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“Đşçilerin umudu olarak kurulduk“
Cumartesi günü Kayseri’de gerçekleşen Tüm Ağaç-Đş Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu
sonrasında yapılan seçimlerin sonucunda Asef Mortaş Tüm Ağaç-Đş Sendikası Genel
Başkanlığına seçildi.
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Tüm Ağaç-Đş Sendikası 1. Olağan Genel Kurulu Cumartesi günü Kayseri’de gerçekleştirildi.
Gerçekleşen kurulda yapılan seçimlerin sonucunda Asef Mortaş Tüm Ağaç-Đş Sendikası
Genel Başkanlığına seçildi. Genel kurula Ankara, Adana, Đstanbul, Niğde, K. Maraş ve
Kayseri’den çok sayıda sendikacı katıldı.
Genel Başkanlığa seçilen Asef Mortaş genel kurulda yapmış olduğu konuşmada;
‘Kayserimizde ve tüm Türkiye’de Ağaç-Đş kolunda çalışan işçilerin umudu olarak kurulduk.
En kısa zamanda iş kolumuzun en büyük ve en güçlü sendikası olacağız. Đşkolumuzda işçiye
hizmet vermekten uzak sendikalar şimdiden Tüm Ağaç-Đş sendikasından korkmaya başladılar.
Gece gündüz demeden tüm işçilerin hizmetine koşacağız. Önümüzdeki günler işçilerin en
güzel günleri olacak’ dedi.
‘Adaletsizlikler bizi yıldırmayacak’
Tüm Tekstil-Đş Sendikası Genel Başkanı Bayram Erdoğan da kurulda yaptığı konuşmada;
‘Ülkemizde yasalar güçlülere göre hazırlanmakta, çıkarılan yasalarda mevcut
konfederasyonları korumaya yönelik çalışmaktadır. Zorlukların ve engellerin olması en
önemlisi adaletsizliğin olması bizi asla yıldırmayacak ve yolumuzdan çeviremeyecektir. Dün
bir tek sendika idik. Bugün dokuz olduk. Önümüzdeki günler bütün işkollarında
sendikalarımız kurulacak ve konfederasyon olma yolunda hızla ilerliyoruz. Her işkolunda
işçilerin sorunları bizim sorunlarımızdır. Çifte standart değil adalet istiyoruz. Kimseye özel
yasa çıkarılmasın diyoruz.’ şeklinde konuştu.
‘Bugün yasalardan daha çok şikayetçiyiz’
Tüm Enerji-Đş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Kabaktepe ise konuşmasında yasalar ve
uygulamadaki çarpıklıklara değinerek; ‘1980 öncesinde sendikacılık yaptım. O gün
yasalardan şikayetçi idik. Şimdi darbe dönemi yasalarını kaldırdıklarını iddia edenlerin
çıkarmış olduğu yasalardan daha çok şikayetçiyiz.’ ifadelerini kullandı.
Divan Başkanlığını Tüm Belediye-Đş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öztürk’ün yaptığı
genel kurula Tüm Tekstil-Đş, Tüm Enerji-Đş, Tüm Petrol-Đş, Tüm Metal-Đş, Tüm Cevher-Đş ve
Tüm Çimento-Đş Sendikalarının Genel Yönetim Kurulları ve Uzmanları da katıldı.
Konuşmalardan sonra seçimlere geçildi. Yapılan seçimlerde daha önceki Genel Başkan Sacit
Albayrak ile daha önceki Genel Sekreter Asef Mortaş’ın listeleri yarıştı. Sacit Albayrak’ın

adaylıktan çekilmesi üzerine seçime Asef Mortaş’ın Genel Başkan adaylığındaki listeyle
gidildi. Seçimler sonucu seçime katılan tüm delegelerin oylarıyla Asef Mortaş Genel
Başkanlığa seçildi.
Asef Mortaş’ın Genel Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;
Genel Başkan: Asef Mortaş
Genel Yönetim Kurulu Üyeleri;
K. Abdullah Haspolat
Metin Duran
Ömer Faruk Fırat
Ersin Türkmen
Yeni seçilen yönetim kurulu önümüzdeki günler toplanarak kendi aralarında görev dağılımı
yapacaklar.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2969.html
Erişim Tarihi: 09.09.2013

Sendika üyesi olmak artık çok kolay
Tüm Tekstil-Đş Sendikası Genel Başkanı Bayram Erdoğan Gazetemize yaptığı açıklamada
yeni sendikalar yasası ile birlikte 7 Kasım 2013’te noter işlemlerinin kalkacağını belirterek,
notere gidilmeden günün 24 saati istenilen sendikaya üye olabilineceğini söyledi.
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Tüm Ağaç-Đş Sendikası’nın Cumartesi günü gerçekleşen 1. olağan Genel Kurulu’na birçok
sendikacı ve sendika başkanı katılmıştı. Tüm Tekstil-Đş Genel Başkanı Bayram Erdoğan’da
kurula katılan sendikacılardan biriydi. Erdoğan, gazetemize yeni sendika yasasının getirdiği
kolaylıkları anlatarak; “Yeni sendikalar yasasının çıkmasından sonra 7 Kasım 2013 tarihi
itibari ile noter işlemleri kalkıyor. Bu tarihten sonra işçiler sendikalı olmak veya başka
sendikaya üye olmak için notere gitmeden günün 24 saatinde e-devlet kanalıyla istedikleri
sendikaya üye olabilecekler. Bu uygulamanın sendikalaşmayı hızlandıracağı kanaatindeyim.”
dedi.
“Đşçilerin sendikalaşma haklarına saygılı olunmalı”
Erdoğan, yeni kurmak üzere oldukları Tüm-Đş konfederasyonuna bağlı sendikaların
örgütlenmesini, taban çalışmalarını ve sendika içi eğitimlerinin hızla devam ettiğini kaydetti.
7 Eylül Cumartesi günü Tüm Ağaç-iş Sendikasının genel kurulu delegelerin katılımıyla
Kayseri’de gerçekleştirdiklerini söyleyerek; “14-15 Eylül tarihleri arasında Adana’da
başkanlar kurulu yapacağız. Dolayısıyla sendikalarımız örgütlenmeye önem vermekte.
Türkiye’de sendikal hareketin dibe vurduğu ve işçilerin susturulduğu bir dönemde Tüm-Đş
Konfederasyonuna bağlı 9 sendikamızla bölgelerde fabrika önlerinde işçi arkadaşlarımıza

sendikalaşmanın ve örgüt olmanın önemi ve yeni sendikalar yasasını anlatmaya çalışacağız.
Sendikalarımızın kadroları ekibi heyecanla inanarak farklı bir sendika anlayışı dürüst bir
sendika anlayışı ve sendikacılığı Türk işçisine ve emekçisine tüm gücümüzle, inancımızla
onların ekmeğini ve alın terini ve namusumuz kadar kutsal sayarak ülkemizin geneline bu
anlayışın her tarafta anlatarak ciddi bir sendika faaliyetlerimiz başladı.” ifadelerini kullandı.
Kayseri emekçisiyle yola çıktıklarını anlatan ve bu sendikayı ülkenin geneline yayarak
çalışmalarına devam edeceklerine değinen Erdoğan; “Kayseri işverenlerine işçilerin
sendikalaşma haklarına saygılı olmalarını istiyoruz. Đşçiler sendika seçme özgürlüğünde
işverenler tarafından tehdit edilmemelidirler işten atılmamalıdırlar. Böyle bir şeyle
karşılaştığımızda tüm demokratik haklarımızla kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olamasın
dedi. Kayseri işçisine ve emekçisine saygılarımızı sunuyoruz.” şeklinde konuştu.
Haber: Bünyamin Gültekin
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2970.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Radisson Blu Otel, Kayseri’ye renk
katmaya geliyor
Kayserili işadamı Süleyman Çetinsaya’nın Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Doruk Yat.
Ve Đnşaat A.Ş. tarafından yapımı sürdürülen Radisson Blu Otel Kayseri’de hızla
tamamlanıyor.
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Otelin şehrin orta noktasında tüm şehri kucaklayan konumu ve panoramik şehir manzarası
dikkat çekiyor.
Radisson Blu zincirin Türkiye’deki 10. Oteli olan Radisson Blu Kayseri, şehir merkezinde
modern çizgisiyle dikkat çekiyor. 20 kattan oluşan otelde rahatınız için tasarlanmış 243 oda
ve suite bulunuyor. Đş adamlarına özel Executive odaların yer aldığı özel katlar tüm ihtiyaçlar
düşünülerek hazırlanmakta.
Misafirlerine ücretsiz yüksek hızlı internet erişimi gibi olanaklar tanıyan otel ayrıca, Lounge
ve 2 ayrı şık restoranı ile Kayseri’nin aranılan mekânları içinde yer almayı hedefliyor.
Erciyes’in ihtişamlı manzarası eşliğinde çatı katında yer alacak restoran ve lounge ile hem
Kayserili misafirlerine hem de şehir dışından gelen konuklarına farklı bir deneyim yaşatmayı
hedeflediklerini belirten yetkililer, Gurme meraklılarını şaşırtacağa benziyor.
Radisson Blu Kayseri, modern şehir insanının sağlık ve bakım kaygısını ortadan kaldıracak
‘’City Club’’ında kapsamlı spor merkezi, saunalar, buhar odaları, bakım üniteleri ve kapalı
yüzme havuzu ile üyelerine hizmet verecek. Şehrin önemli kongre, toplantı merkezi
konumuna gelecek olan tesis 800 metrekarelik balo salonu ve 8 adet farklı büyüklüklerde

