajyer) Mesut Davarcı
Kaynak: http://kayserigundem.com/gundem/gunes-enerjisi-sektorunun-oscari-ezincin-oldu-h2523.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Ramazan’la Birlikte Zemzeme Đlgi Arttı
Müslümanların Kıblesi Kabe'nin yakınında çıkan Zemzem suyu, Ramazan'da iftar
sofralarındaki yerini aldı.
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Müslümanların Kıblesi Kabe'nin yakınında çıkan Zemzem suyu, Ramazan'da iftar
sofralarındaki yerini aldı.
Đşyerinde hac ve umre malzemeleri ile birlikte Zemzem suyu ve hurma satan Kayserili esnaf
Mehmet Ejderoğlu, Zemzem'e vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, ''Zemzem de
hurma da biz Đslam alemi için manevi değeri yüksek olan gıdalar. Ramazan'ın vermiş olduğu
farklı bir atmosfer olduğu için insanlar hurma ve Zemzem suyuyla oruçlarını açıyor. Bu
nedenle vatandaşlarımız, hurma ve Zemzem'e yoğun ilgi gösteriyor. Biz de bunları temin
etmekle yükümlüyüz'' dedi.
Zemzem suyunun Suudi Arabistan'da şişelenip ambalajlandıktan sonra Türkiye'ye geldiğini
kaydeden Ejderoğlu, ''Getirdiğimiz Zemzem sularında hiçbir katkı yok çünkü bizzat
laboratuvar testi yaptırdık. Saf Zemzem olduğu kesin. Zemzem, vücuttan sadece ter olarak
çıkar. Ne kadar içilirse içilsin vücuttan ter olarak çıkar. Đnançlarımız doğrultusunda
vatandaşlarımız Zemzem'le iftar yapıyor'' ifadelerini kullandı.
Zemzem suyu satan başka bir iş yerinin temsilcisi Bekir Özer de vatandaşların iftarını açmak
için Zemzem suyunu tercih ettiğini ve bu nedenle Ramazan ayında daha ağırlıklı satıldığını
kaydetti. Özer, ''Dinimiz gereği sevap olduğu için, iftar sofralarında Medine hurmasıyla
birlikte Zemzem suyu sunuluyor. Daha sevap diye içiliyor. Zemzem, Cenab-ı Allah'ın verdiği
bir mineral, bir su'' dedi.
Türkiye'de satılan zemzem sularının sahte olduğu ya da başka sularla karıştırıldığı gibi
iddiaların da bulunduğunu belirten Özer, ''Zaman zaman böyle tartışmalar oluyor ama bizim
getirdiğimiz suların testi yapıldı ve yüzde 100 saf Zemzem suyu oldukları belgelendi. Ayrıca
Zemzem suyundan bir miktar katılan suyun da Zemzem olduğu şeklinde bir iddia var. Ancak
bizim sattığımız Zemzem'de karışıklık yok. Arabistan'da testleri yapıldıktan sonra
ambalajlanıp geliyor'' diye konuştu.
Zemzem, çeşitli büyüklüklerdeki şişe, damacana ya da bidonlara konularak Türkiye'ye geliyor
ve vatandaşlara sunuluyor. Zemzem'in 250 cc'lik şişedeki fiyatı ise 1,5 Tl.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/ramazanla-birlikte-zemzeme-ilgi-artti-h2525.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Öz Ağaç-Đş Sendikası 900 Çocuğu Sünnet Ettirdi
Öz Ağaç-Đş Sendikası ve Boydak Holding işbirliği ile holding bünyesindeki işyerlerinde
çalışan sendika üyelerinin çocukları sünnet ettirildi.
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Öz Ağaç-Đş Sendikası ve Boydak Holding işbirliği ile holding bünyesindeki işyerlerinde
çalışan sendika üyelerinin çocukları sünnet ettirildi.

Öz Ağaç-Đş sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Adnan KIYAK, Boydak Holding bünyesinde
çalışan sendika üyesi işçilerin sünnet yaşındaki 900'e yakın çocuğu sünnet ettirdiklerini
belirterek, "Bu etkinlikte bizlere her türlü desteği veren işverenimiz Boydak Holding
yönetimine sonsuz teşekkür ederiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da üyelerimize büyük
destek verdiler. Boydak Holding işçi ve işveren dayanışmasıyla ülkeye örnek bir kurum" diye
konuştu.
ÇOCUKLAR HEDĐYEYE BOĞULDU!
Sünnet ettirilen çocukların iki özel hastanede uzman doktorlar tarafından sünnet edildiğini
hatırlatan KIYAK, Sünnet olan her çocuğa Boydak Holding tarafından 150 lira hediye
edildiğini vurgulayarak "Bizde tüm çocuklarımıza birer duvar saati ve Kuran-ı kerim hediye
ettik. Çocuklarımıza bu önemli günlerde yalnız bırakmamak ve sevinçlerine ortak olmak için
elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ayrıca, tüm çocukların velilerine bir günlük ücretli izin
verilerek onlarında çocuklarının sevinçlerine ortak olmalarını sağladık" dedi.
Haber: Şerif Arslan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/oz-agac-is-sendikasi-900-cocugu-sunnet-ettirdi-h2526.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

