KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ
01.06.2012–10.06.2012
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPARKEN HAYATINI KAYBETTĐ
01 Haziran 2012, 14:11

Kayseri Güneş

Perde takmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti. Kayseri’de düğün hazırlıkları yapan bir kişi, perde
takmaya çalışırken 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi
ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi Bademli Sokak Gökışık Sitesi’nde meydana geldi. Dairesine perde
takmaya çalışan 27 yaşındaki Mahmut Özsuveren, bir anda dengesini kaybederek 10. kattan düştü.
Genç olay yerinde hayatını kaybederken, sinir krizleri geçiren yakınları, Özsuveren’in 13 Haziran’da
evlenmeye hazırlandığını anlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset Kayseri
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma
başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2353
Erişim Tarihi: 20.06.2012

SĐGARASIZ BĐR DÜNYA ĐÇĐN YÜRÜDÜLER

01 Haziran 2012, 14:13

Kayseri Güneş

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kutlandı.
31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü Kayseri Đl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş
etkinliği ile kutlandı. Cumhuriyet meydanında toplanan sigarayı bıraktırma gönüllüleri ve öğrenci
grupları ellerindeki yazılı pankartlarla Mimarsinan Parkı'na yürüdü.Kayseri Đl Halk Sağlığı Müdürü
Yunus Karadağ, tüm vatandaşları bugünün anlamına uygun olarak hayatlarına yeni bir başlangıç
yapma ve sigarayı bırakma davetinde bulundu. Karadağ, "Đlimizde dumansız hava sahası çalışmaları
hızla devam ediyor. Bu konuda denetim ekiplerimiz faaliyetlerine hız vermişlerdir. Sigara denetim
ekiplerimize vatandaşlarımızın yardımcı olacağından eminim. Vatandaşlarımızı bu gün münasebeti ile
hayatlarında yeni bir başlangıç yapmaya davet ediyoruz. Sigarayı bırakmalarını istiyoruz. Hiç değilse
sevdiklerine ve çevredekilere zarar vermemek adına kapalı ortamlarda sigara içilmemesini
arzuluyoruz" dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2354
Erişim Tarihi: 20.06.2012

MOBĐLYA FUARI AÇILDI

01 Haziran 2012, 14:15

Kayseri Güneş

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edildi.Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
tarafından organize edilen, Kayseri Mobilya Yan Sanayi Aksesuarları, Döşemelik Kumaşlar ve Orman
Ürünleri Fuarı’nın açılışı yapıldı. Dünya Ticaret Merkezinde düzenlenen fuara Vali Mevlüt Bilici,
Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tüyap Tüm
Fuarcılık Yapım A.Ş. Genel Müdürü Đlhan Ersözlü, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Büyüksimitçi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, Musul Sanayi Odası
Başkanı Haluk Avni Kasım ve çok sayıda işadamı katıldı. Açılış konuşmasını yapan Tüyap Tüm
Fuarcılık Yapım A.Ş. Genel Müdürü Đlhan Ersözlü, “Geçtiğimiz ay başarı ile tamamladığımız ve
mobilya sektöründe önemli ses getiren mobilya fuarının ardından bugün Kayseri'de ilk kez yan sanayi
fuarı ile karşınızdayız. Sektör ilk kez bu sene Kayseri’de buluşuyor. Mobilya sektöründe kullanılan her
türlü malzeme aksesuar bu fuarın içerisinde yer almakta. Tüm sanayicilerimizin ilgililerin bu fuarı
kaçırmamalarını tavsiye ediyorum” dedi. Esnaf ve Snatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan ise,
“Kayserinin ticaret şehri olmasında sanayi şehri olmasında Ahi Evran’ın da Kayseri’de yaşamış
olmasının etkileri vardır. Ben fuarcı arkadaşlarımızı kutluyorum. Artık teknoloji ve bilgisayar çağı ise
hala insanlar görerek almayı arzu ediyorlar” ifadelerini kullandı. Kayseri Ticaret Odası Başkanı
Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu da, “Özellikle son 25 yıldır Türkiye’de fuarlar tanıtıma büyük ölçüde
imkan sağlayan mekanlar haline gelmiştir. Günümüzdeki yoğun rekabet ortamı nedeniyle fuar
hizmetlerinden kaçınmak mümkün değildir. Fuarlara iştirak eden firmalrın iç ve dış satışlarının sürekli
arttığını görmekteyiz” diye konuştu. Mobilya Yan Sanayi Aksesuarları, Döşemelik Kumaşlar ve Orman
Ürünleri Fuarı’nın 31 Mayıs - 03 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2355
Erişim Tarihi: 20.06.2012

MOBĐLYANIN BAŞKENTĐ KAYSERĐDĐR

01 Haziran 2012, 14:18

Kayseri Güneş

Bugün Kayserimizde Mobilya Yan Sanayi fuarı açıldı

Kayseri’de, Musul Sanayi Odası Başkanı Haluk Avni Kasım, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Mustafa Alan’ı makamında ziyaret etti.
Musul Sanayi Odası Başkanı Haluk Avni Kasım’ı makamında ağırlayan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği Başkanı Mustafa Alan, “Bugün Kayserimizde Mobilya Yan Sanyi fuarı açıldı. Ben öncelikle Esnaf
Odaları Birliği adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Misafirlerimizle tanışmak bizim için ayrı bir mutluk
oldu. Özellikle ülkelerin, insanların ve ticaretin yakınlaşması gerçekten güzel bir durum. Her ne kadar
Ankara ve Đnegöl mobilya şehri olarak söylense de mobilyanın başkenti Kayseri’dir. Yine bizim özellikle
çelik kapı imalatında büyük fabrikalarımız var. Bu fabrikalarda ayda 50 bin kapı üretiliyor. Bunun yanı
sıra mobilyanın kanepesi, koltuğu, çekyatı Kayseri’de üretiliyor” diye konuştu.
Musul Sanayi Odası Başkanı Haluk Avni Kasım ise, “Bende sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim
Kayseri’ye 2. gelişimiz. Bugün fuar için geldik. Kayseri’ye gelmekten çok mutluyuz” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2356
Erişim Tarihi: 20.06.2012

SUNDURMA YAPARKEN 3 METREDEN DÜŞTÜ

01 Haziran 2012, 14:19

Kayseri Güneş

3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Kayseri’de bir işçi çalıştığı işyerinde 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Edinilen bilgiye göre,
Kocasinan Đlçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Ihlamur Köprüsü 35. Sokak’ta yaşanan olayda N.K.’nın
(23), çalıştığı oto cam dükkanında sundurma yaparken 3 metre yükseklikten düşerek yaralandığı
öğrenildi. N.T., arkadaşlarının 112 acil servise haber vermesiyle, olay yerine gelen ambulansla Kayseri
eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu
bildirildi.Polis olayla ilgili incele başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2357
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Vergiyi yatır, kitabı al

01 Haziran 2012, 14:22

Kayseri Güneş

Mükelleflere 3 kitap ve 1 çiçek hediye edildiğini söyledi.
2012 yılı Emlak Vergisi’nin ilk taksini yatırma süresinin bu gün son gün olduğunu hatırlatan Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, emlak vergilerini yatıran mükelleflere 3 kitap ve 1 çiçek hediye
edildiğini söyledi.Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve doğaya büyük önem verdiklerini boş bulunan en
küçük alanı dahi yeşillendirerek Kayseri’ye kazandırıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “
Belediye hizmetlerinin temel ekonomik kaynağını vergiler oluşturmaktadır. Yani yapılan her park, yol,
sosyal tesis gibi hizmetler ödenen vergiler ile gerçekleştirilmektedir. Bir başka ifade ile yatırılan her
vergi, yine bölge halkına hizmet olarak geri dönmektedir “ dedi.Đç ve Dış Mekan Çiçekleri”, “Çalı Türü
Bitkiler ve Süs Ağaçları” ile “Çiçek Tanıtım ve Bakımı” isimli üç kitabın vergisini yatıranlara birer çiçek
yanında hediye edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, vergilerini tam ve zamanında yatıran
vergi mükelleflerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2358
Erişim Tarihi: 20.06.2012

HAĐN SALDIRININ BĐR NUMARALI ĐSMĐ YAKALANDI

01 Haziran 2012, 14:24

Kayseri Güneş

Gaziantep polisinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Kayseri’deki bombalı saldırının bir numaralı
ismi, Gaziantep polisinin yaptığı çalışmalar sonucu Şanlıurfa’da yakalandı. Kayseri’de Pınarbaşı Đlçe
Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırının ardından çalışma başlatan Gaziantep polisi, bombalı
saldırıda kullanılan otomobilin plakasından yola çıkarak otomobilin Gaziantep 9. Noter’de satıldığını
tespit etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren bir numaralı isme ulaşmak için çalışma başlatan Gaziantep
Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele ve Đstihbarat Şubesi ekipleri çok geçmeden şahsın Gaziantep’te
ikamet eden Bakır Ö. olduğunu tespit etti. Şüphelinin Gaziantep’teki evinde yapılan aramada şahsı
bulamayınca operasyonun çemberini genişletti. Yapılan araştırmalar sonucunda Bakır Ö.’nün
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde saklandığı bilgisine ulaşan Gaziantep polis dün gece geç saatlerde
operasyon için düğmeye bastı. Suruç ilçesinde yapılan operasyonda Bakır Ö. saklandığı evde
yakalandı. Evde bulunan iki kişi de yardım ve yataklık yaptığı ihtimali üzerine gözaltına aldı. Gece geç
saatlerde Gaziantep’e getirilen saldırının bir numaralı ismi Bakır Ö. yoğun güvenlik önlemleri altında
Kayseri’ye gönderildi. Yapılan incelemelerde Bakır Ö.’nün bombalı saldırıda ölen Cengiz Özek ve
Ramazan Yıldız’ı Türkiye ile Suriye’nin sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı
Aşağıoylum köyü civarında sınırdan geçirerek Türkiye’ye getirdiği ve daha sonra bu iki şahsın
beraberinde getirdiği 2 kilo plastik patlayıcıyı Suruç ilçesine bırakarak Gaziantep’e gelip 06 plakalı
otomobili satın aldığı öğrenildi. Gaziantep’ten satın alınan otomobili Şanlıurfa’ya tekrar götüren Bakır
Ö. ve beraberindekilerin Suruç’un kırsal bir alanında bombaları araca yerleştirerek yola çıktığı tespit
edildi. Gaziantep’e iki otomobille dönen şüphelilerin zaman kaybetmeden Narlı Otoban Gişeleri’nden
Ankara’ya doğru yola çıktığı belirlendi. Narlı Otoban Gişeleri’nde KGS alan şüpheliler burada güvenlik
kamerasına takıldı. KGS aldıktan sonra Bakır Ö.’nün bombalı aracı burada Ankara’ya yolcu ettiği tespit
edildi. Kahramanmaraş’ta Jandarma kontrolüne takılan şahıslar kaçtıktan sonra Kayseri’deki bombalı
saldırıyı gerçekleştirmişti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2359
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Hummalı çalışma