toplantı salonları ile öne çıkacak. Düğün, nişan ve tüm diğer özel günlerde farklı salonlarında
yepyeni, modern hizmet çizgisi ve iddialı mönüleri ile misafirlerini ağırlayacak.
2014 yılının ilk çeyreğinde açılacak olan otelin Genel Müdürü Mehmet Mülayim, Radisson
Blu Kayseri’nin konumu kalitesi, fark getirecek hizmet anlayışı ve 100% misafir
memnuniyeti garantisi ile Kayseri turizmine katkı sağlayacak önemli bir mihenk taşı olacağını
iletti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2971.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Arkadaşları Tatil, O Çobanlık Yaptı
Kayseri’de yaşayan 10 yaşındaki Dilan Eryılmaz, yaz tatilini hayvancılık işi ile uğraşan
ailesine yardım ederek geçirdiğini söyledi.
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Akkışla’nın Gömürgen kasabasında hayvancılıkla uğraşan Eryılmaz ailesi, yazın hayvanlarını
otlatmak için köylerinden uzakta yaşamak zorunda kalıyor. Bu yıl Felahiye’nin Darılı
köyünde kiraladıkları arazide derme çatma bir çadırda yaşayan ailenin 10 yaşındaki kızı
Dilan, yaz tatilini ailesine yardım ederek geçirdiğini, mahallede arkadaşlarıyla oyun oynamayı
çok istediğini söyledi.Tatilde hep çalıştığını dile getiren küçük kız, “Ben burada çok
sıkılıyorum. Burada olmak istemezdim. Mahallede oyun oynamak, gezmek isterdim. Evimde
oturup kitap okumak, ders çalışmak isterdim. Okul bitince buraya geliyoruz. Ben burada çok
yoruluyorum. Sabah erken kalıp kahvaltı hazırlıyorum. Sonra öğle vaktine kadar hayvanların
peşinde koşuyorum, tavuklara bakıyorum” diye konuştu.Eryılmaz ailesinin yanında bulunan
çadırda yaşayan Ahsen Karakurt ise, “Çadırda yaşamak çok zor. Dışarının bütün tozu, pisliği
içeri giriyor. Burada kendi kendimize yaşamaya çalışıyoruz. Hamur yapıp yiyecek bir şeyler
hazırlarız, koyunlara bakar, tavukları güderiz. Suyu dereden getiririz. Elektrik ihtiyacımızı da
gaz lambasıyla gideririz. Her işimizi kendimiz yaparız” şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2972.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

"Örgütlenme hakkı engellenemez"
MAZLUMDER Şube Başkan Yardımcısı Hacı Yakışıklı ODTÜ'deki yaşanan olaylara tepki
göstererek, "Örgütlenme hakkı engellenemez" dedi.
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Yakışıklı, "ODTÜ'ye yeni eğitim-öğretim döneminde kayıt için gelen başörtülü öğrencilere
yönelik marjinal bir grup tarafından sözlü ve fiili taciz gerçekleştirildi. Bunun üzerine
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü bir açıklama yaparak; öğrencilerin kılık kıyafet
sorunu yaşamadığını, bu konuda herhangi bir kısıtlama olmadığını ve konunun ayrıntılı bir
şekilde incelendiğini söyledi" ifadesinde bulundu.
Yakışıklı açıklamasına şu şeklide devam etti:
"Olayla ilgili birçok yetkili açıklamalarda bulundu. YÖK tarafından bir soruşturma başlatıldı.
Ayrıca üniversitenin bulunduğu Ankara'da birçok Sivil Toplum Kuruluşu biraraya gelerek
olayı kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan, insana yaraşır bir şekilde protesto etti.
MAZLUMDER olarak ODTÜ'deki olayı hem örgütlenme özgürlüğüne hem de başörtüsüne
bir saldırı olarak görüyoruz. Ülkemizde dileyen her grup, parti, cemaat kimseye zarar
vermediği ve şiddet kullanmadığı sürece örgütlenme hakkına sahiptir. ODTÜ Rektörlüğü'nün
açıklamasını tatmin edici bulmuyoruz. Adeta olayı geçiştirme maksadı güdülmüştür. YÖK'ün
açtığı soruşturma ise olayın faillerini değil üniversite yönetimini bağlayacaktır. ODTÜ'de
başörtülü öğrencilere yapılan çirkin saldırı toplumu germeye dönük bir çabadır. Bunu fiili
olarak yapanlar ile arka planda yaptıranlara gerekli hukuki işlem yapılmalıdır. Hukuki işlem
yapılmadığı sürece tüm soruşturmalar boşa yapılacaktır. Bu süreçte devletin bırakacağı
boşluğu vatandaşların doldurması beklenmemeli, kim olursa olsun temel hak ve hürriyetlere
bu şekilde saldıranlara, karşı tarafı yok sayanlara hukuk devletine yaraşır bir şekilde işlem
yapılmalıdır."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2973.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Đlim Hikmet Vakfı Tefsir Dersleri Başladı
Đlim Hikmet Vakfı’nda tefsir dersleri başladı. Vakıf tarafından 4 yıldır verilen Kur'an-ı Kerim
tefsir dersleri beşinci yılında da vakfın konferans salonunda yoğun bir katılım ile başladı.

11 Eylül 2013 Çarşamba 11:46

Đlim Hikmet Vakfı tarafından 4 yıldır verilen Tefsir dersleri beşinci yılında da yoğun bir
katılım ile başladı. Her Pazar öğle namazının ardından başlayan ve 2 saat süren dersler e 60
ila 80 kadar öğrenci katılıyor. Kur’an ayetlerinin projektörle yansıtılarak işlenen Tefsir
derslerine ilgi bir hayli yoğun.
Dersler Arapça ve Tefsir üzerine çalışmalar yapmış Đlahiyatçı Mustafa Kahya hoca tarafından
veriliyor. Hem ders esnasında hem de dersten sonra vakıf lobisinde anlatılanlar ve işlenen
konulara ilişkin soru-cevap şeklinde tartışmalar yapılarak yanlış anlamaların önüne geçiliyor.
Amaçlarının altıncı yılda Kur’an-ı Kerim’in tamamını bitirmek olduğunu belirten Đlim Hikmet
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Atabay Çelik ‘ Tefsir derslerimizle Kur’an-ı sahih bir şekilde
anlamayı ve pratik hayatımıza da uygulamaya dönük bir gaye içerisindeyiz’ dedi. Çelik ‘
Tefsirin Gayesi , iki cihanda selamete ve mutluluğa ulaşmak için Allah Teâla'nın kitabını yine
O'nun murâdına uygun bir şekilde anlamak, anlatmak ve yararlı hükümler çıkarmaya kudret
kazanmaktır. Biz de bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmak için gayret gösteriyor, elimizden
gelenin en iyisini en faydalısını yapmak ve daha geniş bir çevreye bunları yaymak için çaba
sarf ediyoruz’ ifadesinde bulundu.
Vakfın konferans salonunda verilen derslere isteyen ve ilgisi olan herkes katılabiliyor.
Haber: Mesut Davarcı (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2974.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Allah lafzı bu kez de Yumurta da görüldü
Daha önce domates üzerinde görülen Allah lafzı bu kez de yumurtanın üzerinde görüldü.
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Đldem’de ikamet eden Nihat Kahraman adlı bir vatandaş pazardan aldıkları yumurta kolisinin
içerisinde bir yumurtanın üzerinde Allah lafzı yazılı yumurta ile karşılaştı. Karşılaştığı bu
olayı herkesin görmesini isteyen Kahraman bu fotoğrafı bizimle paylaştı.
Kabartmalı bir şekilde Allah lafzının belli olduğu yumurtayı görenler şaşkınlığını
gizleyemiyor. Kahraman, hanımının yumurta kolisinin içerisinde bulunan yumurtaları
buzdolabına dizdiği sırasında farkına vardığını söyleyerek, bu önemli hadiseyi paylaşma
kararını verdiğini belirtiyor. Kısa bir zaman önce Allah lafzı yazısını sizinle paylaşmıştık.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2975.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Madende Patlama 1 Kişi Öldü
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan madende meydana gelen patlamada bir işçi hayatını
kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde bulunan bir madende sabah saatlerinde
gerçekleştirilen çalışmada dinamitin patlaması sonucunda 38 yaşındaki Cuma K.’nın göçük
altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Cuma K.’nın cesedinin
göçükten çıkarılarak Tomarza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve olayla ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2976.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Zamantı'ya bir santral daha yapılıyor
Kayseri’nin Develi ilçesinden geçen Zamantı ırmağı üzerine bir elektrik santrali daha
kuruluyor.
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Develi Đlçesi Havadan Köyü Cambaz mezrası sınırlarında Zamantı ırmağı üzerine kurulan set
önünde suyun toplanması sağlanıp Göl dağı altından tünel aracılığı Yahyalı Đlçesi Karaköy
bölgesine kurulacak olan STS-1 Regülatörü ve H.E.S. Projesinin tünel kazı ve set ayağı
çalışmalarına başlandı.
DSĐ tarafından Zamantı ırmağı üzerinde üretim izni verilen nehir santrallerine GMT elektrik
ile bir yenisi daha ekleniyor.
Zamantı ırmağı üzerinde ayrıca Develi Bölgesinde Gümüşören barajı ve elektrik santrali
çalışması halen devam ederken Zamantı regülatörü aracılığı ile de Develi ovasına ve Sultan
Sazlığı Milli Parkına su veriliyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2977.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Kaybolan yaşlı kadın hastaneden çıktı
Kayseri'de kaybolan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, 5 günlük arama çalışmalarının
ardından özel bir hastanede bulundu.
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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene olduktan sonra kendisinden bir daha
haber alınamayan Alzheimer hastası Hatun Fidan, özel bir hastanede bulundu. Evine giderken
yolda kalp krizi geçirdiği ve özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkan Fidan, polis
ekiplerinin ve ailesinin ara çalışma sonucunda bulundu. Özel bir hastanede tedavisi yapılan ve
ailesine ulaşılamadığı için taburcu edilmeyen Fidan, kendisi adına verilen kayıp ilanını gören
vatandaşlar tarafından ailesine haber verilmesiyle 5 günlük hasret sona erdi.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene olduktan sonra evine gitmek yola
çıktığını ancak daha sonrasını hatırlamadığını belirten Hatun Fidan, yaşadıklarını şöyle
anlattı:
"Đlk başta diş doktoruna gittim dişlerimi taktırdım. Oradan hastaneye gidip ilacımı
yazdırdıktan sonra hastaneden çıkmış, nasıl olmuşsa baygınlık geçirmişim. Baygınlık
geçirince birisi beni alıp özel bir hasteneye götürmüş. Orada doktorlar kalp krizi geçirdiğimi
ve anjiyo olmam gerektiğini söylediler. O gün içinde kalp hastalığım olduğunu söyleyip bana
balon tedavisi yaptılar. Acilde iki gece yattıktan sonra beni özel odaya aldılar. Doktora
taburcu olmak istediğimi söyledim ama damarlarımın tıkalı olduğunu söyleyip beni taburcu
etmedi. Ama bütün bunlardan çocuklarımın haberi yoktu. 5 çocuğum var ama sadece biri
burada diğerleri yurt dışında yaşıyor. Burada yaşayan çocuğumda benim hastanede olduğumu
bilmediği için her yere kayıp ilanı vermiş."
Annesine ulaşamayınca her yere kayıp ilanı verip tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen
Hatun Fidan'ın kızı ise, "Đki gün üst üste annemi aradık ve annem telefonlara cevap vermedi.
Çünkü annem sara hastası ve zaman zaman bayılmaları oluyordu. Kapıyı açtırıp girdik fakat
annemin içerde olmadığını görünce karakola gidip kayıp duyurusunda bulunduk. Daha sonra