5 Yıl Önceki Cinayetin Mahkemesi Sürüyor
Kayseri’de öldürdükleri gencin cesedini gömdükleri ahırdan 2 yıl sonra çıkarıp 3 yıl foseptik
çukurunda saklayan tutuklu sanıklar, hakim karşısına çıkarıldı.
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Duruşmada oğlunun cesedine 5 yıl sonra kavuşan acılı anne mahkemede, "Oğlumun kaybolan
diğer ayakkabısını istiyorum. Bir tek o yok" isteğinde bulundu.Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır
Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan tutuklu sanıklar Erdoğan T. ve Eyüp A.’nın
yargılamasına devam edildi. Talas ilçesi Çömlekçi köyünde 5 yıl önce, sanıklar Erdoğan T. ve
Eyüp A.’nın 18 yaşındaki Yasin Ç.’yi ölürüp cesedi önce ahıra, sonra da foseptik çukuruna
attıkları iddia edilmişti.Mahkemede hakime ifade veren Erdoğan T., “Benim olayla ilgili bir
alakam yok. Yasin’i severdim, efendi bir çocuktu. Olayla ilgili bir suçum yok. Olayın kimin
işlediği bir an önce ortaya çıksın. Ben kimseye yardım bile etmedim” diye konuştu.
Öldürülen Yasin Ç.’nin annesi Ümmühan Ç. ise, “Oğlumun kaybolduğunda tek ayakkabısı
bulunmuştu. Ben kayıp olan diğer ayakkabısının da bulunmasını istiyorum. Bir tek ayakkabısı
yok. Oğlumdan kalan eşyalar nerede, onları almak istiyorum. Suçları ne ise çeksinler” dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların avukatlarının süre talebinde bulunmasının ardından duruşmayı
ileri bir tarihe attı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/5-yil-onceki-cinayetin-mahkemesi-suruyor-h2527.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Prof. Dr. M. Zeki Duman Vefat Etti
Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Đslam alimi Prof.Dr. M. Zeki
Duman Hoca geçirdiği trafik kazasında vefat etti.
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Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı
Đslam alimi Prof. Dr. M. Zeki Duman Hoca geçirdiği trafik kazasında vefat etti.
Öğretim üyeleri ile yapılan bir toplantı sonrası evine giderken Üniversite lojmanları Talas yol
ayrımında bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden Zeki Duman'ın vefatı sevenlerini yasa
boğdu. Duman'ın Perşembe günü Hunat Camisinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze
namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.Prof. Dr. M. Zeki Duman, Beyan-ul Hak
isimli tefsirin ve birçok eserin müellifiydi. Hocalık hayatı boyunca binlerce öğrenci
yetiştirmiş olan Prof. Dr. M. Zeki Duman, Kayseri'de Đlim Yayma Cemiyetinin de kurucuları
arasında yer alıyordu.
M. Zeki Duman Hocanın özgeçmişi
1952 Yılında Sivas, Şarkışla ilçesi, Gümüştepe /Yapıaltın köyünde doğdu. Đlkokulu köyünde
bitirdi. Orta öğretimin ilk bölümünü Sivas, ikinci bölümünü Kayseri Đmam-Hatip Lisesinde,
1969 yılında tamamladı. Aynı yıl, Eylül ayında, hariçten fark dersleri sınavlarına katılarak
Kırşehir Atatürk Lisesinden Lise Diplomasını aldı. 30 Haziran 1973 tarihinde Kayseri Yüksek
Đslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1973-1977 yılları arasında dört yıl Kırklareli Đmam-Hatip
Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 19731974 Eğitim-Öğretim Yılında Kırklareli Atatürk Lisesinde Fransızca derslerine girdi. 13
Nisan - 31 Ekim 1975 tarihleri arasında Isparta’da Kısa Devre Askerlik görevini tamamladı.
26 Haziran 1977 tarihinde Kayseri Yüksek Đslâm Enstitüsü’ne Tefsir Asistanı olarak atandı…
18. 04. 1984 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tefsir Bilim
Dalında Doktor, 25. 11. 1987 tarihinde Doçent, 11. 06. 1993 tarihinde de Profesör unvanlarını
aldı. Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu
Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, Temel Đslam Bilimleri Bölümü
Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi Yurtdışı Takip Komitesi Üyeliği ve son olarak Đlahiyat
Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Prof. Dr. M. Zeki Duman hâlen Erciyes
Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Temel Đslâm Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında
Öğretim Üyesi olarak ilmî ve akademik çalışmalarını sürdürmekte iken 10 Temmuz 2013
tarihinde vefat etmiştir. Duman, evli olup üç çocuk babasıydı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/prof-dr-m-zeki-duman-vefat-etti-h2528.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Derin Baro Kamuoyuna Yanlış Bilgiler Veriyor
Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Kayseri Adliye Sarayı içinde Baro’ya ayrılan
bölüm ile ilgili tartışmaları değerlendirerek, “Projemiz 4 ay önce hazırdı. Çıkardığımız
malzemeleri orijinal haliyle koruyarak Adalet Bakanlığımıza teslim edeceğiz” dedi.
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Kayseri Barosu Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Kayseri Adliye Sarayı içinde Baro’ya ayrılan
bölüm ile ilgili tartışmaları değerlendirerek, “Projemiz 4 ay önce hazırdı. Çıkardığımız
malzemeleri orijinal haliyle koruyarak Adalet Bakanlığımıza teslim edeceğiz” dedi.
“Eski adliyede 40 yıllık şartları bilen avukatlar olarak bizler de bir mücadele vererek bin 200
metrekarelik bir mekan elde ettik. Yeni adliye içinde avukatlarımızın ve baro çalışanlarının
kullanacağı bir proje hazırlatmıştık. Bu projeyi 4. Ayda kamuoyu ile paylaşmıştık. 40 yıldır
çekilen sıkıntılardan sonra mesleğin onurunu temsil edecek bir baro alanına ihtiyacımız vardı”
diyen Konaç, “Bununla ilgili olarak yapılan proje tüm avukatlarımız tarafından baronun
sitesinde görüldü ve iltifat da gördü. Bu projeyi ücretsiz olarak yaptırıyoruz. Baro alanı içinde
sununla ilgili olarak çalışma yapıyoruz.
Đsraf etmek veya zarar vermek bizim kitabımızda yoktur. Ancak bir takım şeylerle ilgili olarak
yeni değişiklikler ve projeye uygun hale getirmek için tavanlarda ufak tefek değişiklikler hem
de kapıların bir kısmında değişiklikler yaptık. Kafeteryada kullanılan ve kalitesiz olan
seramiklerin bir kısmını değiştirmek noktasında çalışmalarımız oldu” diye konuştu.
Konaç, “Çıkardığımız kapıları ve tavan malzemelerini özellikle Adalet Bakanlığı’na sorarak
ne yapmamız gerektiği ve iade edilmesi konusunda da gayret ediyoruz. Onları inşallah orijinal
şekli ile koruyarak iade edeceğiz” diyerek, “Burada yakıp yıkmak, dökmek, kamu malına
veya devlet bütçesine zarar vermek bizim gündemimizde olabilecek bir şey değil. Konuyla
ilgili olarak sadece projeye uygun birkaç değişiklik yapıldı.
Bu proje yaklaşık 4 ay önce ilan edildikten bu güne kadar hiçbir avukat arkadaşımızdan veya
görevlilerden herhangi bir eleştiri almadık. ‘Yapmayın veya uygunsuz bir proje’ konusunda
da bir eleştiri olmadı. Adliyenin geçici kabulü geciktiği için adliye taşınmadan önce bize geç
teslim edildiği için orada yapılan tadilatlar adliye açıldıktan sonra da devam ediyor. Tahmin
ediyorum bir ay içinde tamamlanacak. Türkiye’de Kayseri Barosunun mekanı ve yeri Türkiye
Baroları ve Adliyeleri içerisinde en geniş mekana ve en güzel mekana sahip olacak”
ifadesinde bulundu.
Konaç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Benim içimi yakan konulardan bir tanesi, bu gün konjonktür olarak çok kullanılıyor.
Kayseri’de bir derin baro, bir derin baro lobisi var. Gazetecilere ve televizyonculara baro ile
ilgili olarak yalan yanlış bilgiler veriyorlar. Herhalde seçimden kalan sıkıntının bir şekliyle
tezahürü olsa gerek ki, hakkımızda ve aleyhimizde bir takım gazetelerde haberler var.
Başsavcı da yapılan tadilatlar sırasında sistemin çöktüğü yönünde bir açıklama yapmış. Keşke
Başsavcımız konu ile ilgili olarak önce bizimle görüşmüş olsaydı. Konuyu gazetelerden

