KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
20.05.2013–26.05.2013
SMMM Odası Genel Kurulu Yapıldı
Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 21. Olağan ( Seçimli) Genel Kurulu
18 Mayıs 2013 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde ve Oda
Yönetimi seçimleri ise 19 Mayıs 2013 tarihinde Kocasinan Sosyal Tesislerinde yapıldı.
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KSMMMO- Genel Kurula TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Genel Sekreteri Yücel Akdemir Divan Başkanı
olarak katılırken, ayrıca Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri Đl Temsilcisi Đmdat
Şimşek, Kırşehir SMMM Odası Başkanı Đzzet Doğan ve Yeminli Mali Müşavirler ile çok
sayıda serbest muhasebeci mali müşavir iştirak etti.Kocasinan Sosyal Tesislerinde yapılan
seçimlere SMMM. Suat Özsoy, “Sadece Meslek Grubu” adına, SMMM. Ayhan Baynal
“Meslekte Güç Birliği Grubu” adına, SMMM. Ali Yedikaya “Kayseri SMMM Grubu” adına,
SMMM. Anfer Yılmaz “ Meslekte Çözüm Grubu” adına, SMMM. Hasan Orkan “Meslekte
Biz Grubu” adına aday olurken, SMMM. Gökhan Arslan ve SMMM. Sevim Köse bağımsız
aday oldu.Kayseri SMMM Odası’nın 1101 üyesinden büyük katılımla 865 üyesinin oy
kullandığı seçimlerde geçerli oy sayısı 860 oldu. Mevcut Oda Başkanı Suat Özsoy’un grubu
345 oy alarak yönetime, grubundan 3 üye girdirdi. Ayhan Baynal’ın grubu 157 oy, Ali
Yedikaya’nın grubu 119 oy, Anfer Yılmaz’ın grubu 97 oy ve Hasan Orkan’ın grubu 96 oy
alarak yönetime 1’er üye girdirdi. Seçimlere bağımsız aday olarak katılan Gökhan Arslan 25,
Sevim Köse ise 21 oy aldı.Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 21. Olağan
(Seçimli) Genel Kurulu sonrası grupların yönetime girdirdiği kişi sayısı açısından 3+1+1+1+1
olarak
şekillenecek
yeni
Oda
yönetimi
yedi
kişiden
oluşacak.
Ayrıca mevcut Oda Başkanı Suat Özsoy’un grubu Oda Disiplin Kurulu’na 3, Ayhan
Baynal’ın grubu 1 ve Ali Yedikaya’nın grubu 1 üye girdirdi. Oda Denetleme Kuruluna ise,
Suat Özsoy 2 üye girdirirken, Ayhan Baynal’ın grubu 1 üye girdirdi.Birlik Delegelerinde ise
Suat Özsoy’un grubu 8 delege, Ayhan Baynal’ın grubu 4 delege, Ali Yedikaya ve Anfer
Yılmaz’ın grubu 2’şer delege, Hasan Orkan’ın grubu ise 2 delege çıkardı.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/smmm-odasi-genel-kurulu-yapildi-h2049.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Engelli Dostu Polisler
Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde engelli öğrenciler polis
araçlarına bindirilerek ilçede gezdirildi.
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Engelliler Haftası nedeniyle Develi ilçesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, engelli
çocuklar, polis araçları ile ilçe turu attıktan sonra, trafik polisleri ile birlikte trafik
uygulamasına katıldı.Polis Merkezi Amiri Celal Karakuş, Toplum Destekli Polislik
görevlileri, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlileri tarafından Nazmi Eren
Rehabilitasyon merkezi ziyaret edildi.Develi Đlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sert, “Emniyet
teşkilatı ve çalışanları olarak yaptığımız görev ve bulunduğumuz konum itibarıyla diğer
insanlara göre daha fazla engelli olma adayı konumundayız. Bu bilinçle engelli
vatandaşlarımızı unutmadık ve yanında olmak istedik, gördüğümüz engellilerle alay
etmeyelim onlara gülmeyelim. Bir gün bizimde sakat kalabileceğimizi aklımızdan
çıkarmayalım ve engellilere yardımcı olalım. Tüm vatandaşlarımıza ve meslektaşlarımıza
kazasız ve sağlıklı günler, mutlu ve uzun ömür diliyorum” dedi.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/engelli-dostu-polisler-h2050.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

GÜL’ÜN KAYSERĐ ZĐYARETĐNE FARKLI
YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma günü geldiği Kayseri’den dün ayrıldı. Ancak arkasında
birçok soru işareti bırakarak gitti.
Gelmeden bir hafta öncesinde Kayseri hiç görülmemiş kadar süslendi. Bütün bilboardlarda
“ Kayseri’de Gül Mevsimi” başlıkları kullanıldı.
Şehrin dört bir tarafında pankartlar asıldı. Hepsinin altında da Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki’nin imzası vardı.
Hatta Cumhurbaşkanı Gül’ün geçeceği güzergâhlarda vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtıldı.
Bunlar normal mi bence pek anormal değil.
Biraz abartılmış olabilir.
Ama Kayseri’nin evladı olan Cumhurbaşkanı geldiğinde kendi şehrinde böyle karşılama
yapılabilir.
Bunun altında farklı şeyler aranabilir mi; elbette milletin ağzı torba değil ki büzülsün.
Kimisi Cumhurbaşkanının konvoyundaki araçların fazlalığını görerek “ Đsraf” der.
Kimisi etrafında koşuşturan ve elini sıkmak için bin bir türlü zorluklara göğüs geren kişilere
“ Yalaka” der.
Kimisi de Cuma gününden Pazar günü ne kadar süren programlarının basına kapalı
bölümlerin de kimlerle görüştüğü ve ne konuşulduğu konusunda “ Yeni bir Parti kurma
çalışmaları var” der.
Yani anlayacağınız herkes farklı bir yorum yapabilir.
Zaten Türk insanının en büyük özelliklerinden birisi bu değil mi? “ Futbol ve Siyaset”
denilince akan sular durur. Herkesin bir yorumu vardır. Bir futbolcuyu alır öbür takıma verir.
Diğer hocayı alır bu takıma verir. Kimisi bir partiyi iktidar yapar, öbürünü koalisyon ortağı
fala filan.
Ama Kayseri biraz farklı yaklaşıyor bu işlere.
Neden belli.
Cumhurbaşkanı Gül’ün memleketi olması.
Gündem de olan bir insan ve zaman zaman Başbakan Erdoğan ile aralarının “Soğuk” olduğu
yönünde haberler çıkıyor ya. Bizim insanımız boş durur mu?.