hastaneler bakıldı ama sadece Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 01.30'da muayene
olduğuna dair kayıt vardı. Kamera kayıtlarına baktırdık hastaneye girerken ki görüntülerini
bulduk ama oradan sonra ne oldu hiç kimsenin haberi yok. Daha sonra elimizden gelen bütün
imkaları seferber etmeye başladık. Bütün karakollara, sosyal medyaya ilan verdik.
Fotoğraflarını çoğaltıp sokaklara asmıştık ki sabah emniyetten haber geldi. Daha sonrada
sosyal medya üzerinden verdiğimiz ilandan görenler olmuş ve bizi aradılar. Bizde annemi
almaya gittik" ifadelerini kullandı.
"Annemi almaya gittiğimde annem kaç gündür neden gelmediniz diye sordu ama bizim
günlerdir kendisini aradığımızı bilmiyordu" diyen Fidan'ın kızı, "Daha sonra doktoruyla
görüştük ki annem hastaneden çıkıp eve gelirken yolda kalp krizi geçirmiş. Annemi gören
vatandaşlardan biri hastaneye haber vermiş annemi hastaneye alır almaz müdahale etmişler.
Annemi bulunca günlerdir yaşadığımız sıkıntıları unuttuk. Bu bize ders oldu. Đnsanların biraz
daha duyarlı olması gerektiğini öğrendik. Đnsanlar ellerindekinin değerini bilmeleri gerekiyor"
şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2978.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

SENE SONUNDA ELEKTRONĐK
FATURAYA GEÇĐLĐYOR
Gelir Đdaresi Başkanı Mehmet Kilci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı
ziyaret etti.
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Gelir Đdaresi Başkanı Mehmet Kilci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı
ziyaret etti.
Ziyaretten sonra KTO toplantı salonunda bir araya gelen üye ve davetliler, elektronik fatura,
elektronik dergi ve vergi kanunundaki değişiklikler hakkında bilgilendirildi.
Toplantıda konuşan Gelir Đdaresi Başkanı Mehmet Kilci, elektronik faturanın Kayseri’ye
gelmede geç kaldığını belirterek, “Avrupa’nın pek çok ülkesine gittiğimizde elektronik
faturaya geçildiğini görüyoruz. Bu uygulama Türkiye’de yeni uygulanmaya başladı fakat bu
geç kalınmış bir uygulama. Avrupa Birliği ülkelerinde her şey elektronik ortama taşınmış
durumda. Biz ülke olarak bu işe yeni başladık ve şimdiden 20 bin başvuru var. Yılsonu
itibariyle elektronik fatura dönemine geçilecek, bu süre zarfında firmaların adapte olması
sağlanacak” dedi.
Elektronik faturaya geçildiğinde kayıt dışılıkla doğrudan mücadele olmadığını, mal kayıtlarını
takipte kolaylık sağlayacağını ifade eden Kilci, “Elektronik fatura, kayıt dışılıkla doğrudan
mücadele değil. Burada temel amaç mal kayıtlarını takip etmek. Bu uygulamada kayıt
dışılığın yoğun olduğu yerler değil. Bizim amacımızda doğrudan bu değil. Son 10 yılda kayıt

dışılıkla mücadelede yüzde 5 oranında fayda sağlanmıştır. Kayıt dışılık ve elektronik fatura ile
ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla gereken çalışmalar yapılmıştır. Bu konudaki
gelişmelerde kayda değerdir. Elektronik fatura sayesinde herhangi bir kurum veya kuruluş
elektronik ortamda istediği bilgiyi paylaşabilmekte ve istediği bilgiye ulaşabilmektedir”
ifadelerini kullandı.Sadece elektronik fatura değil gelir vergisi konusunda da kolaylıklar
sağlandığını belirten Kilci, “Sadece elektronik alt yapıyı geliştirmekle kalmıyoruz. Gelir
vergisi kanunundaki değişikliklerde de çalışmalarız var. Đş adamlarına ve yeni iş kuracaklara
yönelik kolaylıklar sağlamak konusunda çalışmalarımız var. kalkınmaya yardımcı
uygulamalar getirdik. Çiftçilere de ilave teşvik ve uygulamalar getirildi. Ayrıca vergi
konusunda da teşvikler var” şeklinde konuştu.Ziyaretten memnun kaldığını dile getiren
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ise, uygulamaya geçirilen elektronik
faturanın fayda sağladığını belirterek, “Elektronik fatura daha fazla hız ve kolaylık sağlıyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan bu uygulamayla küresel güçlerle beraberlik
kurulabileceği düşüncesindeyim” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2979.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

KARAYEL’DEN 12 EYLÜL MESAJI:
“KAHROLSUN ZALĐMLER”
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe Araştırmaları Alt Komisyon Başkanı Yaşar
Karayel, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıl dönümünde sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta
yazdığı mesajında, “12 Eylül meşru bir iktidarın başbakanının ve Türk siyasetinin idam
edildiği günün adıdır. Kahrolsun zalimler” ifadesini kullandı.
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AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Darbe Araştırmaları Alt Komisyon Başkanı Yaşar
Karayel, 12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıl dönümünde sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta
yazdığı mesajında, “12 Eylül meşru bir iktidarın başbakanının ve Türk siyasetinin idam
edildiği günün adıdır. Kahrolsun zalimler” ifadesini kullandı. Karayel, 12 Eylül 1980
Darbesi'nin yıl dönümünde sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabında paylaştığı mesajda
şu ifadeleri kullandı:
“12 Eylül 1980 tarihi; asker, sermaye, basın ve bazı siyasetçilerin iş birliği ile demokrasi ve
insan haklarının ayaklar altına alındığı, tanklar tarafından ezildiği, hazinenin yağmalandığı,
650 bin kişinin sorgudan geçirildiği, onlarca gencin idam edildiği, darbeci düşünceye karşı
olan aydınların sürgün edildiği, milletin oyuyla iktidara gelmiş meşru bir iktidarın
başbakanının ve Türk siyasetinin idam edildiği günün adıdır. Kahrolsun zalimler. Yaşasın
demokrasi, yaşasın insan hakları, yaşasın özgürlük.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2980.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

MEYDAN VE CĐVARINDAKĐ
TABELALAR KALDIRILIYOR
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Cumhuriyet Meydanında görüntü karmaşası
oluşturan işyerlerini tabelalarını kaldırması için uyardıklarını söyledi.