01 Haziran 2012, 14:26

Kayseri Güneş

En gözde mekan olacak.
Kayseri'de sosyal ve kültürel hayata renk katacak Anadolu Harikalar Diyarı Projesi, içerisindeki çok
değişik bölümler ve aktivitelerle Kayseri'nin ve Đç Anadolu'nun en gözde mekanı olacak.Đçerisinde
eğlence ve oyun parkı, hayvanat bahçesi, spor alanları ve sosyal tesisler, buz pateni pisti, su kayağı
parkı ve otoparkların bulunacağı 716 bin m² alana kurulacak Harikalar Diyarı'nda Büyükşehir
Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma yapılıyor.Çalışmaların yoğunlaştığı alanlardan birisi olan Su
Kayağı Parkı'nda da inşaatlar tüm hızıyla devam ediyor.98 bin m² alana kurulacak olan Anadolu
Harikalar Diyarı Su Kayağı Parkı, çok değişik su oyunlarını içerisinde barındıracak. Đnsanların kontrollü
bir şekilde sörf yapmalarına da imkan sağlayacak olan mekan, su sporlarıyla ilgilenenlerin uğrak yeri
olacak.Ayrıca Su Kayağı Parkı'nda insanların gölet kenarında oturup dinlenebileceği, çay-kahve
içeceği sosyal tesisler de bulunacak. Bununla birlikte park içerisinde yer alacak 3 bin 460 m².'lik ada,
bin kişi kapasiteli açık terası ile kır düğünleri için de ideal bir mekan olacak.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2360
Erişim Tarihi: 20.06.2012

PERDE KAPANIYOR

01 Haziran 2012, 14:28

Kayseri Güneş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen 'Uluslararası 7. Liselerarası Tiyatro Festivali' (01 Haziran 2012) sona eriyor. Türkiye'de
ilk liselerarası uluslararası tiyatro festivali olma özelliği taşıyan ve büyük bir beğeni toplayan
'Uluslararası 7. Liselerarası Tiyatro Festivali' bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. 14 Mayıs tarihinde
'Perde' diyen ve her gün 2 ayrı oyunun sahneye konduğu festivale, Kayseri'den 26 okulun yanı sıra
yurtiçinden Đstanbul, Ankara, Đzmir, Adana ve Samsun yurtdışından ise Almanya ve Azerbaycan'dan
okullar katıldı. Festivalde sahnelenen oyunları ise bu yıl 20 binin üzerinde tiyatrosever izledi.

USTA TĐYATROCULAR DA COŞKUYA ORTAK OLDU
Şimdiye kadar Metin Serezli, Ulvi Alacakaptan, Zihni Göktay, Salih Kalyon, Ufuk Özkan, Tekin
Akmansoy, Emin Olcay, Semih Sergen ve Can Gürzap gibi isimler tiyatro coşkusuna ortak olduğu
festivalde bu yıl ise usta tiyatrocu ve yönetmen Kazım Akşar öğrencilerle buluştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2361
Erişim Tarihi: 20.06.2012

KALKINMAYA YARGI DA KATKIDA BULUNUYOR

04 Haziran 2012, 17:15

Kayseri Güneş

Akaryakıt fiyatlarını indirmemesini değerlendirdi.Kayserispor’un genel kuruluna katılan Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yargıtay’ın nükleer santraller ile ilgili verdiği kararı ve TÜPRAŞ’ın
akaryakıt fiyatlarını indirmemesini değerlendirdi. Kayserispor’un Genel Kurulu öncesinde basın
mensuplarının sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Akkuyu ile ilgili
Yargıtay’ın verdiği karar konusunda, “Yargıtay’ın vermiş olduğu karar Türkiye’nin kalkınmasına
yasama ve yürütmenin yanında yargının da katkı sağlıyor olduğunu gösterdi. Artık nükleer santraller
devlet politikası olmuştur. 10 yıl önce bunların her biri kuvvetler ayrılığı ile gündeme geliyordu. Bu
karar, bir ülkenin zihni değişimini gösteriyor. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin her yönü ile değiştiğini
gösteriyor. Bu karar muhalefet partisinin aldığı bir cevaptır” dedi. TÜPRAŞ’ın dünyada petrol
fiyatlarının düşmesine rağmen akaryakıtta fiyatı düşürmemesi konusunda ise Bakan Yıldız, şunları
söyledi: “TÜPRAŞ otomatik olarak fiyatlama tarifesine göre işliyor. Petrolün 124 dolarlardan 150 dolara
çıkacağının tahmin edildiği bir ortamda biz fiyatların düşeceği yönündeki tahminlerimizi söylemiştik.
Ortadoğu ülkelerinde istikrarsızlıkların bittiği zaman petrol fiyatlarının düşeceğini açıklamıştık.
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını, düşen petrol fiyatları ile değil bütün girdi fiyatları ile değerlendirmek
gerekmektedir. Biz dolarla aldığımız ürünleri TL ile satıyoruz. Fiyatlar ham petrol fiyatı ve döviz fiyatları
ile değerlendirilmelidir. Biz fiyatlara bu sepetten bakıyoruz. Ümit ederiz fiyatlar inecektir.” Bakan Yıldız,
kaçak elektrik konusunda herhangi bir affın söz konusu olmadığını ve cezaların artarak devam
edeceğini söyledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2365
Erişim Tarihi: 20.06.2012

ÖDÜLLER SAHĐPLERĐNĐ BULDU

04 Haziran 2012, 17:17

Kayseri Güneş

Kompozisyon yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
Bilgi Yurdu Derneği’nin düzenlendiği ‘Herkes Đçin Adalet’ konulu kompozisyon yarışmasının ödülleri
sahiplerini buldu. Kayseri Ticaret Odası (KTO) konferans salonunda düzenlenen ödül törenine KTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Asaf Mehmetbeyoğlu, Bilgi Yurdu Derneği Başkanı Mustafa Öztürk,
lise müdürleri, öğrenciler ile velileri katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Đstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kompozisyon yarışmasına 25 liseden 270 öğrenci katıldı.
‘Herkes Đçin Adalet’ adlı kompozisyon yarışmasının ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bilgi
Yurdu Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, “Ülkemizin adaletine baktığımız zaman hiç de iç açıcı bir
durumda değil” dedi. Düzenlenen yarışma hakkında bilgi veren Öztürk, “Geçen seneki
kompozisyonumuzun konusu ‘Atatürk ve Türk Gençliği’ idi. Bu seneki konumuz ‘Herkes Đçin Adalet’
oldu. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü bir ülkede adalet yoksa o ülke yıkılıyor demektir” şeklinde
konuştu. Yarışmaya düzenlerken adalet konusuna dikkat çekmek istediklerini belirten Öztürk,
“Kompozisyon yarışmasını düzenlerken adalet konusuna dikkat çekmek istedik. adalet, toplum için en
önemli değerler arasında yer almaktadır. Öğrencilerimizin, gençlerimizin, adaletle ilgili olarak araştırma
yapmalarını, kitap okumalarını arzu ettik” diye konuştu. Öztürk konuşmasının ardından KTO Yönetim
Kurulu
Başkanı
Mehmet
Asaf
Mehmetbeyoğlu’na
teşekkür
belgesi
verdi.
Ödül töreni daha sonra öğrencilere ödül ve sertifika verilmesi ile sona erdi.
Dereceye giren isimler ise şu şekilde: “Birinci Berrin Toka, ikinci Cemre Đnem, üçüncü Gözde Nur
Doğan.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2366
Erişim Tarihi: 20.06.2012

HAKEM HEYETĐNĐN YAPTIĞI MAAŞ ZAMMI KOMĐK OLDU

04 Haziran 2012, 17:18

Kayseri Güneş

Zammın komik olduğunu belirtti.
Bağımsız Kamu Görevlileri Konfederasyonu Đl Temsilcisi Erdoğan Aslan yaptığı basın açıklamasında,
memur maaşına yapılan zammın komik olduğunu belirtti. Posta Đşleme ve Dağıtım Müdürlüğü binası