Hemen “Yeni bir oluşum” diye başlıyoruz senaryolar üretmeye.
Ama ben de bugün bu “ Yeni parti” olayı ile ilgili söylentilere biraz kulak asma ihtiyacı
hissetim ve bununla ilgili olarak bir şeyler yazayım diye düşündüm.
Đlk olarak yaklaşan yerel seçimler öncesinde siyaset hareketlenmeye başladı. Kulislerde
adaylık için pazarlıklar yapıldığı malumunuz. Yerel seçimin arkasından Genel Seçim, derken
Cumhurbaşkanlığı seçimi. Đşte böyle bir durumda Cumhurbaşkanı Gül, yeni bir parti kurmak
için çalışma yapar mı?
Ben yapmayacağı kanaatindeyim.
Ama birileri Gül adına birçok iş yapmaya ve bazı yeniliklere ön ayak olmaya çalışacaktır ve
çalışıyordur. Cumhurbaşkanlığında görev süresi bittiği zaman siyasete dönüp dönmeyeceği
konuşulurken, Cumhurbaşkanı Gül’ün yeni bir parti kurmasını en çok muhalefet partileri ister.
Onların neden isteyeceği de malum. Böyle bir durum da Kayseri’ye gelerek burada uzun
zamandır hasbihal edemediği dostlarıyla bu konular hakkında sohbet etme imkanı ve istişare
etme ihtiyacı hasıl olmuş olabilir.
Özellikle Başbakan Erdoğan’ın Başkanlık sistemi ya da parti destekli Cumhurbaşkanlığı
önerisi üzerinde sıkça durması bir anlamda “ Gül” ü yok sayma olarak değerlendirilerek, yeni
oluşum peşinde koşanların ekmeğine yağ sürüyor. AK Parti’den milletvekili adayı
olamayacak isimlerin de çok olması ve eski milletvekillerinden çoğunun da Abdullah Gül’e
yakın olması yeni parti için zeminin hazır olduğu izlenimi uyandırıyor. Kayseri’nin zengin
işadamları finansman desteği, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu üzerinde de Türkiye genelinde
bir örgütlenme çalışması. Yani her şey hazır diyenler oldukça fazla.
Ama bir ayrıntı var.
Bütün bunları bir kenara bırakırsak, Gül ve Erdoğan arasında uzun yıllara dayanan ahde vefa
duygusunun oldukça ağır bastığı bir dostlukları olduğunu kimse unutmasın. Unutmasın
ama;yinede bu siyaset.
Çok farklı bir yapı.
Akşam yemek yediğiniz, sohbet ettiğiniz kişiler, sabah uyandığınız da yanınızda
olmayabiliyor.
Bir gecede nelerin değiştiğine bu Türkiye çok zamanlar şahit oldu. Bu gidişle de olmaya
devam edecek.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/gulun-kayseri-ziyaretine--farkli-yorumlar-makale,1007.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Reyhanlı’da Patlama, DSĐ’de Kutlama
Hatay’ın Reyhanlı Đlçesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırının ertesi gününde DSĐ 12.Bölge
Müdürlüğü tarafından canlı müzik ve oyun havaları eşliğinde anneler günü programı
gerçekleştirildiği ve müziğin çevreden duyulduğu iddia edildi. “Anneler Günü” programına
“çocuk” getirilmesinin istenmediği “çiftetelli”li eğlenceden rahatsız olan vatandaşlar
“Reyhanlı halkına dua ettiğimiz bir günde bu tür bir eğlence programı uygun olmadı.”dediler.
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11 Mayıs 2013 Cumartesi günü hain eller tarafından Hatay’ın Reyhanlı Đlçesi’nde
gerçekleştirilen kanlı saldırı sonrasında Türkiye genelinde eğlence programlarının çoğu iptal
edildi. O gün normal programlarına devam eden televizyon kanalları ise vatandaştan yoğun
tepki gördü. Reyhanlı Đlçesi’nde 51 kişinin hayatını kaybetmiş olmasına rağmen, önceden
planlanmış eğlence programlarına devam eden kurumlardan birinin de Devlet Su Đşleri olduğu
iddia edildi.
DSĐ: “ANNELER GÜNÜNÜ KUTLAYACAĞIZ, AMA ÇOCUK GETĐRMEYĐN !”
Kayseri’de bulunan Devlet Su Đşleri(DSĐ) 12.Bölge Müdürlüğü tarafından patlamadan bir gün
sonra Anneler Günü programı adı altında ve çocukların getirilmesinin istenmediği, canlı
müzik eşliğinde bir program düzenlendiği iddia edildi. Pazar günü DSĐ’ye yaklaşık 100 metre
mesafede bulunan camideki cemaatin yüksek sesli müzikten rahatsız olması üzerine
vatandaşlar durumun hoş olmadığını belirterek, “Reyhanlı’da patlama olduğundan dolayı
üzgündük, dualar ediyorduk, müzik eşliğinde çifte telli oynanması bizi daha da üzdü. Üstelik
hem Anneler Günü kutlaması diyorlar, hem de çocukları yanlarında istemiyorlar.”şeklinde
konuştular.
DSĐ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün duyurusuna göre “12 Mayıs Anneler Günü
programı münasebetiyle bölge müdürlüğümüzce memur yemekhanesinde bayanlara özel canlı

müzik eşliğinde yemekli program düzenlenecektir. Katılmak isteyenlerin en geç 10.05.2013
Cuma günü mesai bitimine kadar 1513 nolu telefona isimlerini yazdırmaları ve programa
çocuk getirilmemesi rica olunur. Program başlama saati 19:00”şeklindeki ilanın memurlara
iletildiği belirtildi.
“GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI SĐZ SEYRETMEDĐNĐZ MĐ?”
Konuyla ilgili telefonda görüştüğümüz ve Reyhanlı’daki olaydan sonra böyle bir kutlamanın
yapılmasından vatandaşların rahatsız olduğunu ileterek bilgisine başvurduğumuz DSĐ
12.Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, “Galatasaray-Fenerbahçe maçı da oldu. Siz
seyretmediniz mi? Herkes sokaklarda bayraklarla coşkulu kutlamalar yaptı. Siz seyrettiniz mi
onu? Siz bununla ilgili bilgi almak istiyorsanız DSĐ Genel Müdürlüğü’nden sorun, orası size
bilgi verir. Devlet memuru açıklama yapamıyor. Basın müşavirliğinden sorun.”dedi.
“BÖYLE BĐR ŞEY YAPMAMALARI LAZIM”
Bölge Müdürü olarak kendisinin de o eğlencede yer aldığının iddia edildiğini söylediğimiz
Hayrullah Coşkun, soruları DSĐ Genel Müdürlüğü’ne iletmemizi istedi.
Bunun üzerine telefonla ulaştığımız DSĐ Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla Đlişkiler Müşaviri
Levent Yıldırım, “Böyle bir şey yapmamaları lazım, insanların hassas davranmaları gerekir.
Biz de araştıralım. Bizim böyle bir bilgimiz olsaydı bu tür bir programı yaptırmazdık, hiç hoş
değil. Size de bilgimize başvurduğunuz için teşekkür ederim.”diye konuştu.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE KUTLAMALAR ĐLE ŞOVLARI ĐPTAL
ETMĐŞTĐ
DSĐ Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun’un örnek verdiği Galatasaray’ın şampiyonluk
kutlamaları Reyhanlı olayı sebebiyle ertelenmiş ve Galatasaray Kulübü'nün resmi internet
sitesinden açıklama yapılarak "19. Şampiyonluğumuz vesilesiyle yapılması planlanan kupa
törenimiz Reyhanlı’da meydana gelen vahim olaylar ve Burak Yıldırım adlı genç
sporseverimizin futbol terörü yüzünden elim kaybı nedeniyle yeni sezon başına
ertelenmiştir.”şeklinde duyurulmuştu. Fenerbahçe resmi internet sitesi ise karşılama
öncesinde planlanan görsel tribün aktivitelerini Reyhanlı’daki menfur saldırı nedeniyle iptal
ettiğini duyurmuştu. ( Kayseri Gündem Gazetesi )

