KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.07.2012–08.07.2012
TÜRK DĐYABET CEMĐYETĐ DEVĐR TESLĐM TÖRENĐNĐ YAPTI

02 Temmuz 2012, 18:08

Kayseri Güneş

Toplantıda bir araya geldiler. Türk Diyabet Cemiyeti Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri yemekli
toplantıda bir araya geldi. Türk Diyabet Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde eski ve yeni yönetim kurulu
üyeleri yemekte buluştu. Bir araya gelen eski ve yeni yönetim arasında devir teslim töreni oldu ve yeni
yönetim cemiyetin başına geçti. Toplantıda, cemiyetin yeni üyelerine cemiyetin faaliyetleri tanıtıldı.
Şeker hastalarına ücretsiz hizmet verdiklerini ifade eden Türk Diyabet Cemiyeti Kayseri Şubesi Ekrem
Çimen, “Diyabet Cemiyeti’nin faaliyetlerini tanıtmak hem de yeni üyelerimiz ile bir tanışma toplantısıyla
bir araya gelmek ve bunun için bir yemek düzenledik. Yeni yerimizde şeker hastalarına hizmet
vermeye devam ediyoruz. Burada hastalarımıza yönelik ücretsiz eğitimlerimiz ve sağlık
personellerimiz ile gönüllü çalışanlarımızın hizmetleri burada başlamıştır. Burada ücretsiz olarak
tahlillerini yapabilirler.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2523
Erişim Tarihi: 05.07.2012

KAYSERĐSPOR YENĐ SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

02 Temmuz 2012, 18:11

Kayseri Güneş

Transfer düşünülüyor. Süper Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını
sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Sağ ve

sol bek tarafına oyuncu düşündüklerini söyledi. Kayserispor tesislerinde teknik direktör Şota
Arveladze yönetiminde yapılan antrenmanda yeni sezon hazırlıkları devam etti. Antrenmana izinli olan
Amrabat, Riveros ve Navarro katılmadı. Antrenman öncesi konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Şota
Arveladze, çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Đlerde iyi basan, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya
çalışıyoruz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç tane eksik var. Onunla uğraşıyoruz. Sağ bek
ve sol bek tarafına oyuncu düşünüyoruz. Birkaç tane ilgilendiğimiz oyuncu var ama isim vermek
istemiyoruz. O olmazsa da alternatif oyunculardan ümitliyiz. Tabi boşuna kimseyi almadık. Onlarla
devam edeceğiz. Đyi transferler yaptığımız için ümitliyiz. Hedefimiz her zaman ki gibi Kayserispor ve
taraftar olarak Avrupa kupalarına katılmak isteriz. Đnşallah başaracağız. Aynı zamanda güzel top
oynayacağız" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2524
Erişim Tarihi: 05.07.2012

BAŞBAKAN KONGRE ĐÇĐN GELDĐ

02 Temmuz 2012, 18:14

Kayseri Güneş

Kongreye katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin genel kuruluna katılmak ve bir takım
açılışlarda bulunmak için Kayseri’ye geldi. Kayseri Havalimanı’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kayseri Valisi Mevlüt
Bilici, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, Yaşar Karayel, Pelin Gündeş Bakır ve Đsmail Tamer,
Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki,
Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral ve partililer karşıladı. Başbakan Erdoğan
havalimanına inmeden önce Balyoz adlı köpek güvenlik araması yaptı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2525-6
Erişim Tarihi: 05.07.2012

Hayır dualarınız bizim ışığımız oldu

02 Temmuz 2012, 18:17

Kayseri Güneş

Başbakandan övgü. Kayseri'de partisinin il kongresine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
"Ustalık dönemini başarı ile geride bıraktık" dedi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK
Parti Kayseri 4. Olağan Đl Kongresi'ne Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı
Ekrem Erdem, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut, AK
Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Kayseri Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı
Mehmet Özhaseki delegeler ve çok sayıda partili katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "14
Ağustos 2001'de bu kutlu yolculuğa Kayseri'de Kayserililerle beraber çıktık. Kayseri bizim yol
arkadaşımız, sırdaşımız, gönüldaşımız oldu. Kayseri'nin hayır duaları bizim ışığımız oldu. Ahde
vefanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bu
yola çıkarken 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece demiştik. 'Durmak yok yolma devam'
demiştik. Son nefesimizi verene kadar bu hizmet kervanı durmaksızın devam edecek. Türkiye'ye çok
büyük hizmetler kazandırdık. Büyük reformlar yaptık. Bunlar hız kesmeden yapmaya devam edeceğiz.
Türkiye'yi daha da büyüteceğiz" diyerek şu şekilde konuştu: "12 Haziran seçimlerine girerken Kayserili
büyük ustadan yani Mimar Sinan'dan ilham aldık. 3 Kasım Çıraklık, 22 Temmuz kalfalık, 12 Haziran'da
ustalık dönemiydi. Şimdi ustalık dönemini yine başarı ile geride bıraktık. Eser üzerine eser koymaya
devam ediyoruz. Ustalık dönemindeki eserlerimizi kararlılıkla vermeye devam ediyoruz. Kayseri bizim
nasıl bir millet olduğumuzu, nasıl bir kültüre sahip olduğumuzun net bir ifadesidir. Bu şehirde
Selçuklu'nun Eretna'nın, Dulkadiroğulları'nın bıraktığı izler var. Osmanlı Đmparatorluğu'nun Türkiye
Cumhuriyeti'nin izleri var. Kayseri bizim tarihimizin bir özetidir."
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2527-8
Erişim Tarihi: 05.07.2012

BAŞBAKAN ERDOĞAN AK PARTĐ ĐL BĐNASININ AÇILIŞINI YAPTI

02 Temmuz 2012, 18:20

Kayseri Güneş

Yeni bina açıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri Đl Başkanlığı'nın yeni binasının
açılışını yaptı. Açılış töreninde, bir vatandaşın açtığı "Koca bir dünya sana hasta, ne yiğittin sen
Davos’ta, gadanı alırım büyük usta" yazılı pankart dikkat çekti. Başbakan Erdoğan, Kadir Has Kongre
Merkezi’ndeki toplu açılışın töreninin ardından AK Parti Kayseri Đl Binası’nın açılış programına katıldı.
Başbakan Erdoğan, parti il binasına gelirken yolda vatandaşlarıı selamladı ve çocuklara oyuncak
dağıttı.
Partisinin yeni yapılan binasının açılışına katılan Başbakan Erdoğan, “Yeni binamızın Türk
demokrasisine, Türk siyasetine, partimize ve Kayserimize hayırlı olsun diliyor; emeği geçenlere
teşekkür ediyorum” dedi. Parti binasının karşısında Kayserili bir vatandaşın açtığı "Koca bir dünya
sana hasta, ne yiğittin sen Davos’ta, gadanı alırım büyük usta" yazılı pankart dikkat çekti. Binanın
açılışından sonra parti yöneticileri ile bir araya gelen Başbakan Erdoğan, görüşmenin ardından
Đstanbul’a gitmek üzere Havalimanı’na hareket etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2529
Erişim Tarihi: 05.07.2012