okudum. Bizimle irtibata geçseydi ve konu ile ilgili olarak bilgi verseydi bunu düzeltmek ve
telafi etmek için şansımız olurdu.
Kayseri Barosundaki avukatlar 40 yıldır çok kötü şartlarda hizmet veriyorlardı. Bunun altını
çizmek istiyorum. Bir manada eziyet ve sıkıntı çektiler. Bundan sonra yapacağımız yer
inşallah çok nezih, çok nitelikli şartlarda avukat arkadaşlarımıza meslek onurunu yaşatacak
bir baro olma konusunda ilerliyoruz. Bunun yanında sosyal tesis aldık ve tadilatları başlıyor.
Yargının üç önemli ayağı olan Hakim, Savcı ve Avukat olan avukatlara nitelikli bir baro
hizmeti verebilmek için gayret ediyoruz. Elbette ki kusurlarımız ve hatalarımız olabilir. Bunu
telafi etmek bizim için önemli bir değerdir. Bir ay içinde tahmin ediyorum adliye içindeki
eksikliklerimizi tamamlayacağız. Sistem içinde bizden kaynaklanan sıkıntı varsa
kamuoyundan ve arkadaşlarımızdan da özür dileriz. Ancak nitelikli bir hizmetin verilmesi için
belli sıkıntıların çekilmesi gerekiyor.
Eğer tadilata erken izin verilebilseydi, bize anahtar erken teslim edilebilseydi, adliye
açılmadan sıkıntılarımızı gidererek taşınabilirdik. Ancak bize geç teslim edildiği için ve bizim
projeyi tamamlamak için birkaç aya ihtiyacımız olduğu için bu aksama yaşandı. Bu küçük
aksamalar dışında haberlerde yer aldığı gibi asla bir granit sökümü falan olmadı. Kalitesiz
birkaç fayansla ilgili olarak evet söküm yaptırdık. Çünkü ıslak zemin noktasında hizmet veren
bir yerde bu fayansların çok fazla ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmadığı projeyi çizen mimar
arkadaşımız tarafından ifade edildi. Bunun haricinde Kayseri Adliyesi içinde sistemi bozacak
bir durumun içinde asla olamayız. Varsa bununla ilgili olarak yapılacak çalışma, onu da en
kısa zamanda telafi ederiz. Tavan malzemeleri ve kapıları da koruyoruz. Adalet Bakanlığı ile
görüşerek bunları nereye teslim edeceğimizi sorup onları israf etmeden gerekli yerlere teslim
edeceğiz.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/derin-baro-kamuoyuna-yanlis-bilgiler-veriyor-h2529.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLER BELGELERĐNĐ
ALDILAR
Kayseri Nov otel’de başlayıp Ankara’da devam eden bağımsız denetçilik geçiş eğitimlerini
tamamlayan yeminli mali müşavirler bağımsız denetçi unvan’ını aldıl
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Kayseri Nov otel’de başlayıp Ankara’da devam eden bağımsız denetçilik geçiş eğitimlerini
tamamlayan yeminli mali müşavirler bağımsız denetçi unvan’ını aldılar. Ankara Yeminli Mali
Müşavirler Odası Kayseri Đl Temsilcisi Đmdat Şimşek “Ankara YMM Kayseri Đl Temsilciliği
olarak düzenlediğimiz çevre Đllerde faaliyet gösteren Yeminli Mali Müşavirlerinde katıldığı
Kamu gözetimi ve denetimi kurumunun ön gördüğü bağımsız denetim geçiş eğitimi Başkent
Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe Finansal Yönetim Bölüm Başkanı Prof Dr.