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/reyhanlida-patlama-dside-kutlama-h2053.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Firdevs Akın Kur'an Kursundan Gezi
Kocasinan Müftülüğüne bağlı Karpuzatan mahallesindeki Firdevs Akın Kur'an Kursu
öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri, Ürgüp, Göreme, Avanos, Keşlik, Soğanlı ve Yeşilhisar
ilçesindeki tarihi ve turistik yerleri kapsayan bir tur düzenledi.
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Haber: Đhsan Görücü
Sabah saatlerinde 11.30 sıralarında kurs binasından hareket eden Firdevs Akın Kur'an Kursu
öğrenci, öğretici ve aileleri ilk önce Ürgüp, göreme, Nevşehir, Avanos ta bulunan turistik
yerleri ziyaret ettiler. Daha sonra Damsa Barajına geçen kafile orda piknik bol bol sohbet
etme ve dinlenme imkanı buldu. Kocasinan Sürücü Kursu öğretmenlerinden Osman Aydın’ın
rehberliğinde Keşlik, Soğanlı köyü ve Yeşilhisar’da da tarihi yerleri dolaşan kafile, geziye
düzenleyen Kur’an Kursu öğretmenlerine teşekkür etti.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/firdevs-akin-kuran-kursundan-gezi-h2054.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Zabıta'dan Dilenci Operasyonu
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından Kayseri genelinde düzenlenen operasyonla
dilenciler toplandı.
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Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, küçük yaştaki
çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan 10 kadın dilenci yakalandı.Mimarsinan Zabıta
Karakolu'na götürülen dilencilerde yapılan üst arama sonucunda toplam 170 lira para çıktı.
Çıkan paralara Kabahatler Kanunu uyarınca el konuldu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/zabitadan-dilenci-operasyonu-h2056.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Bu da kitap yıkama makinesi
Kayseri 75. Yıl Đl Halk Kütüphanesi’nde bulunan makineyle kitaplar yıkanarak temizleniyor.
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Kitap yıkama makinesi ile kitapların dezenfekte edildiğini ifade eden 75. Yıl Đl Halk
Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, “Kitap yıkama makinesi, kitapları kişinin elinden
bulunduğu ortamdan geçebilecek her türlü mikrop, bakteri, mantar, küf tarzı oluşumları,
elektromanyetik ışınlarla zararlı hiçbir madde; gaz, sıvı kullanmadan temizleyen bir
makinedir” diye konuştu.Kitap yıkama makinesinin kullanımını anlatan Uygun, “Kalınlığına
göre 1 dakika içinde bütün sayfalarına nüfuz edecek şekilde bir temizleme yaparak kitabımızı
sağlıklı bir şekilde bize veriyor” şeklinde konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/bu-da-kitap-yikama-makinesi-h2057.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Đki Aile Arasında Çapraz Böbrek Nakli
Kırgızistan'da, beş yıldır böbrek nakli bekleyen hastaya Türk aileden çapraz nakil yapıldı.
Türkiye'de ilk defa yabancı bir aileyle yapılan çapraz nakille hastalar sağlıklarına
kavuştu.Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 42 yaşındaki Mustafa Deniz'e,
Kırgızistan'dan gelen 40 yaşındaki NurbekAdanbayev'in bir böbreği, Kırgızistan vatandaşının
annesi emekli öğretmen 61 yaşındaki Gülnisa Bolotova'ya polis memurunun eşi 35 yaşındaki
Birgül Deniz'den alınan böbrek başarıyla nakledildi.
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Kırgızistanlı GulunisaBolotova'ya ülkesinde beş yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.
Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine doktorlar nakil olmasını tavsiye etti. Nakil olmaya karar
veren yedi çocuk annesi Bolotova'nın hiçbir çocuğunun kan grupları uyuşmadı. Bu süreçte
Türkiye'de yapılan böbrek nakillerini yakından takip eden aile, MedicalPark Antalya
Hastanesi'ne geldi. Oğlu NurbekAdanbaev ile Antalya'ya gelen Bolotova, hastane yönetimine
çapraz nakil olmak istediğini söyledi. Çapraz nakil listesini kontrol eden doktorlar Mustafa
Deniz ve eşi Birgül Deniz'in kan gruplarının Kırgız aileye uyduğunu tespit etti. Dört yıl önce
yüksek tansiyon şikayetiyle gittiği hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve 30 Ocak
itibariyle diyalize girmeye başlayan Deniz'in de eşiyle kan grupları uyuşmadığı için çapraz
nakle başvurdular. Doktorlar polis memuru Deniz'i arayarak Kırgız bir ailenin çapraz nakil
yaptırmak istediğini söyledi. MedicalPark Antalya Hastanesi’nde 5 gün önce gerçekleştirilen
çapraz böbrek nakli uygulaması ayrı ülke vatandaşlarını çapraz nakille bir araya getirdi.
Nakilleri gerçekleştiren Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakil Merkezi
Yöneticisi Prof.Dr. Alper Demirbaş, ayrı ülkelerden insanların çapraz nakille bir araya
gelmelerinin Türkiye'de ilk olduğunu söyledi. Kan uyuşmazlığının polis memuru ile eşi için
de geçerli olduğunu belirten Prof.Dr. Demirtaş, şöyle konuştu: “Đki ailenin müracaatlarını
değerlendirdik. Kırgızistan'da yaşayan Gülnisa Bolotova, Antalya'daki organ nakilleri
konusundaki başarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra Türkiye'ye gelmiş. Bu olay, organ
nakillerindeki başarının yurt dışında da dikkati çektiğini gösteriyor. Ameliyatlar başarılı geçti.
Vericiler taburcu edildi. Yakın zamanda nakil gerçekleşen hastalar taburcu edilecek”
Đlaç tedavisinin ardından 30 Ocak itibariyle diyalize girmeye başladığını belirten Deniz, eşinin
böbreğini vermek istediğini, ancak kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle nakilin yapılamadığını
söyledi. Bunun üzerine çapraz nakil olmaya karar verdiğini belirten Deniz, “Hastaneden
telefon geldi. Kırgız bir aile ile dokularımızın uyuştuğu söylendi. Biz düşünmeden nakil
olmaya karar verdik" dedi. Yaklaşık 5 yıldan bu yana böbrek yetmezliği çeken Gülnisa
Bolotova ise, “Burada yapılan başarılı nakiller ilgimizi çekmişti. Çapraz nakil olasılığını da
düşünerek muayene için Antalya'ya geldik. Verici adayı oğlum yanımda olduğu için hastane
yetkilileri bize çapraz nakil yapılabileceğini söyledi. Kısa süre içinde nakil yapılacak Türk
aileyle tanıştık" diye konuştu.Kırgız ve Türk aileler hastane odasında mutluluk pozu vermeyi
ihmal etmedi.
Kaynak:Kaynak:http://www.kayserigundem.com/saglik/iki-aile-arasinda-capraz-bobrek-nakli-h2059.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Kayseri Emniyetinden Havai Fişek Operasyonu
Kayseri’de, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Melikgazi ve Kocasinan Đlçe Emniyet Müdürlükleri
tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 30 iş yerinden yaklaşık bir kamyon dolusu havai
fişek, volkan, maytap ele geçirildi.