HAS Parti açıklama yaptı

04 Temmuz 2012, 12:05

Kayseri Güneş

Genel başkan ile görüşme olmadı. HAS Parti Đl Başkanı Đsmail Gökşen, son günlerde medyada
dillendirilen, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un AK Parti’ye geçmesine dair söylentilerin
bir resmiyeti olmadığını söyledi. Gökşen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bu tür konuşmaların olması Numan Kurtulmuş ve HAS Parti’nin iktidar partisi içerisinde görüşülmesi,
sözümüzün gücünün iktidar partisi tarafından algılanması ve anlaşılmış olmasıdır. HAS Parti Genel
Başkanına resmi bir müracaat ve görüşme beyanı olmamıştır. Genel Başkanımız Prof Dr. Numan
Kurtulmuş’unda dediği gibi; Has Parti’nin kurulduğu günden bu yana gelecek Türkiye’yi 2050 yılının
Türkiye’sini kuracak fikirleri, programları, projeleri büyük bir hassasiyetle kamuoyu ile paylaşmasıdır.
Siyasetimizin ana teması; insanlık hayrına, ülkemizin hayrına neler yapabileceğimiz fikridir. Partililerin
makam, mevki, şan, şöhret gibi bir derdi yoktur. Derdimiz; önce insan, yeni ve güçlü bir Türkiye
kurmaktır. Derdimiz; yeryüzünde hakkın adaletin, insanlığın esas alındığı bir siyasi programın
uygulanmasıdır. Derdimiz; bizim medeniyetimizi yeniden inşa ve ihya etmektir.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2532
Erişim Tarihi: 05.07.2012

ERKĐLET BULVARINDA KAZA

04 Temmuz 2012, 12:12

Kayseri Güneş

1 yaralı var. Kayseri’de Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında 31
yaşındaki F.M.’nin kullandığı 38 UC 185 plakalı otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışan 71
yaşındaki M.A.’ya çarptığı öğrenildi. Kazada A.T.D.’nin kullandığı 38 ZS 658 plakalı minibüsün ise 38
UC 185 plakalı otomobile çarptığı bildirildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan 38 UC 185 plakalı otomobil
takla atarak refüje çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri

ağır yaralanan M.A.’yı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.M.A.’nın hayati tehlikesinin
devam ettiği, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2533
Erişim Tarihi: 05.07.2012

VĐRAJI ALAMAYAN OTOMOBĐL KANALA UÇTU

04 Temmuz 2012, 12:15

Kayseri Güneş

Sürücü kurtuldu. Kayseri’de aşırı hız nedeniyle virajı alamadığı öne sürülen bir otomobil kanala uçtu.
Kocasinan Hilal Mahallesi Kardeş Şehirler Caddesi'nde aşırı hız nedeniyle virajı alamadığı öne sürülen
K.M. (32) yönetimindeki 38 US 778 plakalı otomobil kanala uçtu. Aracının üstüne çıkan K.M.
vatandaşlardan yardım istedi. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, bir vatandaş ise
kanala merdivenle inerek sürücüyü çıkardı. K.M. kazadan yara almadan kurtulurken, araç kanaldan
vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2534
Erişim Tarihi: 05.07.2012

PANCAR EKĐCĐLERĐ KOOPERATĐFĐ MALĐ GENEL KURULU YAPILDI

04 Temmuz 2012, 12:18

Kayseri Güneş

Genel Kurul tamam. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 59. Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Yönetimin ibra edildiği genel kurulda konuşan kooperatifin kayyım heyeti başkanı Hüseyin Akay, “71
milyon 600 bin TL net kar elde edildi” dedi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen mali genel
kurula çok sayıda üye katıldı. Divan Başkanı’nın seçilmesinden sonra saygı duruşunda bulunulması ve
Đstiklal Marşı’nın okundu. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Hüseyin Akay, “Bu toplantı sizlerle
birlikte idrak ettiğimiz ikinci toplantımızdır. Bildiğiniz gibi geçen sene 17 Ağustos’ta, Ramazan Ayı
içerisinde ve sıcak bir günde yapılan ilk toplantımızı, Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda birlikte icra
etmiştik. O günkü konuşmamda sizlere Kayyım Heyeti olarak, ‘Bize sizin adınıza emanet edilen bu