Nalan Akdoğan tarafından Novotel’de verilmişti. Eğitimi tamamlayan yeminli Mali
Müşavirler 30 Haziran 2013 Pazar günü Ankara Gölbaşı Patalya Otel tesislerinde Başkent
Üniversitesinin düzenlediği törene Başkent Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr.
M.Abdulkadir Varoğlu, Ticari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Yaşar Ayhan ve
Ticari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan katılmış olup, Yeminli
Mali Müşavirlere cübbelerini Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nalan Akdoğan hoca giydirmiş olup
ayrıca başarı belgelerini de verdiler. Başarı belgelerini alan meslek mensubu arkadaşlarımız,
Kamu gözetimi kurumuna da müracaatlarını yaparak bağımsız denetim ruhsatını da Kamu
gözetimi kurumundan alacaklardır. Biz de Ankara YMM Kayseri Đl Temsilciliği olarak bu
süreç içerisinde bizlere vermiş oldukları eğitimden ve katkılarından dolayı Başkent
Üniversitesine ve Sayın Prof Dr. Nalan Akdoğan hocama teşekkür ediyorum. Bu tür eğitimler
bizler için ne ilk ne de son olacaktır, devam edecektir. Bizlerde sürekli eğitim mevcuttur.
Ayrıca belgelerini alan meslektaşlarıma bu yeni dönem çalışmalarında da başarılar ve
mutluluklar diliyorum.” dedi.
Haber: Cengiz Taştan
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/yeminli-mali-musavirler-belgelerini-aldilar-h2530.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Develiler Derneğinden MHP'ye Ziyaret
Develiler Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Başkanı Yrd. Doç.Dr Kadir Özdamar ve
Yönetim Kurulu Üyeleri MHP Đl Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti.
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Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Özdamar, Develi ve Develiler Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneğinin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ise
yaptığı konuşmada, Kayseri’de faaliyet gösteren ilçe, belde ve köy yardımlaşma ve dayanışma
derneklerinin birlik ve beraberliği artıran çalışmalara zemin hazırladığını vurguladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/develiler-derneginden-mhpye-ziyaret-h2534.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Pınarbaşında Kaplanmamış Yol Kalmayacak
Pınarbaşı ilçesinde 80 bin metrekare Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK), 75 bin metrekare sati
kaplama ve 120 bin metrekare kilit parke olmak üzere toplam 275 bin mertekare yol kaplama
çalışması yapılacak. Böylece Pınarbaşı'nda kaplanmamış yol kalmayacak.
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Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, ''Yol şantiye ekipleri tarafından kent içi ana yol ve
ara sokaklara yönelik başlatılan kapsamlı çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Belediye,
sorumluluk alanındaki ana arter ve bulvarlarda sürdürdüğü çalışmaları tamamlıyor. Son
olarak, geçtiğimiz günlerde başlatılan bir çok mahalle üzerindeki ana yol ve ara sokaklardaki
sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Geçen yıl ilçemizin bütün kanalizasyon altyapısı
tamamlandı. Bu kanalizasyon çalışmalarından dolayı vatandaşlarımıza verdiğimiz
rahatsızlıktan özür diliyoruz. Hem kanalizasyon çalışmalarından dolayı yollarımız bozulmuştu
hem de uzun zamandır bakımı yapılamamış yollarımız vardı. Geçtiğimiz hafta itibarı ile asfalt
ve parke çalışmalarımız başladı. Bu çalışmayla elden geçirilmeyen ve kaplanmayan yolumuz
kalmayacak'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/pinarbasinda-kaplanmamis-yol-kalmayacak-h2535.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Çakmakla Önce Elini, Sonra Araziyi Yaktı
Kayseri'nin Develi ilçesinde gaz doldurmaya çalışırken alev alan çakmağı yere atan şahıs,
yaklaşık 100 dönüm arazideki kuru ot ve çalıların yanmasına neden oldu.
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Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesi Derebaşı Köyü Garazyarığı mevkiinde N.S., gaz
doldurmaya çalıştığı çakmağı alev alıp elini yakması üzerine yere attı. Çıkan yangında
yaklaşık 100 dönüm arazide bulunan kuru ot ve çalılar yanarak zarar gördü. N.S., ifadesinin
alınmasının ardından serbest bırakıldı. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/cakmakla-once-elini-sonra-araziyi-yakti-h2536.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Zabıta'dan Ramazan Denetimi
Talas'ta vatandaşın huzurlu ve güvenli bir Ramazan geçirmesi için belediye zabıta ekipleri
fırın, market ve halk pazarlarını sıkı takibe aldı.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Đlçe Müdürlüğü'nden gıda mühendisi ve veteriner hekimlerin de
hazır bulunduğu denetimler önce ekmek fırınlarından başladı. Ramazan pidelerinin
gramajından üretim hijyenine kadar baştan aşağı kontrolden geçirilen fırınlarda özellikle
vatandaşın temel gıda maddesi olan ekmekte azami özen gösteriliyor. Daha sonra market ve
şarküterilere geçen zabıta ve gıda ekipleri etlerin soğuk hava depolarındaki hijyenlerini
denetledi. Marketlerde yeni mevzuata göre yumurtaların soğuk hava ünitelerinde +5 ile +12
derece arasında tutulmasına dikkat eden ekipler, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi
çabuk bozulabilen gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Aynı zamanda
zabıta ekipleri mahalle pazarlarına konulan noktalarla vatandaşın huzurlu ve güvenli alışveriş
yapması için sürekli nöbet tutarken, pazarlara konulan tartı aletiyle gramaj kontrolü
yapıyor.Denetimlerin vatandaşın 11 ayın sultanı Ramazanı huzurlu geçirmesi için artarak
sürdüğünü belirten Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım, "Bunun için gerekli bütün
tedbirlerimizi aldık" dedi. Başkan Yıldırım, "Vatandaşımızın 16 saati bulan oruç süresinin
ardından sağlıklı gıda maddelerini tüketmesi için denetimlerimizi sıkı bir şekilde
sürdürüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: http://kayserigundem.com/aktuel/zabitadan-ramazan-denetimi-h2537.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kocasinan'dan Mithatpaşa'ya Modern Dönüşüm
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, belediye sınırları içinde çok sayıda mahallenin
imarlı ve modern yapılaşmayla süratli bir kentsel dönüşümün yaşadığını söyledi.
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Mithatpaşa Mahallesi'nin de şehir merkezine yürüme mesafesinde bir konumda olduğunu
vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, "Şehir merkezine çok yakın olmasına rağmen bir türlü
imarlı, modern yapılaşmaya geçemedi. Argıncık'ta olduğu gibi imar hareketlerini
hızlandırmak amacıyla Mithatpaşa için de çalışmalar yaptık, bunlar artık meyve vermeye
başladı. Mahallede özellikle son 4 yılda imarlı, modern yapılaşma hız kazandı" dedi.
200 hektarlık alana sahip Mithatpaşa ve civarındaki değişim, gelişim ve dönüşümün hız
kesmeden devam ettiğinin altını çizen Başkan Bekir Yıldız, "Đmar hareketinin önündeki
engelleri aştık. Burada da hisseli tapuları ferdiye dönüştürdük. 18 uygulamalarını başarıyla
gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı dönüşüme inandırdık. Müteahhitlere bu gelişimi göstererek
ikna edince yol açıldı, gelişim ve dönüşüm hızlandı” diye konuştu.
Başkan Bekir Yıldız, Mithatpaşa Mahallesi sınırından geçen Sarımsaklı Suyu'nu ıslah ederek,
kanal boyunca devam edip çevre mahallelere geçiş sağlayan geniş yollar açarak ulaşımı
rahatlattıklarının altını çizerek, ''Ulaşımın kolaylığı Mithatpaşa'nın konumunu değiştirdi. Bu
değişlikle Kuzey Çevre Yolu'na yakın, Argıncık ve Ziya Gökalp, Şeker gibi semtlere geçiş
noktası haline geldi. Bu durum ilgiyi artırırken dönüşümü de hızlandırdı. Balkonlarından
Kayseri Kalesi net biçimde görünen Mithatpaşa'da bir modern yapılaşma heyecan ve hızlı bir
ivme kazandı. Argıncık gibi Mithatpaşa da şantiye haline geldi. Eski yapılar yıkılıyor yerinde;
imarlı, modern, depreme dayanıklı, doğalgazlı, asansörlü yapılar yükseliyor. Vatandaşımız
halinden ve gelişimden çok memnun, bize de dua ediyor" şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kocasinandan-mithatpasaya-modern-donusum-h2538.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Srebrenitsa Katliamının 18. Yılı
Kayseri Bosna Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Naşit Eslik, Bosna’da
yaşanan Srebrenitsa katliamının 18. yıl dönümünün anıldığını belirterek, ''Müslüman
katliamlarına son verilmesini ve Müslümanların bir araya gelip topluluk kurmasını istiyoruz''
dedi.
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Dernek Başkanı Naşit Eslik, düzenlediği basın toplantısında, ''1995 yılında Bosna’da yaşanan
Srebrenitsa katliamında 8 bin 732 Boşnak Müslüman kardeşimiz katledilmiştir.Bugün onların
katledilişinin 18. yıl dönümüdür. Bu katliamın tek sebebi Boşnakların Müslüman oluşudur ve
bu katliam Avrupa’nın göbeğinde işlenmiş bir katliamdır. Đnsan haklarını savunan Avrupa
ülkeleri sesini çıkarmamış, seyirci kalmışlardır. Yeni doğan bir yavruyu bile katletmişlerdir.
Bu insanlığın neresine sığar? Nice analar, nice genç kadınlar çocuksuz kalmıştır. Biz bunu
kınıyoruz. Bugün itibariyle bile 409 tane ceset bulunmuş ve toprağa verilmişlerdir. 1500
kişinin ise cesedi hala bulunamamıştır. Resmi kayıtlara göre 15 bini geçkin şehit verilmiştir.