21 Mayıs 2013 Salı 11:12

‘Tekel dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, Đthali,
Taşınması, Saklanması, depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul
ve Esaslarına Đlişkin Tüzük’ ile satılmasının belli bir esasa bağlandığı bildirilen açıklamada,
Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Melikgazi ve Kocasinan Đlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
tarafından çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.Kayseri Valiliği tarafından yayımlanan yönerge
çerçevesinde 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nden alınan arama kararı sonrasında Kayseri’deki
bakkal, tuhafiye ve market gibi 30 iş yerinde yapılan çalışmalarda 21 kutu havi fişek, bin 10
adet volkan, 722 adet maytap ele geçirildiği kaydedildi.Yapılan çalışmalarda, izinsiz patlayıcı
madde bulundurdukları belirlenen 12 iş yerine mevzuat hükümleri kapsamıda idari
soruşturma başlatıldığı bildirildi.(iha)

Kaynak: http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseri-emniyetinden-havai-fisek-operasyonu-h2062.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Develi'de Organik Pazara Đlgi Artıyor
Develi ilçesinde Salı günleri kurulan halk pazarı içerisinde belediye tarafından tahsis edilen
alanda organik ürünler tüketici ile buluşuyor.

21 Mayıs 2013 Salı 16:54

Belediye Başkanı Recep Özkan Develi dağlarından toplanan organik çiriş, yılan pancarı,
mantar, yemlik çeşitlerinin de satıldığı organik pazarda incelemelerde bulundu.
Köylülerin doğal ortamda yetişen ürünlerden toplayıp pazara getirdikleri ürünlerin faydalarını
soran Özkan, Nesli Gözeri’den çiriş pişirme tarifi, Hatice Taflı’dan yılan pancarı pişirme
tariflerini, kuzukulağı ve pırtımpırt yemeği için kurutulmak üzere hazırlanan bağ yaprağının
nasıl toplanıp kurutulması gerektiğini Fatma Erciyes’ten sordu.Osman Gökoğlu ise dağlarda
doğal ortamlarda topladığı mantarları satış için toplayıp getirdiğini ve Develi organik
pazarında tüketicilerle buluşturduklarını belirtti.Yerli çilek ve kirazların da satışa sunulduğu
Develi Organik Pazarı ilçe merkezi ve civardan gelen tüketiciler için de özellikle uğranılan
alışveriş alanı oluyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/develide-organik-pazara-ilgi-artiyor-h2065.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Korkunç Tablo, Kayseri'de Çocuk Đstismarı Artıyor
Türkiye’de çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçlarında önemli artışlar gözleniyor. Adalet
Bakanlığı istatistiklerinde de bu artış göze çarparken, sanıklar, Türk Ceza Kanunu’nun bu
konuyla ilgili 103’üncü maddesi hükümlerine göre yargılanıyor.

21 Mayıs 2013 Salı 17:38

Çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçlarıyla ilgili ĐHA muhabirine açıklamalarda bulunan
Kayseri Baro Başkanı Avukat Fevzi Konaç, ‘’Son yıllarda ülkemizde Adalet Bakanlığının
istatistiklerine de bakıldığında, çocuğa karşı işlenen istismar suçlarında önemli artışlar
gözleniyor. Aslında Türk toplumunun manevi değerleri, inancı ve gelenekleri göz önüne
alındığında Türkiye’de bu suçla ilgili olarak bir suçun varlığı hepimizi üzüyor,
kaygılandırıyor’’ dedi.Açıklamasında, ''Toplumun değerleriyle ilgili geçmişten getirdiği
kültürü içerisinde çocuğa karşı bırakın cinsel istismarı, çocuğa karşı herhangi bir suçu bile
kabul etmeyen bir gelenekten gelen toplumumuzda, istatistiki olarak bu suçun artış
göstermesi, önemli sıkıntılar olduğunu da beraberinde getiriyor’’ ifadelerini kullanan Baro
Başkanı Fevzi Konaç, şunları kaydetti:''Tabii Adalet Bakanlığı verilerine bakıldığında 2009,

2010, 2011 istatistiklerinde bu suçlarda istikrarlı bir artış var. Artışlar göz önüne alındığında,
özellikle 2011 yılı değerlerine baktığımızda 24 bin istismar suçunun yaklaşık yüzde 70’ini
çocuğa karşı istismar suçları oluşturuyor. Yani 18 bin civarındaki vaka, çocuğa karşı istismar
suçuyla ilgili olarak konuşuluyor.’’Toplum bu noktaya nasıl geldi, adalet camiası içinde
bunlar neden çok konuşuluyor, Aağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaların büyük bir bölümü
neden cinsel istismar suçuyla ilgili diye sorulduğunda özellikle bu konuyla ilgili söylenecek
çok söz olduğunu ifade eden Fevzi Konaç, ''Tabii bu toplumun değer yargılarıyla çelişen bir
takım televizyon dizileri var, Đnternet kullanımının bu kadar yaygın hale gelmesi, ailelerin
manevi değerlerle ilgili olarak gerek gençliğe verilecek bir takım değerler, gerekse toplumun
değerleriyle ilgili olarak devletin üzerine aldığı vazifelerle ilgili bir takım eksiklikler, böyle
bir imtihanla toplumu karşı karşıya bırakıyor. Bu manada, Ağır Ceza Mahkemelerine
girdiğimizde, Baro mensubu bütün avukat arkadaşlarımızı üzen bu manzara, toplumun
değerleriyle önemli ve kaygı verici bir noktaya geldiğimizi gösteriyor’’ diye konuştu.
Konaç, çocuğa karşı işlenen cinsel istismar konusuyla ilgili alınacak bir takım tedbirler
olduğunu da vurgulayarak, ''Cezai tedbirler, bu sorunun çözümü için önemli bir unsur. Ancak
sadece cezai tedbirlerle bunları önleyemeyiz. Toplumun değerleriyle ilgili olarak, değer
yargılarını bozan bir takım konularla ilgili devletin alması gereken tedbirler ve yapması
gereken çalışmalar var. Başta aileler olmak üzere, ailelere düşen görevler var, devlet erkanına
düşen görevler var. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri de bu konuyla ilgili toplumun
değer yargılarıyla barışık bir yolun bulunması noktasında önemli tedbirler alabilir, katkılar
sağlayabilir. Biz Kayseri Barosu olarak özellikle bu istatistiklerinden hareketle, Çocuk
Hakları Komisyonumuz eşliğinde, çok yakında bu konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklamayla
bilinçlenme noktasında katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Aileleri dikkat ve özene davet
edeceğiz. Bu suçların önlenmesi noktasında gerek toplum olarak, gerek devlet olarak gerekse
aileler olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili Türk toplumunun dikkatini çekmeye
çalışacağız’’ dedi.Türk toplumunun geleneklerinde çocuğa el kaldırmak bile yokken, bugün
çocuğun cinsel istismarı konuşuluyorsa, toplumdaki manevi boşluğun, manevi değerlerin de
kaygı verici noktada noksan hale gelmesiyle ilgili önemli bir endişe taşıdıklarını belirten
Konaç, ''Bu işin pek çok ayağı olduğu gibi manevi ayağı da var. Manevi ayağının
güçlendirilmesi, özellikle bu konuyla ilgili olarak eğitim çalışmalarının öncelenmesi
noktasında devlete önemli görevler düşüyor. Biz Baro olarak katkı sağlamaya çalışıp toplumu
bilinçlendireceğiz ama gerek emniyet tedbirleri, gerek ailelere düşen görevler, gerek manevi
değerlerle ilgili olarak devletin alacağı tedbirlerle ilgili olarak da belki de görevlileri,
bürokratları, yöneticileri göreve davet edeceğiz’’ diye konuştu.