önünde gerçekleştirilen basın toplantısında memurlar, memur maaşına yapılan zamma tepki gösterdi.
Sendikaların taleplerini ve eylemlerini ortaklaştıramadan masaya oturduklarını ifade eden Aslan, “2
milyon 5 yüz memuru, 2 milyon emekli, dul ve yetimi hayal kırıklığına sev eden maaş sorumlusu,
taleplerini
ve
eylemlerini
ortaklaştıramadan
masaya
oturan
sendikalardır”
dedi.
Sendikaların 15 milyon vatandaşı hüsrana uğrattığını söyleyen Aslan, “Masaya oturan sendikaların
dağınık, savruk ve kendi içerisinde kavgalı olduğunu bilen hükümet, ‘hısım’ olarak addettiği
konfederasyon marifetiyle memuru ve emekliyi bir kez daha perişan etmiştir. ‘Kıran kırana pazarlık
yapacağız’ gibi inandırıcılığı olmayan beyanlarla başarısızlığının üzerine şal örtmeye çalışan ‘hısım’
sendika kadar, toplu sözleşme masasında hiçbir yetkisi olmayan diğer iki konfederasyon da bu
perişanlığın mimaridir” şeklinde konuştu. “2 milyon 5 yüz memur sosyal bir cinayete kurban edilmiştir”
diyen Aslan, “Yılbaşından bu yana, doğalgaza yüzde 30, elektriğe yüzde 10, akaryakıta yüzde 10,
ulaşıma yüzde 15 zam yapan hükümetin, memura ve emekliye 2012 yılı için yüzde 4 + 4, 2013 yılı için
yüzde 3 + 3 oranında maaş artışı reva görmesi sosyal bir cinayettir. Hiç kuşku yok ki bu sosyal
cinayetin asli faili hükümet ve masaya oturan sendikalardır” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2367
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Asuman Krause pastırma keyfi yaptı
Türkiye’de ve dünyada milyonlarca izleyicisi olan Wipe Out isimli yarışma, özel parkuruyla
televizyondan sonra Forum Alışveriş Merkezlerinde düzenleniyor. Yarışma için Kayseri’ye gelen
Asuman Krause, kendisine ikram edilen pastırmayı elinde tutarak, “Bülent Ersoy olsa şimdi ne güzel
yerdi löp löp” dedi.1-10 Haziran tarihleri arasında Forum Kayseri’ye kurulan Wipe Out parkurunda
düzenlenen yarışma öncesi basın mensupları ile bir araya gelen sunucu Asuman Krause, ikram edilen
pastırmayı görünce, “Bülent Ersoy olsa şimdi ne yerdi löp löp” dedi. Ardından pastırmanın tanıtımını
yapan Krause, “Şimdi genel kanı çemen yok kokarmış falan filan. Ya bu pastırmanın çemensizi olur
mu? Pastırmayı yiyorsan adam gibi, delikanlı gibi çemenlisini yiyeceksin” diye konuştu.Pastırma
siparişleri aldığını da söyleyen Krause, “Dünya kadar siparişim var. Yanıma ne kadar çok pastırma
alabiliyorsam alacağım. Çok sipariş var” dedi. Krause, konuşmasının ardından basın mensuplarına
pastırma ikram etti.Forum Kayseri Alışveriş Merkezi Müdürü Gamze Ergel ise, “Forum Kayseri olarak
yapılan aktivite ve etkinlikleri Kayseri’ye getirip burada yaşatmak istiyoruz. Wipe Out projesi önümüze
geldiği zaman çok fazla düşünmedik. Bütün Forumlarda Wipe Out yapılacak” şeklinde konuştu. Wipe
Out heyecanını ilk defa Asuman Krause eşliğinde deneyen Forum Kayseri ziyaretçileri ise heyecan ve
eğlence dolu dakikalar yaşadı. Kıran kırana geçen mücadeleler sırasında Asuman Krause, Forum
Kayseri ziyaretçileriyle röportajlar yaparak Wipe Out coşkusunu doruğa çıkardı. Esprili sunumuyla
Wipe Out parkurunda keyifli anlar yaşatan Asuman Krause’ye Kayserililer büyük ilgi gösterdi. 1-10
Haziran tarihleri arasında Forum Kayseri’de devam edecek yarışmada, Wipe Out parkurunu en hızlı
bitiren kişiye bin TL değerinde hediye çeki verilecek.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2368
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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apılacak değişiklik, darbecilere ve teröristlere nefes aldırır
Anadolu Hukuk Derneği (AHUDER) Başkanı Avukat Halil Đbrahim Akkaş, yaptığı yazılı açıklamasında
CMK 250. Madde’deki değişiklik çalışmalarını hayretle izlediklerini belirterek, “Yapılacak değişiklik,
darbecilere ve teröristlere nefes aldırır” ifadesinde bulundu. Akkaş, “Son günlerde kamuoyuna
yansıyan ve CMK 250. Maddede değişikliğe gidileceği ve bu konuda hükümetin bir çalışma içinde
olduğu yolundaki haberleri bir Hukuk Derneği olarak hayret ve şaşkınlıkla izliyoruz” ifadesiyle
yapılacak olan değişikliğe karşı olduklarını belirtti.Akkaş açıklamasında, değişikliğe neden karşı
çıktıklarını şu şekilde anlattı:“Yapılması düşünülen değişikliğin içeriğinden önce zamanlanması
oldukça dikkat çekicidir. Balyoz davasından tutuklu iki muvazzaf subaya ait olduğu iddia edilen ve
basına yansıyan ses kayıtlarında ‘’sağlam kaynaklardan aldıkları istihbarata göre yasa hazırlığının
olduğunu, bir sene içinde çıkacakları ve kanlı bir rövanşla çoluk çocuk demeden intikam alınacağı’’
yönündeki haberlerin hemen ardından gündeme gelen bu değişiklik çalışmalarının kime ve neye
hizmet edeceğinin iyi düşünülmesi gerekir.Sayın Başbakan’ın konu ile ilgili açıklamasında ‘’hukukun
canlı bir süreç olduğu’’ yönündeki tespitine biz hukukçuların katılmaması mümkün değildir. Ancak bu
canlı süreçte ihtiyaçların ve gerekliliklerin doğru, objektif ve ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
tespit edilmesi ve buna uygun düzenlemelerin yapılması asıldır.CMK 250. Madde gereği kurulmuş
olan Özel Yetkili Mahkemelerde bu ihtiyaç kapsamında kurularak hayata geçirilmiş ve halen
kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde yargılama faaliyetlerini sürdürmektedirler.Özel
Yetkili Mahkemeler bu kapsamda özellikle darbecilere karşı ülke gündeminde yer bulan Ergenekon,
Balyoz, 28 Şubat ve 12 Eylül darbeleri hakkında, terör örgütlerine yönelik PKK, KCK yapılanmaları
hakkında, organize suç örgütleri ve faili meçhul cinayetler ile ilgili suçlar kapsamında yargılamalara
devam etmektedir.Özel yetkili mahkemeler olmasa idi bugün yukarıda sayılan cunta, darbe ve terör
örgütüne yönelik soruşturmaların başlatılması ve yürütülmesi mümkün değildi. Bu yargılamalar ile
ülkede ilkler yaşanmaktadır. Sürmekte olan bu davalar ülke demokrasisi için son derece hayati
değerler taşımaktadır. Demokrasinin gerçek anlamda yerleşmesi kişilere bağlı olmayıp
kurumsallaşmayla ilgilidir. Bunun içinde darbecilerle, terör ve organize suç örgütleri ile mücadelede
önemli mesafelerin kat edilmesine imkAn sağlayan Özel Yetkili Mahkemelerin varlığını devam
ettirmeleri zorunludur.Canlı bir süreç olan hukukta söz konusu mahkemelerin yetkilerin daraltılması
veya tamamen ortadan kaldırılması ihtiyacı kişilerin şahsi ihtiyaç ve taleplerine göre değil toplum
ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır.Yaşanan süreçte bu mahkemelerin yetkilerinin daraltılması veya
kaldırılmasını gerektirir somut bir gelişme yoktur. Söz konusu mahkemeler huzurunda isnat edilen
suçlarla ilgili yargılaması yapılan kişilerin şahsi istek ve beklentileri canlı bir süreç olan hukukun
düzenleme yapmasını gerektirmez.Avrupa insan Hakları Mahkemesinin özel yetkili mahkemelerin
yargılamalarına yönelik olarak sanıklar tarafından yapılan şikâyet ve başvurular üzerine verdiği
kararlarda, yapılan yargılama sürecinin ve tutukluluk hallerin evrensel hukuk normlarına aykırı
olmadığı yönündeki birçok kararı sanıkların bu taleplerinin de yerinde olmadığını açıkça ortaya
koymuştur.