görevi layıkıyla yapmak konusunda gereken bilgi, deneyim, azim, kararlılık, gayret ve cesareti ortaya
koyduk ve koymaya da devam edeceğiz’ demiştim. Bugün Allah’a çok şükür, bize emanet edilene
sahip çıkmanın haklı gururu ile alnımız açık ve başımız dik olarak karşınızdayız. Kayseri Pancar
Ekicileri Kooperatifi’nin son bir yıllık faaliyetlerinin hesaplarını görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz.
Bu yaz gününde tarla, tapan zamanında, işinizi gücünüzü bırakarak, Kooperatifinizi ve Fabrikanızı
sahiplenmek adına uzaktan yakından teşrif ettiğiniz için hepinize takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Toplantımızın bizlere yakışan bir vakarla yapılacağına ve hepinizin buna azami katkı
sağlayacağınıza inancım tamdır” diye konuştu. Akay, “Bugün her ne kadar Kooperatifimizin Mali Genel
Kurulu için bir araya gelmiş olsak da; asıl konumuz Fabrikamızdır. Ve sizler bugün buraya gelmekle,
bu güzide kuruluşlarımıza artık nasıl sıkı sıkıya sahip çıktığınızı bize açıkça göstermiş
bulunmaktasınız. Biraz sonra mali tablolar ile arz edileceği gibi, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi siz
değerli ortaklarına vermiş olduğu hizmeti geliştirmekte işlerinizi kolaylaştırma, ihtiyaçlarınızı
zamanında temin etme, daha verimli ve kazançlı ürün elde etmenize katkı sağlama konusunda,
çalışmalarını sürdürmektedir. Ama ürünlerinizin asıl değerlendirildiği nokta elbette ki; Kayseri Şeker
Fabrikası’dır. Yok oluşun eşiğinden dönen Kayseri Şeker Fabrikası; Bizden bir önceki bilanço
dönemini 35 milyon TL zararla kapatmasına, geçtiğimiz yıl yaşanan tüm olumsuz şartlara ve yatırım
adı altında açılan ve sürekli zarar eden bir takım şirketlere rağmen, bu güne kadar hiçbir dönemde
olmayan bir başarı elde etmiş ve bankalara ödenen faizler, devlet kuruluşlarına ödenen geçmiş
döneme ait vergiler ile sigorta cezaları düşüldükten sonra tam 71 milyon 600 bin TL kar elde etmiştir.
Bu kar Kayseri Şeker Fabrikası tarihinde bir ilktir. Daha önce hiç böyle bir karlılık yaşanmamıştır. Eğer
bahsedilen tüm bu olumsuzluklar bugün bize miras kalmasaydı bu tutar, tam olarak 156 milyon Türk
Lirası olacaktı. Đşte Yönetimimiz; sizlerin inancı, güveni, desteği, çalışanlarımızın özverili gayretleri ve
Allah’ın lütfu ile bu başarıyı sağlamıştır. Bu başarı ayrıca Kayseri Şeker Fabrikası’nın gerçek
potansiyelini de açıkça ortaya koymuştur. Bu başarı sonucunda herkesin şunu tekrar düşünmesi
gerekmektedir. Kayseri Şeker Fabrikası bu kadar kazancı şimdiye kadar neden elde edememiştir? Ya
da başka bir tabirle, bu kazanç eğer geçmişte elde edildiyse, nereye gitmiştir? Đşte herkes, bu çetin
suallerin cevabını zihninde sorgulasın. Geçmişi unutmayalım ve ders çıkaralım ki; geleceğimiz aydınlık
olsun, istikrara sahip çıkalım ki; başarımız daim olsun. Đşte sevgili çiftçi kardeşlerim, bunun herkes
açısından da vazgeçilmez bir görev olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz dönemde sadece bu karlılık
elde edilmedi, siz değerli çiftçilerimizin bütün girdi ihtiyaçları ile avansları zamanında ve hiçbir
gecikmeye meydan verilmeden karşılandı. Ayrıca bu sene imkânlarımız ölçüsünde, motorin ve avans
miktarları azda olsa arttırıldı. Bu iyileşmeler zaman ilerledikçe ve fabrikanın kaynakları geliştikçe,
artarak devam edecektir. Artık bu fabrikanın kaynakları gerçek pancar çiftçisine, yani siz değerli
ortaklarımıza adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde hizmet etmek için kullanılacaktır. Đşte tüm bunlardan
dolayıdır ki; geçtiğimiz yıllarda sektörde kötü örnek olarak gösterilen Kayseri Şeker Fabrikası artık,
herkes ve her kesim tarafından iyi ve güzel örnek olarak benimsenmektedir. Bütün bunların yanında
Kayseri Şeker Fabrikası’nın halen önemli bir kredi borcu bulunmaktadır. Ve bütün sorunları da
çözümlenmiş değildir. Çetin mücadele süreci gevşemeden devam etmelidir. Rehavete düşmek, bizim
en büyük düşmanımızdır. Đşte tüm bunların yanında sizlerin işlerini kolaylaştırmak, kazancınızı
arttırmak ve sizin fabrikanızı sahiplenmenizi geliştirmek için düşündüğümüz ve planladığımız bazı
hususları da, kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle fabrikamızda onlarca yıldır
sorgulanmadan yapılan uygulamalar, artık sorgulanmaya başlanır hale gelmiştir. Özellikle yüzde 5
Kuyruk-Baş firesi uygulaması sorgulanmaktadır. Çözüme ulaşınca sizlerle paylaşılacaktır.Pancar tartı
ve analizi daha fazla şeffaflaştırılacak, Fabrika kantar ve analiz bölümlerine konulacak kamera sistemi
ile internet ortamında isteyenler için, canlı olarak izleme ve takip imkânı sunulacaktır. Ayrıca gerek
fabrika ve gerekse de kantarlarda, fabrikanın yetkili personeli çalışacak, pancar alım işini de yine bu
personeller gerçekleştirecektir. Ayrıca pancar tesellümünde randevulu sisteme geçilecek, sökülen
pancarın temizlenmesi yüklenmesi ve nakliyesi fabrikamızca üstlenilecektir. Böylece kantarlarda ve
fabrika girişlerinde sıra problemi çözümlenecek, çiftçimizin işi her yönüyle kolaylaştırılacaktır. Artık en
verimli toprağınız, kantarlara ve fabrikamıza taşınmayacaktır. Bildiğiniz üzere tarla ölçümleri bu sene
itibariyle uydudan gerçekleştirildi. Bu nedenle bu yıldan itibaren bölgesel münavebe uygulamasından,
tarla bazında münavebe uygulamasına geçilmiştir.Faaliyet alanımızda verimlilik haritası oluşturulacak,
geçen sene 250 noktadan alınarak gerçekleştirilen toprak analizi bu sene en az 1000 noktadan,
Fabrikamız tarafından alınarak yapılacaktır” ifadesinde bulundu. Hüseyin Akay’ın konuşmasından

sonra Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu okundu. Raporlar oy birliği ile kabul
edildi. Ardından yönetim kurulunun ibrası yine oy birliği ile gerçekleştirildi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2535
Erişim Tarihi: 05.07.2012

AMRABAT BĐZĐM FUTBOLCUMUZ BUNU ANLAMALI

04 Temmuz 2012, 12:21

Kayseri Güneş

Şota net konuştu. Kayserispor Teknik Direktörü Şota Arveladze, Amrabat’a Galatasaray’ın resmi teklifte
bulunduğunu ancak transfer konusunda gelişmelerin olmadığını belirterek, “Amrabat şu anda mukavele gereği
bizim oyuncumuz. Bunu kendisinin de anlaması lazım” dedi. Kayserispor teknik heyeti bugün sağlık kontrolünden
geçti. Sağlık kontrolü öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Şota
Arveladze, Amrabat konusunda, “Amrabat’ta tek resmi teklif Galatasaray tarafından geldi. Kayserispor da resmi
cevabını verdi. Bu konuda ciddi bir gelişme olmadığı için transfer gerçekleşmedi. Galatasaray bu oyuncuyu istiyor
ama şartlarda bir gelişme olmadı. Amrabat da Galatasaray’a gitmek istiyor ama şartlar gelişmeden bu
gerçekleşmiyor. Bu nedenle bizimle Amrabat arasındaki mukavele geçerli oluyor. Hem parasını veriyoruz hem de
oyuncumuz olarak görüyoruz. Transfer konusunda bir gelişme olmuyorsa Amrabat bizim oyuncumuz demektir.
Bunu kendisinin de anlaması lazım. Purofesyonellik, mukavele ve para almak bu demektir” diye konuştu.
Navarro’nun da ikinci kaleci olmasını istediklerini, birinci kaleci olarak Ertuğrul’u düşündüklerini ifade eden Şota,
“Kalede Türk bir oyuncu istiyorum. Çünkü bu daha avantajlı oluyor. Navarro’ya ikinci kaleci olmasını teklif ettik”
dedi. Cangele’nin de antrenmanlara katıldığını söyleyen Şota, geçtiğimiz yıl çok kötü bir sezon geçirdiğini ve kötü
sakatlıklar yaşadığını hatırlatarak, Cangele’nin antrenmanlar sonrasında daha da hazır hale geleceğini bildirdi.

Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2536
Erişim Tarihi: 05.07.2012

MACAR HEYETĐNDEN ZĐYARET

04 Temmuz 2012, 12:22

Kayseri Güneş

Valiyi ziyaret ettiler. Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Kiss Gabor, Türk Macar Đşadamları Derneği
Başkanı Osman Şahbaz ve Macaristan Đstanbul Ticaret Ateşesi Mihayl Galosfai Vali Mevlüt Bilici’yi
makamında ziyaret etti. Vali Mevlüt Bilici, Kayseri’nin sanayi, tarihi ve turizmi ile ilgili bilgi verdi.
Macaristan Türkiye arasındaki ticari, ekonomik, kültürel, sportif, sanatsal ve ikili ilişkileri geliştirme
açısından görüş alışverişinde bulunuldu. Macaristan Başkonsolosu ve beraberindeki heyet diğer
görüşmelerinin ardından Organize Sanayi Bölgesi ve Erciyes Dağı turizm yatırımlarını ziyaret edecek.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2537
Erişim Tarihi: 05.07.2012

KARDEŞ ŞEHĐR TEKLĐFĐ

04 Temmuz 2012, 12:28

Kayseri Güneş

Büyükşehir’i ziyaret ettiler. Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Kiss Gabor, beraberindeki Türk Macar
Đşadamları Derneği Başkanı Osman Şahbaz ve Macaristan Đstanbul Başkonsolosluğu asistanı Livia
Nyary Akcal ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarete
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ evsahipliği yaptı. Ziyarette Kayseri'de
bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Macaristan Đstanbul Başkonsolosu Kiss Gabor,
Macaristan ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekerek "Türkiye bizim müttefikimiz ve
dostumuzdur" dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine her zaman destek verdiklerini ifade eden
Gabor, Macaristan ile Türkiye arasında var olan ilişkileri ticari alanda da geliştirmek istediklerini anlattı.
Bu amaçla Kayseri'yi ziyaret ettiklerini ifade eden Gabor, "Bu ziyaret ticari anlamda ilişkilerin daha da
gelişmesi için atılan ilk adımdır. Ümit ediyorum ki bundan sonra birlikte önemli işler yaparız" diye
konuştu.Kayseri ile Macaristan'da bir şehir arasında 'Kardeş Şehir' ilişkileri kurulmasının yapılacak
işbirliğini kolaylaştıracağını söyleyen Gabor, "Kayseri'ye benzeyen, Kayseri profiline uygun
Macaristan'da bulunan bir büyük şehirle 'Kardeş Şehir' sözleşmesi imzaladıktan sonra bütün kapılar
daha kolay açılır" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ ise
Macaristan ile Türkiye arasında tarihten gelen bir dostluk olduğunu söyleyerek "Bu güzel ilişkiyi daha
da ileriye götürmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ticari
ve sosyal bütün faaliyetlerin içinde bulunduğunu kaydeden Altuntuğ, "Kayseri son yıllarda ciddi
yatırımlar yapan bir şehir. Sanayi ve ticaret anlamında, sportif anlamda gelişmeler kaydeden bir şehir.
Bundan sonraki dönemde de Macaristan ile ortak iş yapmayı isteriz. Ciddi işbirliklerine her zaman
hazırız" şeklinde konuştu.Kayseri'nin tarihi hakkında da konuklarına bilgiler veren Altuntuğ, Büyükşehir
Belediyesi'nin raylı sistem, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, Kültür Yolu, Kayseri Mahallesi,
Kale Đçi Kültür Sanat Merkezi gibi önemli projelerinden de söz etti. Ziyarettin sonunda Başkan Vekili
Altuntuğ günün anısına Gabor'a bir plaket ve Kayseri Tanıtım Kitabı, Gobar ise Altuntuğ'a plaket ve
"Türk-Macar Ticari Đlişkileri'nden Kesitler" isimli bir kitap armağan etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2538
Erişim Tarihi: 05.07.2012