12 Eylül 2013 Perşembe 17:31

Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, Cumhuriyet Meydanında görüntü karmaşası
işyerlerini
tabelalarını
kaldırması
için
uyardıklarını
söyledi.
oluşturan
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edecek nitelikte
Cumhuriyet Meydanını düzenlediğini hatırlatan Başkan Bekir Yıldız," Kayseri, Türkiye'nin
en geniş meydanlarından birine sahip. Kayseri'de medeniyet oluşturmuş her dönemin
eserlerinin bulunduğu bu meydanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Büyükşehir Belediyemiz çok
güzel bir çalışma yaparak meydanda çevre bütünlüğü sağlamak için binaların dış cephelerini
son derece estetik biçimde düzenledi. Biz de bu güzelliği ve bütünlüğü bozan tabelaların
kaldırılması
konusunda
Zabıta
Müdürlüğümüzü
görevlendirdik"
dedi.
Başkan Bekir Yıldız, Cumhuriyet Meydanı'nda görüntü karmaşası ve kirlilik oluşturan
tabelaların kaldırılması konusunda esnafın büyük çoğunluğunun katkı sağladığını belirterek,"
Zabıta Müdürlüğü tabelalarını kaldırmayıp karmaşa ve kirlilik oluşturan işyerlerini uyarıp 16
Eylül 2013 Pazartesi gününe kadar süre verdi. Şehir meydanı misafirlerin geldiklerinde
mutlaka uğradıkları bir yer. Şehir meydanı temsil görevini de yerine getirmektedir. Bu
meydan hepimizi temsil ediyor, dolayısıyla hepimizin koruması gerekir. Burada çok güzel bir
çalışma yapıldı, bir bütünlük oluşturuldu, bu gayrete kimse sıkıntı vermemelidir" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2981.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

VALĐ DÜZGÜN’DEN EĞĐTĐM ÖĞRETĐM
YILI MESAJI
Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de 2013-2014 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir
mesaj yayımladı.
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Vali Orhan Düzgün, Kayseri’de 2013-2014 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir
mesaj yayımladı. Valı Düzgün, “Bizler, yeni dönem için, tıpkı okula ilk adımını atacak
yavrularımız gibi heyecanlıyız. Bir önceki eğitim öğretim yılından hem derslik hem öğrenci
hem de öğretmen sayısı olarak daha güçlü bir şekilde yeni dönemi karşılıyoruz” ifadesinde
bulunduğu mesajına şu şekilde devam etti: “Eğitim, geçmişimizi bugüne bağlayan bir köprü
olmasının yanı sıra geleceğin temellerini atan bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimin lokomotifi
konumundadır.Her türlü engelle mücadele etme gücüne sahip, kendini geliştirmesini bilen,
disiplinli, öz denetimi güçlü bireylerle geleceğe daha güvenli bakabilmemizin en yegâne yolu
eğitimdir. Bunun için eğitim yöneticileri, öğretmenler ve veliler olarak çocuklarımızın gerekli
bilgi ve beceriyle donanmış olarak hayata atılması için aramızdaki diyalogu ve işbirliğini
sürekli diri tutmalıyız.Her şeyin büyük bir hızla değiştiği, beklentilerin, talepler ve
mesleklerin sürekli bir değişim içinde olduğu günümüzde, eğitim konusunda fiziki
imkânlarımızı sürekli gözden geçiriyor Kayseri’nin en ücra köşesindeki bir köyümüzde
yaşayan yavrumuzun da eğitim hakkını kutsal sayıyoruz.Geleceğimizin teminatı
çocuklarımızın en önemli varlıklarımız olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Anne ve
babaların emaneti olarak gördüğümüz yavrularımızın eğitim ve öğretim koşullarını daha iyiye
taşımanın gayreti içerisindeyiz. Eğitim camiamızın her bir bireyi bu sorumluluk içerisinde
dinlenmiş, moral ve motivasyonunu daha da artırmış bir şekilde yeni döneme hazır
durumdadır.Kayseri’nin sanayi ve ticaret gibi pek çok alanda gösterdiği gelişim eğitim
alanında da kendini göstermektedir. Bu durum rakamlara da yansımıştır. Kayseri genelindeki
derslik mevcudumuz bir önceki döneme göre 399 artmış ve derslik sayımız 9 bin 865’e
ulaşmıştır. Yine bir önceki döneme göre eğitim öğrenim görecek öğrenci sayımızda 10 bin
artışla 290 binlere ulaşmıştır. Derslik ve öğrenci sayımız artarken aynı paralel de öğretmen
sayımızda yaklaşık 600 artış göstererek 15 bin 510’a ulaşmıştır.Bu yıl okula yeni başlayan
ilkokul 1. sınıf öğrencimiz ise yaklaşık 30 bin kişidir. Eğitim camiamız ve bizler
yavrularımızı kucaklamaya hazırız. Yavrularımızın kaliteli ve sevgi dolu bir eğitimle,
geleceğe yürürken her daim ellerinden tutacağımızı özellikle belirtmek istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle; yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyor, eğitim kalitesinin
ve başarının artırılması için çaba gösteren kurum ve kuruluşlarımıza, eğitime destek veren
hayırseverlerimize teşekkür ediyor, tüm yönetici, öğretmen, anne, baba ve sevgili
öğrencilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Yeni eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı olsun.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2982.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Macaristan Büyükelçisi Janos Hovari:
“BENĐ EN ÇOK ŞEHRĐN DĐNAMĐZMĐ
ETKĐLEDĐ”
Macaristan'ın Miskolc şehrinden gelen ve aralarında Macaristan Büyükelçisi Janos Hovari,
Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss ve Miskolc Belediye Başkanı Dr.Akos
Kriza,'nın bulunduğu heyet Kayseri valiliğini ziyaret etti. Hovari, “Beni en çok etkileyen ise
şehrin dinamizmi oldu.” dedi.
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Macaristan'ın Miskolc şehrinden gelen ve aralarında Macaristan Büyükelçisi Janos Hovari,
Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss ve Miskolc Belediye Başkanı Dr.Akos
Kriza,'nın bulunduğu heyet Kayseri valiliğini ziyaret etti. Hovari, “Beni en çok etkileyen ise
şehrin dinamizmi oldu.” dedi.
Macaristan Büyükelçisi Janos Hovari, Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Gabor Kiss ve
Miskolc Belediye Başkanı Dr.Akos Kriza, Kayseri Valililiğine ziyarette bulundu. Vali Orhan
Düzgün'ün daha önceden planlanan bir toplantıda olmasından dolayı Macaristan heyetini Vali
vekili Davut Haner ağırladı.
Davut Haner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Đki ülke arasında iyi ilişkilere
dikkat çekti. Haner, bizim Macaristan'la karşılıklı istifade edeceğimiz çok şeyler var diyerek;
“Ama bunlardan en önemlisi siyasi ilişkiler. Đlişkilerimiz geliştikçe bağımız daha ileri boyuta
taşınacaktır” şeklinde konuştu. Konuşmasında Macar tarihçileri de unutmayan Haner, her iki
milletin de tarih boyunca aynı coğrafyayı paylaştığının altını çizerek; “Tarihimize dönük
yapılan çalışmalarda Macar tarihçilerinin çok büyük payı olmuştur. Bundan dolayı Macar
tarihçilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.
Kayseri'ye gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Macaristan Büyükelçisi Janos Hovari ise,
"Güçlü bir devlet, belediye ve yerel idarelerinin ekonomiyi canlandırma çalışmalarını
görüyorum. Bu merkezi yönetim şeklini biz üç yıldır uyguluyoruz. Daha yeni sayılırız.
Geldiğim süre içerisinde Kayseri'nin nasıl bir gelişme gösterdiğini gördüm. Kısa süreliğine
buradayız ama daha fazla şeyler göreceğimizi biliyorum. Beni en çok etkileyen ise şehrin
dinamizmi oldu. Eminim yerel yönetim, şehrin daha da geliştirilmesi için çok daha iyi
çalışmalar yapmaktadır. Bunun için sizleri kutluyorum " şeklinde konuştu.
Ziyaret karşılıklı verilen hediyelerin ardından sona erdi.
Haber: Mesut Davarcı (stajyer)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2983.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Kayseri, Turkcell'le kulaç atacak
Türk sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell, Türkiye Yüzme Federasyonu ile hayata
geçirdiği 100 bin lisanslı sporcu projesinin çalışmalarına Kayseri'de devam ediyor. ABD'li
rekortmen yüzücü Michael Phelps'in antrenörlüğünü yapan Bob Bowman'ın
başdanışmanlığında, 8-12 yaş arası yaklaşık 250 Kayserili sporcu 14 Eylül 2013 tarihinde
Turkcell Yüzme Günleri'nde bir araya geliyor.
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Türk sporunun en büyük destekçilerinden Turkcell, Türkiye Yüzme Federasyonu ile hayata
geçirdiği 100 bin lisanslı sporcu projesinin çalışmalarına Kayseri'de devam ediyor. ABD'li
rekortmen yüzücü Michael Phelps'in antrenörlüğünü yapan Bob Bowman'ın
başdanışmanlığında, 8-12 yaş arası yaklaşık 250 Kayserili sporcu 14 Eylül 2013
tarihinde Turkcell Yüzme Günleri'nde bir araya geliyor.
Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Türkiye'nin Michael Phelps'lerini
yetiştireceği yüzme projesi 14 Eylül 2013 tarihinde Turkcell Yüzme Günleri'yle Kayseri'de
devam ediyor. Yetenekli gençlerimizin spora kazandırılacağı etkinliklerin en önemli
amaçlarından biri Türkiye'de yüzme sporunun tanıtılması olacak. 8-12 yaş aralığındaki
Kayserili gençlerin ve ailelerin katılacağı yüzme günlerinde aynı zamanda yüzmeye olan
ilgiyi arttırmak hedefleniyor.
"Nesillere yayılacak istikrarın adımları atılıyor"
Turkcell Kurumsal Đletişim ve Đlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Koray
Öztürkler, "Yüzme Federasyonları ile yürüttüğümüz proje sayesinde, 2016 ve 2020
Olimpiyatları'nda bu dallarda fark yaratacak bir sıçrama gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bob
Bowman'ın başdanışmanlığında projeye başta Kayseri olmak üzere, 17 ile yayılan çalışma ile
devam ediyoruz. Amacımız, Türkiye'nin gücüne güç katarak yüzmeyi 2020'de başarıya
taşımak. Đnanıyorum ki altyapıya yönelik güçlü destek, güzel neticeleri de beraberinde
getirecek. Turkcell Yüzme Günleri'yle, milli takımlarda nesillere yayılacak istikrarlı başarının
da ilk adımları atılacak" dedi.
"Türk sporuna yeni yetenekler kazandıracağız"
Olimpiyat madalya rekortmeni Michael Phelps'in de antrenörü olan Bob Bowman, "Böyle
önemli bir projede yer almak benim için heyecan verici. Türkiye yüzmede çok büyük
potansiyele sahip ve Turkcell'in desteğinin bu potansiyeli ortaya çıkarmak için kullanılması
çok güzel. Çalışmalarımıza bu hafta Kayseri'de devam ediyoruz. Projenin başarıya ulaşarak
bu desteğin karşılığını bulmasını için Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak Türk sporuna yeni
yetenekler kazandıracağız" dedi.
Anadolu'da aile boyu yüzme şöleni yaşanacak