Türkiye yıllardan beri darbelerle ve terör örgütleri ile mücadele eden ve bu kapsamda demokrasisi
kesintilere uğrayan birçok vatandaşını ve güvenlik görevlisini bu uğurda şehit veren ve halen bu
mücadelesini devam ettiren bir ülke olduğu gerçeği unutulmamalıdır.Söz konusu mücadelenin hukuk
alanında da başarı ile yürütülmesi için kurulan bu özel yetkili mahkemeler ulusal ve uluslar arası hukuk
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Canlı bir süreç olan hukukta bu mahkemelere mevcut
haliyle ihtiyaç devam etmektedir.Darbe teşebbüsü davaları, 12 Eylül yargılaması, 28 Şubat
soruşturması ve KCK soruşturmasına yönelik rahatsızlık duyan, bu dava ve soruşturmaları
itibarsızlaştırmaya çalışan, süreci kesintiye uğratmak isteyen ve kamuoyunun zihnini bulandırmak için
direnen bir kısım hukukçularca da destekli engelleme çabaları, medya gayreti ve siyası baskılara
boyun eğildiği izlenimi içinde bir düzenleme çalışması yapılması hukuken kabul edilebilir değildir.Hem
tutukluluk sürelerinin uzunluğundan şikayet eden, hem de karar aşamasına gelen balyoz davasına
avukat görevlendirmeyerek devam eden yargı sürecini akamete uğratan, yönetim kurulu ile mahkeme
üzerinde baskı kurmaya çalışan ve kamuoyunun “darbeci baro” olarak nitelendirdiği Đstanbul
Barosunun başkanı hükümetin CMK 250. Maddesi ile ilgili değişiklik çalışmasını olumlu bulması ve
yetmez ama evet demesi de oldukça dikkat çekicidir.Bazı siyasilerin ve aydınların kafa karışıklığı
sonucu gündeme taşınılan değişikliklerin, halen kırılgan bir zeminde olan demokrasimize telafisi
mümkün olmayacak ağır darbeler vuracağı gözden kaçırılmamalıdır.Gelinen süreçte toplum
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak ve hangi hukuki gerekçe ile yapılmasının düşünüldüğü kamuoyu
tarafından ve tarafımızca da anlaşılamayan düzenlemenin demokratikleşme sürecini kesintiye
uğratacağı ve hatta süreci tersine çevireceği gözden kaçırılmamalıdır.Değişiklikle toplumun değil
darbecilerin, teröristlerin ve suç örgütü mensuplarının nefes alacağı unutulmamalıdır.Kamuoyuna
yansıyan şekli ile yapılacak değişikliğin ölümcül bir hata olduğu ve demokrasinin intiharına teşebbüs
etmek anlamı taşıdığı açıktır.Dönüşü olmayan bu yola girmeden önce sağduyu sahibi tüm yetkililerin
bir kez daha sağlıklı bir düşünce ve objektif bir bakış açısı ile konuyu değerlendirmesini ve bu
doğrultuda hareket ederek toplum menfaati ve ülke güvenliği için sağduyulu davranmasını bekliyoruz.”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2369
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Türkçe olimpiyatlarına büyük ilgi vardı
Kayserililer, Türkçe konuşan dünya çocuklarıyla büyük heyecan yaşadı.Uluslararası Türkçe Derneği
(Türkçeder) tarafından bu yıl 10.su yapılan Türkçe Olimpiyatları Kayseri etkinliği Kadir Has Kongre
Merkezi'nde gerçekleştirildi. Salonu dolduran yaklaşık 20 kişi farklı ülkelerden gelen gençlerin Türkçe
seslendirdiği şarkılarla kimi zaman duygulandı kimi zamanda alkışla tempo tutarak büyük heyecan
yaşadılar. Salonda yer kalmayınca yaklaşık 10 bin kişi programı salon dışında izlemek zorunda kaldı.
Programa AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ahmet Öksüzkaya, Đsmail Taner, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici,
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Đl Başkanı Ömer Dengiz, Đşadamı Hacı
Boydak ve çok sayıda davetli katıldı. Ayna programının sunucusu Sami Orhan, Mozambikli Shakira

Issofo ile birlikte programın sunuculuğunu yaptı. Đstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda
Türkiye'ye gelen 135 ülkeden 1500 çocuktan sadece 70'i Kayseri programına katıldı. 26 ülkeden gelen
çocuklar Anadolu'ya özgü şarkılar seslendirerek programa başladı. Daha sonra Etiyopyalı gençlerin
oluşturduğu folklor ekibi Anadolu'ya özgü halk oyunlarını sergiledi. Programın yardımcı sunucusu
Mozambikli Shakira Issofo'da şarkı söyledi. Bosnalı ve Slovenyalı öğrenciler Göçmen Kızı'nın birlikte
seslendirdi. Kazakistan ile Endonezyalı öğrenciler sahne alarak şarkı söylediler. Kardeş ülke
Azerbaycan'dan gelen kız öğrencilerin Anadolu'nun değişik yörelerine özgü halk oyunları sergilediler.
Büyük bir titizlikle sergilenen halk oyunları izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Endonezyalı gençler
kendi ülkelerine özgü oyunlar sergiledi. Daha sonra Tanzanya Cumhurbaşkanı'nın oğlu Abdulkadir
kendi yorumu ile sahne aldı. Türk okullarında eğitim gören Abdulkadir seslendirdiği Türkçe şarkı ile
büyük beğeni topladı. Gece protokolünde sahneye çıkarak gençlerle birlikte yeni dünya şarkısını hep
birlikte söylemesiyle son buldu.
"ÖZVERĐYLE YILLAR ÖNCE ATILAN TOHUMLAR FĐDAN OLDU"
Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, programda yaptığı konuşmada, 10 yıl önce
başlayan ve bugünü hayal edemediğimiz bir noktaya gelen Türkçe Olimpiyatları'nın 135 ülkeye
ulaşmasının sevincini yaşadıklarını belirtti. Türkçe Olimpiyatlarının uluslararası dev bir organizasyon
haline geldiğini aktaran Boydak, "Azimle, fedakarlıkla, özveriyle yıllar önce atılan tohumlar bugün
yeşerdi. Dünyanın dört bir yanında fidan oldu. Renkleri farklı, dilleri farklı, alışkanlıkları farklı, ama
yürekleri bir, coşkuları bir bu güzel gençleri, bu nadide fidanları görünce heyecanımız, gururumuz en
üst noktaya çıkıyor. Ve hep birlikte ümit ediyoruz ki, yakın gelecekte bu fidanlar, dünyanın dört bir
yanında sevginin, barışın kardeşliğin barış elçileri olacaktır. Güzel Türkçemizi dünyanın her
coğrafyasında, tanınan konuşulan bir dil haline gelmesine kat sağlayacaklardır" dedi. Hacı Boydak,
haritada yerlerini bile bilmedikleri coğrafyaya giden öğretmenlerin, belki açlık çektiklerini, belki kalacak
yer bulamadıklarını hatırlatarak, "Her şeye rağmen kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine
getirdiler. Bugün bütün kıtalarda Türkçe konuşulur, barış ve sevgi şarkıları söylenir oldu. Buraya
dünyanın dört bir yanından gelen farklı ülke çocukları bizim şarkılarımızı türkülerimizi bizden daha iyi
söylüyorlar. Bunu başaran öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum." diye konuştu.
"RENKLERĐ, DĐLLERĐ FARKLI AMA BĐZDEN BĐRĐ OLAN, BĐZĐM GĐBĐ ÜZÜLEN VE SEVĐNEN
ÇOCUKLAR"
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, siyahı ile beyazı ile farklı kültürlere sahip
farklı diller konuşan ama bizden birileri olan, bizim gibi üzülen ve sevinen dünyanın en güzel
çocuklarına yavrucaklarını Kayseri'de görmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. "Yıllardır geliyorlar.
Bizlere huzur ve gönül süruru getiriyorlar. Hele ki geliyorlar" diyen Özhaseki, konuşmasını şöyle
devam ettirdi: "Küçük yaşta gönül köprüleri kuruyorlar. Sonları hayırlı olsun. Güzel öğretmenlerimiz,
her yurt dışına gittiğimizde her zaman saygıyla andığım öğretmenlerimiz. Onlar yıllar önce vatandan
ayrıldılar. Harita üzerinde bile yerini bulamayacağımız ülkelere gittiler. Yokluklar sıkıntılar yaşadılar.
Gittikleri ülkelerde iç savaş vardı. Kıtlık vardı. Bu çalışmanın azmi sonunda köprüleri kurdu ve
okullarda eğitim verdiler. Anadolu insanı da kurbanlarını keserken o ülkelerde kesiyorlar ki hiç olmazsa
kursaklarında bir lokma et gitsin diye. En azından dualarla destekliyoruz. Öğretmenlerimiz kalpleri
kazandı. Bunu Türkçe ile yaptılar. Türkçe ile kazandılar. Ben öğretmen arkadaşlarımıza hayranım.
Allah işlerini rast getirsin. Tuttukları altın olsun."
"BARIŞCIL GENÇLER YETĐŞTĐREN ÖĞRETMENLERĐMĐZE TEŞEKKÜR EDĐYORUM"
Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, programda yaptığı konuşmada geceyi yaşatan herkesi teşekkür etti. Bilici,
"Bu salona gelip güzel insanları yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu güzel akşamı bize
yaşatan, gurbetteki öğretmen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Pırlanta güzel çocuklarımıza teşekkür
ediyorum. Anadolu insanımıza teşekkür ediyorum. Her şeyden önce daha barışçıl ve daha mutlu
dünya oluşturma adına çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2370
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Yıl sonu etkinliğinde doyasıya eğlendiler
Kayseri Özel Yılmaz Akansu Đlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri düzenledikleri yıl sonu
etkinliğinde doyasıya eğlendi. Yoğun ve yorucu geçen bir dönemin ardından yıl sonu etkinliğiyle moral
depolayan öğrenciler, yaz tatiline mutlu girmenin coşkusunu yaşadılar.Akansu Koleji Kültür
Merkezinde gerçekleşen etkinliğe, öğrenci ve okul öğretmenlerinin yanısıra veliler ve davetliler de
katıldı.Programın açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Hüsamettin Demirel, Akansu Koleji'nde
öğrenim görmenin bir ayrıcalık olduğunu ve öğrencileriyle ve onları yetiştiren öğretmenlerle gurur
duyduğunu dile getirdi. Etkinlikte sahne alan öğrenciler; tiyatrolarla, şiirlerle, şarkılarla ve çeşitli
sanatsal gösterilerle misafirlere güzel bir gece yaşattı. Programın sonunda bir teşekkür konuşması
yapan 3'üncü sınıf öğretmenlerinden Seçil Yılmaz:" Öğrencilerimi dördüncü sınıfa uğurluyor olmanın
mutluluğunu yaşıyorum, velilerimize katkılarından, öğrencilerime de yeteneklerinden dolayı çok
teşekkür ediyorum." dedi. Etkinliğin bitiminden sonra ise öğrencilerin yıl içinde yaptığı birbirinden güzel
resimler davetlilerin beğenisine sunuldu. Diyetisyen Duygu Deniz, demir ve B12 eksikliği bulunan
kadınların gittiği yerleri hatırlayamadığı, koydukları eşyaların yerlerini unuttuklarını söyleyerek, “Demir
ve B12 eksikliği olan kadınlar ciğer ve sakatat yemeli” dedi. Diyetisyen Duygu Deniz, kadınlarda
anemiye daha çok rastlandığını belirterek, “Halk dilindeki ismiyle kansızlık, bunun başında B12 ve
demir eksikliği geliyor. Bunu biz aslında günlük yaşantımızda halsizlik, yorgunluk, sabah uyanmakta
güçsüzlük, depresif bir ruh hali, bunlara çok rastladığımız halde gidip herhangi bir doktordan, aile
hekimliğinden ya da dahiliye uzmanından bunun sağlık tetkiklerini, kan tetkiklerini yaptırmıyoruz ya da
bunları günlük hayatta normal şikayetler olarak kabul edip, herhangi bir sağlık kontrolünden
geçmiyoruz” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2371
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Osman Gödeki ziyaret ettiler.Geçtiğimiz günlerde silahla vurularak yaralanan Yozgat'ın Çekerek
Đlçesi'ne bağlı Bazlambaç Beldesi Belediye Başkanı Osman Gödek’i tedavi gördüğü Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölümünde Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke
ve Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ziyaret etti.Geçtiğimiz günlerde silahla vurularak
yaralanan Yozgat’ın Bazlambaç ilçesinin MHP’li Belde Belediye Başkanı Osman Gödek’i Kayseri Đl
Teşkilatı yalnız bırakmıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke ve Kayseri Milletvekili Prof.
Dr. Yusuf Halaçoğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin göğüs cerrahi bölümünde
tedavisi sürdürülen Gödek'i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.Kayseri Milletvekili Yusuf
Halaçoğlu, yapılan bu saldırının yakın takipçisi olacağını belirtirken, Belediye Başkanı Osman
Gödek’de Kayseri’ye sevk edildiği günden beri kendini yalnız bırakmayan Kayseri Đl Başkanı Mete Eke
ve Yönetimine teşekkür etti. Başkan Gödek’in ziyaretinin ardından Đl Başkanı Mete Eke ve Kayseri
Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik saldırıda
yaralanan, beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören teknisyen yardımcısı Đsmail Sakın'ın
yakınlarını da ziyaret etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2372
Erişim Tarihi: 20.06.2012