Srebrenitsa dünyaya örnek olsun, artık böyle şeyler yaşanmasın. Dünyada hala Müslümanlar
katledilmekte, Müslüman kıyımı devam etmektedir. Biz bunlara son verilsin istiyoruz ve
Müslümanların bir araya gelip topluluk kurmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bosna’daki Müslümanlara yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki’ye de teşekkür eden Eslik, “Bosna’da yaşayan Müslüman halka sahip çıkan ve
oradaki yetimlere el uzatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’ye çok teşekkür
ediyoruz. Kendisine minnettarız” diyerek sözlerini tamamladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/srebrenitsa-katliaminin-18-yili-h2539.html
Erişim Tarihi: 11.07.2013

Zeki Duman Hoca Efendi Dualarla Defnedildi
Đlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman Hakk’a yürüdü
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Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Kayseri Gündem Gazetesi yazarlarından
Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden, Đslam âlimi Prof. Dr. Zeki
Duman Hoca sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Đslam âlimi Prof. Dr. Zeki
Duman geçtiğimiz gün evinin önünde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Zeki
Duman'ın ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Bu zamana kadar birçok öğrenci yetiştiren ve
Đlim Yayma Cemiyetinin de kurucuları arasında yer alan, evli üç çocuk babası Dumanın
cenaze törenine sevenleri akın etti.
Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Erciyes Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Mehmet Zeki Duman’a, Đlahiyat Fakültesi önünde tören düzenlendi.
Düzenlenen törene; Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes
Üniversitesi Rektörü Fahrettin Keleştemur, Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil, eski Kayseri Đl Müftüsü
Necmettin Nursaçan, öğretim görevlileri, arkadaşları ve öğrenciler katıldı.
Kuran tilavetinin ardından ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Rektör Fahrettin
Keleştemur, “Çok muhterem bir insandı. Hiç kimsenin aleyhinde kötü bir şey söylediğine
rastlamadım. Tam bir Müslümandı. En büyük arzularından birisi Đlahiyat Fakültemizin
restorasyonuydu. Beraber çok çaba gösterdik. Hem restorasyon esnasında hem de bittikten
sonra çocuklar gibi seviniyordu. En büyük arzusu yerine gelmiş oldu. Hepimizin başı sağ
olsun“ dedi.
Öğretim görevlileri arkadaşlarının gözyaşlarıyla uğurladıkları Prof. Dr. Mehmet Zeki Duman,
dün öğle namazını müteakip Kayseri Đl Müftüsü Ali Maraşlıgil tarafından kıldırılan cenaze
namazının ardından toprağa verildi.
Merhum Zeki Duman Hoca’nın Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazına Vali Orhan
Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, MHP Đl Başkanı Mete Eke,