Spor ve Gençlik Müdürlüğü salonunda gerçekleşecek etkinlikler sabah saatlerinde başlayarak
tüm gün devam edecek. Çocuklar 50 metre, okullar arası 100 metre ve aileler 100 metre
yarışlarının ardından Turkcell Yüzme Günü, sertifika töreni ve kapanış ile sona erecek.
Ayrıca Turkcell standlarının bulunduğu alanlarda çeşitli aktiviteler de yer alacak.
100 bin lisanslı sporcu
Kayseri'deki etkinliklerde spor okullarının seviyesi gözlemlenirken ulusal veri tabanı için de
bilgi toplanacak. Yüzmede 20 bin faal lisanslı sporcu sayısını 2016'da 40'ar bine 2020'de ise
100 bine yükseltmek amaçlanıyor. Turkcell, maddi desteğin yanında projenin yönetim
kademesinden sporcu gözlem yöntemlerine kadar bu işbirliğinin her yerinde olacak.
Rekortmen Phelps'in antrenörü
Bob Bowman, ABD'li rekortmen yüzücü Michael Phelps'in antrenörlüğünü üstlendikten sonra
tüm dünya tarafından tanındı. Bowman, 2004´de ABD Olimpiyat Takımı'na asistan koç ve
Michael Phelps'in birinci antrenörü oldu. 2004 Atina Oyunları'nda, Bowman, Phelps'in 8
madalya kazanmasında büyük rol oynadı. 4 yıl sonra, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda,
Bowman'ın öğrencisi Phelps, Olimpiyat tarihinde ilki başardı ve tek bir olimpiyatta 8 altın
madalya kazandı. Bowman, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ABD Olimpiyat Koç Takımı'na,
Başantrenör Gregg Troy'un yanında asistan koç olarak girdi. Yüzücüsü Michael Phelps,
Londra'da da 4 altın 2 gümüş madalya ile kariyerini sonlandırdı ve emekli oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2984.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

BÜYÜKKILIÇ ÇALIŞMALARI YERĐNDE
ĐNCELEDĐ
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kızılırmak ile Farabi Caddesi arasında yer
alan bölümde pürüzsüz stonmastik asfalt çalışmasına başladıklarını ve bu çalışmanın
Kızılırmak caddesinin son bulduğu 30 Ağustos Caddesine kadar devam edeceğini bildirdi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kızılırmak ile Farabi Caddesi arasında yer
alan bölümde pürüzsüz stonmastik asfalt çalışmasına başladıklarını ve bu çalışmanın
Kızılırmak caddesinin son bulduğu 30 Ağustos Caddesine kadar devam edeceğini bildirdi.
Đlk etapta Kızılırmak Caddesi ile Farabi Kavşağı arasında kalan bölümde çalışmalara
başlanıldığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, daha kısa zaman da daha çok iş
yapmak amacı ile hizmet satın aldıklarını ve yani özel sektöre iş yaptırdıklarını çünkü mevsim
şartları gereği sıcak asfaltlama çalışmasının yaz aylarında yapılma gerektiği belirtti.
Kızılırmak Caddesinde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışanlarla
sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yapımına devam eden stonmastik asfaltlama için

şunları söyledi:“Kızılırmak Caddesi şehrimizin en prestijli caddelerinden birisidir. Sivas
Caddesine alternatif caddedir. Böyle olunca yoğun olarak tercih edilmektedir. Bu caddemizde
tüm elektrik hattı, Kaski, Ptt ve Doğalgaz hatları ve şebekeleri döşendi yani alt yapı
çalışmaları tamamlandı. Alt yapı çalışmalarının tamamladığı bu yolumuzu standardı yüksek
stonmastik asfalt çalışması ile tamamlıyor ve taçlandırıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. Asfaltlama çalışması için ilk etap bölümü için 3.500 ton stonmastik asfalt
kullanılacaktır”
Kurumsal Haber
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2985.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Eğitim, eğitime muhtaç
Elektrik sıkıntısından, bitmeyen tadilatlara, hizmetlisi olmayan okullardan, yasak olmasına
rağmen 'alınmak zorunda kalınan' aidatlara kadar pek çok sorun gündemdeki yerini almaya
başladı.

13 Eylül 2013 Cuma 14:42

Bünyamin Gültekin'in haberi...
Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz okul müdürleriyle bir araya gelerek, Kayseri olarak yeni
eğitim- öğretim yılına hazır oldukları mesajını verdi. Ancak manzara Yılmaz’ın anlattığından
çok farklı… Okullar pazartesi günü açılacak ama okulların %80’ninin hizmetli sıkıntısı
yaşadığı belirtiliyor. Mevcut okullarda bulunan hizmetlilerin ise okul yönetimlerini bezdirdiği
kaydediliyor. Okullarda hizmetli kadrolarına genel itibariyle yetiştirme yurdunda yetişen
kişilerin yerleştirildiği ve bu kişilerin yetiştirme yurdunda kaldıkları süre içerisinde hiçbir iş
ile meşgul olmadıklarından dolayı belli bir yaştan sonra bu kişilere iş yaptırmanın da
neredeyse imkansız olduğu söyleniyor. Hem velilerin hem de okul yöneticilerinin aynı
sıkıntıları dillendirmesi yeni eğitim-öğretim yılının nasıl geçeceği ile ilgili akıllarda soru
işaretleri bırakıyor.
Ayrıca okullara ödeneklerin yeni yapıldığı bu nedenle tadilat işlerinin de okulların açılma
tarihine denk geleceği gözüküyor. Vatandaşlar bu durumun ayrı bir vahameti ortaya
koyduğunu ifade ederek; sorumlulara şu soruyu soruyor; “3 aylık yaz tatilinde neden
ödenekler sağlanıp tadilatlar yapılmadı? Çocuklarımızı eğitim yuvasına mı, yoksa şantiyeye
mi göndereceğiz?”
“Aidat yasak ama toplamaya mecburuz”
Okul yöneticileri mevcut durumun farkında olduklarını hizmetli alımında da kendilerine
ödenek çıkarılmadığını bu nedenle yasak olmasına rağmen ailelerden aidat parası toplamaya
devam ettiklerini belirtiyorlar. Eğer para toplayamazlarsa okulun öğrencileri için birer mikrop
yuvası haline dönüşerek bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkaracağını aktarıyorlar.
Okulun elektriğini kıstılar

