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Kayseri Ticaret Odası ve Ticaret Borsası seçimleri nihayet Cumartesi günü tamamlandı.
Kazasız belasız atlatılan seçimler herkese hayırlı olsun.
Dünya Ticaret Merkezinde yapılan Ticaret Odası seçimleri oldukça renkli geçti. Sabah erken
saatlerde gelmeye başlayan üyeleri ilk olarak adayların bahçeye kurulan çadırlarındaki
görevliler karşıladı. Burada üyelere nasıl oy kullanacaklarıyla ilgili bilgiler verilirken,
adayları destekleyen üyelerde çadırlarda oturarak sohbet ettiler. Oy kullanımının başlamasıyla
heyecan arttı ve akşam saat 17:00’ı gösterdiğinde ise bu heyecan zirveye ulaştı. Adayların
görevlendirdiği kişiler o sandıktan diğerine sonuçları almak için bayağı bir yoruldu. Yapılan
sayımlarda Adaylardan Ömer Gülsoy’un kırmızı, Mahmut Hiçyılmaz'ın mavi, Nuh Mehmet
Delikan'ın beyaz, Hüseyin Tekin'in sarı ve Bilgisayarcılar Meslek Komitesinin yeşil renkli
seçim pusulaları tek tek sayıldı. Neyse yazımı fazla uzatmadan seçimlerin sonuçlarına
gelirsek Mahmut Hiçyılmaz büyük fark atarak 27 meslek komitesinde birinci oldu. Seçimin
diğer favori ismi olan Ömer Gülsoy ise 8 meslek komitesinde kazandı ve aylardır süren seçim
kampanyasının renkli siması Nuh Mehmet Delikan ise 3 meslek komitesinde başarılı oldu.
Hüseyin Tekin’de kendi gurubunda seçilirken, Bilgisayarcılar Meslek Komitesinin bağımsız
yeşil pusulası da kazanan taraflar arasına girdi. Seçimlerin sonuçları böyle. Seçim sonunda
Mahmut Hiçyılmaz, ekibiyle birlikte gelen tebrikleri kabul ederken, gazetecilerin sorularını
cevaplandırdı. Fazla konuşmamaya özen gösteren Hiçyılmaz, KTO’nun yeni bir döneme
girdiğini belirterek, Oda da yapacağı yeniliklerin de şimdiden mesajını vermiş oldu. Bir ara
gençlerin yakın markajına maruz kalan Hiçyılmaz, bir anda kendini gençlerin omuzlarında
bularak, asker uğurlama merasimlerinde görmeye alışık olduğumuz havaya atıp tutma
gösterisini istemeyerek de olsa kabul etmek zorunda kaldı. Gençlerin coşkulu sloganları ise
seçim görevlisinin “ Taşkınlık Yapmayalım” uyarısıyla son buldu.
KTO seçiminin en ilginç anı ise mobilyacılara ait komite sonuçlarıyla ortaya çıktı. Sandık
açıldığında Hiçyılmaz ve Gülsoy’un oy sayıların eşitti. Durum karşısında ne yapacağını

şaşıran sandık başkanı yönetmeliği okuyarak kura çekilmesine karar verdi. Çekilen kurada da
Gülsoy’un listesi kazanırken, kazanan taraf büyük sevinç yaşadı.
Ne diyelim.
Kayseri Kayseri olalı böyle bir seçim dönemi yaşamamıştı. Bize bunu yaşatan adaylara
teşekkür ederiz.
Ancak herkesin üzerinde uzlaştığı bir noktayı da yazmadan geçmeyeyim. En azından 8-10
komitede birinci gelmesi beklenen Nuh Mehmet Delikan’ın sadece 3 meslek komitesinde
kazanması herkesi şaşırttı. Oysaki Delikan’ın verdiği yemeğe katılanların sayısını hesaplayıp
toplama çıkarma yapanlar seçimin galibi olarak Delikan’ı gösteriyordu.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı KTO seçimlerinde öyle kayda değer bir arbede ya da
tartışma yaşanmadı. Meslek komitesi seçimleri esnasında seçim alanında kısa süreli bir
gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında Ayakkabıcılar Meslek Komitesi Başkanı Mehmet
Saçmacı aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ederek
arbedeyi kısa sürede bitirdi.
Sonuç olarak, şimdi meslek komiteleri belirlendiğine göre, Meclis toplanarak yeni yönetim
kurulunu seçecek. Burada da tablo pek değişmez. Çünkü Mahmut Hiçyılmaz’ın kazandığı
komite sayısı tek başına çoğunluğu elde edecek ve yönetim kurulu Mahmut Hiçyılmaz’ın
başkanlığında oluşacak.
Şimdiden hayırlısı olsun.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/hicyilmaz-donemi-ve-secimden-notlar-makale,981.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kayseri Valisi Yılmaz Neden Gitti?
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz’ın valiler kararnamesiyle Kütahya’ya atanmasının yankıları
sürüyor. Vatandaşlar bu atamaya tepki gösterirken, bazı çevreler ise hayli memnun.
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Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseri-valisi-yilmaz-neden-gitti-h1987.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Gülveren Derneğinden Kermes
Bünyan Gülveren Derneği tarafından sosyal yardım kermesi düzenlendi.
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Bir Bünyan Müftü Vekili Vaiz Muzaffer Marangoz oğlunun duaları ile açılan kermese
Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Bünyan Belediye Başkan Vekili Mehmet Dağaşan ve
davetliler katıldı. Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkan Vekili Mehmet
Dağaşan ve davetliler ile birlikte kermesi gezerek, Dernek Başkanı Mustafa Çağlayan ve
Mütevelli Heyeti Başkanı Hakan Zorlu ile bir süre sohbet etti.Kermeste dernek üyeleri
tarafından hazırlanan hediyelik eşya reyonu, Semerkant Yayınlarının bulunduğu reyon ve ev
hanımları tarafından yapılan yemekler satışa çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/gulveren-derneginden-kermes-h1988.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kayseri'de Bahçede Düğün Yasaklanan Mahalleler
Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, gelen şikayetler nedeniyle belirlenen 130
mahallede düğünlerde ses yükselticilerle canlı müzik yapılması yasaklandı.
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Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Düğün, işyeri açılışları gibi açık hava
faaliyetlerinin düzenlenmesi esnasında vatandaşlarımızın gerek sokak aralarında gerekse
evlerinin bahçelerinde ses yükseltici cihazlar veya davul-zurna aracılığıyla düğün
faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve havai fişek kullanımı nedeniyle özellikle vatandaşlarımızın
yoğun olarak yaşadığı alanlarda gürültü konulu şikayetler gerçekleşmektedir” ifadesinde
bulunularak şikayetlerin arttığı bildirildi.Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Gürültü konulu şikayetler; özellikle sınav dönemleri olması, evlerde hasta ve küçük yaşta (05) çocuk bulunması ve vefat durumlarından kaynaklanmakta olup, Melikgazi, Kocasinan ve
Talaş ilçelerinde aşağıda listesi verilen merkez mahallelerinde düğün, asker uğurlama vb.
faaliyetinin gerçekleştirilmesinde canlı müzik (Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya
banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü)
kullanılmasının yasaklanması kararı alınmıştır.Bu kapsamda, düğün, açılış, kutlama vb.
etkinlikler düzenlemeyi planlayan vatandaşlarımızın adli ve idari para cezalar bakımından
mağduriyet yaşamamaları için canlı müzik kullanılması konusunda getirilen sınırlamama ve
yasaklamalara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir.Melikgazi, Kocasinan ve Talas
ilçelerinde aşağıda belirtilen mahallelerde düğün, asker uğurlama vb. faaliyetinin
gerçekleştirilmesinin canlı müzik (Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da
elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü) kullanılmasının
yasaklanması kararı alınmıştır.Melikgazi Đlçe Belediyesi MahalleleriOndokuz Mayıs, Otuz
Ağustos, Alpaslan, Altınoluk, Anafartalar, Anbar, Aydınlıkevler, Battalgazi, Becen, Caferbey,
Camiikebir, Cumhuriyet, Çorakçılar, Danişmentgazi, Eğribucak, Erenköy, Esentepe,
Esenyurt, Gavremoğlu, Germir, Gökkent, Gültepe, Gülük, Hunat, Hürriyet, Kalpaklıoğlu,
Karacaoğlu, Kayabağ, Kazım Karabekir, Kemeraltı, Keykubat, Kılıçaslan, Kiçikapı,
Kocatepe, Konaklar, Köşk, Küçükali, Küçük Mustafa, Melikgazi, Nazımbey, Nurihas, Osman
Kavuncu, Osmanlı, Sakarya, Selçuklu, Selimiye, Seyitgazi, Tacettin Veli. Tavlusun,
Tınaztepe, Yanıkoğlu, Yeni, Yeniköy, Yıldırım Beyazıt, Hisarcık Bahçelievler, Hisarcık
Đbrahim Tennuri, Đldem Gesi Fatih, Đldem Gesi Cumhuriyet, Mimarsinan Şirintepe,
Mimarsinan Fatih, Mimarsinan Demokrasi, Mimarsinan Bahçeli Evler Mahallleleri,
Kocasinan Đlçe Belediyesi MahalleleriAhi Evran, Alsancak, Barbaros, Beşparmak, Beyazşehir
(Cırgalan), Boztepe, Camiikebir, Cengiz Topel, Cırgalan, Cumhuriyet, Erciyesevler,
Esentepe, Fatih, Fevzi Çakmak, Feyzioğlu, Gazi Osman Paşa, Gevher Nesibe, Hacı Saki.
Hilal, Hoca Ahmet Yesevi, Đstasyon, Kocasinan, Mehmet Akif, Mevlana, Mimar Sinan,
Mithat Paşa, Oruç Reis, Örnekevler, Plevne, Sahabiye, Sanayi, Sancaktepe, Saray Bosna,
Serçeönü, Seyrani, Sümer, Şeker, Şirinevler, Talat Paşa, Tanpınar, Turgut Reis, Uğurevler,
Yavuzlar, Yavuz Selim, Yeni, Yeni Pervane, Yeni Doğan, Yenişehir, Yeşil, Yıldızevler,
Yunus Emre, Ziya Gökalp, Zümrüt, Erkilet Camikebir, Erkilet M.Akif Ersoy, Erkilet Dere,
Erkilet Osman Gazi, Erkilet General Emir. Erkilet 100. Yıl Mahalleleri,Talas Đlçe Belediyesi
Mahalleleri Bahçelievler, Han, Harman, Kiçiköy, Mevlana, Tablakaya, Yenidoğan, Yukarı
Mahalleleri, Yukarıda belirtilen mahallelerde Çevre ve Şehircilik Đl Müdürlüğü denetim
ekipleri, alınan karara aykırı olarak canlı müzik yayını ile düğün, asker uğurlama vb. faaliyeti
gerçekleştirilmesinin tespiti halinde, ilgililer hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince
idari para cezasının uygulanması yanı sıra yine ilgililer hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili

maddeleri gereğince de adli işlem yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç
duyurusunda bulunulacaktır.”
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-bahcede-dugun-yasaklanan-mahalleler-h1989.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kur'anı Güzel Okuma Semineri
Pınarbaşı Müftülüğünde görev yapan Đmam Hatip ve Müezzin-kayyımlar için Kuran-ı Kerimi
güzel okuma Semineri düzenlendi.
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Pınarbaşı Đlçe Müftülüğü tarafından Pınarbaşı Đmam hatip lisesi konferans salonun da "Cami
hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, vatandaşlarımıza daha etkin
ve verimli bir din hizmeti sunmak, ses-seda ve mana bütünlüğü içerisinde güzel okunmasını
sağlamak amacıyla, "Kur’an ı Kerimi Güzel Okuma Kursu" düzenlendiği belirtildi.
Kur’an ı Kerimi Güzel Okuma Kursuna Pınarbaşı ilçe müftülüğün de görev yapan 16 imam
hatip ve müezzin kayyım katıldı. Đlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, “Đmam Hatip ve Müezzin
Kayyımların daha üst seviyede Kur’anı okuyup, okutmalarını, cami hizmetlerini yürüten
personelin de, Kur'an-ı Kerim’in manasını da dikkate alarak güzel bir eda ile okumalarını
sağlamak amacıyla açılmaktadır” dedi. Müftü Açıkalın, hizmet içi eğitim kursu Rehber
Öğreticisi Selim Yıldırım hoca ya ve kursa katılan görevlilerle teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kurani-guzel-okuma-semineri-h1991.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Şehit Annelerinin En Acı Günü
En acı anneler gününü kutlayan şehit anneleri evlatlarını mezarlarını ziyaret etti.
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Kartal Şehitler Mezarlığı’nda, şehit evlatlarının mezarını ziyaret eden anneler, gözyaşları
içinde evlatlarını andı. Hatay’da meydana gelen saldırıyı kınayan Harp Malülü Gaziler Şehit
Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Haince, hunharca 42 tane
vatandaşımız hunharca katledildi. Bu patlama sonucu ölen şehitlerimize Allah’tan rahmet,
ailelerine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin dik durup, provokasyonlara gelmeden, Türk
Milleti’ne yakışır şekilde onlara karşı tepkimizi göstermemiz lazım. Suriye’deki iç
karışıklıkları iyice süzerek sınır güvenliklerimizin daha sıkı korunarak, dışarıdan gelen vatan
hainlerine karşı bizleri huzursuz etmek için gelenlere karşı daha iyi güvenlik tedbirleri
alınmasını ve yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.Annelerin, aile ve
toplumsal hayatın en önemli temel taşlarından biri olduğunu Yavuz, annelerin merhamet,
şefkat ve sevginin bütünleştiği kişi olduğunu, bu yüzden yüreklerinin hep evlat sevgisiyle
çarptığını dile getirdi. Yavuz, “Tarihimizde ve günümüzde vatanımıza ve milletimize hayırlı
evlatlar yatiştirmiş nice fedakar ve cefakar annelerimiz vardır. Bu annelerin yerlerini hiçbir
şey dolduramaz, dolduramayacaktır. Ülkemiz geçmişinde ve bugününde çok önemli
kahramanlıklar yaşamış ve sayısız unutulmaz kahraman anneler tanımıştır” diye konuştu.
Tüm şehit annelerine ve şehit eşlerine minnet ve şükran sunduklarını belirten Yavuz, “Onlar
ölümsüzlüğe uğurladığımız kahraman şehitlerimizin bizlere emanetidir. Şehitlerimizin
annelerine, eşlerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmanın, destek olmanın, acılarını
paylaşmanın asli görevi olduğunu unutmamalıyız. Anneler günü vesilesiyle bir kez daha
vurgulamak isterim ki, hayatın güzelliklerine layık olan baş tacımız, annelerimizin anneler
gününü kutluyor, tüm annelerimize sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı iletiyor,
şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır ve sağlıklı uzun ömürler dilerim”
şeklinde konuştu.Mezarlığa gelen şehit anneleri de, ne gece ne gündüzlerinin kaldığını,
acılarının her geçen gün daha da arttığını ve artık akan kanın durmasını istediklerini belirtti.
Evladının mezarını ziyarete gelen şehit annesi Esma Sönmez, kanın durmasını en çok şehit
annelerinin istediğini vurguladı. Sönmez, “O bize geleceği yerde biz ona gidiyoruz. Zaten
kanın durmasını en çok biz istiyoruz. En çok şehit anneleri istiyor. Ama böyle olmamalıydı.
Elini kolunu sallaya sallaya cezalandırılmadan, hiç değilse, çocuklarımızı orada katledenler,
şehit edenler cezasını çekmeliydi. Öbürleri gitsin. Yine bırakılsın, yine kan dursun. Biz
herkesten çok istiyoruz. Hiçbir şehit annesi ağlamasın” ifadelerini kullandı.
Şehit anneleri evlatlarının mezarı başında dualar okuyup gül bıraktı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/sehit-annelerinin-en-aci-gunu-h1992.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kayseri'de Çuvallar Dolusu Esrar Yakalandı
Kayseri polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çuvallar içinde toplam 502 kilo 900
gram esrar maddesi ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
doğu illerinden Kayseri’ye uyuştucu getirileceği şeklindeki istihbaratın ardından operasyon
düzenledi. Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin Sivas-Kayseri karayolunda yaptığı alışmalarda
B.B., N.K. ve M.K.’nın kullandığı otomobillerin durdurulduğu kaydedildi.M.K.’nın
kullandığı otomobilin içinde yapılan aramalarda 15 adet beyaz renkli çuvallar içinde üzerleri
streç naylon ile sarılı vaziyette 98 adet paketler halinde toplam ağırlığı 502 kilo 900 gram
esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi.Yakalanan zanlılar hakkında soruşturmanın
başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-cuvallar-dolusu-esrar-yakalandi-h1993.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

KASKĐ'nin Başı Kanala Çöp Atanlarla Dertte
KASKĐ Genel Müdürü Ender Batukan, kanalizasyona atılan yabancı cisimlerin ciddi
tıkanıklara sebebiyet verdiği için vatandaşların ve KASKĐ ekiplerinin zor durumda
kalmalarına neden olduğunu belirtti.
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Kayseri’nin altyapı konusunda herhangi bir probleminin olmadığını açıklayan Batukan,
“Altyapımız çok iyi, rögarlarımızın sistemli bir şekilde çalışmasına karşın, kanalizasyon
borularının içerisinde sürüklenemeyecek büyüklükte malzemelerin atılması, hem o bölgede
yaşayan vatandaşları, hem de bizleri zor durumda bırakıyor. Kanalları çöp tenekesi olarak
kullanmaktan bir an önce vazgeçmeliyiz,” dedi. Geçtiğimiz günlerde Karpuzatan
Pastırmacılar sitesinde yaşanan kanal tıkanıklığı konusunda, vatandaşları uyarmak amacıyla
kısa bilgi vermek istediğini kaydeden Batukan, “ 7 Mayıs salı günü, kurumumuza gelen kanal
taşma şikayeti üzerine, bölgeye hareket eden ekiplerimiz, uzun uğraşlar sonucunda tıkanıklığı
gidermiş ve sonrasında 3 gün boyunca kanal temizlik aracı ile bölgedeki kanalizasyon
hatlarında temizlik yapmak zorunda kalmıştır. Tıkanıklığa neden olan şey ise ne yazık ki; bir
kanala atılmaması gereken, hayvan bağlamakta kullanılan kalın ipler, çuval, paçavra, bağırsak
parçaları, karın içleri ve oldukça fazla miktarda yağ olmuştur,” diye konuştu.
Şehrin kanal hizmetini yerine getirmek için titiz bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Batukan,
“ Atıklar konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyen kişiler, hem kendilerini hem de KASKĐ
ekiplerini mağdur ediyorlar. Üstelik hiçbir ön arıtma yapılmadan bu tehlikeli atıkların
kanalizasyon hattına atılması çevre sağlığını da tehdit ediyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın
kanal kullanımı konusunda daha dikkatli davranarak, çöplerini kanalizasyon hatlarına değil,
çöp tenekelerine atmalarını önemle rica ediyorum,” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kaskinin-basi-kanala-cop-atanlarla-dertte-h1996.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