-ÇOCUK ĐSTĐSMARI, KAYSERĐ’DE DE ARTIYOR
Son yıllarda tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kayseri’de de çocuğa karşı işlenen cinsel istismar
suçlarında artışlar gözleniyor. 2012 yılında Kayseri’de çocuğa karşı işlenen suçlarla ilgili 350
dava açılırken, 2013’ün ilk 4 ayında açılan dava sayısı da 95’i buldu.
Çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesi
hükümlerine göre sanık ya da sanıklar hakkında dava açılıyor. Türk Ceza Kanunu’nun
103’üncü maddesi, Çocuğun Basit Cinsel Đstismarı, Çocuğun Nitelikli Cinsel Đstismarı,

Mağdurun Beden ve Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Çocuğun Cinsel Đstismarı, Cebir ve
Şiddet Kullanarak Çocuğu Cinsel Yönden Đstismar Sırasında Yaralama, Mağdurun Bitkisel
Hayata ve Ölmesine Neden Olacak Şekilde Çocuğun Cinsel Đstismarı gibi konuları içeriyor.
Bu arada, Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre, 2009 yılında 13 bin 812 olan çocuğa karşı
cinsel istismar dava sayısı, 2010’da 17 bin 241’e, 2011 yılında ise 18 bin 334’e ulaştı.
Adalet Bakanlığı verileri, 2011 yılında işlenen toplam 24 bin cinsel saldırı suçunun yaklaşık
yüzde 70’inde kurbanın çocuk olduğunu; 7.610 sanığın 15 yaşından küçük çocuklara
tecavüzle, 4.903 sanığın cinsel istismarla, 1.759 sanığın ise çocuk yaşta biriyle cinsel ilişkiye
girmekle suçlandığını ortaya koyuyor.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/korkunc-tablo-kayseride-cocuk-istismari-artiyor-h2064.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Öğrenciler Hünerlerini Sergiledi
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Mesleki Teknik Eğitim Tanıtım
Günleri’ kapsamında sergi düzenlenirken, etkinlikte konuşan Đl Milli eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, “Bizim Meslek Liselerine ciddi anlamda ihtiyacımız var” dedi.

22 Mayıs 2013 Çarşamba 11:02

Kayseri Park Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal
Yılmaz, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda, Kadı
Burhaneddin Sağlık Meslek Lisesi, Kız Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ile Hürriyet Teknik
ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri yaptıkları çalışmaları sergiledi. Kadı Burhaneddin
Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri ayrıca uygulamalı olarak ilkyardım yaptı. Etkinlik sonrasında
konuşan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, “Güzel bir sergi açılışındayız. Sağlık Meslek
Yüksekokulunun gösterisini izledik ve ne kadar hayati önem taşıdığını gördük. Bu
öğrencilerimizin sayısının artması demek bu hayati müdahalenin hayatımızda daha da artması
demek oluyor. Bu toplumumuz açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer bir konuda bizim
Meslek Liselerine biraz daha ağırlık vermemiz lazım. Dünya standartlarını yakalamamız
açısından bu çok önemli. Bu tip etkinlikler bunun da yolunu açıyor. Yani öğrencilerimizin
neler yapabileceğini sergiyi izleyerek gördük. Bu hem teknik açıdan gelişmemizi sağlayacak

hem de çocuklarımızın biran önce kalifiye bir şekilde meslek sahibi olmalarının en kolay yolu
olsa gerek O açıdan bizim Meslek Liselerine ciddi anlamda ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/korkunc-tablo-kayseride-cocuk-istismari-artiyor-h2064.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Cinsel Đstismarda Bulunanlar Hadım Edilsin Önerisi
Aile danışmanı sosyal pedagog Hanım Demirbaş, son dönemlerde artan ‘çocuğa karşı işlenen
cinsel istismar’ suçlarının toplumda infiale sebep olduğunu belirterek, “Çocuğa karşı cinsel
istismarda bulunanlar hadım edilmeli” dedi.

22 Mayıs 2013 Çarşamba 11:14

Hanım Demirbaş, konuyla ilgili açıklamasında, “Türk Ceza Kanunlarının bu tür olaylara bakış
açısının cezai müeyyideler açısından az olması ve caydırıcı olmaması bu olayları çoğaltıyor.
Bir yıl içerisinde meydana gelen suç oranlarında yüzde 70'lik bir payın çocuklara cinsel
istismar olayı ile sonuçlanması ‘vahim ve ürkütücü’ olarak ifade edilebilir” şeklinde konuştu.
Demirbaş, çocuğa karşı cinsel istismarda bulunanlara cezai yaptırımın ağır olması gerektiğini
belirterek, “Bu suçu işlemiş olanların cezaevlerinde aslında tedaviye ihtiyacı olduğunu
düşünüyorum. Tedavi edilemiyorsa devlet eli ile bir daha bu suçu işlememesi için erkekliğinin
giderilmesi noktasında yeni yasaların hazırlanması gerekir. Yoksa bunlar cezaevinde
rehabilite edilemiyorsa çıktığında yine aynı suçları işlemeye devam edecek. Sadece bu suçu
işleyenleri düşünmemek lazım. Bir de bu işte mağdur olan küçük yaştaki çocukların ruh
hallerini düşünce sadece ceza vermenin yeterli olacağını düşünmüyorum. Ya rehabilite
edilmeye çalışılacak ya da ‘hadım’ cezası uygulanması gerekir” diye konuştu.
Demirbaş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:“Türkiye’deki çocuğa karşı işlenen cinsel
istismar suçlarının önemli artışların gözlenmesi, aile içerisindeki iletişimsizlik ve internet
ortamının yaygınlaşması ile doğru oranda artış göstermektedir. Aileler çocuklarını daha sıkı
takip etmeleri gerekmektedir. Bu olaya başvuranların sapıklık derecesinde ruh halleri
olmaktadır ve kişilik bozukluklarından ve psikiyatrik rahatsızlıklarından kaynaklanan hayat
tarzları bulunmaktadır.”Cinsel istismara uğrayan çocukların tedavi edilmesi gerektiğini
söyleyen Demirbaş, “Cinsel istismara uğrayan çocukların psikolojisi tedavi edilmediği
takdirde daha da bozulabilmektedir. Tecavüze uğrayan çocukların bu olayı unutmak adına

alkol, uyuşturucu batağına düşme riski de çok fazladır. Kendileri tecavüzcü olabiliyor ve
fuhuşa alıştırılabiliyor. Bu sebeple hem istismara uğrayan hem de tecavüz edenin tedavi
edilmesi gerekir, aksi takdirde toplum bataklığa doğru gider” ifadelerini kullandı.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/cinsel-istismarda-bulunanlar-hadim-edilsin-onerisi-h2077.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

PTT'den Kaza Olmasın Kurbanı
PTT Kayseri Baş Müdürlüğünde, motosikletli posta dağıtıcılarının geçirdiği kazaların artması
nedeniyle kurban kesildi.

22 Mayıs 2013 Çarşamba 18:10

PTT Başmüdürü Đhsan Afşin, yaptığı açıklamada, “Her gün dağıtıcı arkadaşlarımız
Kayseri’nin tüm cadde ve sokaklarını gezerek 10 binlerce gönderi dağıtıyor, Kayserili
hemşehrilerimize sevinci ve bilgiyi taşıyorlar. Bu arada özellikle motosikletli dağıtımda az
sayıda da olsa bazen üzücü yaralamalı kazalar yaşamaktayız. Çok şükür can kaybı olmadı
ama yaşanan bir iki kazadan dolayı dağıtıcı arkadaşlar kurban kesmeyi ve etini ihtiyaç
sahiplerine dağıtmayı aralarında organize etmişler. Bizler de memnuniyetle buna iştirak ettik
ve umarım kurban kazanın belanın define vesile olur. Allah kabul etsin” diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/pttden-kaza-olmasin-kurbani-h2082.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Öğrencilere Öz Güven Konferansı
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Müdürü Mustafa
Atak, verilen konferansta, “Özgüven, kendimiz olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu
olarak kendimiz ve çevremizle barışık olmak demektir” dedi.