Kayseri’de Kayseri’nin Pınarbaşı Đlçesi’nin Pazarören Beldesi’nde bulunan Mimar Sinan
Anadolu Öğretmen Lisesi de aynı sıkıntılar ile baş ederken bir de elektrik sıkıntısı yaşıyor.
Velilerden gelen şikayete göre okul çevresinde bazı aydınlatmaların kapatılarak okulun
etrafının karanlığa gömüldüğü iddia ediliyor. Vatandaşlar durumdan muzdarip olduklarını
belirterek bize şikâyetlerini iletti. Vatandaşlardan emekli kütüphane memuru 80 yaşındaki
Mithat Atahan okulun eskiden Pazazören Köy Enstitüsü olarak hizmet verdiğini açıklayarak,
yıllardır eğitime hizmet eden böyle bir okulun bunu hakketmediğini söylüyor. Köylerine 40
yıl önce elektriğin geldiğini belirterek; “Bizim köyümüze 40 yıl önce elektrik gelmişti ve ben
o 40 yıl önce elektrikle tanıştım. Aradan 40 yıl geçti ve bize bu elektriği fazla gördüler.
Köyümüzde bazı yerlerin elektriğini kesmekle kalmayarak, bir de beldemizde bulunan okulun
etrafındaki elektriği de kestiler.” Okula giden öğrencilerin okul yolunda düştüğü karanlık
ortamdan duyduğu sitemi devam ettiren Atahan; “Böyle olmamalıydı. Bu okul yıllardır
eğitime hizmet vermiş bir okul bunu hak etmiyor.” dedi.
Mimar Sinan Öğretmen Lisesi yöneticileri ise elektrik kesintisinin nedenini ise şöyle
açıklıyor; “Elektrik idaresi özelleştirildikten sonra, şirket okulumuzun bulunduğu mevkiinin
bir kısmının cadde üzerine gelmesinden dolayı buraya elektrik veremeyeceklerini söylediler.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2987.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Yahyalı'da tünel çöktü 3 yaralı
Kayseri’nin Yahyalı Đlçesi’nde bir inşaat şirketine ait enerji tünelinde meydana gelen göçük
sonucu 3 işçi yaralandı.

13 Eylül 2013 Cuma 16:48

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı Đlçesi’nin Sazak Köyü’nde bir inşaat şirketine ait enerji
tünelinde çalışan işçiler meydana gelen göçük sonucu yaralandı. Enerji tünelinde meydana
gelen göçük sonucu işçilerden B.Ö., H Ş. ve E.S.,yaralandı. Olay yerine intikal eden 112
ambulansıyla Yahyalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık
durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2988.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Öldüm mü ben dayı!?
Ölüm meleği sanılan Necati Öztürk: “Yaralı genç beni beyaz geceliğimle görünce ölüm
meleği sandı”

13 Eylül 2013 Cuma 17:00

Kayseri’de iki gün önce evlerinin yanında meydana gelen trafik kazasında yaralanan genci ilk
yardım yaparak kurtaran 72 yaşındaki gurbetçi Necati Öztürk, “Yaralı genç beni beyaz
geceliğimle görünce ölüm meleği sandı ve Kelime-i Şehadet getirdi” dedi.
Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Kertmeler Caddesi’nde iki gün önce, 25 yaşındaki
Ahmet Yılmaz’ın kullandığı kamyonetin acı freni ile balkona koştuğunu ve kazayı gördüğünü
anlatan 72 yaşındaki gurbetçi Necati Öztürk, “Kazayı görür görmez yardım etmek için aşağı
indim.
Kamyonet
sürücüsü
gence
ilk
yardımda
bulundum”
dedi.
Yaptığı ilk yardım sonrasında yaralı Ahmet Yılmaz’ın gözünü açtığını söyleyen Necati
Öztürk, “Beni beyaz geceliğimle görünce ölüm meleği sandı ve Kelime-i Şehadet getirdi. Ben
de kendisine ölmediğini söyledim. Daha sonra kaza yerine ambulans geldi ve yaralı genci
hastaneye götürdü” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2989.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Komşuya hırsızlığa gitmişler
Kayseri’den gidip Yozgat’ta yankesicilik suretiyle yaşlı adamın engelli çocuğuna ait bin 800
Lira maaşını çalan 2 kişi, Yozgat polisi tarafından Kayseri’de yakalandı.

13 Eylül 2013 Cuma 17:23

Edinilen bilgiye göre Yozgat merkeze bağlı Đşleğen köyünde ikamet eden Tevfik Arslan
Selçuk (72), bankadan engelli kızına ait üç aylık maaşını çekti. Karayolları Caddesi Ofis
önüne yanına yaklaşan otomobilden inen M.S. (60) ve Z.D. (49), Tevfik Arslan Selçuk’u,
"Sizin köyün muhtarına mal verdik. Muhtara ağır konuşacağım" diyerek lafa tuttu. Şahıslar
daha sonra, "Dizlerin mi ağrıyor amca? Benim babamın da dizleri ağrıyor" diyerek yaşlı

dizlerine dokunup biraz ovaladıktan sonra cebindeki bin 800 TL’yi alarak otomobille
uzaklaştı. Olaydan kısa bir süre sonra cebindeki paranın çalındığını fark eden Selçuk, polis
merkezine giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Yozgat Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda M.S. ve Z.D.’nin
Kayserili yankesiciler olduğunu tespit etti. Kayseri’ye giden Yozgat polisi, M.S. ve Z.D.’yi
yakalayarak gözaltına aldı. Yozgat’a getirilen zanlılar, emniyette yapılan sorgulamalarının
ardından adliye çıkarıldı. Daha önceden de dolandırıcılık ve yankesicilik suçundan sabıkası
olan
M.S.
tutuklanarak
cezaevine
konulurken,
Z.D.
serbest
bırakıldı.
Tevfik Arslan Selçuk’un çalınan bin 800 TL parası ise kendisine teslim edildi. Selçuk, artık
kimseye güvenin kalmadığını belirterek, "Polisimize çok teşekkür ediyorum. Polisimiz
olmasaydı benim param gitmişti. Herkes bu konuda dikkatli olsun; tanımadıkları kimselere
güvenip inanmasınlar” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2990.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

Kayseri’de örgütlü fuhuş ve insan ticareti
iddiası
Kayseri’de örgütlü fuhuş ve insan ticareti iddiası. Polisin operasyonunda 10 kişi gözaltına
alındı

13 Eylül 2013 Cuma 17:53

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay boyunca yaptığı çalışmalarda, "örgütlü
fuhuş ve insan ticareti yaptıkları" iddiasıyla 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay
boyunca sürdürdüğü çalışmaların ardından, "örgütlü fuhuş ve insan ticareti yaptıkları"
iddiasıyla Kahramanmaraş polisiyle eş zamanlı düzenlenen baskında; O.Ö. (28), B.Ş. (28),
Ç.T. (24), Y.A. (35), H.H.Ö. (42), M.A. (43), S.Đ. (27), Ö.Ç. (36), M.K. (28) ve T.K. (45)
yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların örgüt kapsamında fuhuşa teşvik ettikleri ve
fuhuşa zorladıkları iddiasıyla D.Đ. (20), Y.Y. (47), F.A. (25), C.Ö. (35), L.H. (51) ve D.Đ. (61)
de gözaltına alındı.Gözaltına alınan zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından
adliyeye sevk edildi. Zanlıların ifadelerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2992.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

'Kardeşlik Gelişiyor'
Kayseri'nin kardeş şehri olan Macaristan'ın Miskolc şehrinden ilimize gelen heyet onuruna
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özkaseki bir yemek verdi.