En Başarı Başkan Anketi
Yapılan tüm anketlerde 'En Başarılı Belediye Başkanı' seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Özhaseki, son olarak MAK Danışmanlık şirketi tarafından yapılan ankette
de zirvede yer aldı.
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Yaklaşan yerel seçimler öncesi MAK Danışmanlık şirketinin yaptığı ankete göre Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, yüzde 52'lik oranla tüm Türkiye'de en
başarılı belediye başkanı seçildi.MAK Danışmanlık şirketi, yerel seçimlere bir yıldan az bir
süre kala 40 bin vatandaşla görüşerek belediye başkanlarının performanslarını değerlendirdi.
Yapılan yerel seçim anketinde "Belediye başkanınızı başarılı buluyor musunuz?' sorusuna

verilen cevaplarda Başkan Özhaseki, aldığı %52 oy oranı ile zirveye oturdu. Đstanbul'da Kadir
Topbaş'ı başarılı bulanların oranı % 41, Ankara'da Melih Gökçek'i başarılı bulanların oranı %
38, Đzmir'de ise Aziz Kocaoğlu'nu başarılı bulanların oranı % 32 oldu.
Bu sonuçlara göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, bir kez daha
zirvede yer alarak başarısını tescillemiş oldu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/en-basari-baskan-anketi-h1997.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

MHP Kocasinan Teşkilatı Çalışmaları Hızlandırdı
Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Đlçe Teşkilatı tarafından yapılan Mahalle toplantılarının
ikincisi Kocasinan Đlçesine bağlı Kocasinan Mahallesinde yapıldı.

13 Mayıs 2013 Pazartesi 17:48

Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Đl Sekreteri Resul Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi
Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok, Ülkücü Đşçiler Derneği Başkanı Mehmet Cıngıllı,
Kocasinan Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri Ali Cenk ve Kazım Hasilik
katıldı.
Mahalle toplantısının açılış konuşmasını yapan Milliyetçi Hareket Partisi Đl Sekreteri Resul
Şahin, Ülke gündeminde yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Şahin, Reyhanlı’da yaşanan hain
saldırıyı lanetle ve şiddetle kınadı. Türkiye’de Türk-Kürt sorununun olmadığını ifade eden
Şahin, “ Ülkenin Bölünmez Bütünlüğünü her yerde ve her zaman söyleyeceğiz” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan Đlçe Başkanı Serkan Tok ise yaptığı konuşmada
Kocasinan Bölgesinin 20 yıldır AKP’li Belediyeciler tarafından yönetildiğini belirterek “ 20
yıldır belediye Başkanlığı yapan başkan “yoruldu” diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi
olarak vatandaşların oylarına talip olduklarını ifade eden Tok, toplantıya ev sahipliği yapan
Yıldırım Ailesi sakinlerine teşekkür etti.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/siyaset/mhp-kocasinan-teskilati-calismalari-hizlandirdi-h1998.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kayserili Asker Đntihar Etti
Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Ballı Taburu’nda bir askerin girdiği bunalım sonucu
intihar ettiği iddia edildi.

14 Mayıs 2013 Salı 11:50

Edinilen bilgiye göre, dün gece yarısı Uludere ilçesinde bulunan Ballı Taburu’nda Murat B.
isimli asker, girdiği psikolojik bunalım sonucu silahıyla intihar etti. Helikopterle Şırnak
Askeri Hastanesi’ne kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayla
ilgili soruşturma başlatılırken, askerin naaşının memleketi olan Kayseri'nin Tomarza ilçesine
bağlı Çömlekçi Köyünde defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayserli-asker-intihar-etti-h2000.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Melikgazi'nin 2012 Geliri 160 Milyon TL Oldu
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Meclisince 2012
gelir bütçesinin Mali ve Bütçe komisyonlarda görüşülerek meclis gündeminde oylandığını
bildirdi.
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2012 yılı bütçesinin 172 milyon TL olduğunu ve bu gelirin 160 milyon TL. ‘nin elde
edildiğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, 2012 yılında gelir bütçesinin
gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin tamamını karşıladığını ve yüzde 93 ile

gerçekleştirildiğini belirtti.2012 yılı bütçesinde gerçekleşmeyen yüzde 7’lik bütçenin arsa
satışların istenildiği gibi olmamasından kaynaklandığını ifade eden Başkan Memduh
Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi.“Melikgazi Belediyesi gerçekçi bir bütçe ile
her zaman hizmetin ve yatırım merkezi olmuştur. 2012 yılı bütçemiz 160 milyon TL idi.
Ancak daha sonra 12 milyon TL’lik ek bütçe yapılarak yatırım ve hizmetlere devam edildi.
2013 yılı bütçemiz ise 225 milyon TL‘ dir. Nüfusumuz 510 bin ise demek oluyor ki her
Melikgazili için 441 TL yatırım yapacağız. Ancak yapılan yatırımlar sadece Melikgazililer
için değildir biz Kayserimizin yüzde 50 ‘sine hizmet veriyoruz. Hatta çarşı, alış veriş
merkezleri, Kale, kapalı çarşı gibi tarihi mekânlar, sanayi merkezlerin bizim bölgemizde
olmasından dolayı gündüz nüfusumuzun 650 bini bulmaktadır. 2012 yılı bütçesinin yüzde
75’i yatırım ve hizmete dönüştürülmüştür. “Başkan Memduh Büyükkılıç, 2012 bütçesinin
yüzde 93 olarak gerçekleşmesinin önemli olduğunu çünkü bu bütçenin hizmet bütçesi
olmasının bir bakıma kanıtladığını sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/melikgazinin-2012-geliri-160-milyon-tl-oldu-h2003.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