22 Mayıs 2013 Çarşamba 18:10

(ERÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Müdürü Mustafa Atak, Pınarbaşı
Dedaman Anadolu Đmam Hatip Lisesinde öğrencilere konferans verdi. Konferansa ilçe
Müftüsü Mustafa Açıkalın, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını
yapan Okul Müdürü Mustafa Bozseki, “Okulumuzun amacı size sadece bazı bilgileri vermek
değil; sizi eğitmek, vatanımızı milletimizi seven Yaşadığı topluma yabancılaşmamış, insanlık
sevgisi ve çağdaş uygarlık düzeyine yetişme isteğiyle dolu, sevecen, duyarlı, insanlar
yetiştirmek” dedi. Açılış konuşmasından sonra, öğrencilere konferans veren Öğr. Gör.
Mustafa Atak, “Özgüven; kendimize yönelik iyi duygular geliştirmemiz sonucu, kendimizi iyi
hissetmemiz demektir. Başka bir deyişle kendimiz olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu
olarak kendimiz ve çevremizle barışık olmaktır” diye konuştu.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/egitim/ogrencilere-oz-guven-konferansi-h2081.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Down Sendromlu Öğrenciye Dayak Đddiası
Kayseri’de, Down sendromlu E.Ü.’nün annesi Safiye Okur, çocuğunun okulda usta öğretici
tarafından şiddete maruz kaldığı gerekçesi ile şikayette bulundu. Yapılan şikayet sonrasında
inceleme başlatıldı.

22 Mayıs 2013 Çarşamba 18:13

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan Melikgazi
Özel Eğitim Okulu’nda okuyan kızı E.Ü.’yü ziyarete giden Safiye Okur’un, kızının gözünün
morardığını fark ettiği öğrenildi. Safiye Okur’un karakola giderek, kızının darp edildiği
iddiasıyla şikayetçi olduğu ve şikayet sonrasında doktor raporu alındığı bildirildi.
Konuşla ilgili olarak açıklama yapan Đl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, konunun doğru
olduğunu ancak yapanın bir öğretmen olmadığının altını çizerek, “Özel bir okulda öğrenim
gören özürlü bir öğrencimizin darp edildiğiyle alakalı bir bilgi aldık. Đlk gelen haber
öğretmenin darp ettiği yönündeydi” dedi.Yılmaz, gerekli görevlendirmeyi yaptıklarını ve
inceleme sonrasında öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından istem dışı darp edildiğinin altını
çizerek, “Okulda ki yetkililer konuyla ilgili öğrencinin babasına bilgi vermiş ancak baba eşi
ile ayrı yaşadığı için bunu anneye bildirmemiş. Olay adli mercilere de intikal etmiş durumda.
Bu öğrenciye olay sorulduğu zaman usta öğreticinin kendisini dövdüğünü söylüyor. Okul ise
o saatte bahsi geçen usta öğreticinin okulda olmadığını iddia ediyor. Biz idari süreci başlattık.
Bu olaya hangi açıdan bakarsanız bakın üzücü bir olay” diye konuştu.
Đl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, söz konusu okulda sertifikasız öğretmenlerin çalıştığı
yönünde iddiaların da bulunduğunu ve okulla ilgili olarak çok yönlü araştırma başlatıldığını
söyledi. (iha)

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/down-sendromlu-ogrenciye-dayak-iddiasi-h2083.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Polis Eşleri, Öğrenciler Đçin Kermes Açtı
Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes
düzenledi.

23 Mayıs 2013 Perşembe 11:15

Erciyes Üniversitesinde düzenlenen kermese, Vali Orhan Düzgün, Đl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın,
polis memurları ve eşleri katıldı. Kermeste konuşan Vali Orhan Düzgün, “Görev yapan polis
eşlerimizin şehit eşlerine, gazilere ve onların çocuklarına bir vefakarlık hissi olarak bu kermesi
düzenlemeleri gerçekten çok güzel. Bu açıdan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Polis Eşleri Kaynaşma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Müesser Aydın ise, “Polis Eşleri Kaynaşma
ve Yardımlaşma Derneği Kayseri Şubemiz 45 öğrenciye yıllık eğitim bursu vermektedir. Bu sayıyı

50’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Burada gördüğünüz ürünler tamamen emniyet personellerinin
eşlerinin hazırladığı ürünleri sunuyoruz. Buradan elde edilecek gelirin tamamıyla öğrencilerimize
burs vereceğiz” diye konuştu.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/polis-esleri-ogrenciler-icin-kermes-acti-h2085.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Kayserili Çocuklar, Silahlarını Çöpe Attı
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünün projesi
dahilinde oyuncak silahlarını çöpe atan çocuklara, oyuncak polis arabası ve bebek dağıtıldı.

23 Mayıs 2013 Perşembe 11:19

Battalgazi Đlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe; Kayseri Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı
Maddeler Şube Müdürü Gökhan Körük, Battalgazi Đlkokulu Müdürü Ahmet Akçalı, emniyet
personeli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri
Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü Gökhan Körük, “Oyuncaklar
çocuklarımızın gelişmelerine önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu yüzden anne ve babalar
olarak çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini ifade etmesine yardımcı olan, hayal gücünü ve
yeteneklerini geliştirmesine katkıda bulunan oyuncakları seçmeye özen göstermeliyiz.
Çocuklarımıza kazandırdığımız güzel alışkanlıkların gelecekte toplum için fayda
sağlayacağını unutmamalıyız. Çocukların gelecekte şiddete yatkın olmasının önüne geçmek,
silahın hayatın hiçbir döneminde dost olmadığını, gerçek gücün ve güçlünün silahlar
olmadığını
anlatabilmek
için
bu
proje
hazırlanmıştır”
şeklinde
konuştu.
Oyuncaklarını alan öğrenciler ise, “Silahlarımızı bırakıp oyuncak araba aldık. Çok mutluyuz”
dedi.
Oyuncak silahlarını çöpe atan öğrenciler, polis ekiplerinin motosikletlerine binmenin
mutluluğunu yaşadı.
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayserili-cocuklar-silahlarini-cope-atti-h2087.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Peygamber Efendimizin Hayatı Konulu Bilgi
Yarışması
Kayseri Đl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Đmam Hatip Mezunları Derneği (KĐMDER)’in
birlikte düzenlediği ''Hz. Muhammed (SAV)'in Hayatı'' konulu bilgi yarışmasında, Yahyalı’da
birinci olan Hacı Đzzet Kurmel Kız Yatılı Bölge Okulu, Kayseri birincisi oldu.