13 Eylül 2013 Cuma 18:04

Macar heyet onuruna verilen yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin
yanı sıra Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Jamos Hovari, Vali Vekili Davut Haner,
Macaristan'ın Đstanbul Başkonsolosu Gabor Kıss, Miskolc Belediye Başkanı Akoz Kriza,
Kayserili ve Macar iş adamları ile davetliler katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet
Özhaseki burada yaptığı konuşmada Macaristan'dan gelen talep üzerine Miskolc ile kardeş
şehir olunduğunu belirtti ve karşılıklı işbirliği imkanının kapısını araladıklarını söyledi.
Konuklarına Kayseri'yi anlatan Başkan Özhaseki konuşmasında değişim vurgusu da yaptı.
Başkan Özhaseki şunları söyledi: "Kayseri yüzyıllardır ticaret şehri olarak bilinir. Özellikle
tarihi dokusuyla, sosyal kültürel yapısıyla, insan faktörüyle şehrimizden sıkça bahsediliyor.
Son yıllarda yetiştirmiş olduğu devlet adamlarıyla ve aynı zamanda belediyeciliği ve
şehirciliği ile de adından bahsettiriyor. Şehrimiz şükür Allah'a iyi gelişiyor. Sanayisi iyi
gelişiyor, ticareti iyi gelişiyor, değişik alanlarda güzel gelişmeler oluyor. Zaten bilim adamları
bir şehirdeki gelişmeyi birleşik kaplar misali ile özetliyorlar. Bir tarafta varlık ve değer varsa
her tarafa yansır diye tarif ediyorlar. Dört tane sanayi bölgemiz var, 1000'den fazla üretim
yapan fabrikamız var. Đhracat gelirlerimiz giderek artıyor. Ticarette ciddi gelişmeler var, şehir
içindeki mekanlar dolu dolu. Dört üniversitemiz ve 60 bin civarında öğrencimiz var. Sporda
bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Şükür bunlar güzel gelişmeler. Bir taraftan da şehirde
çok güzel bir şehircilik gelişmesi var. Bu şehirde alt yapı sorunu yok Allah'a şükür. Nüfus son
10 yıl içerisinde neredeyse iki kat arttığı halde bu şehirde gecekondulaşma yok, çarpık
yapılaşma yok ve imar düzgün gidiyor. Üst yapıda yapabildiğimiz güzel işler yapıldığı gibi
iyileştirmeler de hızla devam ediyor. Ayrıca belediye eli ile çok büyük projelere de imza
atılıyor. Özellikle altını çizmek istediğim şu. Bu şehirde uyum var, bu şehirde çalışma var,
gayret var, burada bir hareket ve bereket var. Sevgili arkadaşlar, eskiler derlerdi ki 'bir adam
40 senede zengin olur, fakirliğe düşecekse de 40 yılda fakir olur.' Neden, çünkü Đş azdı,
iletişim imkanları çok yoktu, zaman yavaş işliyordu. Bugünkü zamanımızda ise çok hızlı bir
değişim var. Günümüze damgasını vuran olgu değişim olgusu. Bunu doğru okumak ve doğru
değerlendirmek lazım. Artık bir kişi akşam zengin yatabilir, kendi dışındaki faktörlerden
dolayı sabah fakir olarak kalkabilir. Bu değişimi anlamak lazım ve titizlikle de takip etmek
lazım. Bu yüzden de karşılıklı işbirliği yollarını aramamız lazım."Miskolc Belediye Başkanı
Akoz Kriza da konuşmasına Kayseri'de gördükleri misafirperverlikten ötürü teşekkür ederek
başladı. Çok dostane bir kabulle karşılaştıklarını dile getiren Kriza, "Kayseri'de ziyaret ve
gezilerde bulunduk. Çok yararlı görüşmelerimiz oldu. Đnşallah bu görüşmelerden olumlu
sonuçlar alacağız" dedi. Gecede uzun uzun Miskolc ve Macaristan'ı anlatan Başkan Kriza,
Macaristan'da ve özellikle Miskolc'da bulunan iş imkanları hakkında açıklamalarda bulundu.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Jamos Hovari de konuşmasında Kayseri ile Miskolc

arasındaki 2 bin kilometrelik mesafeyi azaltmak için çalıştıklarını söyledi. Miskolc'un bir ülke
gibi önemli bir yer olduğunu da belirten Konuk Büyükelçi, bu işbirliğinden somut gelişmeler
çıkacağına inancını dile getirdi.Konuşmaların ardından Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Hiçyılmaz ile Miskolc Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Tamas Bihall, her iki oda
arasında işbirliği protokolü imzaladı.Öte yandan Macaristan'ın Kayseri Fahri Konsolosluk
binası da hizmete açıldı. Kayserili Đş Adamı Osman Şahbaz Macaristan'ın Fahri Konsolosu
olarak belirlenmişti. Konsolosluk binasının açılışı nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma
yapan Ankara Büyükelçisi Jamos Hovari Kayseri fahri konsolosluğunun yüzyıllar için var
olacağını belirtti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2993.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐNDEN
ORYANTASYON EĞĐTĐMĐ
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Đnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından
belediyede görev yapan personele yönelik Oryantasyon Eğitimi düzenlendi.

13 Eylül 2013 Cuma 18:10

Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personele yönelik düzenlenen Oryantasyon
Eğitiminde çalışanlara belediyenin hizmet anlayışı, iş takibi ve vatandaşlara yaklaşım gibi
konularda teknik ve teorik bilgiler verildi. Seminere katılarak personele yönelik bir konuşma
yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın sözlerinin başında Kayseri'de
zaman zaman yapılan tüm anketlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin en itibarlı kurum
olarak belirlendiğini söyledi. Böyle bir kurumda çalışmanın önemini dile getiren Yalçın, "Đşe
ilk başladığımızdaki hassasiyetimiz, heyecanımız neyse, gelecekte de o olsun. Bizim
başkanımızın ve belediyemizin birkaç konuda hassasiyeti var. Vatandaşa kaba
davranmayacağız. Öncelik vatandaşımızın işi olacak. Maaşlarımızı aldığımız bordronun
altında 'Bu parayı sizlere kendilerine hizmet etmeniz karşılığında halk veriyor' yazar. Bu da
zaten her şeyi anlatıyor. Bu devirde işsiz insanlar varken biz iş sahibi olduysak bunun
kıymetini bilmemiz lazım. Paranın bereketi çokluğunda değil, hakedilmiş olmasındadır" diye
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2994.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

SĐLAHLA OYUN ÖLÜMLE BĐTTĐ
Kayseri’de 16 yaşındaki genç, polis olan babasının tabancasıyla oynadığı sırada kafasına
isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

15 Eylül 2013 Pazar 12:22

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki
T.A.G.’nin babası A.G.’ye ait olan tabanca ile oynadığı öğrenildi. Oynadığı tabancanın ateş
alması sonrasında kafasından yaralanan T.A.G.’nin çağrılan ambulans ile Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldüğü ancak yolda hayatını kaybettiği bildirildi.
Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki cenaze törenine Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal,Sarkışla
Kaymakamı Davut Gül, Bünyan Garnizon Komutanı Đbrahim Dağlı, Bünyan Emniyet Müdürü
Zeki Karslı ve Bünyan Đlçe Emniyetinde görevli polis memurları katıldı. Bünyan Müftüsü
Lokman Arslan’ın kıldırdığı cenaze namazı sırasında baba A.G. ve anne S.G. göz yaşlarına
hakim olamadı.Kılınan namaz sonrasında T.A.G.’nin cenazesi Şarkışla ilçe mezarlığında
toprağa verildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2995.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

DEVELĐLĐ ÇĐFTÇĐ 75 KĐLOLUK KABAK
YETĐŞTĐRDĐ
Kayseri’nin Develi ilçesinde meyve bahçesi ve seracılık işletmesi bulunan Ömer Güldeste,
Suudi Arabistan’dan getirdiği bal kabağı çekirdeklerinden bir metre boyunda ve 75 kilo
ağırlığında kabaklar yetiştirdi.

15 Eylül 2013 Pazar 12:25

Develi ilçesi Zile kasabasındaki Đlipınar mevkiinde meyve ihracatı yapan Ömer ve Đsa
Güldeste kardeşlerin yetiştirdiği 75 kilo ağırlığındaki kabaklar vatandaşların dikkatini
çekiyor. Tatlı kabağını deneme amaçlı yetiştirdiklerini söyleyen Ömer Güldeste, “Deneme
ekimlerinden büyük verim aldık. Özellikle kabakların 75 kilo ağırlığında olması bizi ve
görenleri şaşırtıyor. Yetiştirdiğimiz kabakları da oteller ve restoranlara satıyoruz. Kilosunu 3
TL’den sattığımız kabaklara eğer ki ilgi çok olursa önümüzdeki yıllarda da kabak ekimine
devam etmeyi düşünüyoruz” dedi.Ömer Güldeste, develi ovasında sulu tarıma geçilmesinin
tarım işletmelerinin artmasına katkı sağlayacağını belirterek, “Su kısıntısı yok, sadece planlı
ve sertifikalı tohum ekilerek verimli ürünler elde edilebilir” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2996.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

YAŞLI KADIN 6'NCI KATTAN DÜŞEREK
HAYATINI KAYBETTĐ
Kayseri'de 57 yaşındaki bir kadın, 6'ncı kattaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını
kaybetti.
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Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Salih Avgun Paşa Caddesi’nde ikamet eden emekli
öğretmen K.B. (57), sigara içerken pencereden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı
K.B., çevredekilerin olay yerine çağırdığı 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan K.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı.
Eşinden ayrı olduğu ve kardeşiyle beraber yaşadığı öğrenilen kadının, bir süredir psikolojik
tedavi gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, kadının düştüğü pencereden dakikalarca aşağıya bakan bir yakını dikkat çekti.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olayın düşme mi intihar mı olduğu araştırılıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2997.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