GURBETÇĐLERE GÜLLÜ KARŞILAMA

06 Haziran 2012, 09:59
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Turistler gibi çiçeklerle karşıladı
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Almanya’da çalışan gurbetçileri Erkilet Havaalanı’nda
turistler gibi çiçeklerle karşıladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan ve
beraberindeki heyet, Almanya’nın Stuttgart kentinden uçakla Kayseri’ye gelen gurbetçileri güllerle
karşılayarak “Hoşgeldiniz” dedi.Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan, 12
yıldır gurbetçileri havaalanında karşıladıklarını belirterek, “Gurbetçi bir hemşehrimiz, arabasının
arkasına ‘Orada yabancı, burada Almancı’ diye. Ben bu sözden çok etkilendim ve böyle bir karşılama
yapmayı planladım. 12 yıldır da vatandaşlarımızı böyle çiçeklerle karşılıyoruz. Buraya gelen
gurbetçilerimiz izinlerini inşallah güzel geçirip, ülkelerine dönerler. Gurbetçileri vatandaşlarımızın
özellikle mark döneminde kazançları fazlaydı ama Euro’ya geçişle birlikte gelirleri biraz azaldı. Artık
mülk almada olmuyor. Ama buna rağmen geldiklerinde yine çarşı, pazarda bir hareketlilik oluyor” diye
konuştu.Yabancı plakalar için emniyete müracaat edeceklerini belirten Alan, “Biz karayoluyla gelen
yabancı plakalı otomobiller için emniyetle görüşüp, hemşerilerimizin trafiği engellememek şartıyla
özellikle araçlarını park etmelerini inşallah temin edeceğiz. Ben gurbetçilere tekrardan hoş geldiniz
diyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2375
Erişim Tarihi: 20.06.2012

GERĐ DÖNÜŞÜM DEFĐLESĐ

06 Haziran 2012, 10:01

Kayseri Güneş

Defile büyük beğeni topladı.
Kayseri'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, atıkları kıyafete dönüştüren
ilköğretim öğrencilerinin defilesi büyük beğeni topladı.Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşu ile başlayan törene; Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan,
Çevre ve Şehircilik Müdürü Fethi Şahinoğlu, çevre gönüllüleri, ilköğretim öğrencileri ile velileri
katıldı.Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Müdürü Fethi Şahinoğlu, insanların kendi yaşadıkları
doğayı yine kendilerinin kirlettiğini belirtti. Dev sanayi endüstrisinin söz konusu kirliliği hızlandırdığını
ifade eden Şahinoğlu, “ Đnsanlar çağlar boyu hayatta kalma mücadelesi verirken diğer canlılar gibi
doğayı olduğu gibi kabul etmemiş, yaşam şartlarını her geçen gün iyileştirme doğrultusunda doğayı ve
kendilerini değiştirme başarısı göstermişlerdir. Ancak bu olumlu gelişmeleri yaparken, doğaya, diğer
canlılara ve kendilerine zararlı olacak kirlenmelere de sebebiyet vermişlerdir. Günümüzde sanayi ile
dev boyutlu üretimler gerçekleştirilmektedir. Bu dev boyutlu üretimler sonucunda çeşitli atıklar
meydana gelmekte, önlem alınmadığı takdirde bu atıklar canlılar başta olmak üzere muhakkak ki
çevremizi de olumsuz olarak etkileyecektir. Son yıllarda ülkemizde atık, su, deniz, kimyasallar, hava,
iklim değişikliği gibi değişik sektörlerde geri dönüşüme yönelik birçok faaliyet bulunmaktadır. Bu
faaliyetlerin başarı ile devam etmesi uygulamaların hedefine ulaşması bireylerin ve toplumun çevre
konusunda duyarlılık ve farkındalıkla konuya sahip çıkması ile mümkün olacaktır” şeklinde
konuştu.Şahinoğlu’nun konuşmasının ardından, Başakpınar ve Nurihas Đlköğretim Okulu öğrencileri
atıklardan hazırladıkları kıyafetleri sergiledi. Defilede kırmızı halı üzerinde manken edasıyla yürüyen
öğrencilerin performansı, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2376
Erişim Tarihi: 20.06.2012

ASKER OĞLUNDAN 200 GÜNDÜR HABER ALAMIYOR

06 Haziran 2012, 10:02
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200 gündür haber alınamıyor.
Askerlik yaptığı Muğla'dan tedavi olmak için Đzmir'e giden asker Enes Alsoy'dan 200 gündür haber
alınamıyor.Askerliğini Muğla Aksaz Deniz Üs Komutanlığında yapan Enes Alsoy, tedavi olmak için
Đzmir'e gittikten sonra kayıplara karıştı. Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve ĐçĐşleri Bakanlığına
dilekçe yazdıklarını ancak bir cevap gelmediğini ifade eden baba Derviş Alsoy, “Oğlumla en son
konuştuğumda kaybolduğunu söyledi. Ben de komutanını arayıp yardım istemesini söyledim.
Komutanı oğluma döndüğünde ceza vereceğini söylemiş. Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Đçişleri
Bakanlığına dilekçe yazdım ancak hala bir haber, cevap gelmedi. Ölü mü, sağ mı diye endişe etmeye
başladım. Çocuğumun bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.Anne Hacer Alsoy ise, en son
17.11.2011 tarihinde konuştuğu oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek, “Bana yardımcı olsunlar.
Çocuğumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Cumhurbaşkanı bana yardım etsin. Oğlumun
bulunması için özel ekip istiyorum. Çocuğumun nerede olduğu bellisiz” dedi. “Ben bir anneyim, bu
acıya dayanamıyorum” ifadelerini kullanan Alsoy, “200 gündür evlat acısına dayanamıyorum.
Doktorların bana verdikleri ilaçlarla ayakta duruyorum. Geceleri gözlerime uyku girmiyor” diye konuştu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2377
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Çocuklar havuz sezonunu açtı

06 Haziran 2012, 10:04
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Çocuklar da parklarda bulunan süs havuzlarında yüzme sezonunu açtı.
Yaz sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, çocuklar da parklarda bulunan süs havuzlarında yüzme
sezonunu açtı. Yazın kavurucu sıcaklarında özellikle Mimarsinan Parkı içinde bulunan büyük havuzu
tercih eden çocuklar, yüzme sezonunu da açmış oldu. Zabıta ve park görevlilerinin tüm uyarılarına
aldırış etmeyen çocuklar, temiz olmayan havuzda hastalanma tehlikesine karşı serinlemeyi tercih
ediyor.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2378
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Hayvanat bahçesinin göz bebeği oldu

06 Haziran 2012, 10:05
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Ayrı bir renk kattı
Büyükşehir Belediyesi Beştepeler Hayvanat Bahçesi, yeni bir üye kazandı. Yeni doğan yavru midilli,
hayvanat bahçesine ayrı bir renk kattı. Beştepeler Hayvanat Bahçesi'nde bulunan midilli ailesine
geçtiğimiz günlerde bir dişi midilli yavrusu daha katıldı. Anne, baba ve bir erkek yavrudan oluşan midilli
ailesine yeni katılan dişi yavru, hayvanat bahçesinin yeni gözdesi oldu.Büyükşehir Belediyesi hayvanat
bahçesinde en iyi şekilde bakımı yapılan yavru midilliye özellikle çocukların ilgisi büyük. Yavru
midillinin sağlık durumunun gayet olduğunu belirten Veteriner Đşleri Müdürü Levent Taflıoğlu, aileye
yeni katılan bu yavrunun bakımının özenle yapılacağını söyledi ve meraklılarını bu yavruyu görmeleri
için Beştepeler Hayvanat Bahçesi'ne davet etti.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2379
Erişim Tarihi: 20.06.2012