TEKDEN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden ve Prof. Dr. Zeki Duman’ın
yakınları, talebeleri ve çok sayıda vatandaş iştirak ederek, son yolcuğunda Merhum Zeki
Duman Hocayı yalnız bırakmadılar.
Prof. Dr. Zeki Duman’ın cenazesi, kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa
verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/zeki-duman-hoca-efendi-dualarla-defnedildi-h2540.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Esnaf Yüzde 5 Đstedi, Kocasinan Üzmedi
Mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinin kira artış ihalesinde esnafın yüzde 5 isteğine tamam
diyen Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız esnafı yine üzmedi.
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Kocasinan Belediyesi’nin çeşitli mahallelerdeki dükkanlarının kira artış ihalelerini Encümen
huzurunda yaptıklarını belirten Başkan Bekir Yıldız, esnafın 'yüzde 5 olsa esnaf çok memnun
olur' teklifini geri çevirmeyip esnafı üzmeden istedikleri oranda artış gerçekleştirdiklerini
vurguladı.Başkan Bekir Yıldız, yıllık kira yenileme ve artış dönemleri gelen Yenişehir,
Kocasinan, Gevher Nesibe, Şeker, Đstasyon, Mahzemin, Kayabaşı ve Erkilet'teki 25 işyeri,
büfe, sosyal tesis, eczane, arsa, fırın ihalesini gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “Esnafımız
yüzde 5 artış yaparsanız memnun oluruz, dedi. Biz de esnafımızı üzmeden muhammen
bedellerden esnafın istediği yüzde 5 oranında artış yaptık. Artış oranından memnun olan
esnafımız bize dua ederek kafası rahat işyerine döndü. Belediye olarak bizim amacımız
esnafın işini, ticaretini bozmadan, mağdur etmeden destek olmak, belediyemize de gelir
sağlamaktır. Esnafın para kazanması, işini yürütmesi ve çevresine hizmet etmesi bizim
hedefimizdir. Esnaf siteleri bu isteğimizin canlı örnekleridir” dedi.Kocasinan Belediyesi'nden
işyeri kiralayan ya da artış yaptıran esnaf da 'Allah razı olsun, Başkan Bekir Yıldız bizi,
bizden çok düşünüyor' şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/esnaf-yuzde-5-istedi-kocasinan-uzmedi-h2541.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Babasının Vurduğu Genç Hayatını Kaybetti
Sivas’ın Gemerek ilçesinde seyir halindeki araçta babası tarafından silahla vurularak ağır
yaralanan Semih Akbulut, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesine yenik düştü.
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Gemerek ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki araçta baba Faysal Akbulut (55)
oğulları Seyfettin ve Semih Akbulut’u vurduktan sonra intihar etmişti. Baba Faysal Akbulut
ve oğlu Seyfettin Akbulut (21) olay yerinde yaşamını yitirmiş, Semih Akbulut (16) ise
babasının ateşlediği silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanmıştı. Sivas'tan Kayseri Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Semih Akbulut, hastanenin yoğun bakım
ünitesinde tedavi altındaydı. Talihsiz genç Semih Akbulut, gece saatlerinde 5 günlük yaşam
mücadelesini kaybetti. Semih Akbulut’un cenazesi, Kayseri Hunat Camisi'nde kılınacak
cenaze namazının ardından, Kayseri Asri Mezarlığında annesi Zehra Akbulut ve ağabeyi
Seyfettin Akbulut’un yanına defnedilecek. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/babasinin-vurdugu-genc-hayatini-kaybetti-h2542.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Yolcu Otobüsüne Esrar Baskını
Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı iki
ayrı operasyonda 9 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2013 Cuma 14:43

Edinilen bilgiye göre Đl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolunda gerçekleştirilen
çalışmalarda bir yolcu otobüsünde arama yapıldığı öğrenildi. Narkotik köpeği yardımı ile
gerçekleştirilen aramalarda otobüsün bagaj kısında bulunan bir valiz içerisinde 5 kilo 700
gram esrar ele geçirilirken, otobüsün içinde bulunan A.O.’nun koltuğunun altındaki çanta
içerisinde de 3 kilo esrar bulundu.Operasyonda A.O. ve Y.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise, E.C. ve B.C.D.’nin içinde
bulunduğu otomobilde arama yapıldığı bildirildi. Araç içinde bulunan elbise poşeti içinde 238
gram esrar ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca aramalarda 30 adet sentetik nitelikli uyuşturucu
hap ile kelebek tabir edilen bıçak ve bir adet sallama tabir edilen bıçağın da ele geçirildiği
bildirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan 4 kişi hakkında “Uyuşturcu Ticareti Yapmak ve Nakletmek
suçundan işlem yapıldığını kaydetti. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/yolcu-otobusune-esrar-baskini-h2543.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Cami ve Bağ Evi Fareleri Yakalandı
Kayseri’de cami ve bağ evinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen iki kişi
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

12 Temmuz 2013 Cuma 14:47

Edinilen bilgiye göre Hoca Hasan Camii, Bürüngüz Camii ve Hacı Ahmet Özkan Camii
içinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda
hırsızlık olaylarının zanlısı olarak şüpheli C.Y.’nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Ayrıca Erenköy Mahallesi 1459. sokakta M.Y.’ye ait bağ evine girerek 4 oto lastiği, halı ve
bakır mutfak malzemeleri çaldığı belirlenen M.P.’nin suçüstü yakalandığı kaydedildi.
Yakalanarak gözaltına alınan her iki şüphelinin de çıkarıldıkları mahkeme tarafından
tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/cami-ve-bag-evi-fareleri-yakalandi-h2544.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Ommer Otel, Gazetecilerle Đftarda Buluştu
Ommer Otel yöneticileri Ramazan ayı dolayısıyla basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