11 Yaşındaki Kız Đntihara Kalkıştı
Kayseri’de, 11 yaşındaki kız çocuğu ailevi sorunlar nedeniyle bir inşaatın 7. katına çıkarak
intihar etmek istedi. Küçük kızın intihar girişimi, amatör bir kamera tarafından görüntülendi.
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Edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki S.M., ailevi sorunlardan bunalıma girip Talas ilçesine bağlı
Yenidoğan Mahallesi'nde 10 katlı bir inşaatın 7. katına çıkarak intihar etmek istedi. Küçük
kızı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
S.M.'nin bulunduğu kata çıkan polis ekipleri, konuşarak küçük kızı ikna etmeye çalıştı. Polis
ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonrasında küçük S.M. ikna edildi.
Polis ekipleri tarafından inşaattan indirilen S.M.'nin doktor kontrolünden geçirildiği ve olayla
ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/11-yasindaki-kiz-intihara-kalkisti-h2005.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Argıncık’ta Kentsel Dönüşüme ‘Şerefiye’ Engeli
Kayseri’nin birçok mahallesinde gecekonduların yerine modern yapıların yapımının
tamamlanması rağmen, Argıncık bölgesinde belediyelerin talep ettiği yüksek ‘şerefiye’ payı
yüzünden bu bölgede kentsel dönüşüm oldukça yavaş ilerliyor.
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Barboros, Beşparmak, Esentepe, Keykubat, Gültepe ve Yıldırım Beyazıt gibi mahallelerde
planlı şehirleşmenin güzel örnekleri ortaya konurken, ne yazık ki gecekondu yapılaşmasının
şehrimizdeki son örneği Argıncık’ta arsa sahipleri ve müteahitlerden talep edilen yüksek
‘şerefiye’ bedeli bu bölgenin hâlâ geri kalmasının en önemli nedeni olarak görülüyor.
Neredeyse tüm geçişin tek bir cadde üzerinden yapılmasının getirdiği trafik problemiyle her
gün iç içe olan Argıncık bölgesinde yaşayan 100 bin civarındaki nüfus, bu kentsel dönüşüm
çerçevesinde geniş ve modernize cadde ve sokaklarla beraber, düzenli yapılaşmaya geçeceği
günleri umutla bekliyor. Belediyenin talep ettiği imar ‘şerefiye’ payı yüzünden, bir gecekondu
sahibine bir apartman dairesi verdikleri durumda işin içinden çıkmanın mümkün olmadığını
ifade eden Đnşaat Müteahhitleri, ‘hem arsanın üçte birini Belediyeye terk edip hem de en az
bir daire parası kadar tutarı Belediye’ye ‘şerefiye’ olarak verdiklerinde işin içinden
çıkmalarının mümkün olmadığını’ belirtiyorlar.Gecekondu sahipleri ise arsalarına bir çok
Đnşaat Müteahhidi’nin daire karşılığı talip olduğunu ve ne yazık ki Belediye ile görüşüp
istenen yüksek meblağlı ‘şerefiye’ payı yüzünden vazgeçmek durumunda kaldıklarını
belirtiyorlar.
Metropol şehrin önemli bir nüfusunu barındıran, kent merkezine beş kilometre mesafedeki bir
semtte nüfusun önemli bir bölümü hâlâ gecekondularında yaşamak durumunda kalıyorlar.
Argıncık’taki Toptancılar Sitesi’nin anlamını yitirerek Mimarsinan OSB’ye, Hal
Kompleksi’nin Horsana Çayırı’na taşınma sürecinin devam ettiği Argıncık’ta, küçük sanayici
ve esnaf için düşünülen 40 yıllık miadını dolduran imalatçı sitelerinin de bu kentsel dönüşüm
çerçevesinde modernize edilmesi gerekiyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/argincikta-kentsel-donusume-serefiye-engeli-h2007.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Atsız ile Đlgili Davada Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı
Kayseri Đl Özel Đdaresi Genel Sekreterliği yaptığı dönemde, devleti zarara uğratmak ve kamu
malını kendi menfaati için kullanmak iddiasıyla dava açılan Mustafa Atsız ile ilgili yeni
bilgiler ortaya çıkıyor.
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17 Ocak tarihinde Kayseri’de ki görevinden alınan Mustafa Atsız ile ilgili hazırlanan
iddianamenin kabul edilmesi sonrasında iddianamede sadece kurum araçlarıyla ilgili olarak
değil, Adliye karşısındaki otopark konusunda da yaptığı uygulamalardan ceza gelebileceği
ifade ediliyor. Kayserispor adına kullanıldığı söylenen otoparkta 5 yıl boyunca elde edilen ve
trilyonları bulan kazancın Kayserispor’un kasasına girmediği iddiaları ise olayın çok farklı
boyut kazanacağı yorumlarının yapılmasına neden oldu.Ayrıca Mustafa Atsız ile ilgili olarak
Oymaağaç köyünde Kayseri’de görev yapmadığı dönemde “ Köy Yerleşim Alanı”
planlamasında köylülere verilen arsalardan aldığı ve bu arsaların düzenlenmesi için Özel
Đdareye ait iş makinelerini kullandığının tespit edildiği öğrenildi. Atsız’ın bu iddialarla ilgili
olarak kendisinden iş makineleri ile ilgili istenen GPRS kayıtlarını “ 3 ay saklanabildiği”
yönün beyanda bulunarak vermediği belirtilirken, daha sonra yapılan araştırmalarda bu
kayıtların hepsine ulaşıldığı öğrenildi. Ayrıca Mustafa Atsız’ın özel bir şirketten kiraladığı
son model “ Jeep” i de kendi işleri için kullandığı ve yakıt masraflarını ise Özel Đdareye
ödettiği yönünde bilgiler Atsız ile ilgili hazırlanan iddianamede yer alıyor.
Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan dava ile ilgili olarak hazırlanan iddianamenin kabul
edildiği ve davanın bir ay içerisinde başlayabileceği söylenirken, Mustafa Atsız’ın hala
raporlu olduğu öğrenildi. (Kayseri Gündem Gazetesi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/atsiz-ile-ilgili-davada-yeni-bilgiler-ortaya-cikti-h2009.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Vali Yılmaz Kayseri'den Alnı Açık Gitti
Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valiliğinden Kütahya Valiliğine atanan Şerif Yılmaz,
Mevlana'nın sözü ile Kayseri'ye veda etti: ''Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan
çamurlaşmamaktır'' dedi.
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Kayseri'den ayrılmadan önce Valilik makamında basın açıklaması yapan Vali Şerif Yılmaz,
“29 Mayıs 1986’da başladığım memuriyetimin 10. ilini tamamladım. 11. görev yerim olan
Kütahya’ya gideceğim. Kayseri 2. Valilik görevimdi. Bize görev verilen her yerde başarılı
olmaya çalıştık. 23 Ağustos 2012 tarihinde buraya atandığımda söylediğim söz, bu makamlar
gelip geçicidir. Ben bunu belirtmiştim. Ben alnımın akı ile görevimi layığı ile yapmanın
mutluluğunu yaşayacağım” diye konuştu.Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Yurdun
her yerinde arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret gösterdik. Bunu
en ücra köşede yaşayan insanımızın duası ile yaptığımızı ümit ediyorum. Đnşallah bize verilen
bu emaneti ve görevi hakkıyla yerine getirmişizdir. O nedenle bugün buradan ayrılırken gönül
huzuru ile ayrılıyorum. Hz. Ömer’in bir sözü var, 'Fırat kenarında aşırırsa bir kurt bir koyunu,
korkarım adl-i ilahi sorar onu Ömer’den' der. Biz bu sorumluluk içerisinde görev yapmaya
çalıştık. Daha 2 gün önce Tomarza’da kaybolan bir kardeşimiz çocuğu ile beraber
bulunduğunda yaşadığım mutluluğu kimse ifade edemez. Bu süre içerisinde yasaların bize
verdiği görevi ve manevi olarak yapmamız gereken mesuliyetleri idrak ederek bu belirttiğim
öğüt, bir hastanenizde eğer bir vatandaşımızın yanlış tedaviden dolayı vücudunda hasar
meydana geliyorsa, ben onun hesabını sormak zorundayım. Ben onun için diyorum ki biz Hz.
Ömer’in sözünün dışına çıkamayız. Onu yerine getiririz. Bugün de alnımızın akı ile veda
edeceğiz. Buradan Kayserili hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Haklarını helal etmelerini
istiyorum.”
Kayseri’de yapılması gerekenleri yaptığını ifade eden Yılmaz, “Hiç keşke dediğim olmadı.
Ben yapmam gereken ne varsa yaptığımı düşünüyorum. Yaptığım işlerden dolayı hesap
veremeyeceğim hiç bir şey yok. Hiçbir arkadaşımı da hesap veremeyeceğim hiçbir işle ilgili
zorlamadım. Valilik süreli bir görev değildir. Bir gün de olabilir, 1 ay da olabilir 10 yıl da
olabilir, burada bir süre yoktur. Nerede görev verilirse orada yapılır. Esas olan görevin
yapılmasıdır. Biz kendimizin de geldiği yeri bilerek, fakir fukaranın ve garibin nerede olursa
olsun derdi ile dertlendik, onların sorunlarını bizzat yaşadık. Tüm arkadaşlarım bana destek
ve yardımcı oldular ve bu sorunları çözdük. Gittiğimiz yerde de hizmet vermeye devam

edeceğiz. Sizlere Hz. Mevlana’nın sözü ile veda etmek istiyorum, ‘Topraktan geldik, toprağa
gideceğiz
mühim
olan
çamurlaşmamaktır''
ifadelerini
kullandı.
Vali Yılmaz, açıklamasının ardından Valilik önünde düzenlenen törende il idari mülki
amirleri ve çalışanları ile vedalaştıktan sonra tören mangası ile uğurlandı. Vali Yılmaz,
aracına bindikten sonra basın mensuplarına el salladı.VATANDAŞ ATAMAYA
TEPKĐLĐSon valiler kararnamesiyle Kütahya’ya atanan Vali Yılmaz’ın Kayseri’den
gitmesiyle ilgili tepkiler sürerken, Özel Đdaresi eski Genel Sekreteri Mustafa Atsız ile ilgili
soruşturmaları ve görevden alınması nedeniyle Şerif Yılmaz’ın başka bir ile atandığı görüşünü
savunanlar oldukça fazla. Kayseri kamuoyu da Vali Yılmaz’a haksızlık yapıldığını belirterek,
“ Hiç yoktan sayın Valimiz, bir yolsuzluk, görevini yapamama, yada daha başka bir sebeple
gönderilmiyor. Kayseri’de yanlış olan bir şeyi düzelttiği için gönderiliyor. Bunu çok iyi
biliyoruz. Buna sebep olanlarda bir gün hesap vereceklerdir. Yani Valimiz Şerif Yılmaz,
Kayseri’de bazılarına bir beden büyük geldi” diye konuştular.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/vali-yilmaz-kayseriden-alni-acik-gitti-h2010.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

ABD Başkanına Yazdığı Mektubu Verecek
Mavi Marmara gemisinde Đsrail komandolarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Furkan
Doğan’ın babası Ahmet Doğan, “ABD Başkanı Obama’ya ulaştırılmak üzere mektup yazdım
ve Başbakanımıza ilettim. Başbakanımız mektubu bizzat benim vermemi ve randevu alırsak
görüşmemi istedi ve kafileye dahil oldum” dedi.
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Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Washington ziyaretinde kafileye dahil olan Furkan
Doğan’ın babası Ahmet Doğan, “ABD Başkanı Obama’dan randevu istemek için mektup
yazdım. Mektubun iletilmesi için Başbakan ile görüştüm. Başbakanımız mektubu bizzat
vermemi, randevu alınabilirse yine bizzat benim görüşmemi istedi ve apar topar kafileye dahil
oldum” diye konuştu. Ahmet Doğan, mektupta Furkan’ı anlattığını belirterek, yaşantısı
hakkında bilgi verdiğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/abd-baskanina-yazdigi-mektubu-verecek-h2011.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kayseri'de Vali Götüren Kayıp Trilyonlar
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz'ın Kütahya'ya atanmasıyla ilgili olarak ilginç bir iddia ortaya
atıldı.
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2005 yılında Adliye binası önünde bulunan Ahmet Paşa Đlköğretim Okulu’nun
yıkılmasından sonra Kayserispor’a işletmesi için verildiği öne sürülen otoparktan elde
edilen gelirlerin nerede olduğu bir muamma.Konuyu araştıran ce kamuya ait bu
paraların peşine düşen Vali Şerif Yılmaz, sürpriz bir kararla Kayseri'den gönderildi.
Đlginç otopark hikâyesi…2006 yılında Otopark Kayserispor Oto parkı adıyla paralı araç
girişi için faaliyetine başladı. Bir müddet sonra vatandaşların maliyeye şikâyeti üzerine bu
otopark’ı işletmesi için Kayserispor tesisler amiri Erdal Duran isimli kişiye maliyeye kayıt ve
otopark için para tahsil makbuzu bastırıldı. 2007 yılında dönemin valisi Mevlüt Bilici,
Otopark üzerindeki arsa sahiplerinin yoğun şikâyeti üzerine Đl Özel Đdare’ye bir uyarı yazısı
gönderdi. Đl Özel Đdare tarafından bu uyarı hiç dikkate alınmayınca vatandaşların şikâyetleri
artarak devam etti. Valiliğe, Đl Özel Đdareye yapılan şikâyetlerin hiçbirisi değerlendirilmedi ve
en son 14 Aralık 2012 tarihinde bir vatandaş tarafından Cumhuriyet Savcılığına çok detaylı
bir şikayet başvurusu yapıldı. Bu şikâyette Đl Özel Đdare sekreteri Mustafa Atsız, Kayserispor
Kulübü Başkanı Recep Mamur ve Kayserispor çalışanı Erdal Duran’dan şikayetçi olundu.
Savcılık bu şikâyet üzerine harekete geçti. Kayseri’ye atanan yeni vali Şerif Yılmaz olayı
detaylı bir şekilde araştırma talimatı verdi. Belediyeler, Đl Özel Đdare ve ilgili hiçbir kurumdan
resmi bir izni olmadığı ortaya çıkan bu otopark işletmesi ile ilgili Đl Özel Đdaresi Genel
sekreteri Mustafa Adsız hakkında görevini ihmal ve haksız kazanç suçlarından soruşturma
açılmasına izin verildi. Bunun üzerine Adsız, Đçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.
Kayseri’ye gelen mülkiye müfettişi, olayın tüm taraflarıyla görüşerek geniş kapsamlı bir rapor
hazırladı. Vali Şerif Yılmaz, olayın takibini sürdürürken sürpriz bir kararla Kütahya valiliğine
atandı.
Đki ayrı ifade! (Karakoldaki ifade)Otopark Đşletmeciliğini resmen yapan Erdal Duran isimli
kişi konuyla ilgili önce 7 Ocak 2013 tarihinde Reşat Vural Polis Merkezinde ifade verdi.
Đfadesinde, Kayserispor Kulübünün vergi mükellefi olmadığı için yönetim kurulu tarafından
kendisinin vergi mükellefi olmasını istediklerini ve bu teklifi kabul ettiğini söyleyen Duran, “
Bu otopark Kayserispor adına işletilmesi için beni vergi mükellefi olarak gösterdiler. Bu
otoparktan elde edilen gelir Kayserispor’a gitmektedir. Otopark ile ilgili bir usulsüzlük söz