FESTĐVAL ÖDÜL TÖRENĐYLE SONA ERDĐ

06 Haziran 2012, 10:07
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Ödül töreniyle sona erdi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince bu yıl 7.'si düzenlenen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali,
gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.
Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen programa Büyükşehir
Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altuntuğ, Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, Büyükşehir
Belediyesi'nden üst düzey yöneticiler olmak üzere okulların müdür, öğretmen ve oyunlarda sahne alan
öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire
Başkanı Oktay Durukan yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen bu festivalin uluslararası
boyuttaki Türkiye'nin ilk ve tek liselerarası tiyatro festivali olduğunu hatırlatan Durukan, "Festivalimizin
bu yıl 7.sini gerçekleştirdik. Uzun bir hazırlık dönemi geçirdik. Kayseri'den 26 tane okul bizimle beraber
oldu ve bize güç kattılar. Çok güzel oyunlar sergilendi. Şehir dışından Ankara, Đstanbul, Đzmir, Adana
ve Samsun'dan misafirlerimiz vardı. Yurtdışından da Almanya ve Azerbaycan'dan misafirlerimiz oldu"
dedi. Bu yıl geçmiş yıllara oranla bu yıl çok güzel oyunların sahnelendiğini söyleyen Durukan, "Bu yıl
gerçekten en kaliteli oyunların oynandığı yıl oldu. Bu demek oluyor ki Kayseri'de gerçekten amatör
anlamda gençler arasında çok ciddi bir tiyatro sevgisi var ve bunun sahneye konmasında da başarılı
bir uygulayış var. Başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve tiyatroya
gönül verenlere bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Đl Milli Eğitim Müdürü
Đbrahim Ceylan ise, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik adına yaptığı hizmetlere vurgu
yaparak "Türkiye'nin diğer yerlerindeki belediyelerinde olmayan pek çok işi Kayseri Büyükşehir
Belediyesi'nin yaptığını gördüm. Kayseri Büyükşehir Belediyesi SBS Kursları açar, maddi durumu
olmayan öğrencileri sınavlara hazırlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi YGS Kursları açar, öğrencilerin
üniversite hayallerini gerçekleştirme adına Milli Eğitim camiasının yanında olur. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi KAYMEK Kursları açar, kadınların meslek sahibi olmalarını sağlar. Uluslararası 7.
Liselerarası Tiyatro Festivali hazırlar ve buna da Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden öğrenciler
katılır. Gerçekten bunu görüp de hayran olmamak mümkün değil" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı

Mehmet Özhaseki ve ekibinin sosyal ve kültürel belediyecilik adına çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü
kaydeden Đl Milli Eğitim Müdürü Ceylan, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan bu festivalin Kayseri'de
yapılıyor olmasının şaşırtıcı olmadığı söyledi. Büyükşehir Belediyesi'ne eğitim camiasının her zaman
yanında ve destekçisi olduğu için teşekkür eden Ceylan, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu faaliyetlerinden
dolayı Kayseri'de eğitim camiası olarak son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu festivale
katılan bütün öğrenci arkadaşlarımı, öğretmen ve idarecilerini kutluyorum" ifadelerini kullandı. Tören
daha sonra dereceye giren okul yöneticilerine ve öğrencilerine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Serdar Altuntuğ, Đl Milli Eğitim Müdürü Đbrahim Ceylan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Hayri Naziksoy, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Đşler Daire Başkanı Oktay Durukan
ve Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Sami Dayangaç tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona
erdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2380
Erişim Tarihi: 20.06.2012

FACĐADAN KIL PAYI KURTULDULAR

06 Haziran 2012, 10:08
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tüp patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı
Kayseri’de tüp patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi Đlçesi Gökkent
Mahallesi 420 Sokak'ta Türkeli Apartmanı'nın birinci katında meydana gelen tüp patlaması sonucu
D.Ş. (83), A.D.Ş. (78)’nin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri,
Kayserigaz ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken,
itfaiye ve Kayserigaz ekipleri gaz kaçağının olup olmadığını kontrol etti. Ekiplerin yaptığı kontrol
sonrasında gaz kaçağının olmaması mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.Patlamada yaralanan
yaşlı çift, 112 ambulansıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlamada hafif
yaralanan 78 yaşındaki A.D.Ş., "Mutfakta su kaynatıyordum. Daha sonra salona döndüm. Bir anda
büyük bir gürültü koptu. Pencereler bu gürültüyle kırıldı. Ne olduğunu tam olarak anlamadım" diye
konuştu.Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık olan yaşlı çift hastanede tedavi altına alınırken, yetkililer
patlama ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2381
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Kapuzbaşı yoluna bakım

06 Haziran 2012, 10:11
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Yol tekrar güvenli ve konforlu hale getirildi.
Kayseri’nin önemli turizm cennetlerinden Kapuzbaşı Takım Şelaleleri’ne ulaşımı sağlayan 45
kilometrelik yolda meydana gelen küçük çaplı heyelanlara ve bozulmalara müdahale edilerek yol
tekrar güvenli ve konforlu hale getirildi. Đl Özel Đdaresi Genel Sekreteri Mustafa Atsız, Kayseri - Niğde Adana üçgenindeki turizm cenneti Kapuzbaşı Takım Şelaleleri’nin hak ettiği değere ulaşması için
ulaşım kolaylığının büyük önem taşıdığını ve bu bilinçle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.Kayseri Đl
Özel Đdaresi’nin 2007 yılında yaptığı kapsamlı bir çalışma ile şelalelere ulaşımı sağlayan 45
kilometrelik yoldaki tüm risk unsurlarının ortadan kaldırılarak yolun tamamının asfaltlandığını hatırlatan
Atsız, gerek bölgenin coğrafik yapısının gerekse mevsim şartlarının yolda küçük çaplı heyelanlarla
bozulmalara neden olduğunu ifade etti.Bu bozulmalara derhal müdahale edildiğini kaydeden Atsız,
şöyle devam etti:‘’Toplam 45 kilometre uzunluğunda olan Dikme – Delialiuşağı – Yeşilköy –
Büyükçakır – Kapuzbaşı – Ulupınar köylerinin grup yolunda meydana gelen yol bozulmaları ve yer yer
oluşan heyelanlara 4 kamyon, 2 greyder, 1 arazöz ve 1 silindirden oluşan ekibimiz 2 ay boyunca
ulaşımda herhangi bir aksaklığa mahal vermeden gerekli hendek bakımı, malzemeli bakımlar
yapılmıştır. Heyelan nedeniyle oluşan çatlaklar giderilmiş, şarampoller dahil yol tamamıyla güvenli hale
getirilmiştir. Turizmcilerimiz yerli ve yabancı turistleri şelaleler bölgesine rahatlıkla götürebilirler.’’
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2382
Erişim Tarihi: 20.06.2012

ĐŞTE CHP NĐN YENĐ YÖNETĐMĐ

06 Haziran 2012, 10:15
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CHP de il yönetimi belirlendi
Yönetim Kurulu: “Şehriban Peker (167) Nurettin Kısır(122), Đbiş Korkmaz (114), Zekeriya Kurbanoğlu
(129), Đsmet Memiş (152), Ayten Oba (128), Songül Şimşek(157), Tenzile Börkü(144), Halil Yıldız

(119), Ceren Aydemir (119), Tansel Budak (127), Beyza Deniz (119), Meliha Bozkurt (114), Yalçın
Azgıt (114), Bülent Öcal (112), Oğuz Özsoy 108, Faruk Tan 142, Behzat Usta106, Zafer Kusti Ünsal
110, Şaziye Yeğenağa 107, Erhan Yurtsuz 105, Musa Cangir 104, Tamer Cinel (113), Nuran Çetin
(113), Disiplin Kurulu: “Yahya Karaca, Talat Kumaş, Turgay Şahin, Ünal Metin, Hasan Yıldız, Rıza
Demir, Halil Đnci, Yılmaz karaca, Gürkan Onat” Kurultay Delegeleri ve aldıkları oylar: “Mehmet
Sağıroğlu 117, Ali Paşa Tan 146, Çetin Arık 144, Türker Tok 114, Sadık Atila 116, Nahide Yalçın 116,
Sabri Nasuhoğlu 100, Abdullah Üçgül 99, Songül Yıldız 95, Mustafa Aslan 93, Feyzullah Keskin 81,
Đmdat Şimşek 85, Mustafa Ayan 84, Şerafettin Koç 80, Bayram Kılıç 76, Umut Erdemir 79, Đbrahim
Marzıoğlu 80, Gazel Çelik 74”
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2383
Erişim Tarihi: 20.06.2012

DAVAMIZ TÜM ZORUKLARA RAĞMEN HEDEFĐNE ULAŞACAKTIR

06 Haziran 2012, 10:17
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölümünden taburcu oldu.
Geçtiğimiz günlerde silahla vurularak yaralanan Yozgat'ın Çekerek Đlçesi'ne bağlı Bazlambaç Beldesi
Belediye Başkanı Osman Gödek’i tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Bölümünden taburcu oldu. Başkan Gödek’in taburcu olur olmaz ilk işi tedavi sürecinde onu hiç yalnız
bırakmayan Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke’ye teşekkür ziyareti oldu.Geçtiğimiz günlerde
silahla vurularak yaralanan Yozgat’ın Bazlambaç ilçesinin MHP’li Belde Belediye Başkanı Osman
Gödek tedavisi sona ererek taburcu edildi.Başkan Gödek, taburcu olduktan sonra Memleketi
Bazlambaç’a dönmeden Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke’yi ziyaret etti.Başta Đl Başkanı
Eke ve onu tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan Đl Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Gödek,
Ülkeye hizmet eden insanlar için bu tip saldırıların önemli olmadığını belirterek bir an evvel
memleketine giderek çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Đl
Başkanı Mete Eke’de Başkan Gödek’e tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek Ülkücülerin bu ülkenin
temelini oluşturduklarını anımsattı. “Davamız tüm zorluklara rağmen adım adım hedefine ulaşacaktır”
diyen Eke, sözlerini şöyle sürdürdü; “sizinde, bizimde elimizde bir hizmet bayrağı var. Bu bayrağı
Yozgat’ da sizler Kayseri’de de bizler sallıyoruz. Sonuç itibariyle, hepimizin ortak gayesi devletimize ve
milletimize hizmettir. Çıktığımız bu yolda da zaman zaman taş ayağımıza elbet dolanacaktır. Bizler
Ülkücü olduğumuzda bizlere söylenmişti, bu yol zor bir yol, bu yol meşakkatli bir yol diye; hakikaten de
bizim çıktığımız bu yol meşakkatli bir yoldur. Ama bu dava yaşanılan tüm zorluklara rağmen adım
adım hedefine ulaşacaktır. “
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2384
Erişim Tarihi: 20.06.2012