12 Temmuz 2013 Cuma 15:02

Ommer Otel'de düzenlenen programda, Başyazıcıoğlu Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı
Mahmut Başyazıcıoğlu ve otel yöneticileri, basın mensuplarıyla iftarda buluştu. Đftarı basın
mensuplarıyla açan Başyazıcıoğlu Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Mahmut
Başyazıcıoğlu, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldikleri için memnuniyetini dile
getirdi. Başyazıcıoğlu, “Ommer Otelimiz 18 Mayıs 2013 günü Cumhurbaşkanımızın da
teşrifleriyle açıldı. Otelimiz Kayseri’ye inşallah hayırlı olur. Hizmet noktasında Ommer
Otelin halkımıza iyi bir referans olacağını düşünüyorum. O anlamda Kayseri’nin imajına çok
büyük katkılar sağlayacaktır. Bu konuda bizler de elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Otel hakkında bilgi veren Başyazıcıoğlu, “Ommer otelimizin toplamda 186 odası
bulunmaktadır. Bu odalardan biri başkanlık olmak üzere 14 de suit bulunuyor. Yaklaşık 750
kişilik bir balo salonumuz var. 5 - 6 tane toplantı odamız mevcut. Ayrıca tüm ihtiyaçlara hitap
eden alışveriş merkezimiz bulunuyor” diye konuştu.Başyazıcıoğlu yaptığı konuşmanın
ardından, basın mensuplarına oteli gezdirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ommer-otel-gazetecilerle-iftarda-bulustu-h2545.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kaybolan Dağcı Böyle Kurtarıldı
Kayseri’de Erciyes Dağı’na tırmanan ve dönüş yolunda kaybolan dağcı Đl Sağlık Müdürlüğü
UMKE ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

12 Temmuz 2013 Cuma 15:06

Ankara’dan gelen 3 emekli öğretmenin ilk olarak kuş cenneti ve Kapuzbaşı Şelaleleri’nde
kamp yaptıkları ardından da sabah saatlerinde Erciyes Dağı’na tırmanışa geçtikleri öğrenildi.
Dağcılardan ikisinin yorularak geri döndü, Gürdoğan Aydoğdu isimli dağcı ise zirve
tırmanışına devam etti. 3 bin 917 metre yükseklikteki zirveye ulaşan Gürdoğan Aydoğdu geri
dönüş yolunda rotasını kaybetti. Jandarmayı arayarak yardım isteyen Aydoğdu için Acil ve
Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü UMKE ekibi tarafından çalışma başlatıldı.
Đl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekiplerinin jandarma yetkililerinden aldığı bilgiler doğrultusunda
yaptığı arama kurtarma çalışmalarına Erciyes A.Ş. kurtarma ekibi de destek verdi. Erciyes
Dağı’nın 3 bin metre yüksekliğinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında kayıp dağcıya
ulaşıldı.
Rotasını kaybeden ve 150 metre sürüklenen Aydoğdu’ya müdahale eden ekipler, sıyrıklar, sırt
ve bacak ağrıları tespit edilen Aydoğdu’ya ilk müdahaleyi yaparak Đl Sağlık Müdürlüğü’nün
4x4 aracına koydu.Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aydoğdu’nun sağlık
durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kaybolan-dagci-boyle-kurtarildi-h2546.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Kalp Hastalarına Ramazan Uyarısı
Kardiyoloji Uzmanı Muzaffer Yılmaz, Ramazan'da kalp hastalığı olanların oruç tutmaması
gerektiğini belirterek, kalp krizi ve beyin kanaması riskinin artabileceğine dikkat çekti.

12 Temmuz 2013 Cuma 15:09

Ramazan ayının yaza denk gelmesi dolayısıyla riskin arttığını, kalp hastalarının, çocukların ve
yaşlıların çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Muzaffer Yılmaz, “Aşırı sıcakların artması
dolayısıyla kalp hastalarında, çocuklarda ve yaşlılarda sıcaklar büyük sıkıntıya yol açıyor”
ifadelerini kullandı.Günün en sıcak saatlerinde kalp hastalığı olan kişilerin dışarı çıkmaması
gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Bilhassa kalp kapağı değişen, kalbinde stent olan ve kalp
hastalığı olan, böbrek yetmezliği olan hastaların aşırı sıcaklıklarda, saat 10.00 ve 16.00
arasında dışarı çıkmamaları sağlıkları açısından çok önemlidir. Bu saatlerde aşırı terleme
nedeniyle vücutta tuz ve mineral kaybı olmaktadır. Aşırı tuz ve mineral kaybı nedeniyle
vücutta ve kalpte ritm ve iletim bozuklukları oluşmaktadır. Bu da tehlikeli sonuçlar
oluşturmaktadır. Tansiyonu olan hastalarda ise inme dediğimiz beyin kanamaları oluşmakta,
nefes darlığı artmaktadır. Yine aşırı terleme nedeniyle kanın akışkanlığı azalmaktadır, bu da
kalbinde stent olan hastalar için kalp krizine yol açabilmektedir. Bu yüzden yaşlılar, çocuklar
ve kalp hastaları, kapak protezi ve kalbinde stent olan hastaların aşırı sıcaklardan korunmaları
son derece önemlidir” şeklinde konuştu.“Aşırı sıcaklar altında oruç tutmak oldukça zor
olacaktır” diyen Yılmaz, “Kalp ve tansiyon hastaları için sıcaklar dolayısıyla oruç tutması
oldukça sakıncalıdır. Bu hastaların çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bilhassa şeker
hastalarının, şekerle birlikte tansiyon ve kalbi olan hastalarının, insülin yapan hastaların oruç
tutması sakıncalıdır. Bu yaz aylarında daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Sıcak aylarda
kalp hastası olanlar için risk daha çabuk ortaya çıkmaktadır. Sıcaklar dolayısıyla vücutta tuz
ve mineral kaybı arttığından dolayı kalp daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyar. Bu da kalbin
yorulması ve kalp krizi riskinin artmasına neden olur” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/kalp-hastalarina-ramazan-uyarisi-h2547.html
Erişim Tarihi: 12.07.2013

Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2013 Cuma 17:57

Edinilen bilgiye göre Kuşçu köyünde meydana gelen olayda A.Y.’nin kullandığı traktörün
şarampole devrildiği öğrenildi. Traktörün altında kalan A.Y.’nin olay yerinda hayatını
kaybettiği bildirildi.A.Y.’nin cesedinin yapılan inceleme sonrasında Yeşilhisar Devlet
Hastanesi morguna kaldırıldı kaydedildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/traktorun-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-h2548.html
Erişim Tarihi: 15.07.2013

Kayseri'den Diyarbakır'a Yardım Eli
Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak amacıyla Diyarbakır'a 1.000 adet iaşe
paketi gönderdi. 4 kg şeker, 2 kg çay, 2 kg siyah zeytin, 2 kg kuru fasulye, 2,5 kg pirinç, 2 kg
nohut, 4 kg makarna, 1 kg kırmızı mercimek, 5 lt ayçiçek yağı ve 850 gr domates salçasından
oluşan iaşe paketlerinin dağıtımı tamamlandı.

12 Temmuz 2013 Cuma 18:04

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki de konuya ilişkin yaptığı açıklamada birlik
ve beraberlik vurgusu yaparak "Kayserimiz son yıllarda yapılan devasa yatırımların yanısıra
hayırseverlik anlayışıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Nerede bir ihtiyaç varsa onu
karşılamayı kendisine görev sayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eli şimdi de
Diyarbakır'a uzandı. Kardeşliğin, dostluğun, bir arada yaşamanın gereği olarak oralardaki
kardeşlerimiz için iaşe paketleri gönderdik. Şu mübarek günlerde bir nebze de olsa
ihtiyaçlarını karşılayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseriden-diyarbakira-yardim-eli-h2549.html
Erişim Tarihi: 15.07.2013

Kayserili Asker Söke'de Đntihar Etti
Vatani görevini yaptığı Aydın’ın Söke ilçesinde kendini asarak intihar eden piyade er
Kayahan Y., memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

12 Temmuz 2013 Cuma 18:08

Edinilen bilgiye göre Söke 11. Piyade Tugay Komutan Yardımcılığında vatani görevini yapan
piyade er Kayahan Y., çarşı iznine çıktı. Kayahan Y.’yi, ilçenin Adnan Kahveci Caddesi üzeri
tren yolu karşısında bir arsadaki ağaçta asılı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen
ekiplerin yaptığı incelemede, Kayahan Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kayahan Y.'nin
cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Kayseri’ye uğurlandı.

Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazında Kayahan Y.’nin babası Nurettin Y. gözyaşlarına
hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Kayahan Y. Đldem Mezarlığında toprağa verildi.
(iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserili-asker-sokede-intihar-etti-h2551.html
Erişim Tarihi: 15.07.2013

Kayseri'de Elektrik Kesintisi
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.den yapılan açıklamada bazı bölgelerde elektrik kesintisinin
olacağı bildirildi.

12 Temmuz 2013 Cuma 18:10

Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş.’den yapılan açıklamada şebeke yenileme çalışmaları
nedeniyle Hacı Saki M. Osman Kavuncu Blv. No: 2 ile Askerlik şubesi ışıklar arası ve
Melikgazi Gülük M. Osman Kavuncu Blv. No: 1 ile No : 35 arası 14 Temmuz 2013 Pazar
günü bazı yerleşim birimlerine 9 saat süreyle elektrik verilemeyeceği bildirildi.Buna göre 14
Temmuz 2013 Pazar günü 08.30 - 17.30 saatleri arasında; Hacı Saki M. Osman Kavuncu Blv.
No: 2 ile Askerlik şubesi ışıklar arası ve Melikgazi Gülük M. Osman Kavuncu Blv. No: 1 ile
No : 35 arası yerlere enerji verilemeyecek.Çalışmaların daha erken bitirilmesi durumunda
belirlenen saatten önce elektrik verilebileceği, yapılan bu çalışmalarla bölgeye daha kaliteli ve
kesintisiz enerji verilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-elektrik-kesintisi-h2553.html
Erişim Tarihi: 15.07.2013

Kayseri'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
Kayseri'de, Doğu Türkistan ve Mısır'da yapılan darbenin ardından öldürülen Müslümanlar
için gıyabi Cenaze Namazı kılındı.

12 Temmuz 2013 Cuma 18:12

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri üyeleri, Hunat Camisi'nde cuma namazının ardından
Mısır'da ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Hunat Camii'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş
katıldı. Eski müftü Kasım Okut, gıyabi cenaze namazını kıldırdıktan sonra Mısır’da hayatını
kaybedenler için dua okudu. Okunan duanın ardından kalabalık grup, "Direnişe devam,
Đhvan'a selam" sloganları attı
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-giyabi-cenaze-namazi-kilindi-h2554.html
Erişim Tarihi: 15.07.2013

Bakan Yıldız, Şehit Aileleri ve Gazilerle Đftarda
Buluştu
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir
araya geldi.

14 Temmuz 2013 Pazar 14:37

Kıranardı’nda özel bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın,
Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz,
şehit aileleri, gaziler ve davetliler katıldı.Đftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Ülkemizde istikrar ortamının oluşması için çok büyük
gayret sarf edildi. Biz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu
gayretlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlar olabilir ama buna bizim irademiz müsaade
etmeyecek. Sizler bizim gözbebeğimizsiniz. Anamızın gözyaşlarını dökmeyecek bir yapı
oluşturmamız lazım. Bizler hiçbir zaman zulmü alkışlayamayız” ifadelerinde bulundu.
Kayseri Valisi Orhan Düzgün ise, “Bugün iftarı yapabiliyorsak, bunu şehitlerimize borçluyuz.
Aramızda gazi olan, şehit aileleri olan vatandaşlarımız bulunuyor. Şehit düşenlerin hatırasını
yüksek tutmak için çalışmalarımız olacak” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/bakan-yildiz-sehit-aileleri-ve-gazilerle-iftarda-bulustu-h2557.html
Erişim Tarihi: 15.07.2013