24 Mayıs 2013 Cuma 11:14

Yahyalı'da düzenlenen bilgi yarışmasını birincilikle tamamladıktan sonra, Đl genelinde
Yahyalı'yı temsil etmeye hak kazanan Yahyalı Hacı Đzzet Kurmel Kız Yatılı Bölge Okulu
öğrencileri, gruplarda Melikgazi, Kocasinan, Develi ve Özvatan ilçelerini geride bırakarak
birinci oldu.Yahyalı temsilcisi, büyük finalin yapılacağı 5 Haziran günü, diğer gruplarda
birinciliği hak ederek gelecek olan okullarla yarışacak. Yarışmaya katılan Yahyalı Hacı Đzzet
Kurmel Kız Yatılı Bölge Okulu ekibi, Hacer Özyer, Kader Özdemir (Kapuzbaşı Köyü) ve
Merve Batman'dan (Kopçu Köyü) oluştu.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/peygamber-efendimizin-hayati-konulu-bilgi-yarismasi-h2092.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Madencilere Teşvik Dopingi
Yeni teşvik sisteminin 'Madenciler'e çok cazip imkanlar sunduğu belirtilerek, Kayseri, Sivas
ve Yozgat'taki maden yatırımcılarının bu fırsatı kaçırmamaları uyarısında bulunuldu.

24 Mayıs 2013 Cuma 11:16

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)
tarafından yapılan açıklamada, ''Yeni teşvik sistemini oluşturan, 15/06/2012 tarihli ve
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe koyulan, Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkındaki Kararın 17.maddesinin g fıkrası gereğince, Maden istihraç yatırımları
ve/veya maden işleme yatırımları öncelikli yatırım konuları arasındadır ve hangi bölgede
olursa olsun 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu
yatırımlar, 6'ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
Bölgemizde bulunan Sivas ve Yozgat illerinde maden çıkarma veya işlemeye yönelik bir
yatırımın bölgesel teşviklerden faydalanabilmesi için asgari 500 bin TL yeterli olmaktadır.
Kayseri’de yatırım yapılması durumunda asgari 1 milyon TL’lik bir yatırım gereklidir''
denildi.
Bölgenin madencilik üzerine alt yapısı düşünüldüğünde yeni teşvik sisteminin çok cazip
imkanlar sunduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:''Madencilik kapsamında
blok mermer çıkarılması, traverten çıkartılması ve işlenmesi gibi alanlar da bu kapsamda
bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Destek yalnızca maden çıkarma olarak
düşünülmemelidir. Maden çıkaran bir firma, çıkardığı madenlere değer katabileceği bir
makine alımında da bu destekten faydalanabilir.Örnek olarak; şartların tutması durumunda
500 bin TL yatırım yapan bir yatırımcı için işletme döneminde yatırımının 250 bin TL’lik
kısmını kurumlar vergisinden, 90 bin TL’lik kısmını da KDV istisnası olarak geri alması
mümkün olabilmektedir.Đşletme dönemi desteği olan yatırım teşvikleri, işletmenin kurulduğu
ilk yıllarda yatırımcıya yatırımının büyük bir kısmının geri dönmesini sağlamaktadır. Yatırım
teşvik belgesi alınması işlemlerinde herhangi bir yarış bulunmamaktadır. Şartları sağlayan her
yatırımcı, yatırım teşvik belgesi alabilmektedir. Bölgemize yatırım yapmayı düşünen tüm
yatırımcıları, Yeni Teşvik Sistemi, Ajansımız hibeleri ve diğer tüm kamu teşvik ve hibeleri ile
uygun yatırım alanları konularında bilgilendirmek için Ajansımıza bekliyoruz. Ajans irtibat
bilgileri www.oran.org.tr sitemizden öğrenilebilir.''
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/ekonomi/madencilere-tesvik-dopingi-h2093.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Kayseri ile Antik Mısır Arasında Bir Bağ Var
Mısır medeniyetinin Türkiye’deki tek araştırmacısı Perihan Sadıkoğlu, Kayseri’nin geçmişine
iz tutan Asur Medeniyeti’nin Antik Mısır Medeniyeti’yle olan ilişkisini anlattı.

24 Mayıs 2013 Cuma 11:20

Türkiye’nin ilk Mısır bilimcisi Perihan Sadıkoğlu, 10 yıl süren hummalı çalışması sonucu
‘Antik Mısır Sanatı ve Tarihsel Akıştan Günümüze Etkileri’ isimli kitabıyla hem Mısır’ın
gizemli kültürünü hem de Anadolu’nun Mısır’dan taşıdığı izleri gözler önüne serdi.
Sadıkoğlu, “Tarihte ticaretin kurucusu olarak bilinen ve Kayseri’nin Kültepe Höyüğü’nde
bulunan ticaret tabletleriyle sadece Kayseri’nin değil, Anadolu’nun geçmişinin
aydınlatılmasında büyük rol onayan Asur Medeniyeti’ni, tarihin bilinen ilk paralı askerleri
olan, “Denizden Gelen Tunç Adamlar” olarak tarif edilen ve firavunların en değerli askerleri
olan Karialılar, Anadolu’dan çıkardı” dedi.Aynı zamanda ressam olan Perihan Sadıkoğlu,
Mısır’la ilgili çalışmalarını sadece bilimsel anlamda değil sanatsal anlamda da
değerlendiriyor. Antik Mısır dönemini yeniden yorumlayarak resimler yapan ve resimlerini
Mısır, Yunanistan ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sergileyen Sadıkoğlu, antik Mısır’a olan
ilgisini şu sözlerle ifade etti:“Gerek sanat eğitimim ile ve sanatçı kimliğimle, bugüne kadar
Türkiye’de genelde pek üzerinde durulmamış olan Mısır sanat ve bilimiyle derinlemesine
ilgilendim ve bu alanı hem kendi sanatsal uğraşlarımın içine taşıdım hem de bu alanda önemli
bir kitap çalışması ortaya koydum. Beykent Üniversitesi Sinema ve TV bölümüne
Türkiye’deki ilk Mısır Bilimi’ni kurabilmek amacıyla çalışmalarda bulunuyorum.”
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Bölümü’nü bitirdikten sonra
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde tamamladığı master eğitimi kapsamında
Antik Mısır Medeniyeti’ni ele alan Sadıkoğlu’nun en büyük amacı, üniversitelerde ejiptoloji
ile ilgili çalışmaların yapılması ve Mısır’daki Mısır bilimcilerle dünyadaki Mısır bilimcilerin
Türkiye’deki uzmanlarla birlikte ders vermeleri.Tez araştırmasından önce de Mısır tarihine
ilgisinin olduğunun altını çizen Sadıkoğlu, antik Mısır medeniyetiyle Türk-Đslam medeniyeti
arasında benzerliklerden de bahsetti.“Đlk Mısır ziyaretim sırasında kendi kültürümüzle
şaşırtıcı benzerlikler gördüm. Mesela, Antik Mısır rahipleri yapay göllerde günün belli
bölümlerinde tanrılara dua etmeden önce Müslümanların namaz kılmak için abdest almalarına
çok benzer hareketlerle abdest alıyorlarmış. Duvarlardaki tasvirler de hep dinsel amaçlı
yapılmıştı. Üç dinde de ortak inanışlar olduğunu kavradım. Antik Mısır en çok Müslümanlıkla
örtüşüyor. Günahların tartıldığı bir terazi kavramı var. Amin kavramı inandıkları tek Tanrı
Amonra’dan geliyor. Bok böceği Scrabi'nin uğur getirdiğine inanıyorlardı. Ve küçük seramik
biçimindeki objelerini üzerlerinde taşıyorlardı. Bizim uğur böceği gibi. Bir bok böceği
heykelinin etrafında 3 tur atınca dileklerinin olacağına ve Ra'nın gözünün onları
kötülüklerden koruduğuna inanıyorlardı. Bizim nazar boncuğunun bizi kötülüklerden
koruduğuna inandığımız gibi. Bütün bunlar Mısırlıların bizi ne kadar çok etkilediğini ve bizde
izler bıraktığını belirten işaretleri gibiydi. Ayrıca Kraliçe Hatçepsup’un tapınağının
Anıtkabir’le aynı mimari olduğunu gördüm. Atatürk’ün de bu konuda ilgisi olduğu biliniyor.”
Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/kayseri-ile-antik-misir-arasinda-bir-bag-var-h2096.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Talas ve Bünyan'da Deprem
Kayseri’nin Talas ilçesinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24 Mayıs 2013 Cuma 11:36