KAYIP TRĐLYON DOSYASININ YENĐDEN AÇILSIN

04 Temmuz 2012, 12:31

Kayseri Güneş

Şaban Bayrak istiyor. "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü siyasete sokan kişi" olarak tanınan 12 Eylül ve
28 Şubat mağduru Şaban Bayrak, 'Kayıp Trilyon' dava dosyalarının tekrar açılmasını istedi.
Meclis tarafından kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun ilk dinlediği kişilerden olan 12 Eylül ve
28 Şubat mağduru Şaban Bayrak, Refah Partisi’nin kapatılması sürecinde açılan Kayıp Trilyon
davasında haksız yere yargılanıp 5 buçuk ay ceza aldığını savundu. Bayrak, Darbeleri Araştırma
Komisyonu’ndan söz konusu davanın dosyalarının tekrar incelemeye açılmasını ve davaya bakan
yargıçların ceza almasını istediğini açıkladı. Refah Partisi’nin kapatıldığı dönemde Kayseri’deki son il
başkanı olduğunu belirten Bayrak, 28 Şubat’ta Kayıp Trilyon davasında nasıl yargılandığını şu şekilde
anlattı:
“1997'de genel başkanımızın başbakan olduğu dönemde, Çiller ve Erbakan'ın kurmuş olduğu
koalisyonda, genel başkanımız Kayseri'yi ziyaret etti. O dönemde il başkanımız gençlere mont
giydirmiş, kış günü, hava soğuk, bayrak asılıyor, gençsel çalışma yapılıyor. Erbakan geldi, karşılandı
ve gittiler. Başbakan olarak Kayseri'yi ziyaret ettiler. Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbakan Hoca
Kayseri’ye geldiğinde gençlerin aynı montu giymesini, 'Özel bir kuvvet kurdunuz' diye tanımlıyor ve
merkezimize yazı gönderiyorlar. ‘Bu teşkilatı görevden devralın, almazsanız partiyle ilgili dava
açacağız’ diye gelen yazı neticesinde Genel Başkanımız il teşkilatını görevden aldı. Alınca Erbakan
Hoca beni aradı. Dedi ki: ‘Şaban hemen 50 kişilik yönetim kurulunu teşekkür ettir, bana bir hafta
içerisinde listeyi ver.’ 'Benim işim var' dememe rağmen bu görevi yapmamı söyledi. O dönemde
teşkilatı kurduk ve çalışmaya başladık. Neticesinde Refah Partisi'nin kapatılması söz konusu oldu.
Tabii birçok haksızlık, kanunsuzluk, hukuksuzluk içinde gazetelerden toplanan başlıklarla suç isnat
ederek partiyi kapattılar. Refah Partisi'nin en son il başkanı bendim. Parti kapatıldıktan sonra
defterlerimizi, bütün evraklarımızı teslim ettik. Akabinde partiyi kapattıkları yetmedi, caza vermeleri
gerekiyor ya, 'Partinin devlete ait olan paralarını haksız şekilde il yönetimine dağıttınız' dediler. Halbuki
parti kapatılmadan aylarca önce bütün il teşkilatlarının masrafları var, makbuz karşılığında her sene
olduğu gibi illere bu yardımlar yapılıyor. Hesaplarımız tamam, düzgün, aldığımız para belli, nereye
harcadığımız muhasebe olarak gayet düzgün. Yapılan mahkeme neticesinde de hakimlerden biri
işaret koyuyor, diyor ki, 'Hesapları düzgün, muhasebe defterleri uygun, ceza verilemez.' Ama her ne
kadar da olsa bu alınmış bir karar, yani bütün il başkanlarına ceza verilecek ve 74 il başkanına birer yıl
ceza verdiler. Suçumuz evrakta sahteciliğe yardımcı olmak. Hiç ilgisi olmayan bir şey. Yani burada
birçok insan lekelendi, ekmeğe muhtaç insanlar iş bulamadı. Birçok insanla beraber biz de bu
sıkıntıları çektik ve mahkeme devam etti. 2004 veya 2005 yılında mahkeme neticelendi. O zamanın
parasıyla trilyonlarca hesap çıkardılar. Devlet bunları partiden de il başkanlarından da talep etti. Bir
kısmını da aldılar, halen daha alınıyor. Birçok arkadaşımın malına el koydular. Neticede birer yıl da
hapis verdiler. Kayseri Açık Cezaevi'nde 5 buçuk ay yatmış olduk. Bizim mağduriyetimiz budur.”
Bayrak, Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda kendisi gibi mağdur olan çok sayıda kişi ile görüşülerek
rapor yazılacağını ve raporlardan çıkan sonuçların yeni anayasada değerlendirileceğini söyledi. Kayıp
Trilyon davasındaki mağduriyetinin giderilmesini isteyen Bayrak, “Kim zarar görmüşse sağ, sol, Kürt,
Çerkez, memur, işçi, sendikalı, siyasetçi, hepsini dinliyorlar. Bu kişilerin söyledikleri hükümete

sunulacak, bunun neticesinde anayasa yapılacak. Nasıl olur da darbelerin önü kesilir, bunlardan yola
çıkılarak maddelerin konulması lazım. Bana göre haksız bir ceza gördük. Tabii hukuk yorumcuları
istediği şekilde yorumlar. Bize göre harcanmış bir zamandı. Evrakta sahtecilikle lekelendik. Bunun
karşılığında bu davayı açan hakimlerden hesap sorulmasını istiyorum. Hakikaten cezamız varsa
çekelim ama dosyalar incelendiğinde bizim suçsuz olduğumuz ve asıl suçlular ortaya çıkmış olur”
ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2539
Erişim Tarihi: 05.07.2012

KAYSERĐ ERCĐYESSPOR OYUNCULARI SAĞLIK KONTROLÜNDEN
GEÇTĐ

06 Temmuz 2012, 17:13

Kayseri Güneş

Sorun yok. Kayseri Erciyesspor futbolcuları yeni sezon için sağlık kontrolünden geçti.
Kayseri Erciyesspor yeni sezon öncesi Avrupa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık
kontrolüne Kayseri Erciyessporlu 25 futbolcu katıldı. Sağlık kontrolünden geçen Kayseri Erciyessporlu
Kemal Okyay, yeni sezon için hazırlıklara 10 gün önce başladıklarını belirtti. Fırtına gibi bir
Erciyesspor’la taraftarın karşısına çıkacaklarını söyleyen Okyay, “Hazırlıklarımız çok iyi şekilde devam
ediyor. Yeni gelen arkadaşlar gerçekten çok iyi transferler. Bir kaç transfer daha olacağı söyleniyor.
Çok iyi isimlerin takımımıza katılmasıyla birlik bütünlüğü sağlayıp tüm sezon olarak başarımızı
sağlayabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Forma savaşının çok büyük olacağını ve bunun
takıma olumlu yansıyacağını dile getiren Okyay, gelecek sezon süper ligde mücadele etmek
istediklerini ifade ederek, “Forma savaşı çok kızışacak. Aynı oranda ve aynı düzeyde çıkacak iki takım
var. Forma savaşı çok büyük olacak. Bu rekabette takımımıza inşallah olumlu yansıyacaktır. Bu kadar
transfer ve gelişmelerden sonra hocamız ve başkanımızın da dediği gibi hedefimiz süper lig. Zorlu
geçecek ama ulaşacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2542
Erişim Tarihi: 09.07.2012

ÇOCUK MECLĐSĐ YAZ OKULU AÇILDI

06 Temmuz 2012, 17:15

Kayseri Güneş

Spor okullarına hücum. Melikgazi Belediyesi yaz okullarına yenisini ekleyerek, Çocuk Meclisi Yaz
Okulu’nu açtı. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi
Yaz Okulları’na 2011 öğrencinin kayıtlı olduğunu ve basketbol ile futbol branşlarına yoğun ilgi
gösterildiğini söyledi. Halk Oyunları, Tiyatro, Koro, Basketbol, Voleybol, Futbol, Bilgisayar, Yüzme ve
Kort Tenisi gibi branşlarda öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirdiğini belirten Büyükkılıç, “Melikgazi
belediyesince açılan Yaz Okulu spor kurslarında öğrenciler kış aylarındaki yorgunluk ve stresten
kurtuluyorlar. Öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak toplum da
paylaşmayı ve birlikte yaşamayı öğreniyor. Yaz okulunda 9 spor dalı bulunmaktadır. Ancak
öğrencilerin büyük bir kısmı basketbol ve futbol dallarına ilgi gösteriyor. Yoğunluk bu iki spor dalında
olmaktadır.“ dedi. Melikgazi Belediyesi Hizmet Binası Merkez, Bel-Sin, Danışmentgazi, Keykubat,
Đldem ve TOKĐ olmak üzere 6 ayrı yerde yaz okulunun devamettiğini ifade eden Büyükkılıç, futbol ve
basketbol dallarındaki öğrenciler ile bir bakıma Kayseri’de futbol ve basketbol takımlarına alt yapı için
sporcu yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2543
Erişim Tarihi: 09.07.2012