konusu değildir.”şeklinde konuştu. (Savcılıktaki ifade)13 Mart 2013 günü Cumhuriyet
Savcılığına giden Erdal Dural, burada verdiği ifade ile şaşırttı. Cumhuriyet savcılığında,
Karakolda verdiği ifadelerden tek bir kelime dahi etmeyen Duran, tutanakta şunları söyledi. “
Gelirlerin Kayserispor’a gittiği doğru değildir. Kayserispor’un fanatik taraftarıyım ve
görevlisiyim. Otoparktan kazandığım paralarla Kayserispor yaş gruplarındaki çocuklara çeşitli
yardımlar yaptım. Paraların bu şekilde Kayserispor’a gittiğini anlatmak istedim. Bu işin yanlış
olduğunu söyleselerdi ben bu işe bulaşmazdım. Daha önce verdiğim ifadeler yanlış
anlaşılmıştır. Đfademi saat sabah 08.00’da aldılar. Dozerlerle, kepçelerle geldiler ve çok
korkmuştum. Burası benim özel iş yerimdi. Elde ettiğim geliri kendime harcıyordum. Burada
çok büyük paralar kazanmadım. 2 Tl, 4 TL, ve en son 5 TL olarak araç başı ücret alındı.
Çocuklara para harcadım. Kulübe para aktarmam söz konusu değildir.”
Vali Şerif Yılmaz’ı, Đl Özel idare Genel Sekreteri Mustafa Adsız’ı Kayseri’den gönderen
Otopark meselesinin bundan sonra kime ya da kimlere sıçrayacağı kafalarda soru işareti
bırakırken, yeni Vali Orhan Düzgün’ün de bu konu hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak
ediliyor. (Kayseri Gündem Gazetesi)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseride-vali-goturen-kayip-trilyonlar-h2008.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Dağda Kaybolan Anne ve Kızı 1 Gün Sonra Bulundu
Kayseri’nin Develi ilçesinde kozalak toplamak için dağa çıkan anne ve kızı dağda kayboldu.
Anne ve kızından haber alınamaması üzerine arama çalışması yapan jandarma ekipleri anne
ve kızına ulaştı.

15 Mayıs 2013 Çarşamba 13:36

Edinilen bilgiye göre Develi’nin Küçükkünye köyünde yaşanan olayda anne H.B. ve kızı D.B.
kozalak toplamak için köyden uzaklaştı. Anne ve kızına köyden uzaklaştıktan sonra haber
alınamaması üzerine olay, jandarmaya bildirildi. Jandarma ekipleri aldıkları ihbar üzerine
arama ve kurtarma köpeği ile iz takip köpeğiyle anne ve kızı arama çalışmalarına başladı.
Kaybolan anne ve kızının bulunmasına yönelik yapılan aramalara, bölgenin aşırı sarp kayalık,
ormanlık ve havanın karanlık olması nedeniyle gece saatlerinde son verildi. Jandarma, sabah
saatleri itibariyle havanın da aydınlanması ile birlikte harekete geçerek arama çalışmalarını
tekrar başlattı. Yapılan aramalar sonucunda, anne ve kızı bugün saat 11.20’de Sarıkaya köyü

Berçin Yaylası Tomos Tepe bölgesinde sağ olarak bulundu. Anne H.B. ve kızı D.B. Sarıkaya
köyüne indirilerek 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Anne ve kızı daha sonra Develi Devlet
Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/dagda-kaybolan-anne-ve-kizi-1-gun-sonra-bulundu-h2012.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

5 Kişi Hem Dövdü Hemde Bıçakladı
Kayseri’de meydana gelen bıçaklı kavgada erkek kuaförü olduğu örenilen bir kişi öldüresiye
dövüldükten sonra bıçaklandı.

15 Mayıs 2013 Çarşamba 17:17

Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Yavuzlar mahallesinde gerçekleşen olayda erkek
kuaförlüğü yapan Y.A. (28) ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen 5 kişi tarafından
bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen eden
112 ilk yardım ekipleri yaralı Y.A.’yı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Karnından bıçaklanan ve kafatasında çatlak olduğu tespit edilen Y.A.’nın tedavisinin devam
ettiği bildirildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/5-kisi-hem-dovdu-hemde-bicakladi-h2016.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kayseri'de Asayiş Haberleri
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

15 Mayıs 2013 Çarşamba 17:20

- PINARBAŞI’DA TRAFĐK KAZASI: 7 YARALI
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesine bağlı Beyçayırı köyü yakınlarında meydana gelen
trafik kazasında A.K.’nın kullandığı minibüsün yolun yağmurlu ve kaygan olması nedeniyle
devrildiği öğrenildi. Meydana gelen kazada minibüs şoförü A.K. ile minibüste yolcu olarak
bulunan M.K., I.K., C.K., M.K., I.K. ve F.K.’nın yaralandığı bildirildi. Yaralıların Pınarbaşı
Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.
- SARIZ’DA TRAFĐK KAZASI: 1 ÖLÜ
Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü. Edinilen bilgiye
göre Sarız ilçesine bağlı Çörekdere köyü yakınlarında meydana gelen olayda F,.Ü.’nün
kullandığı otomobilin yolun yağmurlu ve kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini
kaybettiği öğrenildi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla attığı ve otomobil
sürücüsü F.Ü.’nün otomobilde sıkışarak hayatını kaybettiği bildirildi.
- ĐKĐ KĐŞĐ YEDĐKLERĐ MANTARDAN ZEHĐRLENDĐ
Kayseri’de yedikleri mantardan zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre
Kocasinan ilçesine bağlı Gaziler Beldesinde araziden topladıkları zehirli mantarları yiyen
Ö.T. ve F.T.’nin zehirlendiği öğrenildi. Zehirlenen iki kişinin ilk tedavilerinin yapılmasının
ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin
bulunmadığı bildirildi.
- 450 KĐLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇĐRĐLDĐ
Kayseri’de, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 450 kilo kaçak tütün ele
geçirildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin Sarız ilçesine bağlı Ayranlık köyünde
yaptığı çalışmalarda bir yolcu otobüsünün bagajında 9 adet çuval içinde toplam 450 kilo
ağırlığında kaçak tütün ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Đ.B.’nin yakalanarak
gözaltına alındığı ve hakkında yapılan soruşturma sonrasında 3 bin 307 TL para cezası
kesildiği bildirildi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseride-asayis-haberleri-h2017.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Polislerin Bulunduğu Otomobil Şarampole Uçtu
Diyarbakır’dan görevden dönen polis memurlarının bulunduğu otomobilin Kayseri'de
şarampole uçması sonucu bir polis şehit olurken , 2 kişi yaralandı.

16 Mayıs 2013 Perşembe 12:07

Edinilen bilgiye göre 25 yaşındaki Recep D.'nin kullandığı 34 UVA 98 plakalı otomobil,
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada
Đstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde
görevli 31 yaşındaki Gökmen Açıkgözşehit olurken , yaralanan Recep D. ve Bünyamin Atak
((28) Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma
başlatıldığını bildirdi. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/polislerin-bulundugu-otomobil-sarampole-uctu-h2021.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kayseri'nin Yeni Valisi Göreve Başladı
Son çıkan Valiler Kararnamesi ile Ordu’dan Kayseri’ye atanan Vali Orhan Düzgün,
Kayseri’ye geldi ve göreve başladı.