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem
Đzleme Merkezi’nden alınan bilgiye göre, Talas ilçesinin Ardıç mevkisinde büyüklüğü 2.2
olarak ölçülen deprem meydana geldiği öğrenildi.Öte yandan, dün Bünyan ilçesi Palas
mevkisinde de 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.Depremlerde mal ve can
kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/talas-ve-bunyanda-deprem-h2099.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

ERÜ'lü Öğrencilerden Şanlıurfa'ya Kitap Yardımı
Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi Öğrenci Temsilciliği, Şanlıurfa’da bulunan bir okula
kütüphane yaptırmak için kermes düzenledi.

25 Mayıs 2013 Cumartesi14:32

Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi bahçesinde düzenlenen kermese fakülte öğrencileri
yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, evde yapıp getirdikleri birbirinden lezzetli yiyecekleri satıp,

elde ettikleri gelirle, Şanlıurfa’da bulunan Müslüm Doğan Đlköğretim Okulu’na kitap
yardımında bulundu. Doğu’da durumu müsait olmayan ilköğretim çağındaki öğrencilerin,
kitaplardan yoksun kalmaması ve oraya bir kütüphane yaptırmak için böyle bir proje
düzenlediklerini belirten Erciyes Üniversitesi Đletişim Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Meryem
Akkurt, “Öğrenci Temsilciliği olarak ‘Erciyes'ten Suruç'a Kitap Serüveni’ etkinliğimizi
kermes ile başlattık. Amacımız, Şanlıurfa'daki Müslüm Doğan Đlköğretim Okulu'na kütüphane
yaptırmak. Okulun kütüphanesi yokmuş, Halkla Đlişkiler yüksek lisanstan arkadaşım Hasan
Altıncık durumu bana bildirdi. Neler yapabiliriz derken, bizde kermes yapalım diye
düşündük. Đletişim Fakültesi Dekanlığı’nın ve hocalarımızın bize katkısı çok büyük oldu.
Öğrenci arkadaşlarımızın da desteğiyle kermes düzenledik. Kermesimiz bitti ama hala kitap
bağışlarını kabul ediyoruz. Erciyes'ten Suruç'a Kitap Serüveni etkinliğimize katılmak isteyen,
bu yolculuğa bizimle devam etmek isteyen herkesi bekleriz. Kitap bağışlamak isteyenler,
05552959924 numarasına ulaşıp orada bulunan kardeşlerimizin yüzünü güldürmemize katkı
sağlayabilirler'' diye konuştu.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/egitim/erulu-ogrencilerden-sanliurfaya-kitap-yardimi-h2102.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Develi, DETOK Đle Büyük Đvme Kazanacak
Kayseri’de develi Turizm Odaklı kalkınma Planı (DETOK) projesinin tanıtım toplantısı
yapıldı.

25 Mayıs 2013 Cumartesi 14:40

Bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına Vali Orhan Düzgün, Melikgazi Belediye Başkanı
Memduh Büyükkılıç, ORAN Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası
Başkanı Şaban Ünlü, Develi Belediye Başkanı Recep Özkan ve çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, “Turizm
toplumlar arasında kültürel değişimi gerçekleştiren en önemli araçlardan biridir. Farklı
bölgelerden ya da farklı insanları bir araya getiren turizm hareketleri, insanlar sayesinde
insanlar arasında kaynaşma sağlayıp dünya barışına katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.
Đlçemizin çok önemli yatırımcı potansiyeli bulunmaktadır.” diye konuştu.
Projenin yatırımcılara yol haritası olacağını dile getiren Özkan, “Đlçemizin çok önemli

yatırımcı potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin harekete geçirilmesine DETOK yön
verecektir. Bu proje aynı zamanda yatırımcılara da yol haritası olacaktır. Projenin
hazırlanması ve yürütülmesi aşamasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”
ifadelerini kullandı.Son yıllarda gelişen turizm hareketleri sayesinde Türkiye’nin, dünyada en
çok turist kabul eden 8. Ülke konumuna geldiğini vurgulayan Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
“Kültür turizmi, doğa turizmi açısından da son yıllarda büyük bir arayış var. DETOK planını
çok önemsiyorum. Öncelikle Erciyes Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve Develi
Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Kayseri maalesef turizmdeki payını alamamaktadır.
Ulaşım, konaklama konularında ilerleme kaydetmek lazım. Ulaşım yönünden geliştiği için bu
konuda bir eksiği bulunmamaktadır. Tanıtım çalışmaları da yapılmaktadır. Broşürlerin
hazırlanması ve tanıtım yapılması çok önemlidir. Tanıtımların çekici yapılması gerekiyor.”
şeklinde konuştu.Konaklama tesislerinin yapılmasının da önemli olduğunu belirten Düzgün,
hayırseverlerin ve iş adamlarını da bu konuda yatırım yapmaya çağırdı. Düzgün, “Konaklama
tesislerinin yapımı da önemli yer tutmaktadır. Öncelikle turistlerin sosyal zamanlarını
geçirebileceği, kalacak yerlerinin yapılması gerekiyor. Mutlaka konaklama tesislerinin
yapılması gerekiyor. Kayserili iş adamları ve hayırseverleri bu konuda yeni bir yatırım
yapabilirler. Türkiye’ye bir yılda gelen turist sayısı 32 milyon ancak Kayseri’ye sadece 50 bin
turist
gelmektedir.
Bu
sayıyı
biraz
daha
artırmamız
gerekiyor.”
dedi.
Programın sonunda Develi Belediye Başkanı Recep Özkan, Kayseri Valisi Orhan Düzgün’e
plaket takdim etti.

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/gundem/develi-detok-ile-buyuk-ivme-kazanacak-h2104.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

Anne ve Oğlunu Trafik Terörü Ayırdı
Kayseri'de sağlık ocağına giden anne ile oğluna akaryakıt tankeri çarptı. Kazada anne ağır
yaralanırken, 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri-Malatya karayolunun 10. kilometresinde sabah saatlerinde
meydana geldi. D.T. ile oğlu Y.E.T., sağlık ocağına gitmek için yolun karşısına geçmeye
çalışırken Osman E.’nin kullandığı 38 PH 694 plakalı yakıt tankerinin çarpması sonucu ağır
yaralandı. Kaza sonrası olay gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen
112 acil servis ekipleri D.T.’yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken,
ağır yaralanan oğlu Y.E.T. Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Đlköğretim 3.
sınıf öğrencisi olan Y.E.T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, anne
D.T.’nin sağlık durumunun da ciddi olduğu öğrenildi.Çevredeki vatandaşların cep telefonları
ile görüntülediği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (iha)

Kaynak:http://www.kayserigundem.com/aktuel/anne-ve-oglunu-trafik-teroru-ayirdi-h2107.html
Erişim Tarihi:09.07.2013