ERÜ HASTANELERĐ E REÇETE UYGULAMASINA GEÇTĐ

06 Temmuz 2012, 17:17

Kayseri Güneş

Uygulama başladı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde 1 Temmuz 2012 tarihinden
itibaren “E-Reçete” uygulamasına geçildi. E-Reçete uygulamasına daha önceden hazırlanan Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, uygulama başlamadan gerekli eğitimlerini tamamlayarak,
uygulamada bir sorun yaşanmaması için tüm öngörülere yönelik tedbirleri aldı. Bu nedenle MEDULA
sisteminden kaynaklanan ve yeni uygulamanın hastalar tarafından benimsenmemesi nedeniyle
yaşanan
sorunlar,
Erciyes
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Hastaneleri’nde
yaşanmadı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Sağlık Bakanlığı
tarafından pilot uygulaması tamamlanıp 1 Temmuz’dan itibaren yurt genelinde başlatılan E-Reçete
uygulamasına hastanelerinin sorunsuz şekilde geçiş yaptığını belirterek, uygulamanın başladığı
tarihten itibaren geçen 5 günlük sürede de herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.
Başhekim Prof. Dr. Doğru, “Uygulamanın alt yapısını aylar öncesinde hazırladık. Bilgisayar altyapısını
ve otomasyon sistemimizi buna göre kurduk. Doktor ve ilgili diğer personele uygulamayla ilgili gerekli
eğitimi verdik. Böylelikle e-reçete uygulamasına geçişimiz sorunsuz oldu. Hastanemize başvuran
hastalara poliklinikte gerekli muayene yapıldıktan sonra hekim arkadaşlarımız elektronik ortamda
reçeteyi yazarak bir çıktısını hastaya vermekte. Hasta ise istediği eczaneden ilacını kolaylıkla
alabilmekte. Elektronik reçete yazılan hastalar, herhangi bir reçete çıktısı olmadan da, hastanemizden
muayene için verilen barkotlu hastane kağıdı veya TC kimlik numarası ile de reçetelerini eczanelerden
direkt olarak alabilmektedirler. Böylelikle gereksiz kırtasiye kullanımına son verilmekle birlikte,
eczaneler hastaya yazılan ilacın miktarını, kullanım dozunu daha rahat okuyabilmekte ve kayıt dışının
da önüne geçilebilmektedir” dedi.
E-DOSYA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Başhekim Doğru, hastanelerinde bir süredir alt yapı çalışmaları süren Elektronik-Dosya (Kağıtsız
Hastane) uygulamasını bu yıl sonuna kadar bitirmeye çalıştıklarını ifade ederken, uygulamayla birlikte
hastanelerinde kağıtlı işlemleri tamamen bitireceklerini söyledi. Başhekim Doğru, “Elektronik dosya
sistemi ile hastanelerimizde hasta bilgilerine etkin, güvenli ve hızlı erişim sağlamayı, mükerrer kayıt
girişini ortadan kaldırmayı, hasta bilgilerini tek bir dosya numarası altında toplamayı, uyarı,
bilgilendirme, engelleme ve yönlendirmeyi daha kolay yapmayı, hastanın daha önceki müracaatlarına
ilişkin tüm bilgilerin görülebilmesini, sorgulama ve çok yönlü raporlamayı ve öğretim üyelerimizin il
dışında dahi olsa kendi hastalarının tedavilerine müdahale imkânı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca
elektronik dosya sistemiyle hastanenin başarı seviyesini, zaman, iş gücü ve tıbbi cihazların verimini en
üst düzeye çıkarmayı, işlerin düzenli ve kontrollü yapılabilmesini sağlamayı, işleyişe etkinlik
kazandırmayı, insan yaşamı söz konusu olduğundan hata ve risk oranını azaltmayı, doğru ve düzenli
verilerle bölgenin sağlık kültürünü ve gereksinimlerini belirlemeyi, hasta mahremiyetini korumayı,
hekim dışı hasta müdahalelerini engellemeyi ve kurumsal planlamaya ve mali tasarrufa katkı
sağlamayı planlıyoruz” diye konuştu.
E-REÇETE SĐSTEMĐ NASIL ĐŞLĐYOR
E-Reçete sisteminde, sağlık hizmet sunucuları tarafından otomasyon sistemleri üzerinde elektronik
reçete oluşturuluyor. Elektronik reçeteler MEDULA sistemine kaydedilerek elektronik reçete numarası
alınıyor. MEDULA sistemine kaydedilmiş elektronik reçetenin bir çıktısı ilaç temini amacıyla hastaya
veriliyor. Eczane, e-reçete sorgu bölümünden TC kimlik numarası veya e-reçete numarasıyla
elektronik reçeteyi MEDULA ekranında görüntülüyor ve reçetedeki yazılı ilaçları hastaya veriyor.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2544
Erişim Tarihi: 07.07.2012

SELDEKĐ FELAKETĐN SORUMLUSU YANLIŞ YAPILAŞMA

06 Temmuz 2012, 17:20

Kayseri Güneş

HAS Parti sel açıklaması yaptı. HAS Parti Đl Başkanı Đsmail Gökşen, Samsun’da meydana gelen selin
oluşturduğu
felaketin
en
önemli
nedeninin
yanlış
yapılaşma
olduğunu
söyledi.
Gökşen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde son zamanlarda bu
kadar sel felaketinin yaşanması sadece doğal afet değil aynı zamanda yanlış yapılaşmanın da bir
sonucudur. Önlem alarak vatandaşımızı koruyabiliriz. Görünen odur ki, iklim değişikliklerinin de etkisi
ile önümüzdeki dönemde yağışlar artarak devam edecektir. Bunun için, günümüzün yüksek yapı
teknolojileri ile şehirlerimizin alt yapıları yenilenmeli, dere ıslahları gözden geçirilmeli, Kentlerde yeni
projeler bölgenin doğal yapısı da göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmelidir. Đnsanlarımızın
hayatının güvence altına alındığı düzgün bir şehirleşme için daha fazla afet beklememeliyiz
Çözüm
olarak;
havza
bazında
yeşil
örtüyü
korumak
ve
genişletmek
olmalıdır.
Samsun'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza
acil şifalar diliyorum. Kayıp olan yurttaşlarımızın en kısa zamanda salimen bulunmalarını temenni
ediyorum. Ayrıca, Sinop'taki selden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2545
Erişim Tarihi: 09.07.2012