16 Mayıs 2013 Perşembe 17:43

Kayseri Valiliği önünde düzenlenen tören ile karşılanan Vali Orhan Düzgün, il idari mülki
amirleri ile tanıştı ve daha sonra tören mangasını selamladı. Valilik makamına geçen Vali
Orhan Düzgün, makamında bir basın açıklaması yaptı. Vali Düzgün yaptığı açıklamasında,
“Kayseri Valiliği görevine başlamış bulunuyorum. Görev sürecim boyunca Kayseri’deki sivil
toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın, meslek odalarımızın, milletvekillerimizin, siyasi
parti teşkilatlarımızın, belediye başkanlarımızın ve en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın
himayelerinde Kayseri’ye hizmet etmeye çalışacağız” diye konuştu. Kayseri’nin çok eski bir
tarihe sahip olduğunu ifade eden Düzgün, “Kayseri’nin yaklaşık 6 bin yıllık bir tarihi var.
tarih boyunca Hititlerden Selçuklulara ondan da Osmanlılara kadar çok önemli bir merkez
haline gelmiş, Anadolu’nun en büyük yerleşim alanları arasında yer almış ve günümüzde de
bu önemini devam ettiren özellikle bir ticaret ve sanayi kenti olarak Türkiye’nin önde gelen
şehirleri arasında yer alan bir kent durumundadır. O nedenle Kayseri vilayetinde görev
yapmak gerçekten benim açımdan da onur verici bir görev olacak” açıklamasında bulundu.
Kayseri’deki görev süresi boyunca iyi bir şekilde hizmet vereceğini dile getiren Düzgün,
“Kayseri sanayileşme bakımından Türkiye’nin önde gelen vilayetleri arasında yer alıyor.
Tarihi ve kültürel geçmişi de çok yoğun. Bu nedenle Kasyeri’nin kültür yönlerini de ön plana
çıkarmak Selçuklu medeniyeti başta olmak üzere daha önceki Hitit medeniyeti ve bugün ki
ticaretin kaynağı olarak isimlendirebileceğimiz Asur ticaret kolonlarından bugüne kadar gelen
süreçte Kayseri’nin sosyo-kültürel yönlerini de ön plana çıkarmayı arzu ediyoruz”
ifadelerinde bulundu. Erciyes Kayak Merkezi’nin önemine değinen Düzgün, “Erciyes Kayak

Merkezi’nin önemli bir aşamaya geldiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.
Đnşallah Erciyes kış turizmi adına Türkiye’nin en önde gelen merkezleri arasında yer alacak.
Burada gelecekte uluslararası bir olimpiyat düzenlenmesi yönünde çalışmalarımız olacak”
diye konuştu. Düzgün, “Buradaki görev sürecim boyunca bütün kamu görevlisi
arkadaşlarımızla kamu kaynaklarının etkin kullanımı, yerinde kullanımı, israf edilmemesi,
hususi kullanılmaması yönünde de gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Bu nedenle bütün
arkadaşlarıma burada uyum içerisinde işbirliği içerisinde iyi bir çalışma dönemi diliyorum”
şeklinde konuştu. Bu gecenin Regaip Kandili olması münasebetiyle bir mesaj veren Düzgün,
“Regaip Kandili’nin arefesinde Kayseri’ye intikal ettik. Bu vesile ile bütün Kayserili
vatandaşlarımızın Regaip Kandili’ni kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayserinin-yeni-valisi-goreve-basladi-h2025.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Çalıştığı Hastanede Sergi Açtı
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan Hemşire Serap Canan Uzun, çalıştığı
bölümün konferans salonunda sergi açtı.

16 Mayıs 2013 Perşembe 17:46

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünde kendi el emeği eserleri
sergileyen Hemşire Serap Canan Uzun, Osmanlı kağıt kesme sanatı, mozaik, ahşam boyama
ve yağlı boya üzerine ‘Allah’, ‘Muhammed’ yazılarının bulunduğu eserleri sergilediğini
söyledi.
Uzun, serginin iki gün boyunca açık kalacağını belirterek, “Sergide 45 parça tablo, 20 parça
küçük ahşap boyama bulunuyor” dedi. Uzun, sergiyi açmaktaki asıl amacının öksüz ve yetim
çocuklara derslik açmak olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımla da hobilerimi paylaşmayı
düşündüm. Bu sergiyi açmamda yardımcı olan Cem Bey ve Süleyman Bey’e teşekkür
ediyorum. Vatandaşlarımızı da bu sergiye davet ediyorum” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/calistigi-hastanede-sergi-acti-h2026.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kayseri Ticaret Odası Meclisi Yeni Başkanını Seçti
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Meclisi, yapılan seçimlerin ardından ilk kez toplandı.
Toplantıda, Meclis Başkanlığı'na Mehmet Filiz, Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Ay ve
Halit Suvar, katip üyeliğe ise Selda Duruöz getirildi.

16 Mayıs 2013 Perşembe 17:48

KTO Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı, en yaşlı Meclis üyesi Osman Arıkan
başkanlığında başladı. Toplantıya, KTO Başkanlık seçimleri ile ilgili yarışan Başkan adayları
Mahmut Hiçyılmaz, Ömer Gülsoy, Nuh Mehmet Delikan ve Hüseyin Tekin de katıldı.
Toplantıda, verilen önerge ile Meclis Başkanlığı'na Mehmet Filiz, Başkan Yardımcılıklarına
Mustafa Ay ve Halit Suvar, katip üyeliğe ise Selda Duruöz önerildi. Yapılan oylamada, KTO
Meclis Başkanlığı'na Mehmet Filiz, Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Ay ve Halit Suvar,
katip üyeliğe ise Selda Duruöz seçildi. Meclis Başkanlığı ile ilgili gerçekleşen seçimin
ardından kürsüye gelen yeni Meclis Başkanı Mehmet Filiz, seçimlerin geride kaldığını,
KTO'nun bundan sonra birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
Seçimlerde büyük bir rekabet içinde yarışan başkan adaylarından Ömer Gülsoy, seçimleri
tamamladıktan sonra KTO Meclisi'ne seçilenlere görevlerinde başarılar diledi. Gülsoy, ''Biz
istiyoruz ki, KTO ortak akılla yönetilsin. Hepimiz KTO'nun Kayseri ve Türkiye ekonomisine
önemli katkılar sağlaması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Hep birlikte, ortak çaba
sergileyerek, KTO'nun daha iyi hizmet vermesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Herkes
KTO
Meclisi'nde
özgürce
fikirlerini
söylemelidir''
diye
konuştu.
Başkan adaylarından Nuh Mehmet Delikan da, 6 ay gibi bir süre içinde başkanlık için
yarıştıklarını ve bu sürede birbirlerini daha iyi tanıdıklarını ifade ederek, bundan sonra da
KTO'nun çalışmalarına katkı vereceklerini kaydetti. Diğer Başkan adayı Hüseyin Tekin ise
KTO Meclisi'nin her türlü siyasi gruplaşmalardan uzak, Kayseri ticaret erbabının daha iyi
hizmet vermesi için gayret göstereceğine inandığını vurguladı. Başkanlık yarışını önde
tamamlayan Mahmut Hiçyılmaz da, Meclis'e yeni seçilen üyelere görevlerinde başarılar
diledi. Seçimlerin artık geride kaldığını ifade eden Hiçyılmaz, bundan sonra el birliğiyle
KTO'nun başarısı için çalışılması gerektiğini kaydetti. Hiçyılmaz, Meclis üyelerinin ve
toplantıya katılanların 'Regaip Kandili'ni de kutladı.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayseri-ticaret-odasi-meclisi-yeni-baskanini-secti-h2027.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Emniyet Müdürü, Çocuklarla Protokol Đmzaladı
Kayseri Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, trafik kurallarının ve eğitiminin önemini
hatırlatmak ve farkındalık yaratmak için hazırlanan 'Trafikte Duyarlıyım'' projesi kapsamında,
'Trafikte Can Güvenliği' protokolünü imzaladı.

17 Mayıs 2013 Cuma 14:05

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''Proje kapsamında hedef kitle olarak seçilen
ilin kurum yöneticileri, ileri gelenleri, seçilen okullarda görevli öğretmenler ve Trafik
gönüllüsü olan öğrencilerin duyarlılığı ile vatandaşlarımıza trafik kurallarının ve trafik
eğitiminin önemini hatırlatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan, Trafikte
Duyarlıyım Projesi, Valilik makamının oluru ile onaylanmış, il protokolü ve ileri gelenlerinin,
proje ortağı olan Sümer Anadolu Lisesi, Besime Özderici Orta Okulu, Kadir Has Orta Okulu
ve Hayriye Dabanoğlu Đlk Okulu'ndan seçilen toplam 28 Trafik Gönüllüsü öğrenciler ile proje
ortağı olan Erciyes Üniversitesi Kampüs Tv'de görevli bir kameramanın çekimleri yapması
suretiyle 'Trafik Can Güvenliği Protokolü' imzalatılarak projenin faaliyetleri
sürdürülmektedir.
Đl Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Aydın'a da, Kadir Has Orta Okulu 5/D sınıfı öğrencisi
Onur Alp Tabak, Trafik Can Güvenliği Protokolü'nü imzalattı'' denildi.
Đl Emniyet Müdürü Aydın, protokol imzalanması sırasında yaptığı konuşmada,
"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın böyle önemli bir projeye destek vermelerinden ötürü
çok mutluyuz. Yoğun ders programı içinde projede aktif rol almalarından dolayı
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz'' dedi. 2013 ve 2014 yılının Türkiye ve dünyada Emniyet
Kemeri ve Hız Đhlali yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Aydın, projenin misyonunun Trafik
kurallarına uyulmasında ilin ileri gelenlerinin çocuklara ve vatandaşlara örnek olarak rol
model olmaya çalıştıklarını ifade etti. Aydın, protokolü imzaladıktan sonra bu konudaki
sorumluluklarının biraz daha arttığını, bundan sonra kural ihlali limitinin sıfır olduğunu
belirterek, trafik gönüllüsü öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi ve öğrencilere çeşitli
hediyeler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/emniyet-muduru-cocuklarla-protokol-imzaladi-h2029.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Hepatit-C Hastası Đlaç Bulamıyor
12 yıl önce Hepatit-C hastalığına yakalanan Türkan Ülger, tedavi olabilmek için yurt dışından
ithal edilen ilacı alması gerektiğini ancak raporu onaylanmadığı için zor durumda kaldığını
belirterek yardım istedi.