DOSYA MASRAFI MAĞDURLARI
MAHKEMEYE KOŞUYOR
Kayseri Barosu avukatlarından Mehmet Emin Kılcan, bankalardan kredi çekerken 'dosya
masrafı' adı altında paraları alınan vatandaşların, bu kesintiyi geri alabilmek için kendisine ve
meslektaşlarına yoğun bir şekilde başvuruda bulunduğunu söyledi.
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Avukat Mehmet Emin Kılcan, ''Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri, bankaların kredi
kullananlardan kestiği dosya masraflarını geri almak isteyenlerin dilekçeleri ile doldu'' dedi.
Konuyla
ilgili
açıklamalarda
bulunan
Avukat
Kılcan,
şunları
kaydetti:
''Günümüzde birçok vatandaşın bankalardan mağduriyeti söz konusu. Bu mağduriyetin önemli
bir bölümünü teşkil eden kısım da banka kredilerinden ötürü vatandaşlardan kesilen
masraflar. Bu masraflar birçok kalem adı altında yapılmaktadır. Aşağı yukarı 10-15 kalem
civarındadır. Bunlar özellikle dosya masrafı, işlem masrafı, istihbarat, ipotek, komisyon ve
yapılandırma ücreti gibi kalemlerdir. Bu maddelerin iadesine ilişkin aşağı yukarı 2010
yılından bu yana Yargıtay kararları ve içtihatları mevcut. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Kanunu'nda bu masrafların tüketici açısından haksız şart teşkil ettiğine ilişkin düzenleme söz
konusu ancak bu masrafların haksız şart olabilmesi için, tüketici açısından iyi niyet ürünü
olmaması, müzakere edilmemesi gibi şartlar aranmaktadır. Dolayısıyla tüketicinin bu
masrafları geri alabilmesi için birçok mevzuat ve Yargıtay içtihatları söz konusudur. Son 1
yılda hem tüketici mahkemeleri hem de ilçelerde bulunan hakem heyetleri artan başvurularla
yoğun bir mesai sarf etmektedir. Bu başvuruları, özellikle kredi mağdurları yapmaktadır.''
Vatandaşın bu konuda ne yapması gerektiğini de anlatan Kılcan, ''Şayet kesinti 1191 Türk
Lirası'nın altında ise, ilçelerde bulunan hakem heyetlerine, üstünde ise tüketici mahkemelerine
başvurabilirler. Đkisinde de bir avukattan yardım almalarını öneriyoruz. Özellikle belirteyim ki
bu konuda vekalet ücretini bankalardan tahsil ettiğimiz için ve tüketiciyi daha da mağdur
etmemek açısından ben de birçok meslektaşım da ücret talep etmiyor. Bugüne kadar tüketici
açısından verilmiş olumsuz bir karar henüz yok. Bende ve bildiğim bazı meslektaşlarımda bu
konu ile ilgili binlerce dosya var diyebilirim. Sadece 10 yılı geçerek zaman aşımına uğramış
olanlar dışında haksız kesintilerin tamamının tüketiciye verilmesini sağlıyoruz’’ dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2998.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

PROSTAT KANSERĐNE KAYSERĐ’DEN
ÇÖZÜM
Uzun yıllardır prostat kanserinin temel mekanizmaları üzerinde çalışan Kayserili Türk bilim
insanı Prof. Fahri Saatçioğlu ve ekibi, uluslararası önem taşıyan bir buluşa imza attı.
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Norveç’de Oslo Üniversitesi Yaşam Bilimleri Bölümü ve Oslo Üniversite Hastanesi Öğretim
Görevlisi ve Harvard Üniversite Misafir Araştırmacısı Prof. Saatçioğlu, prostat kanserinde
anahtar rol oynayan bir mekanizmayı ortaya çıkarıp ekibiyle birlikte bu mekanizmayı bozacak
farelerde
prostat
kanserini
iyileştirmeyi
başardı.
bir
yöntem
geliştirerek
Bilimsel çalışma, dünyada biyoloji bilimlerde en önde gelen bilimsel dergilerden biri olan
’Proceedings of National Academy of Sciences - PNAS’da yayınlandı.
Saatçioğlu, çalışmayla ilgili bilgi vererek, “Bu mekanizmanın merkezinde rol alan KLK4 adlı
geni yıllar once keşfetmiştik fakat prostat kanserindeki görevini bilmiyorduk. Ayrıca,
KLK4’un prostata özgün ekspresyonu olduğunu ve prostat kanser hücrelerinde büyümeyi
düzenlediğini de bilahare göstermiştik. Bu çalışmada ise KLK4 proteininin prostat kanser
hücrelerinin en temel sinyal yollarından ikisinin temelinde olduğunu bulduk. Öyle ki hücre
kültüründeki kanser hücrelerinde KLK4 yapımını baskıladığımızda hücreler büyüme
özelliklerini kaybedip, ’apoptoz’ dediğimiz program edilmiş hücre ölümüne yakalandılar. Bu
bulgular ışığında Amerika’da MD Anderson Kanser Enstitüsünden Dr. Bülent Özpolat ile bir
ortak çalışma yaptık. Bu deneylerde insan prostat kanseri tümörlerini farelerde büyüttük ve
nanoteknolojik bir yöntem kullanarak geliştirdiğimiz KLK4 baskılayıcı formülasyonu
doğrudan kana verdiğimizde tümörlerin birkaç hafta içinde küçülüp hemen hemen yok
olduğunu gördük. Amacımız bu yöntemi optimize ederek en kısa zamanda prostat kanserli
hastalarda denemek’’ diye konuştu.
Bu bulguların kendilerini bilimsel anlamda birçok yönden çok heyecanlandırdığını belirten
Prof. Saatçioğlu, ’’Prostat kanserinde ilk defa böylesine temel ve detaylı bir mekanizmayı
ortaya çıkardığımız için, bu bulgular ışığında prostat kanser hücrelerinin moleküler ve
hücresel yapısını daha iyi anlayabileceğiz. Buna ek olarak bu mekanizmayı kullanarak
insanlarda prostat kanserini tedavi etme olanağı çıktığından, bulgularımızın hem temel
çalışmalar ve hem de kliniğe yönelik uygulamalar açısından önemli olduğunu düşünüyorum’’
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h2999.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

20 YILDIR GECEKONDU ĐNŞA
EDĐLMEYEN ĐLÇE HANGĐSĐ?
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde son 20 yıldır
gecekondu inşa edilmediği, çünkü belediyenin başlatmış olduğu kentsel dönüşüm projesinin
vatandaşlardan tarafından benimsendiğini bildirdi.
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Đlk etapta Ferdi Tapu çalışması ile Yıldırım Beyazıt ve Gültepe mahallelerinde başlatılan
çalışmanın ilerleyen yıllar içerisinde 34 mahalle devam ettirildiğini, bugün ise başarı ile
gerçekleştirilmiş projeler olarak örnek gösterildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,
ilçe sınırları içerisinde şu anda kadar 2730 daire inşa ederek hak sahiplerine verdiklerini
belirtti.Kentsel dönüşüm projesi uygulanan semtlerin bugün ilçenin cazibe semtleri olduğunu
ve Kayseri’nin fiziki yapısı ile genel görünüşünün değiştiğini kaydeden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
“Belediye olarak kentsel dönüşüm uygulaması ile gecekondu sahiplerine, kamulaştırılan
alanlarda mülkü olanlara oturmaya hazır, her türlü sosyal donanımı olan daireler veriyoruz.
Dolayısı ile kimseyi evsiz bırakmıyoruz. Gültepe, Köşk, Melikgazi, Küçükali, Keykubat,
Kazımkarabekir, Nurihas, Gülük, Esenyurt, Hunat, Seyitgazi, Yenimahalle, Osman Kavuncu
gibi 34 mahalle bugün çok katlı binaları, sosyal ve spor alanları, kapalı pazaryerleri, spor
salonları, okulları ile prestijli semtler arasında yer almaktadır. Şu anda dahi 7 mahallede
toplam 374 dairenin yapımı devam ediyor” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3000.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

KOCASĐNAN'DAN ESNAFA RUHSAT
UYARISI
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, ruhsatın esnaf ve vatandaşın hakkını koruyan
garanti belgesi niteliğinde olduğunu, hafta sonu çalışmak durumunda olan esnafların da tatil
ruhsatı alması gerektiğini söyledi.
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Belediyenin, esnaf ve vatandaşın hakkını adaletli biçimde koruması için ruhsatın her 3 taraf
için yararlı ve gerekli olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, kanunların belediyelere
yüklediği görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde tarafların hukukunu koruyacak denetim
yaptıklarını vurguladı.Başkan Bekir Yıldız, her zaman esnafın lehine projeler geliştirdiklerine
dikkat çekerek, “Esnafın haksız rekabetten korunmasını istiyoruz. Ancak kalitenin artırılması
da vatandaşın hakkının da korunması bizim için öncelikli iştir. Ruhsat da bu noktada taraflar
için kritik bir öneme sahiptir. Tabii ki hafta sonunda çalışmak zorunda olan işletmeler var.
Kanun bu işletmelerin sahibi ve çalışanlarının da haftada bir dinlenmesini istiyor. Bu nedenle
ruhsat almaları gerekiyor” dedi.Esnafı sık-boğaz etmeden sürekli ruhsat denetimi
yaptıklarının altını çizen Başkan Bekir Yıldız, "Hafta Tatil Ruhsatı olmayan esnaf denetimler
sonucunda yasal sorumlulukları üstlenmek durumunda kalacak. Mağdur olmaması için ruhsatı
olmayan ya da belgeleri eksik olan esnafın en kısa zamanda almasını istiyoruz. Esnafın
gerekli ruhsatı alması kanun gereği olduğu gibi toplum ve kendi yararınadır" şeklinde
konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/ -h3001.html
Erişim Tarihi: 16.09.2013