SAADET PARTĐSĐ GÜNDEM DEĞERLENDĐRMESĐ YAPTI

06 Temmuz 2012, 17:22

Kayseri Güneş

Gündemi değerlendirdi. Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan düzenlediği basın toplantısında
gündem değerlendirmesi yaptı. Saadet Partisi Đl Başkanı Mahmut Arıkan, “Suriye tam bir karmaşa
içerisinde.” dedi. Saadet Partisi il binasında düzenlenen basın toplantısına Saadet Partisi Đl Başkanı
Mahmut Arıkan, parti yöneticileri ve üyeleri katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Arıkan, Suriye ile yaşanan gerginlikler, terör olayları, Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri ziyaretindeki söylemleri ve yabancılara toprak satışı konularında
açıklamalarda bulundu.Suriye yönetiminin birçok yanlışa imza attığını dile getiren Arıkan, “Bu durum
karşısında Türkiye heyecana kapılmamalı ve heyecanla karar vermemelidir. Türkiye ağırlığını
korumalı, soğukkanlı olmalıdır. Milli çıkarların korunması ve bölgede etkin bir güç olmanın şartı budur.
Bu sakin ve seri kanlı tutum bir korkaklık ve acziyet değil tam aksine güçlü olmak demektir. Kriz
zamanları ağız dalaşı yapılacak, oy hesabı yapılacak zamanlar değildir.” şeklinde konuştu.
Toplantıda terör konusuna değinen Arıkan, “10 yıldırı iktidarda olan AKP’ye sesleniyoruz. Terörü
durdurmak için kaç yıl daha iktidar olmak ve kaç milletvekili istiyorsunuz? Terörü 10 yıldır AKP’nin
yürüttüğü politikalar büyütmüştür. Çünkü AKP dışa bağımlı bir partidir. Türkiye’de terörü besleyen ve
teröristlerin eline silah veren gücün ABD olduğunu herkes bilmektedir. ABD ise Türkiye’nin stratejik
ortağıdır.” diye konuştu.ÖYM'lerin kaldırılmasının AK Parti'nin kendi çıkarları doğrultusunda gelişen bir
politik olduğunu ifade eden Arıkan, “2004 yılında ‘terörle mücadele ve darbelerle yüzleşmek için Özel
Yetkili Mahkemeler’ kurulmuştur. Türk kamuoyu bu yargılamaları desteklemiş ve AK Parti de bu
desteği boşa çıkartmamış arkasında durmuştu. Ancak ne zaman ki 28 Şubat’ın üçüncü dalgası geldi,
Başbakan, ‘Bu dalgalar milleti rahatsız eder’ demeye başladı. Hayır, bu yargılamalar milleti rahatsız
etmiyor. Acaba 28 Şubat süreci sonuna kadar işletildiği zaman bu dalgalar, AK Parti sahillerini dövüp,
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kullandı.
Yabancılara toprak satışı konusuna yönelik açıklamalarda bulunan Arıkan, “Đslam coğrafyasına hançer
gibi saplanan Đsrail devletinin de ilk başta ciddiye alınmayan toprak satışlarıyla kurulduğunu, ekonomik
krizle boğuşan Yunanistan’ın bile toprak satmadığına dikkat çekmiştir. Bu tarihi gerçekler dikkate
alındığında, söz konusu kanun, ülkemizin ve milletimizin geleceğini büyük tehlike altına sokmaktadır.”
dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2546
Erişim Tarihi: 09.07.2012

KILIÇDAROĞLU 15 BĐN TL TAZMĐNATA MAHKUM EDĐLDĐ
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Dava sonuçlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’na açtıkları 10 tazminat davasından birini kazandıklarını belirterek, “Kılıçdaroğlu 15
bin TL tazminata mahkum edildi. Kılıçdaroğlu ya çıkıp tüm Türkiye’den özür dileyecekler ya da
açtığımız davaların sonuçlarına katlanacaklar” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi brifing salonunda
basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye gündemini bir
süredir meşgul eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarında sona gelindiğini söyledi.
Özhaseki, 1 buçuk yıl önce gürültülü bir ortamda başlayan iddiaların asılsız olduğuna yargının karar
verdiğini belirterek, “Tekrarlamak içimi sıkıyor, dinleyenler de rahatsız oluyorlar. Ancak 1 buçuk yıl
önce bir gürültü ortamında başlayan ‘Kayseri’de yolsuzluklar’ başlığı adı altında Türkiye kamuoyuna
açıklanan söylemler vardı. Bu işin sonuna geldik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe
görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamalar var. Kılıçdaroğlu bu açıklamalarının ardından çamur attığını
2 gün içerisinde anladı. Tongaya bastığının farkına vardı” dedi. CHP liderinin iddialarının ardından
Kayseri’ye gelen bir grup partilinin Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na bir dosya sunduğunu belirten
Özhaseki, “Atilla Kart ve arkadaşları Kayseri’ye gelerek, 300 sayfa civarında yeniden iftiralar dizisini
Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na teslim ettiler. Aslında açılmaması gereken bir dosya yeniden açıldı. 910 ay kadar daha incelemeler devam etti. Eskiden incelenen dosyalar bir kez daha incelendi. Bu
incelemenin sonunda burada rüşvet gibi, yolsuzluk gibi herhangi bir kötü işin ne izi ne emaresi var
yalandır diye kararlar çıktı. Bu taraftan dosya düştü. Bizim açımızdan hukuken olay tamamen
noktalandı” diye konuştu.
“TÜM TÜRKĐYE’DEN ÖZÜR DĐLEYECEKLER”
Yargının noktaladığı bir işin ardından kendisinin 10 ayrı tazminat davası açtığını söyleyen Özhaseki,
bu davalardan birinin sonuçlandığını söyledi. Özhaseki, “Şimdi ne olacak? 1 buçuk yıl boyunca yalan
söyleyenlerin yaptıkları yanına mı kalacak? Yutkunup sineye mi çekeceğiz? Đşte şimdi o aşamadayız.
Çok açık ve net söylüyorum. Çıkıp Türkiye kamuoyuna özür dileyecekler. Biz elimize geçmiş bir yanlış
dosyayı konuşmuşuz, özür dileriz, hakkınızı helal edin diyecekler. Kayseri kamuoyundan ve
şahsımdan özür dileyecekler. ‘Biz iftira ettik, biz yalan söyledik. Masum insanlara kara çaldık. Hiçbiri
doğru değilmiş. Mahkeme kararları açıklandı. Biz hatalıymışız’ diyerek özür dileyecekler” dedi.
Özhaseki, özür dilenmemesi halinde açılan hiçbir davayı geri çekmeyeceklerini de ifade ederek,
“Yoksa bunların hepsinin arkası gelecek. Benim açtığım 10 adet dava var. Bu yalanların bedellerini