17 Mayıs 2013 Cuma 14:07

Hepatit-C hastası Türkan Ülger, tedavisi için gerekli olan ilacı alabilmek için 3 aydır rapor
beklediğini söyledi. Yurt dışından ithal edilen ilacı alabilmesi için raporun çıkması gerektiğini
ifade eden Ülger, tedavi olamadığı için çok rahatsız olduğunu ve geceleri uyuyamadığını
belirtti. Ülger, ilacını alabilmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ile hayırseverlerden yardım talebinde bulundu. Sağlık durumunun kötü
olduğunu belirten Ülger, “Đlacımı almak için bana yardımcı olun. Đlacımı alabilmek için
raporum onaylanmıyor. Sağlık Bakanlığı ilacı durdurmuş. Benim o ilacı alıp tedavimi olmam
lazım. Sabahlara kadar yatamıyorum. Sanki ciğerlerimin içinde koca bir yara var. Durumum
çok kötü, o ilacı almam gerekiyor. O ilaçlar da yurt dışından geliyor ve çok pahalı. Benim de
maddi durumum kötü. Doktorlar da o ilacı kesinlikle almam gerektiğini söylüyor” diye
konuştu. (iha)
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/hepatit-c-hastasi-ilac-bulamiyor-h2030.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Erkeklerde Varikosel Riski Genç Yaşta Başlıyor
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Erdal Mert, erkeklerde genç yaşlarda görülmeye başlanan varikosel
hastalığına karşı uyarılarda bulundu.

17 Mayıs 2013 Cuma 14:11

Varikoselin erkeklerde bulunan bir damar hastalığı olduğunu bildiren Dr. Erdal Mert,
"Testislerin toplar damarlarında olan genişleme, uzama dolayısıyla kanı rahat taşıyamama
halidir. Genellikle gençlerde görülür. Hastalar testislerde ağrı, sarkma, çoğu zaman da kısırlık
nedeniyle başvururlar. 'Çocuğum olmuyor' diye başvuran hastalarda ilk olarak varikosel olup
olmadığına bakarız" dedi. "Varikoselde en önemli muayene el ile yapılan fizik muayenedir"
diyen Mert, "Orada damarların genişlediğini yumak yumak uzadığını görürüz ve aynı
zamanda ultrasonla da detaylı bir şekilde inceletiriz. Daha sonra tedaviye başlarız.
Varikoselde tedavi cerrahidir. Yani uzamış, genişlemiş, kapak sistemi bozulmuş bir damarın
ilaçla tedavi şekli yoktur. Ameliyatla yapılan tedavide de bu damarı tamamen alıyoruz. Diğer
damarların yaptığı görevle hasta hayatına devam ediyor. Ameliyattan sonra hastanın sperm
sayısında
artış
olduğu
belirgin
olarak
görülüyor"
ifadelerini
kullandı.
Dr. Mert, varikoselin belirtilerini ise şöyle açıkladı: "Testislerin bulunduğu ortam normal
vücut sıcaklığına göre daha serindir. Kan akışı daha hızlı olduğundan dolayı burası 2 derece
daha serindir. Damarlarda tıkanma olduğu zaman kan hızlı gelse de hızlı taşınamıyor, buna
bağlı olarak testis çevresinde kan birikiyor. Kan harareti arttığı için testislerin görevinde de
aksamalar oluyor. Testislerin iki önemli görevi var. Birincisi erkeklik hormonu üretmek,
diğeri de sperm üretmek. Testislerde meydana gelen hararet sonucu görevler yerine
getirilemiyor. Çocuk yapma özelliği azlıyor, cinsel isteksizlik artıyor. Buna bağlı olarak
testislerde ağrı, erime, terleme ve sıcaklık hissi hastanın şikayetlerindendir. Varikosel
olduğunda çocuk yapma özelliğinde bir düşüş olduğunu biliyoruz."
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/saglik/erkeklerde-varikosel-riski-genc-yasta-basliyor-h2031.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Avrupa Hastanesi, Kapatma Kararıyla Đlgili
Yürütmeyi Durdurma Kararı Aldı
Đddiaya göre, Avrupa Hastanesi’ne Fizik Tedavi için giden Ü.M isimli hasta, doktor ya da
sağlık memurunun yapması gereken tedaviyi temizlik görevlisinin yaptığını bu yüzden
vücudunda yanıklar oluştuğunu söyleyerek Sağlık Müdürlüğüne şikâyette bulundu.
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Đddiaya göre, Avrupa Hastanesi’ne Fizik Tedavi için giden Ü.M isimli hasta, doktor ya da
sağlık memurunun yapması gereken tedaviyi temizlik görevlisinin yaptığını bu yüzden
vücudunda yanıklar oluştuğunu söyleyerek Sağlık Müdürlüğüne şikâyette bulundu.

Kayseri Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de yaptığı soruşturmada hastanın iddialarının doğru
olduğu yönünde görüş bildirerek, özel hastane hakkında 10 gün kapatma cezası verdiği
öğrenildi.Ancak, Avrupa Hastanesi kapatma cezasını yargıya taşıyarak, yürütmeyi durdurma
kararı aldırdı. Avrupa Hastanesi, mahkemeden bu kararı almamış olsa. 17 Mayıs-26 Mayıs
tarihleri arasında kapatılacaktı. Avrupa Hastanesinde ki bu sağlık skandalı ile ilgili olarak,
Kütahya'ya atanan Vali Şerif Yılmaz'da isim vermeden eleştiri de bulunmuştu.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/avrupa-hastanesi-kapatma-karariyla-ilgili-yurutmeyi-durdurma-kararialdi-h2033.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'ye Geldi
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de, Suriye konusunda uluslararası camianın
kötü bir sınav verdiğini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Barış için herkes elini taşın altına koymalıdır'' dedi.
Cumhurbaşkanı Gül, bir dizi açılış, temel atma, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere
geldiği Kayseri’de, Vali Orhan Düzgün tarafından karşılandı. Valilik Balkonu’ndan halkı
selamlayan Gül, Kayseri'de hemşehrileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile
getirdi. Valiliğe gelişinde halkın sevgi gösterileriyle karşılanan Gül, burada tören mangasını
selamladı.
Valilik makamında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gül, ''Reyhanlı’da çok
üzücü bir olay yaşadık. Tek hamlede yaşanan en büyük terör olayı oldu. Bölgemizde
olağanüstü bir gelişme var. Bu ateşin sıcaklığı yansırsa büyük bir sorun yaşanır. Bunu
yaptıranlar, yapanlar hepsi ortaya çıkacaktır, çıktı da. Mahkemeler bunu sonuca bağlayacaktır.
Suç, suçlunun yanına kar kalmayacaktır. Bizden daha zorda olan ülkeler var. Türkiye
ekonomik ve siyasi olarak güçlü bir ülke. Bölgede güçlü olan ülkeler arasında yer alıyor.
Umut ediyorum ki, Suriye’deki iç savaş fazla sürmez'' diye konuştu.
Hiç kimsenin kan dökülmesini istemediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, ''Komşu
olduğumuz için, 900 kilometre sınırımız olduğu için biz duyarsız kalamayız. Kan döküldüğü
için biz bu kadar hareketliyiz. Kamuoyuna yansıyan gelişmeler vardır, yansımayan diplomatik
çalışmalar vardır. Kan dökülmese, ülkeler kendi içinde problemlerini çözer. Önemli bir devlet
olarak Rusya’nın ve Çin’in işin içinde olması gerekir. Rusya’nın da kanın durması için
harekete geçmesi takdire şayandır. Bizler Suriyelilere yardımcı oluyoruz. Nihayetinde Suriye
onların ülkesi. Komşu olduğumuz için bizi ilgilendiriyor. Ama her şeyden önce orada