Halk sağlığı Müdürlüğü, kene kartı dağıtıyor

07 Haziran 2012, 13:54
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kene seti dağıtarak, halkı bilinçlendiriyor
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanması nedeniyle Đl Halk Sağlığı
Müdürlüğü, Kayseri’de birinci öncelikli bölgelerde kene seti dağıtarak, halkı hem bilinçlendiriyor hem
keneye karşı önlem almasını sağlıyor. Sette keneyi çıkartmak için kartın yanı sıra eldiven de
bulunuyor. Ayrıca, vatandaşların kene kartını nasıl kullanacaklarına dair bilgiler veriliyor. Keneden
insana geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından (KKKA) dolayı birçok vatandaş hayatını
kaybetmeye başladı. Bunun üzerine Đl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nın talimatları
doğrultusunda kene kartı uygulamasına geçti. Müdürlük, Kayseri’de kene vakalarının en çok yaşandığı
bölgeleri tespit ederek, çalışmalara başladı. Birinci öncelikli bölge olarak ilan ettikleri köylerde, kene
seti dağıtmaya başlayan müdürlük yetkilileri, ayrıca bilgilerde vermeyi ihmal etmiyor. Đl Sağlık Müdürü
Yunus Karadağ, vakaların istatistiğine göre Kayseri’de birinci öncelikli bölgeleri tespit ettiklerini söyledi.
Karadağ, “Felahiye Đlçesi’nin Büyüktoraman, Pınarbaşı Kızılören, Demirci, Sarız Ördekli, Tomarza’nın
Tatar köyleri birinci öncelikli bölgelerimiz. Bölgelerde çalışma yapıyoruz. Bakanlığımızın direktifleri
doğrultusunda kene kartı aldık. Daha doğrusu kene seti. Kene setinde eldiven ve keneyi çıkartmak için
kene kartı bulunuyor. Ayrıca, kenenin nasıl çıkartılacağına dair bilgiler içeren bilgi notu mahiyetinde
kartta bulunuyor. Tutulan keneyi elle sıkarak, çıkartmamaları için basit aparat kullanarak, yapmış
keneyi insanlar rahatlıkla çıkartabiliyor. Karta nasıl kullanacakları dair bilgiler var. Eldiven veriyoruz.
Kene kart kullanımı eğitimi veriyoruz. Birinci öncelikle bölgelerde her haneye 7 yaş üzerinde her
vatandaşımızı bu setten veriyoruz. Felahiye’deki dağıtım bitirildi. Sırasıyla Pınarbaşı ve Tomarza’ya
dağıtılacak. Hafta sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bölgeye 20 bin adet kene seti dağıtmayı
planlıyoruz” diye konuştu.
KENE HEMEN ÇIKARTILMALI
Karadağ, keneye çıplak elle dokunulmaması gerektiğini söyledi. Karadağ, “ Kene tutunması halinde
çıplak elle dokunmadan bir kene kartı, eldiven, kağıt mendil, bez naylon poşet veya yaprak ile vakit
geçirilmeden, kene ezilmeden, patlatılmadan hemen çıkarılmalı ve çıkartılan yer tentürdiyot ile
temizlenmelidir. Kene çıkarılırken kenenin başı deri içinde kalsa bile hastalık açısından bir risk
oluşturmamaktadır. Kene çıkartılamıyorsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna giderek çıkartılması
sağlanmalıdır. Keneye asla çıplak elle dokunulmamalı ve çıplak elle çıkarılmamalıdır. Kene vücuttan
ne kadar erken çıkarılırsa hastalığa yakalanma riski de o kadar az olur. Vücuda tutunmuş olan kenenin
üzerine kolonya gibi herhangi bir madde dökülmemeli, ateş ve sigara basılmamalıdır. Kene
çıkarıldıktan sonra patlatılmamalı, çamaşır suyu veya alkol konulan bir kabın içine atılarak
öldürüldükten sonra uygun bir şekilde yok edilmelidir” açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2386
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Eğitim dönemi bu hafta son buluyor
Bir yıllık yorucu geçen eğitim dönemi bu hafta son buluyor. Cuma günü karne alacak çocuklara yönelik
ailelerin davranışları da önem taşıyor. Uzmanlar, ailelerin karnesi başarısız olan çocuklarına yönelik
aşırı tepki göstermelerinin, çocukların hayatları boyunca hafızalarına kazınacak, olumsuz iz bırakmaya
neden olacağı uyarısında bulundu.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Psikoloğu Sevim Buzkan,
yaşanabilecek karne gerginliği konusunda aileleri uyararak, çok dikkatli olmalarını istedi. Başarısız
karnelere gösterilen aşırı tepkilerin, çocuklarda yaşamları boyu silinemeyecek olumsuz izler
oluşmasına neden olabildiğinin altını çizdi. Karne dönemi yaklaşırken her öğrencide düşük not kaygısı
nedeniyle stres durumu yaşandığını, bu stresin azaltılması ve ilerleyen zamanda sıkıntılı olan derslerle
baş edilmesi için ailelere birçok görev düştüğünü vurguladı. Sevim Buzkan, ailelerin, notları ne olursa
olsun çocuklarına kıymetli olduğunu, onlara her koşulda değer ve önem verdiklerini göstermelerini
istedi. Buzkan, şu uyarılarda bulundu: “Çocuklara okuldaki başarısının kişiliğiyle alakalı olmadığı,
kişiliğinin değerlendirilmediği sadece başarı yönünden çeşitli eksikleri olduğunu belirtmek gerekir.
Okuldaki başarısındaki, eksiklikler tamamlandıktan sonra her şeyin yoluna gireceğine çocuklar
inandırılmalıdır. Bu sayede çocukta herhangi bir özgüven eksikliği probleminin oluşmaması
sağlanacaktır. Çocuğunuzun başarısız olduğu derslerin üzerinde durmak yerine, başarılı olduğu
konuları, spor, müzik ve resim vs. gibi alanlarda var olduğunu, bunları başardığına göre dersleri de
kolaylıkla halledebileceğini ona söyleyerek cesaretlenmesini sağlayabilirsiniz. Önemli olanın o derste
başarılı olmak yerine onun ne kadar çaba sarf etmiş olduğunu belirtirseniz çocuğunuz için önemli olan
olumlu adımı atmış olursunuz.”“Aileler öncelikle çocuklarını çok iyi gözlemlemeliler.” tavsiyesinde
bulunan Buzkan, “Onları tanımalı, hangi konular ve çalışmalardan zevk aldığını öğrenerek derse nasıl
çalışması ve adapte olması gerektiğini öğretmeliler. Eğer çocuğunuz elinden geleni yaptığını
düşünüyor ve siz de bunu görüyorsanız karnenin sonucu ne olursa olsun o karne iyi bir karnedir.
Karne alındıktan sonra çocuklara hemen eksik olan konuları ve dersleri çalışmasını, arkadaşlarına
yetişmesini söylemek yerine, onlara tatil yapması için zaman vermeli ve o dönemi kaliteli bir şekilde
geçirmesi sağlanmalıdır.” dedi. Buzkan, ailelerin çocuklarını asla yargılamamalarını, başarısızlıklar
halledilebileceğini ancak çocuğun üzerinde bırakılan kötü etkinin psikolojik anlamda ciddi bozukluklara
neden olabildiğini anlattı. Buzkan, çocukların psikolojik ve fizyolojik sağlıklarının her şeyden önemli
olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2387
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Đl Kalkınma Kurulu toplantısı yapıldı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Đl Kalkınma Kurulu toplantısı yapıldı. Melikşah Üniversitesi konferans
salonunda gerçekleştirilen toplantıya Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa
Palancıoğlu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Reşit Özkanca ve üyeler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Palancıoğlu,
“Burada kalkınma kurulunda neler yapabileceğimizi planlayacağız. Kayseri ili ile ilgili nitelikli projeleri
birlikte değerlendireceğiz. Kalkınma Ajansı üyelerinden burada teknik ve eğitim destekler bekliyoruz.”
dedi.Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkanı Reşit Özkanca ise, Kalkınma
Ajansları'nın Türkiye'nin gelişimi için önemli olduklarının farkında olduklarını dile getirdi. BU toplantıda
yararlı bir sinerji oluşacağına inandığını dile getiren Özkanca, bu tür ajanslarda üniversitelerle ortak
hareket edilmesi gerekliliğine dikkatg çekti. Özkanca “Benim çok önemsediğimim bir şey var. Mutlaka
üniversitelerimiz bu işin içinde olmalı. Yani üniversiteler var ama çok etkin değil. Kalkınma kurulu
faaliyetlerinde üniversitelerimiz ve bilim adamlarımızın yer alması gerekir. Her ne yapıyorsak
üniversiteden bilimsel destek almamız lazım. Hangi üniversitemiz buna uygunsa, hangi konuda
uzmanları varsa o uzmanlardan maksimum yararlanmak gerekir.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından 2012 yılı doğrudan faaliyet ve destek sunumu yapıldı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2388
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Aşırı yük yüklenen traktör devrildi