ödeyecekler. Şu anda birinci davayı kazandık. Mahkeme karşı tarafı 15 bin TL’ye mahkum etti.
Bunların arkası gelecek. Sadece benimle ilgili değil, mesai arkadaşlarımızla ilgili açılan davalar da var.
Bunların sayısı ise 50’ye yakın. Bunların hepsi devam ediyor. Bu iftiraların hepsinin karşılığını
alacağız” şeklinde konuştu.
“ERCĐYES TÜRKĐYE’NĐN DAVOS’U OLACAK”
Son dönemlerde Kayseri’ye yapılan ziyaretleri de değerlendiren Özhaseki, Erciyes’e yapılan
yatırımlarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü bilgilendirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül’ün Erciyes’e adeta aşık olduğunu ifade eden Başkan Özhaseki, “Cumhurbaşkanımız
Erciyes’e aşık bir insan çok seviyor. Kendisi geldiğinde iki kez yapılan işleri göstermek açısından
çıktık. Kısa bir süre önce temel atıp ta işlerin u seviyeye gelmesi kendisini son derece mutlu etti.
Başka bir fikir vardı. Onu yerinde görmek amacıyla Erciyes’in gölet mevkisine bir kez daha çıktık.
Sadece tatil köyü, kongre merkezi gibi bir yer olmasından ziyade Erciyes’i Davos gibi önemli bir
merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlamış
olduğumuz devlet konukevi projemiz var. Bu projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdik. Yurt
dışından gelen devlet başkanları ve bakanlar düzeyindeki önemli insanların kalabilecekleri eski Türk
evleri
mimarisinde
bir
tarzda
devlet
konuk
evi
hazırlanıyor”
şeklinde
konuştu.
“BAŞKANLIK KONUTU OLMAYACAK”
Erciyes’e yapılması planlanan devlet konukevinin kesinlikle başkanlık konutu olarak
kullanılmayacağının altını çizen Özhaseki, “Orası asla ve asla başkanlık konutu olmayacak. Bir gece
bile kalmayacağım. Bu tip işlerin dışarıda bolca dedikodusu yapılır. Diğer büyükşehirler gibi bir
konutumuz yok. Asla düşünmedik ve yaptırmadık. Sağ olsunlar bizden önceki başkanlarımız da bunu
yapmamışlar. Bizler de yapmıyoruz. Bu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili değil. Bu Erciyes’e yön vermek
ile ilgilidir. Erciyes’i bir uluslararası arenaya açmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin Davos’u olmak için bir
hamle yapacağız. Şimdilik proje safhasındayız ve devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2547
Erişim Tarihi: 09.07.2012

ŞEHĐT AĐLESĐNE TAZĐYE ZĐYARETĐ
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Vali Bilici ziyarete gitti. Vali Mevlüt Bilici, Siirt'in Eruh ilçesi Gürendoruk Köyü Jandarma Karakolu'na
giderken teröristlerin saldırısında şehit düşen 21 yaşındaki Piyade Er Mustafa Aydın’ın baba ocağına
taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretine Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali
Demiral,12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg.Mehmet Cahit Bakır, Đl Emniyet Müdürü
Cuma Ali Aydın,Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Erdoğan Baykal,Ana Bakım Merkez Komutan
Vekili Albay Cengiz Karagöz,Đl Müftü Yardımcısı Vekili,Develi Kaymakamı,Yahyalı Belediye Başkanı
katıldı.Bilici, şehidin ailesine, “Đzin için ne yapsak azdır ve sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Her zaman sizin
yanınızdayız.” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2548
Erişim Tarihi: 09.07.2012

KAYSERĐSPORLU BOBO ÖLÜMDEN DÖNDÜ
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Kaza geçirdi. Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Bobo, kaza geçirdi. Kayserispor'un Brezilyalı yıldızı
Bobo, dün tesislere giderken kaza geçirdi. Edinilen bilgiye göre, sabah yapılan idmandan sonra özel
işleri nedeniyle izin alan Bobo, saat 15.00 civarında eşiyle birlikte tesislere doğru yola çıktı. Tesislere
giderken kaza geçiren Brezilyalı yıldızın aracı büyük hasar görürken, kendisi ve eşi kazayı yara
almadan atlattı. Brezilyalı oyuncu, akşam yapılan antrenmanda da yer aldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2549
Erişim Tarihi: 09.07.2012

TÜRKÇE ÖĞRENMEK ĐÇĐN GELDĐLER
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Geziyorlar. Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe eğitimi alan öğrenciler, Yunus Emre
Türk Kültür Merkezi Eğitim Koordinatörü Nursel Tan Elmas ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti. Yaz Okulu münasebetiyle 15 gün boyunca Türkiye'de kalacak
öğrencilerin eğitim aldıklarını ifade eden Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Eğitim Koordinatörü Nursel
Tan Elmas, "Ankara merkezde güzel bir tarihi binamız var. Enstitüye bağlı şu an 26 ülkede Yunus
Emre Türk Kültür Merkezi bulunuyor. Bulunduğumuz ülkelerde yabancı dil olarak Türkçe öğretiyoruz
ve Türkoloji bölümü öğrencilerine de destek sağlıyoruz. Türkçeyi, Türk Kültürünü anlatmak için
faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Burada 15 ülkeden öğrencimiz var, öğrencilerimizle
birlikte 11 farklı gurubumuz var. Şu anda Türkiye'nin değişik illerini geziyorlar. Bu grup Kayseri
grubumuz. Ankara'dan geliyoruz. Buradan da Đstanbul'a yolculuk edeceğiz inşallah. Hem Türkçe pratik
yapıyorlar hem de gezerek kültürümüzü öğreniyorlar." dedi.Genel Sekreter Mustafa Yalçın da çok
güzel bir iş yaptıklarını ifade ederek, "Türkçenin yaygınlaşması ve bir dünya dili olması için yapılan bu
çalışmalar gerçekten takdire şayan. Emeğinize sağlık, dilinize sağlık. Ben de bi gün inşallah
merkezinizi ziyaret etmek isterim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi. Konuşmaların ardından
Nursel Tan Elmas, günün anısına Genel Sekreter Yalçın'a plaket takdim etti. Sekreter Yalçın da
Nursel Tan Elmas'a Kayseri Tanıtım Kitabı hediye etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2550
Erişim Tarihi: 09.07.2012