Suriyelilerin razı olması gerekir. Aldığı balistik füzeleri, kendi halkı içerisinde kullanan bir
rejim var. Dünyada ilk defa balistik füzeleri bir rejim kendi vatandaşlarına karşı kullanıyor.
Akdeniz'in kıyısında, demokratik hukukun üstünlüğüne dayalı, halkının taleplerine kulak
veren, halkının hepsinin huzur içerisinde yaşayabileceği yeni bir düzenin kurulması,
Suriyeliler için de, bölge için de dünya için de büyük önem taşıyor'' ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI
4
ÜNĐVERSĐTE
REKTÖRÜ
ĐLE
GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sümer Kampüsü'nde 'Üniversiteler Şehri Kayseri'
toplantısında yaptığı konuşmada, "Birçok alanda yaptığımız köklü değişimleri, reformları
eğitim alanında yapamadık" dedi. Kayseri'deki 4 üniversite rektörünün yaptığı sunumun
ardından konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Birçok isimler gördük. Bu isimlerin hepsi
sadece üniversitelere yardım yapan insanlar değil. Bu isimlerin hepsi bir fakültenin, bir
araştırma merkezinin finansmanını baştan sona kadar yapmışlar. Bunların hepsi de gönülden
yapılmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, "Bu durumun başka şehirlerde de örnek olmasını
istiyorum. Ziyaret ettiğim birçok şehirde de bunu görüyorum" diyerek şu şekilde konuştu:
"Kayseri'deki devlet üniversitelerinin de bu hale gelmesi ve gelişmesi yine devlet artı
Kayserili değerli işadamlarımızın katkıları ile olmuştur. Bu sadece binaları yapıp teslim etme
değil, bunun ötesine geçmiştir. Binalar ve laboratuvarlar da yapılarak teslim ediliyor. Aslında
baraka da da eğitim yapılabilir ama binanın içinin de iyi olması gerektiğinin farkına varmışlar.
Kayseri bir üniversiteler şehri oldu ve bununla da pekişecek. Dünyada bunun örnekleri var.
Kayseri'de böyle bir yolda. Bunun tam oluşabilmesi için şehrin de en iyi şekilde hazırlanması
gerekiyor. Bunun da yöneticiler çok farkındalar. Belediye başkanları ellerinden gelen her türlü
altyapıyı yapmışlardır. Burda bir şeyin altını çizmek isterim. Bir yerin anlamlı iddialı bir şehir
olması için başka alanlarda da iddialı olması gerekir. Taşra havası olmaması gerekir. Kayseri
bunu aşmıştır. Bazı şehirlerimiz var ve üniversiteleri içe çok kapalı. Bu aile içi evlilik gibi
olur. Nesil çok sağlıklı olmaz. Dışa açık olmak gerekir. Türkiye'ye muhakkak yabancı öğrenci
getirmek ve yabancı öğretim üyesi getirmek lazım. YÖK'e verdiğim talimatlar çerçevesinde
ciddi değişiklikler yaptılar. Bu önce bizim gençlerimize dünyanın nasıl olduğunu öğretiyor."
Dünyanın artık global bir köy olduğunu söyleyen Gül, "Biz dünyayı sadece kendimizden
ibaret olduğunu sanıyoruz. Dünya artık global köy olduğuna göre tanımak lazım. Biz eğitim
planlamamızı yaparken kurumlar olarak artık bütün dünyayı hedef alarak yapacağız. Buradaki
üniversiteden mezun olan gençler sadece Kayseri'de çalışmayacak, Türkiye'de çalışmayacak,
yurt dışındaki bürolarda çalışacaklar. Bunları gerçekleştirecek bir nesli yetiştirmemiz gerekir.
Türkiye'nin artık tüm şehirlerinde üniversiteler var. Türkiye'deki üniversiteler lise üstü bir
eğitim kurumu şeklinde olmamalı. Niteliğe çok önem vermemiz gerekir. Bir ülkenin esas
gücü beşeri sermayesinden geçiyor. Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu biliyoruz. Türkiye
çok farklı noktalarda. Bu hali yetmez. Biz orta gelirli bir ülke olarak kalamayız. Nüfusumuz
büyük, bulunduğu yer önemli ve çok daha anlamlı siyasi geçmişi var. Birçok alanda çok
köklü değişimler yaptık ama eğitimde bunu gerçekleştiremedik. Onun için eğitim alanında
yoğunlaşmamız gerekir. Tek tek düşündüğümüzde eğitimin öneminin farkındayız. Eğitim
bütün bütçemizden en büyük payı alıyor. 2002 yılında Başbakan olduğumda birinci payı
eğitime verdim. Türkiye'nin birinci payı savunmaya giderdi daha önce. Üniversiteler uzun bir
aradan sonra kendi görevlerinin farkına vardılar. Türkiye'de 5-10 yıl sonra araştırma ve

geliştirmede çok büyük patlama olacaktır. Daha önce üniversiteler birbirleri ile konuşamazdı,
TÜBĐTAK ile üniversiteler konuşamazdı. YÖK yazılar yazardı. Türkiye'de çok garip olaylar
vardı. Türkiye Avrupa çerçeve programlarına dahil. Biz 6. Çerçeve programlarına 250 milyon
avro vermiştik ama 50 milyon avro geri geldi. Böyle garip durumlarımız vardı. Türkiye,
Almanya, Fransa bilim adamlarına sübvanse değil. Bugün ödediğimizden çok daha fazlasını
almaya başladık. Acı tabloları bildiğimiz için YÖK ve TÜBĐTAK başkanlarına sorarım. Şu
anda verdiğimizden daha fazlasını alıyoruz. Çünkü yarış heyecanı var. Dünyanın neresinde
fon varsa oraya müracaat ediyorlar. Güçlü olmak tek başına anlamlı değil. Güçlü olduğun
zaman halkın mutlu değilse gücün anlamı yoktur. Türkiye'de halk mutlu oluyor ve Türkiye
daha güçlü olma yolunda ilerliyor. Üniversite sadece eğitim kurumu değildir, üniversite
ülkelerde ve şehirlerde lokomotif görevi yapacaktır. Günlük siyaset değil, genel siyasetin
oluşturulması amacıyla fikirlerini ortaya koyacaktır. Üniversitenin eğitim ötesi sorumlulukları
da vardır. Bütün bunları yaparken kendi esas amaçlarını ikinci plana atmadan bu işi
yapacaklardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/cumhurbaskani-gul-kayseriye-geldi-h2032.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Minik Tema Gönüllüleri Gözlem Kutularına
Kavuştu
Melikşah Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Genç TEMA
Kulübü temsilcileri, Talas Toki Şehit Osman Kirik Anaokulu'nda çevre eğitimi verdi.
Etkinlikte, öğrencilere 'Gözlem Kutusu' hediye edildi.
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Genç TEMA gönüllüleri, Minik TEMA Gözlem Kutuları'nın dağıtıldığı etkinlikte çeşitli
oyunlar eşliğinde miniklere gözlem kutuları hakkında bilgiler verdi. Üniversite öğrencileri
adına Nurşen Büşra Gül yaptığı konuşmada, ''Etkinlikleri gerçekleştirirken ve doğada
araştırma yaparken herhangi bir ögeyi yakından görme şansı bulmaya yardımcı bir araç olarak
vakfımızın okullara gönderdiği gözlem kutularından faydalanıyoruz. Küçük kardeşlerimiz
doğada bulunan çiçek, böcek, yaprak gibi doğal materyalleri bu kutuların içine koyarak
yakından gözlemleme şansı buluyorlar. Bu çalışmalarımızı şehrimizde bulunan Minik TEMA

okullarında sürdüreceğiz. Desteklerinden dolayı okul öğretmenlerimize ve minik öğrenci
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz'' dedi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/minik-tema-gonulluleri-gozlem-kutularina-kavustu-h2037.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Kayserili Hayırseverler Madalya Aldı
Kayserili hayırseverler tarafından yaptırılan binaların temel atma, açılış ve protokol imza
törenine katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayırseverleri altın ve gümüş madalya ile
ödüllendirdi.
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Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül, eşi Hayrünnisa Gül, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker, Vali Orhan Düzgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
milletvekilleri, üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda davetli katıldı. Hayırseverler Mehmet
Özbıyık ve Đbrahim Göknar, Halit Abidin Özkaya, Mustafa Akıncıoğlu, Saffet Aslan, Necati
Kurmel, Memduh Boydak, Fevzi Mercan’ın yaptıracağı binaların protokolleri imzalanırken,
Betül Ziya Eren, Fevzi Mercan, Mustafa Kumlu, Necati Kurmel, Hacı Boydak, Memduh
Büyükkılıç tarafından yapılan binalar, Aşı Geliştirme Merkezi, Ahmet Ulucan, Ayhan
Uzandaç, Ziya Eren, OSB tarafından yaptırılan Endüstriyel Tasarım Merkezi ve Süleyman
Çetinsaya Kültür Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Tören sonunda Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül hayırseverleri altın ve gümüş madalya ile ödüllendirdi.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/kayserili-hayirseverler-madalya-aldi-h2039.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

Ommer Hotel'i Cumhurbaşkanı Gül Açtı
Başyazıcıoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Kayseri’de yeni faaliyete geçen 5 yıldızlı Ommer
Hotel’in açılışını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaptı.
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Açılış törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız,
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki
ve Ömer Başyazıcıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Başyazıcıoğlu Şirketler Grubu Başkan Yardımcısı Mahmut Başyazıcıoğlu, açılışta yaptığı
konuşmada, böyle bir yatırımı Kayseri’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “
Yaklaşık 3 yılda tamamlanan biri Başkanlık Suit’i 14 Deluxe Suit olmak üzere toplamda 186
oda ve 372 yatak kapasiteli otelimiz Kayseri’de büyük bir boşluğu dolduracaktır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’de, bu açılışımıza katılarak bizleri onurlandırdı.
Đnşallah biz Ommer Hotel’i bir marka haline getirerek, oteller zinciri şekline kavuşturmayı
planlıyoruz” diye konuştu.
OMMER HOTEL HAKKINDA
Ommer Hotel, her türlü toplantı, kongre ve organizasyonlara, davetlere ev sahipliği
yapabilecek imkanları barındırırken, 1000 kişilik balo salonu ve 6 adet toplantı odaları, geniş
fuaye ve sergi alanlarıyla toplamda 1400 m2 alan içerisinde hizmet veriyor.
2 bin 150m2 alan içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, Türk Hamamı, Sağlık, SPA ve
Fitness salonları bulunmaktadır. Mons Ageaus Restoranda, Dünya mutfaklarından farklı
lezzetler günün her saatinde misafirlerin beğenisine sunulurken, Ommer Hotel, BYZ Garage
AVM ile birlikte 535 kişilik istihdam sağlıyor.
Kaynak: http://www.kayserigundem.com/gundem/ommer-hoteli-cumhurbaskani-gul-acti-h2044.html
Erişim Tarihi: 08.07.2013