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında, römorkuna aşırı yük yüklenen traktörün devrilmesi
sonrasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’nde
meydana gelen kazada 46 yaşındaki A.G.’nin 38 FK 308 plakalı traktörün römorkuna aşırı yük
yüklediği öğrenildi. Rampadan aşağı inen A.G.’nin kullandığı traktörün virajda direksiyon hakimiyetinin
kaybolması nedeniyle, bahçe duvarına çarparak devrildiği bildirildi. A.G. traktörün altında kalarak
hayatını kaybetti.Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Đtfaiye ve polis
ekipleri A.G.’yi traktörün altından çıkarmaya çalıştı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen traktörün altından
çıkarılamayan A.G.’nin cansız bedeninin kurtarılması için kaza yerine vinç çağırıldı. Vinç yardımı ile
traktörün altından çıkarılan A.G.’nin cansız bedeni ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırıldı.Olay yerinde yapılan incelemelerde A.G.’nin traktörü durdurabilmek için 61
metre fren yaptığı ancak traktörü durduramadığı tespit edildi.Yetkililer, kaza ile ilgili olarak
soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2389
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Đncelemelerde bulunacak
Özhaseki, 22 Haziran’da Cumhurbaşkanı Gül’ün de Kayseri’ye geleceğini belirtti. Cumhurbaşkanı
Gül’ün Sümer Kampüsü’nde incelemelerde bulunacağını kaydeden Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın
en titiz davrandığı konulardan birisi eğitim. Onun için Cumhurbaşkanımızın gelişinde Abdullah Gül
Üniversitesi'ni gezecek ve bilgiler alacak. Cumhurbaşkanımız bu üniversitenin yurt dışında ki geçmişi
300-400 yıla dayanan üniversiteler gibi olmasını istedi. Bu üniversite mesela Türkiye'de 180 tane
üniversite varsa 181'inci üniversite olmayacak. Bu üniversitede Türkiye’nin en iyi üniversitesi olacak."
diye konuştu.Terminal satılmazsa kullanırız.Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını
yanıtlayan Özhaseki, Kayseri Şehirlerarası Terminali ile ilgili olarak, "Terminali satışa çıkarttığımızda
istediğimiz fiyatı bulamadık. Eğer istediğimiz rakamları tutturursak satacağız. Yok satamazsak müşteri
bulamazsak yapacak bir şey yok. Biz kendimiz kullanmaya devam ederiz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2390
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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'Özel Yetkili Mahkemelerin Kaldırılması mahkum eder
'Özel Yetkili Mahkemelerin Kaldırılması Türkiye'yi AĐHM'de Mahkum Eder'
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şen, şu aşamada özel yetkili
mahkemelerin kaldırılmaması gerektiğini ve hatta belli suçlar açısından yetkisinin de
sınırlandırılmaması gerektiğini vurguladı. Mahkemelerin kaldırılması halinde 2007'den beri süren
yargılamaların uzayacağını belirten Şen, "Makul sürede yargılama hakkının ihlali nedeniyle Türkiye,
Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi (AĐHM)'nde mahküm olacaktır." dedi.Son günlerin tartışma konusu
CMK 250'de belirtilen özel yetkili mahkemelerin kaldırılacağı ya da yetkilerinin sınırlandırılacağı
iddiaları hukukçuların tepkisine neden oldu.Hukuk profesörü Şen, özel yetkili mahkemelerin bazı
yetkilerinde kısıtlamalara gidilebileceğini dile getirdi. Şen, ancak bu kısıtlamanın savcıların görev alanı
içindeki suçlarla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinde olmaması gerektiğini
vurguladı.Prof. Dr. Şen, "Bu mahkemelerin görev alanında sınırlama madde kapsamındaki suçlardan,
anayasal düzene, hükümete karşı suçlar ile terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin işlediği suçlar
dışında olmalı. Sözü edilen bu suçlar mutlaka bu mahkemelerin kapsamında bırakılmalıdır. Bu
mahkemeler, iş mahkemesi, ticaret mahkemesi gibi ihtisas mahkemeleri olduğundan, bu
yargılamaların diğer medeni ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu mahkemeler tarafından yapılması
hayati önemdedir." şeklinde konuştu.Bu aşamada özel yetkili mahkemelerin kesinlikle kaldırılmaması
gerektiğini vurgulayan Şen, mahkemelerin kaldırılması halinde 2007'den beri süren yargılamaların
uzayacağını kaydetti."Bitme aşamasına gelmiş yargılamalar, normal yetkili mahkemelere devredilirse,
yargılama baştan yapılacaktır." diyen Şen, "Dolayısıyla yargılamanın uzaması nedeniyle
yargılananlara haksızlık yapılmış olacağı gibi, mahkemelerden çıkan kararlar doğru olsa bile makul
sürede yargılama hakkının ihlali nedeniyle Türkiye'nin AĐHM'de mahküm olmasına da neden
olacaktır." diye konuştu.Hukuk profesörü Şen, mahkemelerin bu aşamada kaldırılmasının Türkiye'nin
cumhuriyet tarihi boyunca darbelerin yargılanması bakımından elde ettiği bütün ilerlemeleri de
sıfırlayacağını vurguladı.Özel yetkili mahkemelerin yargılamayı hızlandırdığını kaydeden Prof. Dr.
Murat Şen, şunları söyledi: "Özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren suçlar acele işlerden sayılır
ve bunlarla ilgili davalara adli tatilde de bakılır. Sadece ilgili sanığın duruşmada hazır bulunması yeterli
kabul edilmekte olup, böylelikle kimi sanıkların duruşmalara gelmeyip yargılamayı uzatmalarının
önüne geçilebilmektedir. Adres değişikliği veya kaçaklık durumlarında tebligatın yapılmasındaki
zorlukların önüne geçilmektedir. Örneğin şike davasında 2 ay dolmadan 19 duruşma yapılması da,
mahkemelerin yeterince hızlı çalıştığını göstermektedir."Bu mahkemelerin eski DGM'lerden farklı
olduğunu altını çizen Şen, özel yetkili mahkemelerin devleti koruma refleksi ile değil, suçların işleniş
şekli ve suçun kapsamı dikkate alınarak toplumu koruma güdüsü ile oluşturulduğuna dikkat çekti. Prof
Dr Şen, "Mahkemelerin görev alanı örgüt (çete) suçları ile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları olarak
belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2391
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Yağmurun sel olup zarar vermesini engelliyor
Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, tedbir amacıyla yaptıkları kuşaklama ve taşkın su
kanallarının şiddetli yağmurun sel olup zarar vermesini engellediğini söyledi.Başkan Bekir Yıldız, yağış
mevsiminde meydana gelebilecek sel ve su taşkını ihtimaline karşı kuşaklama ve taşkın kanalları
yaptıklarının altını çizerek,” Her ne kadar tedbir alınsa da ağır ve yoğun yağışlarda kuşaklama ve
taşkın su kanallarının görevi çok önemlidir. Kuşaklama ve taşkın su kanallarının yapılmadığı yerlerde
yağış çok ağır zarar verir. Meteorolojiden sürekli tahmin raporu alıyor, ona göre tedbirleri uyguluyoruz.
Erkilet’ten gelebilecek sel tehdidi altında olan Kocasinan Bölgesi’nde sel ve taşkınları önlemek için
Uzunkaş Deresi’ni açarak tehdidi kontrol altına aldık. Yeni Sanayi-Şeker, Ziya Gökalp, Sarımsaklı ve
Talat Paşa Kanallarıyla yağışları zararsız hale getiriyoruz. Bu kanallar hem taşkın suların getirdiği
malzemelerle hem de vatandaşlarımızın attığı cisimlerle doluyor. Bu kanalların yabancı maddelerle
tıkanmaması ve dolmaması için temizlik yapıyoruz, tedbir alıyoruz ” dedi.Sağanak yağışlarda
muhtemel sel, su baskını ve taşkın etkisini kısa zamanda azaltmak için vidanjör, motopomp ve dalgıç
pompaların sayısını her yıl artırdıklarını vurgulayan Başkan Bekir Yıldız,” Beklenmeyen yoğun yağış
her hangi bir sel ve taşkın haline dönüşmemesi için hazırlıklı olmaya özen gösteriyoruz. Çok kapasiteli
vidanjörler, motopomplar, dalgıç pompalarımız var. Sel ve taşkınları önlemek için 15 ekip gerekli
çalışmaları yapıyor” şeklinde bilgiler verdi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2392
Erişim Tarihi: 20.06.2012
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Teröre karşıda yeterince önlem alınmıyor
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Milliyetçi Hareket
Partisi Đl Başkanı Mete Eke’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Đl Başkanı Mete
Eke, parti olarak şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “terörle mücadele metodu
yerine, müzakere yolunu deneyenler isteseler de istemeseler de terörün artışının alt yapısına hizmet
etmiş oluyorlar” dedi. Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke’ye hayırlı olsun
ziyaretinde bulundular. Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali
Yavuz, yeni görevlerinde Başkan Eke ve ekibine başarılar dileyerek, şehit ailelerinin yaşadıkları
sıkıntıları dile getirdi. Şehit Ailelerin en büyük sıkıntısının terörle mücadele olduğunu belirten Yavuz,
teröre karşı yeterince önlem alınmıyor ve tavizler veriliyor” dedi. “Son zamanlarda da sık sık
şehitlerimizin gelmesi bizleri fazlasıyla üzmektedir” diyen Dernek Başkanı Yavuz, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Şehit haberlerinden üzüldüğümüz gibi maalesef teröre karşıda yeterince önlem alınmıyor
ve tavizler veriliyor. Şehit Anne ve Babalarımız duydukları her şehit haberinde oğlu yeniden şehit
olmuş gibi üzülüyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizlerin bu sıkıntılarımızın takipçisi olacağına
inancımız tamdır.”Milliyetçi Hareket Partisi Đl Başkanı Mete Eke’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek yaşanılan son terör olaylarını değerlendirdi. Son on yılda terörün durma noktasından
nerelere geldiğinin açıkça ortada olduğunu belirten Başkan Eke, “Türkiye’de son on yıl incelendiğinde
terörün durma noktasından nerelere geldiği ortadadır. Terörle mücadele metodu yerine müzakere
yolunu deneyenler bu artışın isteseler de istemeseler de alt yapısına hizmet etmiş oluyorlar. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin ilelebet baki kalması anlamında Milliyetçi Hareket Partisi Camiası hizmette
sonuna kadar mücadelesini sürdürecektir” dedi.
Kaynak: http://www.kayserigunes.com/haber_detay.asp?haberID=2393
Erişim Tarihi: 21.06.2012

